


Milena Kamińska
„Dzieciństwo? Czyli byłam molestowana seksualnie”

Copyright © by Milena Kamińska, 2015
Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok sp. z o.o., 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji 
nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana 
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Skład: Jacek Antoniewski
Projekt okładki: Robert Rumak
Korekta: Paulina Jóźwiak
Ilustracje na okładce: @ laciatek – Fotolia.com

ISBN: 978‒83‒7900‒379‒2

Wydawnictwo Psychoskok sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 3/325, 62‑510 Konin
tel. (63) 242 02 02, kom. 665 955 131
http://wydawnictwo.psychoskok.pl
e‑mail: wydawnictwo@psychoskok.pl



Opowieść
dziecka
pozbawionego
prawa do dzieciństwa…
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Długo myślałam nad tą książką. Zastanawiałam się bez 
końca, czy wolno mi to powiedzieć. Aż wreszcie po 
14 latach znalazłam rozwiązanie, znalazłam sposób 

na życie bez lęku… Nauczyłam się go. Tak, powiem o tym, 
bo przecież to nic wstydliwego – a nawet jeśli komuś może 
się tak wydawać, to należy o tym mówić… Wyjść z cienia 
milczenia.

To może pomóc wielu ludziom… Chciałabym, by Ci, 
którzy stracili wiarę i siłę do walki, uwierzyli, że jednak się 
da. Postarali się zrobić krok do wyjścia z cienia milczenia… 
lub po prostu poczuli, że nie są sami. A osoby, których nie 
dotyczą osobiście te sytuacje, spróbowały zrozumieć, dlacze-
go niektórzy zachowują się tak, a nie inaczej… Zobaczyli tę 
drugą stronę życia…

Czasem cofnięcie się do tych najboleśniejszych wspomnień 
jest jedyną metodą na otworzenie przed skrzywdzoną osobą 
nowych drzwi do bezbolesnego i spełnionego życia.

Wymaga to czasu…

To właśnie dzisiaj postanowiłam, że wydam tę książkę 
TERAZ; że w tym momencie żadna inna praca nie przynie-
sie mi więcej satysfakcji niż napisanie książki i jej wydanie 
– z nadzieją myśląc o tym, że być może komuś ona pomoże. 
To odpowiedni moment, moje życie wciąż posuwa się do 
przodu, realizuję swoje zamierzenia, dążę do celu… choć 
niestety jest trudno, bo jeszcze nie wszystko jest tak, jak 
być powinno; istnieją w moim życiu czynniki, które unie-
możliwiają mi swobodne, spełnione życie; a co najważniej-
sze – spokojny powrót na studia i bycie na nich sobą oraz 
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wykazanie się właściwymi i prawdziwymi umiejętnościami 
intelektualnymi i wszystkimi innymi, które posiadam. Jeden 
jedyny czynnik, którego nie udało mi się jeszcze zmienić, to 
środowisko – miejsce, w którym mieszkam, ludzie, z którymi 
mieszkam… to kiedyś mnie zniszczyło, w każdym szczęśli-
wym momencie mojego życia podcinało skrzydła; w każdym 
momencie kiedy byłam sobą, nakazywało zamknąć usta, spu-
ścić głowę w dół i zniknąć… tak, by nikt mnie nie zauważył. 
Teraz staram się robić wszystko, by zmienić to środowisko; bo 
jak osoby do niego należące mówią – nie zmienią się… czyli 
nigdy nie zrozumieją, że krzywdzą i nie chcą tego zmienić; 
mnie już to nie rani, jednak utrudnia w znacznym stopniu 
życie i bycie prawdziwą sobą, którą przez ostatnie 20 lat być 
nie mogłam. Mam 22 lata…

Najważniejsze jest dla mnie to, że poczułam siłę mówiącą: 
Nie muszę być najlepsza na świecie, ale mogę być najlepsza 
dla świata. Więc na co jeszcze czekam? Czas działać! Reali-
zować się… realizować plan swojego serca… potrzeby wła-
snego serca… własne potrzeby, nikogo innego.

To uczucie jest bardzo silne – indywidualne, niepowta-
rzalne, znane wyłącznie mnie… tej, która przeżyła nieprze-
żywalne…

Przeżyliśmy razem cały wiek…
To było dzieciństwo…
moje stracone dzieciństwo.
Trwało tak krótko, a ciągnęło się całe wieki…

*
Wszędzie i ciągle był tylko on…
Zakradał się po cichu…
Nagle – był tam, gdzie nie powinno go być.
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Wypełniał każdą sekundę mojego życia… czy tak naprawdę 
ciągle mnie śledzisz?
To niemożliwe – ciebie tu nie ma…
Widziałam go. To nie był on – prawda?

W życiu bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i ob-
rażani, a mimo to wciąż jesteśmy tyle samo warci…

Dlaczego milczysz?
Bo… bo zostanę od razu skrytykowana, lepiej oszczędzić 
sobie nerwów; niektórzy nie są w stanie pojąć najprostszych 
rzeczy, to jest przykre.
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Dzień dobry!

Przepraszam, jeśli mówię za głośno, ale… ale nie po-
trafię inaczej. Tamta Pani po drugiej stronie tej szyby 
poprosiła mnie, abym się przedstawiła i powiedziała 

coś o sobie… musiałam jej posłuchać, nie chciałam zostać 
ukarana, nie chciałam zrobić jej przykrości. Nigdy nikomu 
starałam się jej nie sprawiać, nigdy nie chciałam, żeby ktoś 
mnie ranił…

Wracając do wcześniejszej kwestii – kim jestem?
Mam dziesięć lat, jestem złotowłosą dziewczynką o nie-

bieskich oczach, każdego dnia, jak patrzę w lustro, mam 
wrażenie, że są smutne… Lubię śpiewać, podobno jestem 
dobra z wf-u, staram się dobrze uczyć i raczej mi to wychodzi. 
Mam jedną przyjaciółkę, lepszy kontakt z kolegami z klasy, 
z dziewczynami też się dogaduję, ale… jesteśmy różne.

Rzecz, którą najbardziej lubię to… nic nie przychodzi mi 
do głowy…

Rzecz, której najbardziej nie lubię to… boję się o tym 
mówić, nie lubię tego mieszkania, nie lubię tych krzyków, 
nie lubię patrzeć, jak się kłócą, nie lubię patrzeć, jak mamu-
sia płacze…

Najbardziej nienawidzę własnego domu, w którym nie 
mam spokojnego kąta dla siebie… i w ogóle miejsca, w któ-
rym czułabym się bezpiecznie…

Dlaczego go nienawidzę?
To długa historia…
Chciałabym nie pamiętać, chciałabym zapomnieć… chcia-

łabym… tak bardzo bym chciała, żeby to nie miało miejsca 
w moim życiu… żeby się nie wydarzyło, zniknęło i już nigdy 
nie wróciło.
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Urodziłam się jako wcześniak, przez większą część moje-
go…? Trzy kropki, znak zapytania, tam dalej chyba powin-
no znajdować się słowo życie, ale… nie, nie wiem – niech to 
będzie większa część mojego metaforycznego życia, życio-
-śmierci; największa część mojego życia to właśnie stanie 
na granicy życia i śmierci, to się powinno tam znaleźć. Mó-
wiono mi, że miałam dużą niedowagę, byłam malutka i nie 
oddychałam. Nie mogłam umrzeć, zostałam podłączona do 
respiratora i tam po jakimś czasie odżyłam. Czy było warto 
walczyć? Było ciężko… bardzo ciężko.

Przecież mogłam się po prostu nie narodzić, albo od razu 
umrzeć… lub urodzić się martwą. Poddać się i nie walczyć, 
przeżyłam zbyt duży szok, wychodząc na powierzchnię… 
na świat.

Potem, jak się okazało, byłam nieproszonym gościem nie 
tej płci, dla ludzi noszących miano pseudo rodziców. Było 
mi smutno… miałam nazywać się Maciuś… miałam być 
zupełnie inna. „Inna”, czyli taka, którą by akceptowali, a ra-
czej powinnam być innym, który za to –y na końcu, zostałby 
przyjęty w progi, może wtedy rodziny?

Dalej nie wiem… znaczy wiem, co było, ale to mało istotne. 
Parę razy trafiałam do szpitala… nie lubiłam tam jeździć, nie 
lubiłam patrzeć na to, jak inne dzieci mają kochających ro-
dziców, jak inne dzieci mają rodziców… a nie tak, jak ja. Nie 
wiem, czym jest rodzina… ciągle wokół słyszę krzyki i bardzo 
mi się to nie podoba, bardzo boli, często płaczę. Tylko muszę 
starać się robić to tak, żeby nikt nie usłyszał… najczęściej, jak 
już ktoś zobaczy, mówi mi, żebym przestała albo że płakać nie 
wolno. Przez to wszystko co mówią, czuję się naprawdę źle.

Jak się czujesz?
Czuję wstyd… wstydzę się tego, że płaczę, bo ona ciągle 

powtarza, że nie wolno, że to źle.
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Czasem, jak idę do szkoły, mówi, żebym nikomu nie mó-
wiła o tym, co się dzieje w domu i żebym o tym pamiętała, 
że nie wolno mi mówić.

Zdarzają się momenty, kiedy jest trudno… chciałam wstać 
z ławki, podejść do wychowawczyni… mówiła, że w razie 
gdyby coś się działo, żebyśmy jej mówili. Inni uczniowie tak 
robili. To był czwartek, każdy po kolei podchodził i pokazy-
wał usprawiedliwienie lub załatwiał jakieś inne sprawy. Mo-
jego nazwiska nie wyczytała… przecież codziennie chodzę 
do szkoły, jestem na każdej lekcji… więc najwidoczniej nie 
miała ku temu powodu. Chciałam wstać, podejść, bez ze-
szytu, ale ze łzami w oczach i powiedzieć wychowawczyni, 
że już nie mam siły, nie chcę wracać do domu, bo tam jest 
strasznie i… bardzo, ale to bardzo chciałam poprosić kogoś 
o pomoc. Potrzebowałam wtedy z kimś o tym porozma-
wiać. Wtedy… jak jeszcze potrafiłam mówić. Wokół nikt 
nie zauważał problemu, bo właściwie żadnego nie było. Nie 
wiem jak podchodzili do tego sąsiedzi, ale ściany są cienkie 
i mają uszy, a idę o zakład, że było słychać przez nie kłótnie 
i wrzaski rodziców. Może ktoś usłyszał, że płaczemy? Albo 
że to ja płaczę?

I tak nigdy nikt nie przyszedł.
Czasem budziłam się ze spuchniętymi oczami, ale zawsze 

można było powiedzieć, że jestem niewyspana. Nikt nigdy 
nie podejrzewał, że coś mogłoby być nie tak. Żeby nie słyszeć 
tego, co dzieje się wokół, zatracałam się w nauce… a raczej 
siedziałam nad książkami i zeszytami. Czasem nie potrafi-
łam czegoś zrobić, ale nie lubiłam dostawać innych buziek 
niż wesołe słoneczka i dlatego bardzo się starałam. Jedyne 
co mogłam usłyszeć, to pytanie: Czy lekcje są już odrobione?

Zawsze odpowiadałam, że tak, taka też była prawda, ale 
w rzeczywistości nikt nie sprawdzał tego, czy zrobiłam to, 
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co powinnam zrobić. Liczyło się jedno zdanie: Lekcje są 
odrobione.

Później… przestało mieć to znaczenie… Choć zawsze 
były zrobione i zawsze zapisana w mojej głowie była kolej-
ność… wracam z treningu do domu, w autobusie zaczynam 
się uczyć, w domu zjadam lub też nie obiad, uczę się dalej, 
idę do szkoły, uczę się, uczę, wykonuję swoje obowiązki, zdo-
bywam najlepsze oceny, biorę udział w przeróżnych konkur-
sach – wygrywam je… uczę się, uczę i właściwie – co z tego? 
Stypendium, stypendium, stypendium, czerwony pasek, wy-
różnienie, dyplom… nie jeden, ale całe mnóstwo. Teraz wła-
ściwie można by było zapytać, po co? A raczej dlaczego? Czy 
jako mała dziewczynka, później trochę większa, naprawdę 
uczyłam się, bo chciałam? Bo wolałam zrezygnować z kon-
taktów z rówieśnikami i żyć w świecie książek?

Wiesz… zgadza się, walczyłam o swoją przyszłość – ale to 
dopiero przyszło później, a co się działo wcześniej?

