
Z nadzieją 

Był piękny lipcowy dzień, kiedy Kamila zakończyła wszystkie egzaminy potrzebne jej do zostania 

prawnikiem. Postanowiła nie tracić czasu w dużym mieście, lecz powrócić do rodzinnej wsi i spotkać 

się z rodziną. Gdy tylko dotarła do swojego dawnego domku, od razu przywitała ją mama 

wraz  siostrą. 

Cała rodzina usiadła razem przy stole. Na Kamilę czekały już świeżo upieczone słodkości. Włoskie 

makaroniki siostry Kamili są znane w całej okolicy, a szarlotka wypełniona słodkimi jabłkami z sadu to 

prawdziwa tradycja. Uradowana powrotem do domu Kamila rozpoczęła rozmowę. 

-Karolka, jak miewa się twoja cukiernia? Słyszałam, że coraz więcej osób zamawia u ciebie torty. – 

zapytała siostrę. 

-Widzę, że plotki docierają nawet do dużych miast- zaśmiała się Karolina – Tak, to prawda mój mały 

biznes stale rośnie. Może w przyszłości uda mi się rozszerzyć działalność na całą Polskę. 

- Byłoby cudownie! – odparła Kamila – Zmieniając temat. Kiedy zaczynają się zbiory? Dawno wam nie 

pomagałam. Nie mogę się doczekać, aby upiec jagodzianki z jagód świeżo zebranych z krzaczka. 

Karolina spojrzała nerwowo na mamę. Kamila zorientowała się, że obie ukrywają coś przed nią. 

Dobrze wiedziała, że jej mama nigdy nie przerwałaby uprawy owoców. Przydomowy sad był jedyną 

pamiątką, jaka została po zmarłym ojcu dziewczyn. Kamila spojrzała na mamę oczyma, które 

wyraźnie domagały się wyjaśnień. Karolina odwróciła wzrok od siostry a matka głęboko westchnęła. 

- W tym roku postanowiłyśmy zostawić w uprawie tylko jabłka – zaczęła mówić mama –W styczniu 

codzienne czynności zaczęły sprawiać mi coraz więcej trudności. Postanowiłam wybrać się do lekarza. 

Okazało się, że moje nerki są poważnie chore. Karolina oddała znaczną część swoich oszczędności na 

moją operację. Jednak po zabiegu lekarze nie zauważyli znacznej poprawy. Teraz potrzebujemy 

o wiele więcej pieniędzy na bardziej skomplikowaną operację. 

-Dlaczego nie mówiłyście mi nic wcześniej? – zapytała z wyrzutem zdenerwowana Kamila – Przecież 

mogłam rzucić studia i iść do pracy! 

-Nic mi o tym nie mów! – przerwała gwałtownie matka- Zaszłaś tak daleko, miałaś najlepsze stopnie 

na uczelni, twoja przyszłość zapowiadała się cudownie i ty mi mówisz, że rzuciłabyś studia?! Między 

innymi dlatego nie chciałam mówić ci wcześniej. Teraz ukończyłaś naukę i nie musisz się tak bardzo 

martwić o swoją przyszłość. Jesteś prawnikiem. 

Kamilę  zamurowało. Nie spodziewała się tak gniewnej reakcji matki na jej pomoc. Poczuła się nawet 

trochę urażona, że ta odrzuca jej chęć pomocy. Spojrzała się na siostrę. Po jej twarzy można było 

zauważyć, że spodziewała się wywodu matki. Po chwili mama uspokoiła się. Wzięła kubek z herbatą 

i zaczęła ją popijać. „Pewnie próbuje uniknąć tematu”- pomyślała Kamila. Gdy Kamila próbowała 

kontynuować temat, Karolina szybko zaczęła rozmawiać o innych sprawach. Widać było, że wolała 

uniknąć dalszych rodzinnych sporów. Po długich rozmowach nastała późna pora. Wszyscy powoli 

szykowali się do snu. Gdy nikt nie widział, Kamila po cichu wymknęła się z domu. Postanowiła wybrać 

się na spacer, by przewietrzyć umysł i powspominać dawne chwile na wsi. Temperatura znacząco 

spadła w porównaniu do wcześniejszych godzin. Nie przypominała ani trochę letniej pogody. Jednak 

nie przeszkadzało to Kamili, by wyjść z domu. Przechadzając się wzdłuż ulicy, zauważyła na drzewach 

kilka pomarańczowych ogłoszeń. Na ulotce widniał napis: „Pilnie poszukuję prawnika! 