Po wielu latach nastąpił dzień, kiedy postanowiłam zawal-
czyć ponownie o własne, ale tym razem o godne i sprawiedli-
we, życie… takie, o które już nigdy więcej nie będę musiała 
toczyć bitwy z nieznanym mi rezultatem…

To był taki normalny dzień… obudziłam się ze łzami 
w oczach, choć tak naprawdę nie przywiązywałam do tego 
dużej wagi. Byłam pozytywnie nastawiona do tego, że dzisiaj 
pójdę do szkoły, w której będę mogła się uczyć i w której bę-
dzie leżał dziennik, w którym przy moim imieniu i nazwisku 
zostanie wpisane ładne „5”. Z drugiej strony byłam ciekawa, 
co się stanie później… tak, to później miało być początkiem 
tej walki, o której nie wiedziałam nic – a nawet nie wiedzia-
łam, z kim przyjdzie mi współdzielić ten ciężar. Trochę się 
obawiałam, byłam w bojowym nastroju, ale z drugiej strony 
jednak się bałam – nie wiedziałam gdzie jadę, nie wiedziałam, 
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co kryje się za tymi drzwiami… Pomimo tego postanowi-
łam, że nie będę o tym myślała. Gdy będę na miejscu i okaże 
się co, jak i kim jest ta tajemnicza osoba, zadecyduję, w jaki 
sposób rozpocząć te rozgrywkę. A raczej myślenie o grach 
nie wchodziło w rachubę… to był mój pierwszy samodzielny, 
poważny krok. Krok, którego nie żałuję…

Kilka lat później… a może miesięcy, dni, tygodni?
– Czy próbujesz mi powiedzieć, że ktoś cię zgwałcił?
– Nie, naprawdę NIE! – powiedział zewnętrzny głos.
– Niieeee… TAK, ale nie mogę powiedzieć – dodał głos 

wewnętrzny w trakcie.
CISZA

Właśnie nastąpił moment, w którym nie potrafię mówić; 
głos zewnętrzny musiał z tego sprytnie wyjść. Jeszcze nie po-
trafię, właściwie to przecież wszystko jedno czy to prawda, 
czy nie i tak nic już tego nie zmieni. Raczej, nie… a może? 
Nie… nie wiem tego.

Ale… jak było naprawdę?

(Nie wyciągaj pochopnych wniosków, przeczytaj 
dokładnie).
Opisałam swoje doświadczenia, ich kolejność miejscami 

zmieniłam, a czasem wyostrzyłam charakter zdarzeń, by lepiej 
wyrazić to, co wydaje mi się najważniejsze; jednak wszystkie 
opisane zdarzenia są prawdziwe. To moja przeszłość…

– Może i WIDZIAŁAM/nie widziałam gwałciciela, na pew-
no widziałam oczy, które posiada osoba, która zrobiła komuś 
coś bardzo złego…

– Kto to jest?
– Nie wiem, znam tylko oczy.
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– Czy widziałaś je u kogoś?
– Tak.
– U kogo?
– Miały je trzy osoby – mój eks, on, lekarz…
– Czy coś Ci zrobili?
– Tak. Dwóch z nich.
– Co Ci zrobili?
– Skrzywdzili mnie.
– W jaki sposób?
– Nie chcę o tym mówić. To trudne, o tym wszystkim na-

pisałam w tej książce… (ta książka to słowa, które tak długo 
nie przechodziły mi przez krtań, kiedyś…)

Pamiętasz? Zbliżały się te dni, ten czas, do którego odli-
czałam godziny, minuty a nawet sekundy. Chciałam opuścić 
ten świat, by móc być wśród tych, z którymi czuję się dobrze 
– być wśród przyjaciół, którzy niestety mieszkają daleko ode 
mnie. Ale ta więź jest tak silna…, że nic jej nie rozerwie, taką 
mam nadzieję. Może uda mi się poznać nowych ludzi? Wła-
ściwie poznaje ich ciągle, nie umiem bez tego żyć… nowe 
kontakty są mi potrzebne, one nadają inny obraz mojemu 
życiu… Dzięki nim ma więcej kolorów i brzmień.

i

27. 06. 2005
Po raz kolejny słyszę ten dźwięk, znajomy – oznacza on, 

że trzeba wstawać. Budzik, budzik, budzik do zabawy dzieci 
budzi… najpierw wyłączyć, potem wstać. Zakładam białą 
bluzkę, spódniczkę, myję zęby, makijaż i BÓSTWO! A przy-
najmniej tak mi się wydaje. Zastanawiam się nad tym, czy 
nie mam przypadkiem zbyt dużego dekoltu? Może tak jest? 
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A zresztą… to nie jest ważne. Kierunek – kuchnia, lodów-
ka. Sałata, chleb, masło, szynka… szybkie śniadanie, zja-
dłam, pyszne było! Kwiaty w rękę, zakładam buty i wyruszam 
w drogę, nie zapominając o najważniejszym – muzyce. Idę 
w kierunku przystanku, przyjechał autobus – jak zawsze 
wcześniej, musiałam podbiec. Zmęczyłam się, usiadłam na 
jednym z nowych siedzeń w autobusie i godzinę drogi spę-
dziłam w strasznej duchocie. Okna są zablokowane, autobus 
jest klimatyzowany, przeczytałam w pewnym momencie. 
To było ciekawe, potrzebowałam więcej powietrza!

Mimo niewygody, dzisiaj wyjątkowo mi się opłacało to 
przetrwać – nareszcie skończy się ten koszmar… czas wysia-
dać, od razu spotykałam koleżanki. Jak zawsze przeszłyśmy 
przez kładkę obok szpitala wzbudzającego we mnie grozę. 
Pokonałyśmy przejście dla pieszych, przeszłyśmy 100 metrów 
i weszłyśmy do szkoły. Dzisiaj chcę z niej wyjść jak najszybciej. 
Nie skupiam uwagi na tym, co się dzieje i tak zawsze znaczy-
łam nic. Byłam czasem najlepszą zawodniczką na boisku, ale 
to się liczyło tylko podczas meczu. Jestem kroplą wody i tak 
szybko, jak ona paruje, chciałabym wyparować ze szkoły.

Rozdanie świadectw – bez rewelacji, biało-czerwony pa-
sek to coś niemożliwego (podświadomość: a to się jeszcze 
okaże!). Musiałam pamiętać, że w tym momencie należy 
włączyć uśmiech i udawać szczęśliwego człowieka. Opłaca-
ła się zabawa w aktorkę, przynajmniej dlatego, bo za chwile 
miałam opuścić progi tej koszmarnej instytucji!

Wyszłam, nie zwracając na nic uwagi, szłam w stronę przy-
stanku. Widzę znajome twarze… normalne udają, że mnie 
nie widzą… – ja ich nie chcę widzieć, nie były nic warte. 
Tak, było zawsze.

WAKACJE! To jest w tym momencie najważniejsze, na-
reszcie odpocznę. Kolejną godzinę spędziłam w autobusie, 
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włączyłam muzykę i myślałam. A może by tak poznać kogoś 
na obozie? Jak to jest mieć chłopaka, tak na serio? Rozma-
rzyłam się… będzie co będzie.

Byłam już w domu, czekały na mnie pyszne lody, tylko 
jeszcze musiałam dojść do lodówki. Wzięłam całe opako-
wanie, rozkoszowałam się ich smakiem – wspaniałe. Czas 
się pakować, jutro wyjazd. Wyciągnęłam torbę, torebki… 
ubrania – bielizna, kostium, spodenki, koszulki, ręczniki, 
kosmetyczka, klapki, okulary…

Ale tego wszystkiego dużo wyszło, pomyślałam. Nie 
jest wcale takie ciężkie, to najważniejsze. Jutro o 12.30 jest 
autobus do babci, wybiła 21, najwyższy czas się położyć. 
Sama ciągle sobie tłumaczę, że decyzja, którą podjęłam 
jest i będzie dobra. Wybrałam obóz, na którym byłam 
w tamtym roku, chciałam przeżyć to jeszcze raz! Super at-
mosfera sprawiła, że zapragnęłam tam wrócić. Zrezygno-
wałam z wyjazdu, na którym powinnam być obowiązkowo. 
Upiecze mi się? Chcę tylko odpocząć, choć na chwilę od 
codziennych treningów, ciężkiej, wyczerpującej rutyny… 
Zasnęłam, jak zabita. Sny – uwielbiałam je! Przenoszę się 
wtedy zupełnie gdzieś daleko od rzeczywistości. A może 
to sny prorocze? A może kogoś poznam? Będziemy żyć 
długo i szczęśliwie, jak w bajce, pięknej bajce. Będzie, co 
będzie. Lepiej dmuchać na zimne.

II

28.06.2005
Wzięłyśmy walizki, dobry humor i wyruszyłyśmy w dro-

gę… Ale na szczęście ja tego nie niosłam. Przyjechał autobus, 
jak zwykle dużo ludzi… a wszyscy szli na dworzec, bo jakby 
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mogło być inaczej. Znalazłyśmy trzy wolne miejsca, usiadły-
śmy, chciałam być jak najszybciej u babci.

Wysiadłyśmy, trzeba było przejść na stanowisko, z którego 
odjeżdża autokar. Ilu tam ludzi – więcej was być nie mogło? 
Wsiadłyśmy, miejsca miałyśmy pośrodku, czekały mnie 4 
godziny jazdy. Oczywiście, jak zawsze w podróży, miałam 
przy sobie moją ulubioną gazetę „13-nastkę”, ciekawych rzeczy 
można się dowiedzieć. HA! A może zrobiłam coś niedozwo-
lonego, czytając ją? Ja nie miałam jeszcze trzynastu lat, ale 
wyglądałam na trzynastolatkę. Minęła godzina. Kierowca 
włączył radio, a ja poszłam spać, żeby szybciej minął czas… 
WrrrWrrrBrrBruu… wibrował mój telefon, siostra dzwoniła.

– Halo.
– Halo, halo… o której będziecie? Jest 15.30.
– Mamo, o której dojedziemy?
– Korki są, tak na siedemnastą – powiedziała.
– Na siedemnastą, bo korki są – powtórzyłam siostrze.
Koniec rozmowy.
Czytałam gazetę, spałam, grałam na komórce, spałam… 

Mama mnie obudziła, za chwilę miałyśmy wysiadać. Czekali 
na nas na przystanku. Doszliśmy do domu babci.

– Cześć babciu! Milion słodkich buziaczków, jak zawsze.
– Zjedz coś dziecko!
Tak, to było danie popisowe babci. Zawsze wszystkim 

smakuje, ciepła herbatka i rodzinka w komplecie.

Przynajmniej nie ma tu tego, ojca… pomyślałam.

Dostałam SMS-a o treści:
Przyjechałaś już?
Odpisałam: Tak, do zobaczenia jutro.
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Rodzinka w komplecie, ciekawie się zapowiadało. Czas 
iść spać.

III

29.06.2005
Wrrrwrrwrrrwrrr… słyszałam szum suszarki, ktoś suszył 

głowę, dobra pobudka.
Trzeba wstawać, kolejka do łazienki, kto pierwszy ten lep-

szy, siostra chciała się wepchnąć przede mnie:
– Jestem starsza i nie masz, co gadać – mówiła.
Jej starość mnie powalała,14 lat, tak. Skończyło się na 

tym, że poszła spać, a łazienkę zajęłam ja. Tylko co założyć? 
Miałam wytrzymać osiem godzin w autokarze, a na zewnątrz 
był taki ukrop. Trudno, założyłam pomarańczowe, krótkie 
spodenki i turkusową bluzkę na ramiączkach, wzięłam na 
wszelki wypadek polar. Rano było troszkę chłodno.

Wyszliśmy, poszłyśmy na miejsce zbiórki, autokar już cze-
kał… i ferajna małych istot też. Widziałam moją najlepszą 
przyjaciółkę – Olę! Rodzice pakowali jej torbę do bagażnika. 
Zaczęliśmy wsiadać do pojazdu.

– Ja, przy oknie! – wykrzykiwałam.
Wybrałyśmy miejsca z tyłu po prawej stronie. Na samym 

końcu usiadły dziewczyny, które były ze sobą wyjątkowo za-
przyjaźnione.

– Słuchajcie, zatrzymamy się za jakieś pół godziny po dru-
gą grupę uczestników obozu, ogłosiła opiekunka. Ruszamy.

Dojechaliśmy… dzieci wsiadały, znowu same maluchy – 
cicho szeptałyśmy. Ale na końcu wsiedli oni – wyróżniali się, 
widać było, że są starsi. Trzej jakże przemili chłopcy. Zrobili 
obchód wzdłuż korytarza autobusu, usiedli niedaleko nas, 
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ten jeden ciągle się na mnie patrzył. Dziwnie się czułam. 
A może jest ich dwóch? Bracia bliźniacy? Wystarczyło to, 
że bracia robili wrażenie.

I co? Czy teraz będą się do nas zalecać? Jeden do Oli, ona 
tego nie zauważała, ja, jak najbardziej. Ten drugi patrzy na 
mnie, ma niebieskie oczy.

Przerwa, wreszcie! Wysiedliśmy z pojazdu, to był nasz 
pierwszy słowny kontakt. A co mi szkodzi poznać nowego 
człowieka, chyba nic… myślałam.

Wsiedliśmy z powrotem, jechaliśmy dalej, mijaliśmy pięk-
ne krajobrazy. Byłam z nim już na ty, pierwszy kontakt mie-
liśmy już za sobą. Gdy spytałam go, ile ma lat, odpowiedział, 
że siedemnaście. Czyli jest o pięć lat starszy. Tylko nie zapy-
tał, ile ja mam lat, ciekawe dlaczego? Mimo różnicy wieku, 
całkiem nieźle nam się rozmawia. Może coś z tego będzie?

IV

30.06.2005
Nadszedł czas, by wstawać! Był piękny, słoneczny dzień. 

Nowy dzień, z nowymi ludźmi, w nowym otoczeniu, pierw-
sza noc w nie swoim łóżku. Ach wakacje – WA K A C J E !!!

Tylko, gdzie ja właściwie byłam? Pamiętam, 
że było tak…

– Cześć, cześć, dzień dobry! O 9 zbiórka na śniadanie.
Wszyscy są w szoku, trzeba się przestawić na inny sposób 

odżywiania albo… jeść to, co jest, można przytyć, można stra-
cić na wadze. Nieważne to jest przecież. Jemy… to nie dobre, 
co to jest? Nie przeżyje na takim jedzeniu. Wracamy do pokoju.
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– Jak ci się tu podoba? – zapytała koleżanka.
– Jak na razie jest dobrze. Wiesz, że ten chłopak, brat… 

hm… tego najstarszego, cię podrywa?
– Tak?
Zawsze widziałam to, czego inni nie widzieli.
Ktoś zapukał.
– Proszę!
– Zbiórka o jedenastej, idziemy na boisko a po drodze 

do sklepu.
– Hura!!! Sklep! Nareszcie!
– Kupmy sobie farbę do włosów – zaproponowała Ola.
– Ok. Ale jaką? Może blond?
– Niech będzie, tylko jasny.
Wchodzimy do sklepu, mnóstwo rzucających się w oczy 

słodyczy – czekolad, cukierków różnego rodzaju.
– W Polsce takich nie ma! Bierzesz coś?
– Może tę czekoladę, albo nie, nie mam ochoty na słodycze.
– Dobrze, przecież przyjechałaś tu schudnąć – mówi 

głos wewnętrzny.
Idziemy dalej, kosmetyki – bierzemy farbę, płacimy, pełno 

śmiechu przy kasie, niestety my nie znamy takiego języka, 
po dziesięciu minutach w końcu nas zrozumieli. Poszłyśmy 
w stronę autokaru, nie ma nikogo, usiadłyśmy na krawężni-
ku. Minęło pięć, dziesięć, piętnaście minut.

– Ale słońce piecze, co dziewczyny?
– Trochę gorąco, ale można się przynajmniej opalać.
– No, to bluzki w górę! – powiedział.
Śmiech, nie rozpędzaj się tak koleś, pomyślałam. Takie 

ładne niebieskie oczy masz, oddaj mi je, po raz kolejny moja 
dusza się rozmarzyła.

Przyciągnęły go też moje, podobno błyszczące źreni-
ce – ehm… mówią mi to wszyscy, jak do mnie startują. 
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Do przeuroczo pięknej dwunastoletniej dziewczynki. Któ-
ra… PO PIERWSZE nie wygląda na tyle lat.

PO DRUGIE, jest bardziej rozwinięta psychicznie od swo-
ich rówieśników.

– Wsiadać do autokaru! – słychać donośny głos opiekun-
ki naszej grupy.

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć… dwadzieścia siedem – 
jednej osoby brakuje!

Bob biegnie ze słodyczami.
– Wsiadaj i nie spóźniaj się następnym razem – upomnia-

ła go opiekunka.
Wszyscy grzecznie usiedliśmy, lecz nie tak jak zawsze. 

On usiadł ze mną, a jego brat usiadł z Olą.
– Ładna z nich para, pomyślałam.
Ale chyba nie tylko oni się dopasowali, bo… on… to… 

MY? Razem?
Nie, raczej nie.
Coraz bliżej podróży do zamku strachów. Nasz prowa-

dząca zaczęła mówić:
– Dalsza część dnia zapowiada się bardzo atrakcyjnie, 

choć nie tylko dnia, bo i nocy…
– Hura!!! – Usłyszeć można było głosy dobiegające od 

uczestników obozu siedzących na samym końcu autokaru. 
A była to najstarsza grupa.

Zaraz, zaraz on ciągle się na mnie patrzy.
– Co oni planują? – zastanawiała się opiekunka.
– Ta młodzież, oni zawsze coś wymyślą – odpowiedziała 

starsza przełożona.
Po chwili usłyszeliśmy komunikat:
– Uwaga! Pamiętajcie, że z tego względu, iż nikt z was nie 

jest pełnoletni, alkohol, który zakupiliście dla rodziców, macie 
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obowiązek zwrócić nam, a my do czasu wyjazdu z ośrodka 
zaopiekujemy się nim. Dobrze?

– Tak! – krzyknęła większość grupy.
– Yhm – odrzekli siedzący na tylnich siedzeniach.
Dalsza cześć rozmowy odbyła się szeptem, niezwykle 

cichym.
– Schowamy piwa między ubrania w szafkach. Nie będą 

przecież nas przeszukiwać – powiedział jeden z braci.
– Tylko mamy tego strasznie dużo.
– To ja wezmę część do siebie.
– A jutro zaszalejemy sobie!
– Ej, dziewczyny trzeba zaprosić.
– Przyjdą, o to się już nie martw – zakończył niebie-

skooki.

v
18…19…20… za pół godziny wchodzimy do zamku, strasz-

nego zamku.
Jedna z uczestniczek zaczęła panikować. Ale, ale… one 

się boją, one mają ich, a ja? – pomyślałam. Jest on, trzyma 
mnie za rękę… idziemy!

Coraz węższe korytarze, a my… coraz bliżej siebie.
– Boisz się? – zapytał.
– Nie, przy Tobie nie – odpowiedziałam.
Zimno, jest okropnie zimno. To trzecia godzina zwiedza-

nia, jest przyjemnie, ale…
– Zimno, zimno, zimno, bardzo mi zimno – mówiłam.
– Masz moją kurtkę, będzie ci cieplej – powiedział.
– Jeść, jeść! Jestem głodny – narzekał Bob.
– Było się trzeba najeść podczas obiadu – powiedziała 

opiekunka.
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– Chce mi się spać, proszę pani, kiedy wracamy? – krzy-
czała jedna z młodszych uczestniczek obozu.

– Policzę was i wsiadamy do autokaru.
– 1, 2, 3, 16, 38, 56 – wszyscy są!
On usiadł ze mną. Starałam się nie zasypiać, mimo że sen 

bezkarnie wchodził na moje powieki.

Szept…
Dotyk…
Słodki…
Nieśmiały szept…
– Czy będziesz moją dziewczyną?

Od tego momentu przez całą podróż zastanawiałam się, 
czy takie pytania zadaje się w tych czasach?

A jak brzmiała odpowiedź? Właśnie…

Odpowiedzieć nie, byłoby trochę nie na miejscu, 
przecież nie chcę, aby chłopak ten poczuł się urażony.

Ciche…
Nieśmiałe…
– Tak… – zapadła chwila ciszy.

W głowie krążyły mi różne myśli. Czy od tego momentu 
będzie inaczej? Tylko jak? Gorzej? A może lepiej? Gorzej? 
Czy to znaczy…? Nie chciałam zgadywać, co to ma oznaczać.

Przysunął się jeszcze bardziej do mnie, patrzył się swym 
przenikliwym wzrokiem wprost w moje oczy… i… powie-
dział: Kocham Cię!

Wsunął dłoń pod moją bluzkę.
– Ja ciebie też – co innego mogłam odpowiedzieć?
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A może powinnam powiedzieć – czuję się źle, naruszasz 
moją prywatność, czego nie powinieneś robić, nie chcę tego! 
Nie powiedziałam, wstyd sprawił, że musiałam udawać – jest 
dobrze i przyjemnie.

O 1.30 dojechaliśmy do ośrodka, mój wzrok przykuł długi 
i namiętny pocałunek jednej z par obozowych. Blee… To je-
dyna myśl, która przychodziła mi do głowy.

Nie jestem gotowa na NIC, to do czego doszło, 
nie powinno się wydarzyć, ale co ja mogę zrobić?

MILCZEĆ… tak będzie najlepiej i nikomu nic się 
nie stanie…

(Ten plan niestety nie wypalił do końca.)
Wtedy na pewno nie myślałam na tyle racjonalnie, żeby 

móc przewidzieć lub chociażby podejrzewać, jakie to może 
mieć skutki w przyszłości.

Najważniejsze dla mnie było… MILCZENIE.

VI

1.07.2005
– Słuchajcie!!! Pewna grupka osób wśród naszych obozo-

wiczów złamała regulamin.

CISZA
Myślałam, że będzie to jeden ze spokojniejszych dni. Skoro 

złamany regulamin, to będzie kara, później odpoczniemy, nie 
będę się musiała niczym przejmować. I tak nie wiedziałam, 
jak mam się czuć, zgrywać szczęśliwą nastolatkę, której nic 
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się nie dzieje, czy spalić się ze wstydu i powiedzieć, co się 
dzieje… Nie potrafiłam, nie mogłam.

– Złamania zasad dopuściły się dziewczyny z pokoju 36 
– mówiła opiekunka. Wyszłyście same z ośrodka, nie wiem 
gdzie i po co. Ale mogę się tego domyślić, widząc, jak za 
ośrodkiem popalacie sobie pełne dobrego humoru. Karą, 
którą dla was przygotowałam, są robaczki. Macie położyć 
się tutaj, na plecach, machać nóżkami i rączkami, jak małe 
robale. Proszę o robienie zdjęć, po obozie na pewno chętnie 
je sobie pooglądamy.

Dziewczyny niechętnie wykonywały karę, jednak było 
dużo zabawy, w szczególności kiedy robaczki się buntowały.

– Dziewczynki, robaczki zdychają z wielkim bólem.
– Ach, aaa…umieram!
– Ale, robaczki nie mówią – zwróciła uwagę opiekunka.
– Ten jest wyjątkowy.
– Ach, nie zabijaj nas, my chcemy żyć!
– Właśnie! Robaczki mają uczucia!
– My chcemy sałaty, robaczki są głodne!
– Jeść!
Opiekunka wydawała kolejne rozkazy, jednak dziewczyny 

w rolach robaczków odmawiały posłuszeństwa, zakończyły 
swoje nieplanowane wystąpienie, mówiąc:

– My duchy wszystkich robaczków, zemścimy się na tobie 
ogrodniku! Uważaj!

To było naprawdę śmieszne i potem miałam wrócić do 
pokoju.

Zaczęłam szukać koleżanki, siedziała za mną, ale znik-
nęła. Przemierzałam wzrokiem wzdłuż i w szerz korytarza, 
zobaczyłam ją w objęciach jednego z braci, jak to się stało? 
Sama nie mogłam w to uwierzyć.

– Kotku! – usłyszałam. Wiedziałam, że to do mnie.
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Odwróciłam się w jego stronę, uśmiechnął się.
– Chodź! – to było jego kolejne słowo.
– Gdzie?
– Na górę.
Nie wiedziałam, co robić, jeśli nie pójdę, to dziwnie bę-

dzie wyglądało. Poszłam… Stał na drugim końcu korytarza, 
podeszłam do niego, przytulił mnie, objął obiema rękoma 
i pocałował w policzek. Otworzył swój pokój.

– Zapraszam – powiedział.
Weszłam. Nikogo tam nie było, chłopcy poszli grać w bi-

lard na dół.
– Wejdź na górę, zaraz przyjdę!
Weszłam na górę, usiadłam na łóżku, rozglądałam się po 

pokoju. Popatrzyłam w górę na okno, padał deszcz, była wręcz 
ulewa. Słyszę odgłos wchodzenia po schodach, idzie… Boję 
się trochę, patrzę się w jedno miejsce i przecież powinnam 
być uśmiechnięta.

– Jak wrażenia po dzisiejszym dniu?
– Ok, w porządku.
– Dobrze, że my nie dostaliśmy kary, a w ogóle to dobrze 

się czujesz?
Już na pierwszy rzut oka można było zaobserwować, 

że jestem spięta i… moje usta były zaciśnięte i nawet gdy-
bym chciała coś powiedzieć, nie mogłam. Były szczelnie 
zamknięte na zamek, do którego nie znałam szyfru. Sie-
działam na łóżku, on stał, przyglądał mi się, uśmiechałam 
się. Usiadł obok mnie, potem wziął na kolana, zaczął cało-
wać. Czułam się niezręcznie, włożył mi język do buzi, nie 
wiedziałam, co powinnam robić. Przytrzymywał mi głowę, 
powiedział:

– Spróbujemy jeszcze raz.
Tylko co tutaj jest do próbowania, myślałam.
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Moja głowa znalazła się na jego kolanach, podwyższył ją 
trochę ręką i zaczął całować. Postanowiłam wykonywać ję-
zykiem takie ruchy, jak i on, choć wcale mi się to nie podo-
bało. Chyba przyjemnie mu było. W międzyczasie wsunął 
swoją dłoń pod moją bluzkę. Przestał mnie całować, ułożył 
moją głowę na swoich kolanach i z wyczuciem dotykał mo-
ich piersi. Nie wiedziałam czy oddychać, czy nie. Strasznie 
mnie to męczyło i bolało, ale mówić mi nie wypada. Patrzył 
mi głęboko w oczy. Ja po chwili je zamknęłam, myśląc o tym, 
by skończył jak najszybciej. Też tak zrobił, czuję się naga.

Muszę się umyć, mam jego ślinę na swoim ciele. Nie zro-
bię tego, przecież niedawno się myłam, a w pokoju nie ma 
łazienki.