Zainteresowanych proszę dzwonić pod podany numer”.  Dla Kamili informacja ta była jak grom 

z jasnego nieba. Szybko zrobiła zdjęcie i pobiegła do domu. Wiedziała, że będzie to najlepszy sposób 



zarobienie pieniędzy. Następnego dnia Kamila wybrała się wraz z siostrą na spacer, by powiedzieć jej 

o ulotce, którą znalazła poprzedniego dnia. Karolina poparła pomysł siostry i postanowiła pomóc jej 

w ukryciu tego faktu przed mamą. Kamila szybko skontaktowała się z potencjalnym klientem 

i umówiła się z nim na rozmowę. Jak się później okazało, sprawa nie była prosta. Wymagała ona od 

Kamili dobrego doboru słów oraz wykorzystania faktów, aby obronić niewinnego człowieka i tym 

samym wygrać sprawę i zarobić trochę pieniędzy. Po kilku dniach ciężkiej pracy Kamila była gotowa 

stanąć przed sądem i przedstawić linię obrony. Tak jak się spodziewała, rozprawa była długa 

i żmudna. Druga strona nie dawała za wygraną i obalała każdy argument Kamili. Decyzją sędziego, 

rozprawa została odłożona na dwa dni. Po powrocie do domu Karolina poprosiła siostrę o krótką 

rozmowę. 

-Rozmawiałam dzisiaj z mamą – zaczęła Karolina – z nią jest coraz gorzej. Powiedziała, że traci 

nadzieję na zobaczenie twojej pierwszej wygranej sprawy. Traci nadzieję na zobaczenie mnie 

otwierającej kolejną cukiernię. Martwię się o nią. 

Kamili zabrakło słow. Była wystarczająco zmęczona całym dniem i nie spodziewała się, że może on się 

stać jeszcze gorszy. Dziewczyna poszła do pokoju i położyła się na swoim starym łóżku. Czuła się 

bezradna i nie wiedziała, co może jeszcze zrobić. Obawiała się, że rozprawa potrwa za długo lub nie 

wystarczy jej pieniędzy na operację mamy. Czuła się źle z tym, że jej siostra będzie kolejny raz 

obciążona kosztami, podczas gdy ona nawet o nich nie wiedziała. Powoli zaczynała tracić nadzieję, że 

może uratować swoją mamę. Spojrzała na ścianę, na której wisiało stare rodzinne zdjęcie. Kamila 

miała wtedy dziesięć lat, a Karolina osiem. Ta niewielka fotografia przynosiła Kamili wiele miłych 

wspomnień. Przypominała czasy, w których wszystko było lepsze. Przyglądając się jej bliżej, 

dziewczyna dostrzegła, że ramka trochę za bardzo odstaje od ściany. Sprawiała wrażenie, że coś za 

nią było. Kamila wstała z łóżka i delikatnie zdjęła powieszone zdjęcie. Zza ramki wypadła lekko 

pożółkła kartka. Widać było, że została ona dotknięta ręką czasu. Kamila ostrożnie podniosła kartkę 

i otworzyła ją. Była to notatka napisana przez jej tatę. 

„Kamilko, nie wiem, kiedy przeczytasz tę krótką wiadomość, jednak chcę być zawsze pamiętała o tym 

jak ważne są marzenia. Pamiętaj, że nigdy nie możesz tracić nadziei i zawsze dążyć do celu! Zawsze 

w Ciebie będę wierzył, nie poddawaj się! 

                                                                          Tata” 

Ta krótka wiadomość dodała Kamili wiele siły i motywacji. Mimo późnej pory usiadła do biurka 

i zaczęła przygotowywać najlepszą obronę, jaką mogła napisać. Wiedziała, że od tej jednej rozprawy, 

zależy życie jej mamy.  

Nastał dzień rozprawy. Kamila przyszła do sądu pewna siebie. Tuż po rozpoczęciu rozprawy zaczęła 

sypać argumentami jak z rękawa. Obrońcy drugiej strony zabrakło kontrargumentów. Kamila 

wiedziała, że odniosła sukces, a potwierdziła to decyzja sędziego. Na korytarzu czekała na siostrę 

Karolina. Uśmiechała się i powiedziała: „Zawsze w ciebie wierzyłam!”  Siostry razem udały się do 

domu i poinformowały swoją mamę o wygranej Kamili. Zszokowana mama rozpłakała się 

i wyszeptała: „Dziękuję”.  Cała rodzina pojechała do szpitala, by porozmawiać z lekarzem matki. 

Według niego operacja mogła odbyć się już za dwa tygodnie.  

Nadszedł dzień operacji. Gdy pielęgniarka szykowała mamę do operacji, matka i Karolina bardzo się 

denerwowały. Nigdy nie miały styczności z taką sytuacją. Tuż przed blokiem operacyjnym Kamila 

zatrzymała się i powiedziała spokojnym tonem: 

-Nie martwcie się, miejcie nadzieję.   
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