Wytrzymam. Czułam się upokorzona, z mojej twarzy 
zniknął już nawet udawany uśmiech. Miałam wrażenie, że nie 
mam gruntu pod stopami – idę, ale nigdzie nie dojdę… jedy-
na droga, którą widziałam, to schody na górę. Tam jest tylko 
on i przynajmniej nie będzie się śmiał z tego, że się wstydzę, 
że się boje, że wstrzymuję łzy i nie mogę wydusić z siebie 
niewypowiedzianych słów. Jedyne co zostało…

MILCZENIE

VII
Szykowałyśmy się na dyskotekę. Chciałam wyglądać jak 

najlepiej, chciałam mu się podobać… Miałam wrażenie, 
że zawiodłam go swoją cielesnością, więc powinnam zrekom-
pensować mu to chociaż wyglądem na dyskotece – ładnie się 
umalować i ubrać i… być posłuszną? Nie wiedziałam, jak 
powinno być, kręciłam się wkoło…
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(Miałam żal do siebie, że nie wybrałam tego drugiego obo-
zu. Byliby tam ludzie, którzy mnie nienawidzą, ale w prawdzie 
nie zakochałabym się i co najważniejsze, miałabym sport… 
mogłabym być najlepsza… przynajmniej w tym, nikt by 
mnie nie oceniał za wygląd. Popełniłam błąd, ale przyznać 
to mogę dopiero po 5 latach.)

– Chodź schodzimy na dół, pobawić się, będzie fajnie! – 
mówiła do mnie koleżanka. Poszłyśmy.

– Ej patrzcie, kadra wyszła ze swojego pokoju. Dziewczyny!
– Nie usłyszą cię, chodźmy potańczyć.
BUM-BUM-BUM-BUM. Głośna muzyka gra, wszyscy skaczą!
W tym momencie ktoś puścił wolną piosenkę, on zbliżył 

się do mnie, zapytał czy zatańczę. Miał charakterystyczny 
błysk w oku. Nie chciałam tańczyć, zrobiłam to, bo przecież 
on się we mnie zakochał. Objął mnie ramionami.

A w międzyczasie…
Chłopcy przedstawiali swój niezawodny plan, przystąpi-

liśmy do jego realizacji.
– Kadra wyszła z pokoju, dziewczyny wejdą tam i zabiorą 

alkohol z lodówki.
– Dobry plan, tylko szybko, bo w każdej chwili mogą 

wrócić.
Ustawili się tak, by nas asekurować przed wpadką.
– Zaczynamy!
Miałyśmy klucze do pokoju opiekunów, wzięłyśmy je 

pod pretekstem zabrania soku i wody z lodówki. Jednak, gdy 
przekręciłyśmy klucz, drzwi były otwarte, ogarnął nas strach. 
Ostrożnie zaczęłyśmy wchodzić do pokoju, zatrzymałyśmy 
się przy lodówce. Chłopcy dali nam plecak, żeby było gdzie 
schować butelki. Pojawił się problem – ile bierzemy? Stały 
przy mnie dwie osoby, wiadomo było, że dodatkowo potrze-
bujemy czterech butelek, czyli dwie dla dziewczyn stojących 
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obok i czterech chłopców, razem sześć. Na szczęście zapo-
mniały o mnie, nie chciałam pić. Nagle usłyszałam:

– A ty? Pijesz, co nie?
Nie odpowiedziałam nic. Mruknęłam tylko pod nosem:
– Yyy…
– Czyli bierzemy 9! Szybko, trzeba się zwijać!
Zamknęłyśmy lodówkę, sprawdziłyśmy, czy wszystko 

wygląda tak, jak podczas naszego wejścia. Wszystko wyglą-
dało tak samo, zwróciłam plecak chłopcom i poszłam oddać 
klucz jednej z opiekunek. Po drodze jednak zastanawiałam 
się, dlaczego wzięły dziewięć puszek…

– Gdzie jest reszta? – zapytała mnie opiekunka obozu.
– Siedzimy w pokoju, bo tutaj jest za głośno – odpowie-

działam i szybko do niego pobiegłam, by mnie więcej nie 
przepytywała.

Wchodząc, zamknęłam drzwi na klucz. Podeszłam do 
niego, posadził mnie na swoich kolanach, a on przechylił 
puszkę tak, aby ten pomarańczowy napój z początku przy-
pominający mocz, wpłynął do moich ust.

Na początku okropnie mi to nie smakowało, przy kolejnych 
przechyleniach puszki do ust wpływała mi o wiele większa 
ilość płynu. Nie podobało mi się to, że kontrolował, kiedy, 
ile i jak wypijam. Po pierwszej puszce dał mi do ręki kolejną, 
otworzył ją. Wcale nie miałam ochoty tego pić.

– Wypijemy na spółkę – mówił.
– Nie chcę.
– Łyczek…  – poprosił i napiłam się.
Następnie on przykładał puszkę do swych ust i wypijał na-

pój bogów – tak na to mówili. Proponował mi kolejne „łycz-
ki”, ale stanowczo powiedziałam: Nie chcę! Przestał naciskać, 
wypił sam do końca. Siedzieliśmy wszyscy na dole, kiedy 
skończył, objął mnie ramionami i zaprowadził do schodów. 
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Miałam wejść na górę, weszłam, przecież nie było innego 
wyjścia. (Wchodząc do tego pokoju, przed oczami jawiło mi 
się jedno, widzę schody i muszę wejść na górę, usiąść na łóż-
ku, czekać i MILCZEĆ, cokolwiek by się działo).

Usiadłam na łóżku, opierając plecy o ścianę. On stanął 
przede mną.

– Jak podobała ci się zabawa? dopytywał.
– Było ok.
Gładził mnie po szyi, dekolcie, rękach, całował po plecach. 

Było już dość późno. Nagle rozległ się stukot do drzwi, wszy-
scy schowali puszki i otworzyli. Była to jedna z „opiekunek”.

– Dobra, panowie i panie, jutro też jest dzień, a dzisiaj 
koniec zabawy. Dziewczyny do swoich pokoi!!!

W tym momencie, siedząc na górze, patrzyłam się w ścia-
nę, czekając na to, co się wydarzy.

– Wiem, że tu jesteś, też wracaj do swojego pokoju!
Poczułam ulgę, mogłam iść do pokoju, jeszcze dostałam 

buzi w policzek i dobranoc. Zasnęłam i czułam, że zrobili-
śmy coś złego. Może się nie zorientują, że brakuje paru piw?

VIII

2.07.2005
Po porannym śniadaniu i ogłoszeniach wyszliśmy w góry. 

Wspinaliśmy się na szczyt, który było widać z mojego okna. 
Mieliśmy iść zwartą grupą, jednak tak nie było. Szłam bli-
sko niego.

– Halo! Słuchajcie! zatrzymajcie się! Czas na odpoczynek 
– ogłosiła jedna z opiekunek.

Zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym rosła bardzo 
wysoka trawa. Kiedy się położyłam wśród jej łodyżek, nie 
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było mnie widać. To było wspaniałe, choć na chwilę mogłam 
odpocząć od parzących promieni słońca, do czasu…

– Co tak sobie leżysz? – powiedział, w tym też czasie wło-
żył swoje kolana między moje nogi, był nade mną.

– Tak sobie leżę, odpoczywam. Nie wiedziałam, co odpo-
wiedzieć, powiedziałam to, co powinno się odpowiedzieć 
w takiej sytuacji. Przynajmniej tak mi się wydawało.

– To dobrze – odpowiedział swym grubym głosem i w tym 
czasie położył swoją rękę na moim brzuchu, przesuwał ją 
w górę i w dół.

W tych momentach zawsze nieruchomiałam, czułam się 
tak, jakby ktoś podał mi środek sprawiający, że tracę kontakt 
z rzeczywistością, tracę poczucie własnego ciała. A w sumie 
ono już nie należało do mnie, nie chciałam go, było wyko-
rzystane, naznaczone, skażone… byłam wyczerpana, może 
to stanowiło jakąś nagrodę? Dotykał mojego nieidealnego 
ciała, ono należało do niego.

– Jeszcze 15 minut przerwy – zasygnalizowano.
On zdjął ręce z mojego brzucha i przełożył je na mój de-

kolt. Chyba za wcześnie ucieszyłam się, że nie dotyka moich 
piersi, to sprawia mi ból, pomyślałam.

Nie wiem, może ta myśl skłaniała go do takiego postę-
powania. Włożył swoja dłoń pod mój biustonosz. Miałam 
poczucie, że nigdy jej stamtąd nie wyjmie. Patrzył w moje 
oczy, uśmiechał się. Tylko to nie był zwyczajny uśmiech – 
przypominał mi on uśmiech chytrego lisa i w dodatku na-
palonego. Im dłużej to trwało, tym bardziej bolało.

– Ruszamy!
Na szczęście ktoś wypowiedział te słowa. On podał mi 

rękę, podniósł mnie, szliśmy dalej razem. Szłam przy nim, 
wstydziłam się tego, co on mi robi, nie wiedziałam, jak się 
zachować, bałam się, że ktoś się dowie. Spojrzał na mnie.
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– Masz piękne błyszczące oczy.
Opuściłam głowę lekko w dół, zawstydziło mnie to. Do 

szczytu zostało pół godziny. Szłam przy nim, jak wytreso-
wany pies na smyczy. Nagle przytulił mnie, przesunął mój 
podbródek do góry. On otworzył jeszcze szerzej swe niebie-
skie oczy i wyszczerzył zęby, uśmiechając się.

Musiałam na niego spojrzeć, nie mogłam się oprzeć tym 
oczom. To było straszne. Czułam, że wpatrując się w moje 
źrenice, rozbiera mnie swym wzrokiem. Stałam na pod-
wzgórzu, wydawało mi się, że jestem całkiem naga. Kiedy 
doszliśmy na szczyt, odłączyłam się od niego. Drogę na dół 
pokonywałam, prawie zbiegając. Wraz z Olą asekurowały-
śmy się przed upadkiem. Pod ośrodkiem z powrotem były-
śmy w niecałą godzinę. Miałam ochotę położyć się spać i nie 
myśleć o niczym więcej.

Zostało pół godziny do kolacji, prawie wszyscy zeszli na 
dół. On zobaczył mnie, skromnie zaprosił na górę. Poszłam, 
przecież nie wypadało odmawiać, zawsze dbałam o zacho-
wanie kultury wobec drugiego człowieka. Jak się okazało, 
aż za bardzo, nie wyszło mi to na dobre, a przynajmniej w tej 
sytuacji.

– Jak ci się podobała wycieczka?
– Fajnie było, lubię przyrodę, naturę. Chodzenie po górach 

sprawia mi przyjemność – nie dodałam jednak, że z wyklu-
czeniem leżenia na trawie i niespodziewanym, niechcianym 
dotykiem.

Po raz kolejny MILCZAŁAM sama przed sobą, wierzyłam 
w to, że oszukam samą siebie…

Ale czy to miało jakikolwiek sens?
Objął mnie swoimi ramionami, miał okropnie zimne 

dłonie. Włożył je pod moją bluzkę, kupiłam ją tam. Miała 
wyjątkowy kolor, podobny do koloru róży. Była na cienkich 
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koronkowych ramiączkach. Bardzo mi się podobała i chyba 
nie tylko mi…

Tylko czy aby na pewno?
Chyba było inaczej…

IX
Była niedziela. Nie wydarzyło się nic wyjątkowego… Nic, 

co byłoby inne niż zawsze, obozowa rutyna, rutyna zachowań 
chłopaka, którego byłam dziewczyną? Lub marionetką…

Wyszłam na balkon, chciałam poobserwować piękne wi-
doki. Za mną stało drewniane krzesełko. Musiałam pooddy-
chać świeżym powietrzem, nie za dobrze się czułam, kręciło 
mi się w głowie, bałam się, choć nie wiedziałam, czego (zo-
staje mieć tylko podejrzenia). Nagle poczułam, że ktoś mnie 
ciągnie do tyłu…

To był on. Objął mnie ramionami, ja w ogóle nie kon-
taktowałam, po prostu tam stałam. Usiadł, chciał, żebym 
usiadła mu na kolanach. Bałam się, sam zaciągnął mnie na 
swoje kolana i to było najbardziej niezwykłe uczucie, które-
go doświadczyłam – strach, udawany uśmiech, może więc 
szczęście? Lęk, smutek, złość, bezradność, przede wszystkim.

– Nie jestem za ciężka?
– Nie.
Nie wiem, jakiej odpowiedzi oczekiwałam… Podejrzewa-

łam, że on mówi tylko tak, by mnie nie urazić. Akceptowałam 
siebie taką, jaką byłam, choć wiedziałam, że… mogłabym być 
szczuplejsza… mogłabym ważyć mniej, nie chciałam tracić 
na wadze aż tak bardzo, jak stało się to później. Czułam się 
dobrze, bo miałam wrażenie, że ktoś jednak mnie kocha… 
pomimo tego, że robi to, czego nie chcę. Mimo wszystko 
miałam nadzieję, że w końcu dowiem się, co to jest i czym 
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w rzeczywistości jest miłość. Skoro słyszę od niego, że mnie 
kocha, oznacza to, że nie jestem mu obojętna. To było wspa-
niałe uczucie, nie odczuwałam tej oziębłości, która zawsze to-
warzyszyła mi i którą zawsze dostawałam od innych w domu.

Rozmawialiśmy o dalszych planach na wakacje, o tym, 
że może się spotkamy po obozie. O tym, co będziemy robić 
po wakacjach. W końcu jakby nigdy nic, po raz kolejny wło-
żył swoją rękę pod moją bluzkę. Myślałam o tym, że dobrze, 
że nie patrzy na moje nagie ciało, tylko dotyka. Szukałam 
czegoś dobrego w tym wszystkim.

Przecież spaliłabym się ze wstydu, umarłabym, gdyby 
patrzył na moje piersi. W życiu, nie! To była okropna myśl 
i straszne wyobrażenie – jestem tylko ja i on, nikogo nie ma 
w pokoju, każe mi wejść na górę. Siadam na łóżku, on jednak 
zmusza mnie do tego, bym się położyła, podciąga mi bluzkę, 
zdejmuje bieliznę i umieram ze wstydu, ze strachu, z przera-
żenia. Dalszej części nie byłam już w stanie sobie wyobrazić, 
nie chciałam. To bolało, bardzo bolało, nie wiedziałam, co ro-
bić. Obawiałam się, że kiedyś taka sytuacja nastąpi, myślałam 
też o tym, że kiedy obóz się skończy, już na zawsze skończy 
się i to… zapomnę o nim, zapomnę o wszystkim. Z tą myślą 
przychodziła ulga, już nikt nigdy nie zobaczy mojego ciała 
i go nie dotknie. Tę piękną myśl przesłoniło mi pytanie, które 
ukazało się w mojej głowie – A jeżeli tak nie będzie? Jeżeli 
nie zapomnę? Do tego czasu okazyjnie oglądałam wiele fil-
mów, horrorów, w których podobne sytuacje prześladowały 
bohaterów filmu przez większą część życia; budziły ich ze 
snu, wracało to do nich w koszmarach… Nie wierzyłam w to, 
tłumaczyłam sobie, że to tylko film, a w filmach nie pokazują 
prawdy. Przynajmniej ja w to nie chciałam wierzyć, to byłoby 
straszne. To niemożliwe, by ludzie mogli tak żyć, by mogli 
tak cierpieć. Byłam oburzona, przecież to straszne!
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Niestety, później przekonałam się, że moje obawy nie były 
słuszne… Cierpiałam jeszcze bardziej niż te postacie.

Z tego względu, że zazwyczaj myję głowę w niedzielę, 
a poza tym moje włosy straciły swoją miękkość i puszystość, 
zapytałam, czy możemy skorzystać z ich łazienki. Jako jedyni 
mieli wannę. Zgodził się, a koledzy nie mieli innego wyjścia, 
jak przytaknąć jego odpowiedzi.

Wieczorem powiedziałam Oli, żeby poszła pierwsza, jed-
nak nie chciała, kazała mi iść.

Wzięłam ręcznik, szampon, szczotkę, szczoteczkę do zę-
bów i płyn do mycia ciała. Jednak z drugiej strony przyszły 
mi do głowy myśli:

1. łazienka się nie zamyka;
2. będą mi otwierali drzwi, robiąc sobie żarty;
3. będą się naśmiewali z mojej nagości;
4. wejdzie tam on i będzie chciał mnie dotknąć, co 

gorsza miałam wrażenie, że weźmie aparat i będzie 
mi robił zdjęcia, będzie mnie zmuszał do pozowa-
nia, a w końcu będzie kazał wejść tam swoim kole-
gom… Będzie im mówił, gdzie na moim ciele mają 
kłaść ręce, gdzie i w jaki sposób mają mnie dotykać. 
Będzie to dla niego świetna zabawa, a ja będę po 
prostu już tylko marionetką, stracę swoje człowie-
czeństwo… On będzie się z tego śmiał.

To było straszne, walczyłam sama ze sobą, walczyłam 
z własnymi myślami… musiałam je pokonać.

Poszłam.
Chłopcy grali w karty i zasygnalizowałam im, żeby nie 

wchodzili do łazienki. Kiedy do niej weszłam, miałam ocho-
tę wejść do wanny i się wykąpać, jak na człowieka przystało. 
Nie zrobiłam tego, obawiałam się, że tak czy inaczej ktoś za-
raz do niej wejdzie. Umyłam głowę na stojąco, nachylając się 
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nad wanną i polewając ją prysznicem. Resztę ciała umyłam 
w zlewie, mierząc wzrokiem klamkę od drzwi łazienki, któ-
ra w każdym momencie mogła się otworzyć. Przebrałam się 
w piżamę. Kiedy to wszystko zrobiłam, byłam z siebie dumna 
i czym prędzej wyszłam z łazienki i tego pokoju. Poszła do 
niego moja koleżanka. Przez chwilę obawiałam się o nią, ale 
starałam się zachować spokój.

Zostałam sama, chciałam odpocząć, przede wszystkim 
uspokoić swoje myśli i udowodnić sobie, że nic mi nie za-
graża. Po chwili jednak… Przyszedł do mojego pokoju on. 
Byłam trochę zdziwiona, bo przecież niedawno ja wyszłam 
od niego z pokoju. Rozmawialiśmy… Usiadłam na kancie 
stolika, który znajdował się w pokoju. Patrzył się na mnie, 
nie lubiłam takiego wzroku. Podszedł do mnie i tym razem 
położył swoje ręce na moich piersiach, byłam w piżamie, 
to było dla mnie krępujące i nieprzyjemne. Robił to, co za-
wsze… dotykał, naciskał, szczypał… A ja? Może też robi-
łam to, co zawsze.

MILCZAŁAM.

Starałam się odłączyć moje piersi od mojego ciała, stara-
łam się nie czuć, nie chciałam czuć. Ono przestało należeć 
do mnie. Nagość zaczęła kojarzyć mi się z czymś niedobrym. 
To przez moje ciało, on mnie dotyka, gdybym wyglądała 
inaczej… gdybym była chudziutką dwunastoletnią dziew-
czynką, nie dotykałby mnie. Czułam się źle, ale nie mogłam 
wymazać z myśli tego, że chce mieć z nim kontakt. Przecież 
to jest mój chłopak, ja jestem jego dziewczyną. Może tak się 
powinien zachowywać chłopak w stosunku do dziewczyny? 
Nie wiedziałam. Samo to, że był starszy o 5 lat, przerażało 
mnie trochę, a zarazem miałam świadomość, że skoro jest 
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starszy, to wie, co robi. Do tego czasu ufałam ludziom. Uwa-
żałam, że on na pewno nie ma złych zamiarów. Jest starszy 
i na pewno wie, jak powinien traktować młodszą od siebie 
dziewczynę. Choć nigdy nie zapytał mnie o to, ile mam lat, 
ale powinien podejrzewać, w jakim jestem wieku. To co ro-
bił, wydawało mi się złe, ale nigdy wcześniej nikt mi o tym 
nic nie mówił. Jedyne co miałam utrwalone w głowie, to nie 
przesadzać z alkoholem, nie palić, nie brać narkotyków. Być 
może też miałam jakieś pojęcie o tym, że nie powinnam się 
prowokacyjnie ubierać i prowokować, bo ktoś mógłby mnie 
zgwałcić. Ale dlaczego to wszystko miałoby przytrafić się 
właśnie mi i to jeszcze na obozie, na którym jak mi się wy-
dawało, miałam być bezpieczna?

Zostało mi jedno słuszne wyjście, jedyne co przychodziło 
mi do głowy i jedyne czego słuchało się moje ciało… musia-
łam być posłuszna.

x

3.07.2005
Kolorowych snów życzę ci,
mnóstwo całusów – w twe usteczka,
Dobranoc, miłych snów – Kocham cię kotku!
Ten sms oznaczał dla mnie bardzo dużo, znaczyłam dla 

niego tak dużo, liczyłam się tylko ja. W końcu byłam dla 
kogoś ważna.

Nie mogłam tej nocy zasnąć. Starałam się myśleć o tym, 
w jaki sposób wstanę następnego dnia, skoro nie mogę nawet 
na sekundę zmrużyć oka.

Chciałam się do niego przytulić, przeprosić go za moje 
nieidealne ciało, być przy nim… zakochałam się po uszy. 
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Potrzebowałam go bardziej niż kogokolwiek i czegokolwiek 
na świecie.

Leżałam na boku wpatrzona w telefon… nic już nie pisał, 
moje serce było rozpalone, a jedyny obraz, który ukazywał mi 
się przed oczyma, to on… Czasem zauważałam dłonie, które 
zbliżały się do mojego ciała, bałam się tego widoku, więc jak 
najszybciej odganiałam te myśli. Starałam się myśleć o tym, 
że on naprawdę mnie kocha i nie istnieje w jego życiu nikt 
ważniejszy ode mnie.

Nigdy nie czułam czegoś takiego…Tylko czy to jest mi-
łość? Zastanawiałam się. Jesteśmy razem, mam wrażenie, 
że on tego chce, chce, abym była blisko niego.

Dotyka mnie, ale mi się to nie podoba, nie chce tego, ale 
wstydzę się o tym powiedzieć. Choć może właśnie na tym 
polega związek? Skąd mam wiedzieć, że tak właśnie nie jest? 
Może to jest to coś, co łączy ludzi? Może tak powstają dzieci?

Przecież wiem, jak powstają – od tego może się zaczyna… 
Ale czy to nie za wcześnie na dziecko? Mam dwanaście lat. 
Nie wiem, niech tak będzie.

On jest starszy, więc pewnie lepiej wie, co powinien, 
a czego nie powinien.

Tak, nie powinnam nikomu mówić, co się dzieje, może 
ktoś zauważy? W sumie to nie chciałabym, żeby ktoś zoba-
czył, jak on mnie dotyka, ale może… niech ktoś coś chociaż 
podejrzewa, czuję się z tym taka samotna…

A może to nie jest nic złego? Nikt mi o tym wcześniej 
nic nie mówił…
Nikt mnie tak wcześniej nie dotykał.
Nikt nie mówił, że tak powinno być.
Nikt nie mówił, że mnie to będzie bolało.
Nikt nie powiedział, co powinnam wtedy czuć.
On mówił mi tylko, że to nie będzie bolało.



37

Mówił jeszcze, że nie mam się czego bać.
Zapewniał mnie, że to nic złego.
Ale ja go znam kilka dni… Czy na tym polega związek?
Czy o to chodzi w miłości od pierwszego wejrzenia?
Czy tak robią wszyscy?
Wiele myśli, pytań przychodziło mi do głowy. Nie znałam 

na nie odpowiedzi, nie miałam kogo o to zapytać. W natłoku 
pytań i myśli podjęłam własną decyzję…

To nie jest nic złego, tak postępują wszyscy zakochani. 
Nie powinnam się temu sprzeciwiać. A ból, który czuję, mu-
szę przetrwać. Jak nie pozwolę mu dotykać swojego ciała, 
to się obrazi.

Będzie co będzie…?
Skąd miałam wiedzieć, że tak nie powinno być?
Dlaczego teraz to ja miałam być odpowiedzialna za coś, 

o czym nie miałam zielonego pojęcia?
Dlaczego nikt mnie przed tym nie ostrzegł i dlaczego opie-

kunowie tej kolonii nie zapobiegli takiemu zachowaniu…?
Na to wszystko i tak jest już za późno…
Nie cofnę czasu… Żałuję tylko, że nie miałam wokół siebie 

ludzi, którzy mogliby mi uświadomić, co się dzieje.
Mi – dwunastoletniej dziewczynce.

XI
Obudziłam się przed siódmą, nie mogłam spać. Promie-

nie słońca dokuczliwie świeciły mi w oczy. Dzisiaj będzie 
wspaniały dzień – jedziemy do parku wodnego, muszę się 
spakować. Słyszę szelest, wstała Ola:

– Cześć!
– Cześć! Pakujesz się?
– Zaraz to zrobię.
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– Zakładasz na siebie kostium od razu? Bo ja chyba tak.
– Pewnie założę, żeby później nie było problemu.
– Słuchaj, a może spakujemy się do jednej torby?
– Dobry pomysł, co bierzemy?
– Dwa ręczniki, aparat fotograficzny, pieniądze i to wszyst-

ko. Czy coś jeszcze?
– Weźmy na wszelki wypadek wodę i okulary przeciw-

słoneczne.
– A może jeszcze coś na głowę, będziemy tam praktycznie 

cały dzień, wiesz, ile się mówi o tych różnych poparzeniach 
słonecznych i udarach cieplnych… weźmy coś na wszelki 
wypadek.

– Świetny pomysł!
– Zapomniałyśmy o najważniejszym, weźmy jeszcze do-

bry humor i uśmiech!
No, tak – pomyślałam. Oby tylko nie przytrafiło mi się coś 

niespodziewanego, chciałabym spędzić fajnie czas.
Poszłyśmy na śniadanie, zjadłyśmy dosyć dużo, żeby nie 

paść z głodu; pół godziny po skończeniu posiłku była zbiór-
ka przed autokarem. Kiedy wszyscy się zebrali, sprawdzono 
stan grupy, następnie zaczęliśmy wsiadać. Byłyśmy pierwsze 
w kolejce przy wsiadaniu do pojazdu. Usiadłyśmy na miej-
scach z tyłu po prawej stronie. Miałam nadzieję, że nikt nie 
będzie zakłócał przebiegu jazdy, zaczepiając mnie. Mówiąc 
wprost, chciałam być jak najdalej od niego.

– A gdzie twój ukochany? – usłyszałam.
Nie ma i nie będzie – pomyślałam. Jedyne co zrobiłam, to 

wzruszyłam ramionami, naprawdę nie chciałam mieć kon-
taktu z tym chłopakiem.

Niestety…
Za nami usiedli oni. Próbowałam nie zwracać na to uwagi, 

oparłam głowę o oparcie i patrzyłam się w szybę. Po chwili 
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widok lasów zasłoniła mi ręka, która pojawiła się przed moim 
nosem. To on. Czego on znowu chce, pomyślałam. Machał 
do mnie, zasygnalizował żebym popatrzyła się do tyłu. Zro-
biłam to.

– Przesiądziesz się do mnie? – usłyszałam głos.
Pokręciłam przecząco głową z lekkim uśmiechem, co 

miało oznaczać stanowczo nie! Odwróciłam się i zasnęłam. 
Potrzebowałam spokoju.

– Wysiadamy!!! Park ma pięć hektarów, chodźcie w gru-
pach, żeby się nie pogubić. Spotykamy się w tym miejscu za 
trzy godziny – powiedziała prowadząca.

– Gdzie idziemy?
Koleżanka doradziła, bym najpierw zdjęła ubranie. Też 

tak zrobiłam, podążając w stronę basenu, w którym były fon-
tanny i inne atrakcje wodne. Zastanawiałam się, jak wyglą-
dam. Widziałam swój wystający brzuch, boczki, tłuste ręce 
i okropne nogi, nie wspominając o tłuszczu, który był wszę-
dzie. Na początku rozejrzałam się, czy nigdzie w pobliżu nie 
widać tego chłopaka, nie chciałam, żeby mnie widział, czułam 
się poniżona, a gdyby mnie zobaczył, byłoby jeszcze gorzej. 
Byłam teraz tylko w kostiumie kąpielowym, obawiałam się, 
że mogę go stracić… jeśli mnie znajdzie. Wchodząc do wody, 
myślałam o tym, czy woda nie wyleje się pod moim ciężarem. 
Zobaczyłam jednak osoby bardzo otyłe, które z uśmiechem 
na twarzy siedziały w basenie i dobrze się bawiły.

Było mi smutno, że ja tak nie potrafię. Mam tyle myśli 
w głowie, tyle obaw… czuję się zagrożona. Dlaczego? Posta-
nowiłam, że postaram się wrzucić na luz i przynajmniej tu, 
na basenie, spędzić miło czas z przyjaciółką.

Czyli ja wcale nie jestem gruba, pomyślałam – oni są więk-
si, a poza tym on powiedział, że wcale nie jestem ciężka. Może 
tak mówił tylko z tego względu, że nie chciał mnie zranić? 
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To całkiem prawdopodobne. Dlaczego ja wciąż o nim i o tych 
sytuacjach myślę? Tak nie powinno być, czuję się winna.

Poszłyśmy do części basenu, w której wytwarzane były sztucz-
ne fale, w wyniku czego wody było raz więcej, raz mniej. Weszły-
śmy na obszar tego zbiornika. Po chwili zjawili się tam również 
oni. Minęło piętnaście minut, przeszłam do basenu obok. Mia-
łam nadzieję, że on tego nie zauważy, starałam się go unikać; 
chciałam zapobiec jego kolejnemu zbliżeniu się do mnie. Po pro-
stu nie chciałam tego! Nie chciałam czuć jego wielkich dłoni 
na moim ciele, chociaż tutaj nie chciałam czuć się jak szmata, 
pomimo tego, że i tak nie czułam się najlepiej, bo ciągle miałam 
wrażenie wstydu na moim ciele. Chyba już nawet moja skóra 
zaczęła źle reagować na nagość, na wzrok, na dotyk, a przede 
wszystkim na bliskość. Stanęłam przy specjalnej ściance do 
masażu. To było naprawdę wspaniałe uczucie! Zamknęłam na 
chwilę oczy, gdy je otworzyłam – on stał przede mną.

Wsunął rękę za moje plecy, odciągnął mnie od masażera, 
przyciągnął do siebie. Przeszliśmy dalej, w miejsce, gdzie było 
można usiąść, a raczej zostałam przeciągnięta w to miejsce, 
zanurzając się pod wodą do szyi. Czułam, jakbym w tej chwili 
nie miała panowania nad swoimi nogami i nad swoim cia-
łem. To on ciągnął mnie za sobą, uniemożliwiając mi chód. 
Poczułam wgłębienie, w którym można usiąść, usiadłam. 
On stanął przede mną.

Było tam dużo ludzi… Jednak pomimo tego, włożył swoją 
dłoń za górną część od mojego kostiumu.

Czy nikt tego nie zobaczy?
Wstydzę się, myślałam.
Wzrok jednej kobiety utkwił w moich oczach, ja jednak 

pochyliłam głowę i patrzyłam w dół.
Nic się nie dzieje – próbowałam w jakiś sposób się uspo-

koić.
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Ktoś go złapał od tyłu i rzucając za siebie, podtopił. Za-
częłam się śmiać, odpłynęłam dalej. To jego brat. Zebrało się 
nas trochę więcej, zaczęliśmy się podtapiać. Poczułam ulgę…

W pewnym momencie wyszliśmy wszyscy na powierzch-
nię, był to duży obszar trawy. Rozłożyliśmy ręczniki obok 
siebie, położyliśmy się i zaczęliśmy się suszyć, a raczej cze-
kać, aż wyschniemy.

Byliśmy tam wszyscy – uczestnicy obozu i wychowawcy.
On zbliżył się do mojego ręcznika. Odwróciłam głowę, 

żeby go nie widzieć, miałam małą nadzieję, że odejdzie. Jed-
nak… został. Podłożył rękę na moich plecach, siedziałam, on 
przechylił mnie tak, żebym się na nim opierała. Patrząc na 
mnie, a raczej na mój biust, włożył przy wszystkich swe całe 
dłonie za mój kostium. Nie lubiłam jego wzroku, miałam 
wrażenie, że patrzy na mnie, a w myślach zapisuje sobie, co 
w moim ciele jest nie takie, jak powinno być.

Rozglądałam się na boki, czy nikt na mnie nie patrzy. Czy 
nikt nie widzi. Dlaczego nikt mu nie zwróci uwagi?! Nie rozu-
miałam tego. Przecież ja nie chcę, żeby on mnie dotykał, nie 
chcę, żeby odbierał mi moją godność, nie chcę! Najwidoczniej 
tak musiało być… To i tak moja wina, jestem głupia, nie mogę 
krzyczeć, nie mogę prosić o pomoc… i tak nikt mi nie pomoże. 
To było niemożliwe. Pewnie ktoś miałby do mnie jeszcze pre-
tensje, że jestem w kostiumie, a przez to go prowokuje. Ale czy 
to znaczy, że powinnam chodzić cały czas nakryta ręcznikiem? 
A najlepiej nie wchodzić do wody, nie zdejmować z siebie nic? 
Może tak by było lepiej… gdybym siedziała w ubraniu, byłoby 
mi bardzo gorąco, przez co może wytopiłby się mój tłuszcz… 
i wtedy nie zwróciłby na mnie uwagi… na pewno tak by było!

A jeżeli on mi coś zrobi? Jeżeli zacznę mówić…?
Nie mogę, dam sobie spokój. Nie jestem na tyle odważ-

na… Zostało jedno wyjście…
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MILCZEĆ

Byłam unieruchomiona we własnym ciele, zamknięta 
w skafandrze, którego nie dało się ściągnąć, w jakikolwiek 
sposób zdjąć. Był prawie wrośnięty w moją skórę. Miałam 
nadzieję, że wraz z momentem, kiedy wybije ostatnia sekun-
da obozu, tak i ten zamek się odblokuje. Zostało mi czekać 
i wierzyć, że tak właśnie będzie, mój mózg się odblokuje.

Nie miałam pojęcia, co się dzieje, jeszcze bardziej nie 
wiedziałam, co robić. Łzy cisnęły mi się do oczu… Chciałam 
jak najszybciej wejść do basenu i wpłynąć pod powierzchnię 
wody, tam przynajmniej nikt by nie zorientował się, że pła-
czę. Przecież… oczy mogłabym mieć czerwone od chloru, 
który jest w wodzie, nawet jeśli leciałyby mi jeszcze łzy, mo-
głabym powiedzieć, że taka woda źle wpływa na moje oczy 
i łzawią. Zapewniałbym, że zaraz mi przejdzie… a w tym 
czasie odeszłabym dalej i znów bym się zanurzyła i płakała 
pod wodą. Przynajmniej nie zabrakłoby wody, a łzy byłyby 
tak samo słone, jak i ona.

Dobry pomysł, ale ciekawe, jak ja mam to zrobić? Boję 
się ruszyć, jeżeli on zobaczy, co robię, to pewnie pójdzie za 
mną, a wtedy… może być jeszcze gorzej. Nie powinnam 
o tym myśleć, nie!

Za pół godziny wychodzimy. Miałam nadzieję, że to się 
skończy. Było mi zimno… bardzo zimno. Trzęsłam się z zim-
na, ale próbowałam mimo wszystko to ukryć, ruszać się, 
rozgrzać w jakikolwiek sposób. Chociaż z drugiej strony to 
moje obawy zmrażały mnie na samą myśl o tym, co by się 
mogło stać… W międzyczasie po raz kolejny zobaczyłam jego 
twarz… podszedł do mnie bliżej, ja jednak odsuwałam się… 
Może dlatego tylko uszczypnął mnie i poszedł sobie ze swoim 
okropnym uśmiechem na twarzy, bałam się tego grymasu. 
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Ale też cieszyłam się, że nie doszło znowu do sytuacji, której 
bym nie chciała. To jest obleśne… Jak wilk i owca… a do-
kładniej jak kulawa owca, która zgubiła swoje stado i teraz 
musi sobie radzić sama ze wszystkimi przeszkodami i nie-
dogodnościami, które napotka na swej drodze…

Położyłam się na brzuchu. Poprosiłam koleżankę, aby za-
słoniła mnie ręcznikiem, założyłam bluzkę i spodenki. Było 
mi trochę cieplej, wiedziałam też, że nikt mnie już teraz nie 
dotknie. A przynajmniej nie w tej chwili, wierzyłam w to, 
że nie tylko teraz, ale i później będę miała spokój.

Na pytanie, jak było na basenie, odpowiedziałabym jak 
zawsze, że może być lub też nic. Ciągle po głowie krążyły 
mi myśli i obrazy przedstawiające to, co się tam działo. Nie 
chciałam tego widzieć, mówiłam w myślach sama do siebie 
– nie możesz tego widzieć! Przestań to widzieć, na co ci to? 
Zapomnij… nic się nie stało, a nawet jeśli… i tak nikt ci tu 
nie pomoże.

Przychodziły mi do głowy myśli, że zaraz zadzwoni do mnie 
ktoś z miejscowości, w której mieszkam i zapyta o coś, a ja będę 
musiała odpowiedzieć – jest dobrze lub może być lub byliśmy 
na basenie i świetnie się bawiliśmy, opaliłam się. To były moje 
stałe teksty, które ratowały mnie z opresji. Z opresji niewiedzy, 
co mówić… przecież prawdy nie mogłam powiedzieć. A i tak 
nigdy nie ufałam tym ludziom, a teraz jeszcze bardziej… już 
nikomu nie ufam, nie wiem, czy do kogokolwiek mogę mieć 
jakiekolwiek zaufanie. Przecież wszyscy wykorzystują to prze-
ciw mnie. Co on tak właściwie o mnie wie? Fakt, prawie nic. 
I pomimo tego wykorzystuje mnie do swoich celów, do swo-
ich, nie wiem czego, upodobań? Zachcianek?

W takiej sytuacji powinnam stać się nieufna, najlepiej ni-
komu nic nie mówić… po prostu MILCZEĆ, to była główna 
myśl, która przychodziła mi do głowy.
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Kiedy wracaliśmy, Ola specjalnie nie siadała obok mnie. 
Gdyby wiedziała, jak bardzo chciałam żeby tam usiadła, żeby 
usiadł tam ktokolwiek, tylko nie on. Miejsce to jednak zostało 
puste, być może wszyscy chcieli, żeby on tam usiadł? I tak też 
się stało. Powrót do ośrodka upłynął mi na drętwym siedze-
niu i wpatrywaniu się w oparcie siedzenia naprzeciw mnie… 
czasem patrzyłam się za okno, tak po prostu, czasem jednak 
patrzyłam na widoki, które mijamy. Choć wolałam po prostu 
patrzeć się gdzieś i tak nie zauważałam, że świat się kręci – bo 
jak miałabym to zauważyć? Nie zauważałam tego, że ludzie 
jednak się ruszają, że autokar jednak jedzie… że za szybą jest 
coś, na co być może warto popatrzeć. Nie widziałam tego, nie 
widziałam nic. Ja po prostu czułam się uwięziona, czułam, 
że coś zaciska się na mojej krtani. Siedziałam więc spokojnie, 
rękoma objęłam się za ramiona. Miało to oznaczać, że jest 
mi zimno i tak też mu powiedziałam, kiedy zapytał. Jednak 
złapałam się tak, żeby nikt nie miał dostępu do moich pier-
si… żeby po prostu nikt mnie już nie ruszał.

Próbował ze mną prowadzić rozmowę, a raczej rozmawiał 
ze mną, nawet nie wiem o czym.

Odpowiadałam mu „tak” i „nie”, to nie miało już znaczenia.
Być może pytał, jak mi się podobało (w tym kontekście ani 

odpowiedź „tak”, ani odpowiedź „nie” nie pasowała). Ale jaki 
to w ogóle miało sens, skoro nic już nie miało sensu… Nie 
wiem, o co jeszcze pytał, ale i tak większość moich, być może 
dziwnych, odpowiedzi brzmiała – nie!

W sumie to co mi za różnica czy dotknie mnie tu, czy 
tam, skoro i tak ciągle czuję się tak samo. A może powinnam 
określić kilka stanów, w takich momentach naprawdę przy-
chodzą dziwne pomysły. No więc jak mogę się czuć:

1. źle/bardzo źle
2. okropnie/bardzo okropnie
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3. strasznie/bardzo strasznie
4. beznadziejnie/bezużytecznie/bezpłciowo.

A co mogę myśleć?
1. Jestem wszystkiemu winna.
2. To przeze mnie.
3. Powinnam zostać ukarana.
4. Nie zasługuję na szacunek.
5. Jestem za gruba.
6. Bardzo się boję i nie wiem, co robić…
7. Zrobiłam coś złego.
8. Tacy ludzie jak ja zasługują na śmierć.
Oprócz tego było jeszcze dużo innych myśli, których nie 

będę tu przytaczać. Te stanowią podstawę wszystkich innych, 
które pojawiły się wtedy i później w mojej głowie.

XII

4.07.2005
Miałam chwilę wolnego, postanowiłam trochę odpocząć. 

Stanęłam przy oknie – z naszego ośrodka widoczny jest bar-
dzo urozmaicony krajobraz. Po wschodniej i zachodniej stro-
nie rozciągają się lasy liściaste. Tylko dlaczego nie rosną tu 
świerki lub inne iglaste drzewa? Przecież w górach, właśnie 
takie rosną, zastanawiałam się.

Na wprost znajdowały się zielone tereny, a przede wszyst-
kim widoczny był szczyt, na który się wspinaliśmy. Niestety 
widok tego szczytu przyprawił mnie o dreszcze. – Nie możesz 
o tym myśleć, rozumiesz!!! – krzyczałam we własnych my-
ślach, to było przekroczenie wszystkiego. – Zachowujesz się 
jak zły człowiek, czy nie dociera do ciebie, że masz przestać?!!! 
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Idiotko! To boli. Wyżywałam się na sobie, bo innego słusz-
nego sposobu wtedy nie mogłam zastosować.

To naprawdę piękny krajobraz. Oprócz tego można usły-
szeć szum strumienia, który płynie nieopodal. Od razu się 
rozmarzyłam – jakby to było, gdybym miała kajak, wyobraża-
łam sobie, jak pływam po tych małych ścieżkach wody, to by 
było super. Ale raczej aktualnie jest to niemożliwe. Strumień 
ten wypływa z samej góry tego szczytu, spływa przez lasy do 
niższych partii wyżyn. Dlatego też przepływa nieopodal na-
szego ośrodka i dalej spływa, tworząc zbiornik wodny, w któ-
rym niestety nie wolno się kąpać. Na samą myśl o zbiorniku 
wodnym, przed oczami ukazała mi się sytuacja, która przy-
darzyła się na basenie. Nie chciałam, by ponownie do tego 
doszło. Gdybyśmy byli z grupą nad tym zbiornikiem, na pew-
no wszyscy widzieliby moje ciało, spaliłabym się ze wstydu.

Bardzo często nie wiem, co się stanie. Czy zwykła myśl 
o czymś pięknym może spowodować mnóstwo negatywnych 
myśli? W przypadku niektórych ludzi często tak bywa, naj-
widoczniej… i niestety.

Kiedy jest smutno, człowiek stara się myśleć o czymś 
przyjemnym. Tej przyjemności najczęściej szuka się w dzie-
ciństwie, w okresie swojej młodości.

Wspomina się czasy, gdy za nic nie ponosiło się odpowie-
dzialności, nikt nie mógł cię wsadzić do więzienia, nikt nie 
powinien cię bić i nie obowiązywały kary, które obowiązują 
ludzi dorosłych.

Tylko, jak postępować, kiedy nie ma się tego…

miejsca…
sytuacji…
czasu…
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Do którego wraca się, gdy jest źle?
Może tak jest prościej żyć, kiedy do niczego się nie wra-

ca… Choć zapewne łatwiej jest, kiedy ma się do czego. Jeżeli 
niestety tak nie jest…

Trzeba być na tyle silnym, by podołać trudom rzeczywi-
stości, często bardzo szarej rzeczywistości.

Unosząc się ponad chmury… Nie zauważając wielu rzeczy.
Da się temu podołać. Lecz o wiele rozsądniej jest postawić 

się temu, może przeżyć wszystko jeszcze raz, ubrać w słowa, 
dotknąć tych emocji, od których się uciekało przez tak długi 
czas? A w końcu pogodzić się z tym i przynajmniej w mini-
malnym stopniu poczuć siłę do życia, która z dnia na dzień 
będzie nabierała mocy.

Patrząc na te wzgórza i szybko spływający strumień, chcia-
łabym, by tak szybko, wszystko co było złe, przybrało dobrą 
postać lub wypłynęło z mojej pamięci i nigdy tam nie wróciło. 
Jak mogę przewidzieć, niestety tak łatwo nie będzie, choć to 
marzenie będzie mi towarzyszyć do końca dni. Każda trudna 
rzecz często ma skomplikowane rozwiązanie, ale warto do 
niego dążyć i w końcu mieć satysfakcję z tego, że poradziło 
się z tym sobie.

Po mojej prośbie nic się nie zmieniło, czyli wszystko co 
się wydarzyło i wydarzy jest prawidłowe, powinno się zda-
rzyć, tak powinno być. Jak mogłam sądzić inaczej, wszystko 
działo się tak, jakby było z góry zaplanowane.

Jakby… to był film?
Nie, to jest rzeczywistość… właśnie ta bolesna jej część.
Ten nieprzyjemny dotyk jest związany z miłością.
To wszystko co robi mi on, co wydaje mi się tak nieprzy-

jemne… jest potrzebne do prawdziwego związku. Bez tego on 
już nigdy nie powie – kocham cię – już nigdy tego nie usłyszę.

Nawet nie przeszkadza mu to, że jestem gruba.
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On nawet nie uważa, że taka jestem… On wie, co robić, 
jest starszy – powinnam mu zaufać, powinnam uwierzyć 
w to, że podejmuje dobre decyzje, nie szkodzi mi, na pew-
no tego nie chce (nawet jeśli tak mi się wydaje), mówił tak, 
że to nic złego.

Nie okłamałby mnie. Nie zrobiłby nic przeciwko mnie.
Nie robi mi krzywdy, dotykając mnie. Nie robi mi nic złego.
(Musisz to zrozumieć.)
To ja przesadzam. Niepotrzebnie mam wrażenie, że tak 

nie powinno być. Niepotrzebnie o tym myślę.
To jest normalne, to jest oznaka miłości. Wszyscy zako-

chani pewnie tak robią. Nie nagłaśniają tego. Nie robią z tego 
tragedii. Dla nich jest to pewnie przyjemne.

Dla mnie też powinno?
Ale dlaczego nikt mi nie powiedział, że bez pozwolenia 

można dotykać, gdzie się chce i jak się chce?
Na zdrowy rozsądek to nie wiem, czy można, ale może?
To jest okazywanie miłości, to trzeba przejść, żeby być 

razem.
To jest trudne. Zawsze mówią, że początki związków są 

trudne, może właśnie dlatego.
Dla mnie jest to bardzo trudne, ale jeżeli to ma być dla 

dobra związku, to chyba nie powinnam się stawiać? Choć 
czy ja w ogóle chcę z nim być, jeżeli to ma tak wyglądać? 
Dlaczego ja tego nie wiem?!

Czuję się źle, boli mnie to…
Mam dwanaście lat, ale powinnam mieć jakiekolwiek 

pojęcie o świecie, o życiu, o ludziach… o sprawach damsko-
-męskich. A co ja wiem? Tak, dzieci nie przynosi bocian, to 
na pewno… nie rodzą się też w kapuście. No jasne, bo przy-
chodzą w paczce… Idiotko! Przecież wiesz, że nie – dlaczego 
się boisz używać tego słowa. Dlaczego Ty się boisz? Nikt cię 
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nie zgwałcił, nikt nie przykuł cię do łóżka, nikt nie dotknął 
cię tam, gdzie nie chciałaś.

Jak nie, jak tak… ja nie mogę.
Nie płacz, rozumiesz?!

ZAPOMNIJ! Nie masz innego wyjścia.

MILCZ!!!

(Od tego momentu zaczęłam się na poważnie bać jakich-
kolwiek seksualnych kontaktów. Nie byłam w stanie śmiać 
się, tak jak rówieśnicy, bo to jest to „coś” zakazanego i to jest 
coś fajnego. Przeraźliwie zaczęłam się bać bliskości).

PRZESTAŃ!

Nie wolno ci o tym myśleć, przetrwaj do końca, a póź-
niej będziesz już wolna, poradzisz sobie jakoś, nikt nie musi 
o tym wiedzieć.

Krzywd zaznanych w dzieciństwie się nie zapomina…

XIII
Czy wiem, co powinnam robić?
Czy wiem, kiedy powinnam się bronić?
Chyba powinnam wiedzieć, jak się bronić, myślałam.
Wydaje mi się, że… nie mam powodu do zmartwień.
Nikt nie mówił przed obozem, że może mnie spotkać coś 

złego. W szczególności na obozie, na którym po części jest 
moja rodzina i krewni… Nic złego mnie nie spotkało… to 
niemożliwe. Na pewno wszystko jest w porządku. Na pewno! 
Nie powinnam się przejmować.
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Po raz kolejny nie wiedziałam, jak się zachować. Jedy-
ne co mogłam, to być zła na siebie, ukarać się. Wstydzić 
się… i…

MILCZEĆ…

Nigdzie nie czytałam, nie pokazywali w telewizji, nie było 
napisane w gazecie, nie mówili w szkole… a przecież miałam 
parokrotnie różne warsztaty, ostrzegali nas przed różnymi 
zagrożeniami. Nie mówili o czymś takim… albo naprawdę 
jestem głupia, albo moje myśli są słuszne, ale teraz i tak już 
nic nie zrobię, nie mogę, nie potrafię, boję się.

Przestrzegaliby nas przecież przed niebezpieczeństwami, 
które mogą nas spotkać na obozach czy koloniach. Mówili 
nawet o tym przecież. Pod koniec roku szkolnego mieliśmy 
takie zajęcia, mówili o niebezpieczeństwach, na które nale-
ży uważać podczas wakacji, a w szczególności na wyjazdach 
wypoczynkowych, czyli koloniach i obozach. Była mowa 
o zagrożeniach, a raczej to była przestroga:

• dotycząca picia alkoholu,
• palenia papierosów,
• kąpania się na terenach kąpielisk bez ratowników,
• wchodzenia na zbyt głęboką wodę,
• podawania swojego adresu nieznajomym ludziom.
Mówili też, że trzeba się zawsze trzymać grupy, a jeżeli się 

zgubi kolega z pary lub zauważymy, że kogoś brakuje, trzeba 
niezwłocznie powiadomić opiekuna.

Była jeszcze mowa o udzielaniu pierwszej pomocy, ale ra-
townicy doradzili nam, że w razie skaleczenia czy przecięcia 
skóry, powinniśmy od razu zgłosić to wychowawcy, on po-
winien mieć apteczkę. A jeżeli nie, to od razu po powrocie 
do ośrodka powinniśmy udać się do pielęgniarki.
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To zapamiętałam dobrze, bo bardzo często zdarza mi się 
skaleczyć.

Nie przestrzegali mnie jednak przed niczym takim. Nie 
mówili, że chłopak starszy ode mnie o pięć last może być dla 
mnie niebezpieczeństwem.

Nie mówili tego…
Koleżanki chwaliły się tym, co robią ze swoimi chłopca-
mi…
One tego chciały…
On nie zrobił nic złego. Tak powinno być, zostańmy przy 

tym, mętlik w głowie mi powstał z tego wszystkiego. Jest do-
brze, powinnaś być zadowolona. Przecież chłopcy są silniejsi 
od dziewczynek, to chyba oczywiste… Wiadomo przecież, 
że nie zdołałabym go przytrzymać i do tego jeszcze dotykać, 
zresztą nie mam takiej potrzeby, nawet jeśli bym już mogła. 
To chyba jest tak, jak u zwierząt, samce są zawsze silniejsze, 
samce przynoszą jedzenie, samce zabijają. To właśnie coś 
w tym stylu? Tylko, że on mnie nie zabił. Dobra, weź prze-
stań filmów przyrodniczych ci się zachciało. To powiem ci 
coś ciekawego… w pewnym sensie cię zabił… pozbawił god-
ności, czystości, niewinności i czego jeszcze tylko chcesz. 
W prawdzie nie straciłaś rąk i nóg, ale straciłaś jedną z naj-
ważniejszych rzeczy – własne dzieciństwo.

Niestety, znowu wyładowuje na sobie złość, dobrze, że tyl-
ko słowami.

Wiesz, to bolało i nie chcę mieć do ciebie pretensji ani żalu, 
stało się… ale chyba też czujesz, że coś jest nie tak. Teraz, jak 
to piszę – wiem. Wcześniej nie wiedziałam.

On:
…dotykał mnie…
…moją twarz… policzki, nos,
…ust, języka, podniebienia…
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…moją szyję…
…plecy…
…piersi…
…ręce…
…dłonie…
…brzuch…
…podbrzusze…
…uda…
Nie chciałam tego… Sprawiał mi ból… naprawdę bolało…
Dobrze, wierzę ci.
Przynajmniej po kilku latach doszłam do zgody wewnątrz 

siebie. Nauczyłam się, że mimo tego, że czasem jestem sama… 
są momenty, w których moja dusza chce coś „powiedzieć”. 
Dać mi jakiś przekaz czy po prostu zostać wysłuchaną, po-
winnam wtedy jej słuchać i tak jak ona daje mi znać, że coś 
chce z siebie wyrzucić, tak i ja powinnam dawać jej znać, 
że jest bezpieczna i zostanie wysłuchana i do tego zrozumie-
nia. Bo przecież to ja, to moje przeżycia, ale czasem warto 
posłuchać serca… czasem podpowiada bardzo mądre słowa.

On:
…całował mnie… choć nie chciałam; szczypał… lizał… 
to bolało najbardziej i zostało w pamięci na długo,
…gryzł…,
…patrzył się na moje nagie ciało…
Mówił:
– Nie bój się… To nie będzie bolało… To nic złego…
Zapytał, czy może tylko raz… nie odpowiedziałam…
Za bardzo się bałam…
Nie mogłam się ruszać…
Straciłam poczucie własnego ciała…
Nie panowałam nad tym, co się dzieje…
Moje ciało zdrętwiało…
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Nie mogłam się zasłonić…
Nie miałam siły…
Nie wiedziałam, co robić…
Jedyne wyjście, jakie widziałam i je wybrałam, to:

BYĆ POSŁUSZNĄ i MILCZEĆ.

Miałam unieruchomione ręce…
Bardzo się bałam…
Patrzyłam na szafę… w sufit… w jeden czarny punkt przy 

złączeniu ścian z sufitem…
Chciałam… krzyczeć… Być w innym świecie. Poczułam, 

że moje ciało nie należy do mnie… Jestem gdzie indziej… 
Chciałam zniknąć.

Skoro on mnie dotyka, nie chcę tego czuć. Chyba wy-
daje mu się, że sprawia mi to przyjemność. Ja się po prostu 
nie ruszałam i starałam się nie oddychać, było mi zimno. 
Bałam się, że zedrze ze mnie ubranie do końca, choć i tak 
niewiele zostało… ale przynajmniej miałam spodenki. Naj-
widoczniej nie sprowokowały go, że ich nie ściągnął, choć 
były pomarańczowe. Niestety to, w co byłam wtedy ubra-
na, zostało w mojej pamięci na zawsze. Ale czy naprawdę 
mój ubiór prowokował, tak jak wtedy uznałam? Z jednej 
strony, w jaki sposób ubiór dwunastoletniej dziewczynki 
może prowokować? Z drugiej strony żyjemy w czasach, 
gdzie wszystko jest możliwe, nawet to, że dziesięciolatka 
będzie chodziła na szpilkach, a trzynastolatka będzie miała 
doklejone rzęsy. Ale to skrajne przypadki i ja chyba teraz 
o tym wiem, że mnie to nie dotyczyło, że jakkolwiek mój 
ubiór nie mógł go sprowokować. Ważne, że wiem, wpraw-
dzie dopiero po 7 latach świadomie do tego podchodzę, ale 
wiem to. To było niemożliwe.
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Nikt nie powiedział, że takie rzeczy są złe… Nikt nie 
uprzedził mnie, że taka rzecz może mnie spotkać… że może 
mi się nie podobać, że cokolwiek może mi się nie podobać. 
Zostałam nauczona, że trzeba mówić: tak, proszę, dziękuję, 
jak najrzadziej nie i że coś mi się nie podoba. Więc…

MILCZAŁAM.

Tak jak to naprawdę miało być? Nie mówili w szkole, 
że coś takiego jest niebezpieczeństwem, które możemy spo-
tkać na wakacjach… Bardzo rzadko poruszali tematy kon-
taktów chłopca i dziewczyny. Może chcieli tego uniknąć? 
Ale w jakim celu…? Wprawdzie miałam „przedmiot wy-
chowanie do życia w rodzinie”, ale niby o czym mieliby tam 
mówić? O niczym, co wykracza poza moją wiedzę, się nie 
dowiedziałam… A jedyne ostrzeżenie, które wyniosłam 
z tych zajęć, to: nie współżyj bez prezerwatywy lub robisz to 
na własną odpowiedzialność.

Tak, a mając dwanaście lat, na pewno przyda mi się taka 
wiedza, bo na pewno zamierzam iść do łóżka z pierwszym 
lepszym jeszcze przed ukończeniem 15 roku życia… Po co 
dzieciom w takim wieku, taka wiedza? Potrzebowałam innej, 
której nie dostałam i bardzo tego żałuję. Bo moje życie wtedy 
byłoby choć trochę łatwiejsze. Ale nie oznacza to, że lepsze. 
Być może gdybym nie dowiedziała się tylu rzeczy o sobie 
samej, o swoich dobrych i złych cechach, teraz nie wiedzia-
łabym, kim jestem. Nie miałabym żadnego celu w życiu, nie 
szanowałabym ludzi, zachowywałabym się o wiele mniej doj-
rzale niż się zachowuję, byłabym inna. A nie potrafię sobie 
wyobrazić siebie bez przeżyć, które mnie spotkały…

To nie było nic złego. Słyszysz? – Przekonywałam sama 
siebie.
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Jesteś w okresie dojrzewania, wszyscy ci to wypominają, 
może dlatego sprawia ci to ból? Przecież nie raz zabolało cię 
coś, co ktoś powiedział na twój temat, wiążąc to z okresem 
dojrzewania. (Ale akurat to, co mówili inni, było raniące 
i chyba nie zdawali sobie sprawy, że ja mam uczucia.)

Powinnaś czuć przyjemność, udawaj chociaż, że to nie boli.
Kiedy spyta, mów, że było fajnie i przyjemnie. Będzie mu 

przykro, jeżeli powiesz inaczej. Przecież nie lubisz sprawiać 
innym bólu i nie lubisz widzieć, że ktoś cierpi.

(W takich chwilach miałam wrażenie, że jest we mnie 
anioł, który doradza, jak dobrze postąpić i diabeł, który kar-
ci za myśli. O te myśli znów walczył anioł, bo czasem były 
słuszne.)

Kretynko! Dlaczego nie czujesz przyjemności?
Dlaczego?
Musisz zacząć oszukiwać!
Inaczej on cię zostawi.
Nie nazwie cię już swoją dziewczyną.
Nie będziesz miała chłopaka.
Zrobiłam to, co podpowiadały mi myśli.

XIV

5.07.2005
Pojechaliśmy do Aqua Parku. Po raz kolejny wierzyłam 

w to, że ten dzień będzie lepszy. Mieliśmy żwawo wsiadać do 
autokaru. Posłuchaliśmy się, bo chyba wszyscy chcieliśmy 
być jak najszybciej na miejscu. Nie wiem, jaki był mój sto-
sunek do tej wycieczki, obawiałam się na pewno, ale miało 
być lepiej niż ostatnio.
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Opiekunka policzyła stan grupy, mówiła, co mamy w pla-
nach – południe, popołudnie, wieczór i wyjątkowo – noc.

Teraz miałam trochę swobody… On siedział na początku, 
ja na końcu autokaru. Siedziałam z Olą. W czasie przejaz-
du spałam, byłam strasznie zmęczona. Na dodatek ten upał 
potęgował moje znużenie. Trochę też rozmawiałam z Olą, 
o wszystkim i o niczym. Zaplanowałyśmy, gdzie pójdziemy, 
jak będziemy na miejscu. Do których basenów pójdziemy, 
a do których nie, na których rurach będziemy zjeżdżać, a na 
których niekoniecznie, choć tak naprawdę to chciałyśmy 
obejść całe to pięć hektarów i być w każdym basenie i zjeż-
dżać z każdej zjeżdżalni. Miało być fajnie! Zapowiadało się 
dobrze. Nic nie wskazywało na to, że pogoda się popsuje, 
oraz nic nie wskazywało na to, że on przyłączy się do nas. 
Przynajmniej takie miałam wrażenie.

Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, mogliśmy robić, co 
chcieliśmy. Oznaczało to, że możemy wejść na teren parku 
wodnego i zająć się sobą, czyli robić to, na co mamy ochotę.

Miałyśmy w planach opalanie, ale najpierw poszłyśmy 
do knajpki z jedzeniem – unosił się tam piękny zapach fry-
tek, ryb, hamburgerów i wielu innych przysmaków, była też 
wata cukrowa. Postanowiłyśmy, że jak wrócimy, to sobie 
coś tutaj kupimy. Może frytki, weźmiemy duże na połówkę 
albo dwa razy średnie, przecież nie wracamy na obiad i za 
wiele ze sobą do jedzenia też nie mamy. Jedyne co wiemy, 
to, że z głodu nie umrzemy. Skoro mamy pieniądze, to nie 
będzie problemu z kupieniem czegoś, w razie gdybyśmy 
naprawdę zgłodniały.

Postanowiłyśmy wdrapać się na najwyższą ze zjeżdżalni, 
spływało się tam w dół na pontonach. Tak też zrobiłyśmy, 
ja szłam przodem, za mną Ola, potem zamieniłyśmy się ko-
lejnością.
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Pojedynczo! – można było usłyszeć głos pilnującego ra-
townika.

Najpierw Olga, potem ja. Przy samym starcie trochę się 
bałam, taki szybki zjazd, ma się wtedy wrażenie, jakby wy-
padało się z tej całej rury, ale to niemożliwe. Takie wrażenie 
miało się tylko na początku, jednak potem było naprawdę 
przyjemnie, wiatr we włosach i woda rozpływająca się pod 
napędem spływającego pontonu. Jak w niektórych grach 
komputerowych.

Zjechałyśmy raz, stwierdziłyśmy, że warto wdrapać się 
na górę ponownie, żeby zjechać po raz kolejny. Ale teraz my 
dwie na jednym pontonie, tak oryginalnie, zmieścimy się, bo 
pontony są naprawdę duże.

Na samej górze okazało się, że nie jesteśmy same. Byli 
tam oni, co za pech! Zjawili się na moje nieszczęście. Chcieli, 
żebyśmy jechali każdy po sobie, aby zrobić korek. Głupi po-
mysł. Nie zrobiłyśmy tego, miałyśmy już swój plan. Najpierw 
zjechali oni, potem my. Czekali na nas… Rozdzieliłyśmy się, 
zjechałyśmy i obydwie wypadłyśmy po dwóch różnych stro-
nach basenu, co świadczyło o tym, że prędkość i ciśnienie 
wyrzutu tego pontonu była bardzo duża. On poszedł ze mną 
na słońce, wziął mnie za rękę, położyłam się, a on obok mnie.

Jednak nie trwało to za długo. Po chwili był nade mną. 
Czułam się niepewnie, byłam przestraszona, co on znowu 
robi? – zastanawiałam się.

Nie ruszałam się, bo to wyglądałoby tak, jakbym uciekała 
przed nim, a nie chciałam robić afery i zwracać uwagi innych. 
Choć może powinnam tak postąpić…

Zresztą nie mogłam uciec, on był silniejszy.
W końcu usiedliśmy, niespodziewanie jego dłonie zna-

lazły się pod moim kostiumem… O nie – pomyślałam. Nie 
chcę tego, wyjmij te łapska! To były tylko myśli, nie byłabym 
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w stanie mu tego powiedzieć, a raczej wykrzyczeć. Nie mo-
głam już nic zrobić.

Ciągnęło się to wieki, trwało aż do końca wycieczki. Lu-
dzie przechodzili, nikt tego nie widział. Chciałabym, żeby 
było inaczej, żeby ktokolwiek zwrócił na to uwagę. Żeby 
zapytał się, jak z tym się czuję, czy tego chcę lub chociaż, 
żeby się uśmiechnął i to byłby już znak, że ktoś mógłby mi 
pomóc… Tylko jak?

Wszyscy traktowali tę sytuację normalnie. Tak chyba 
nie powinno być, wszystko jest tak, jak nie powinno. Jestem 
pewna, że widzieli! Dlaczego nikt nie zareagował? Dlaczego 
nikt nie zapytał, czy tego chcę?

Dlaczego?
Wszyscy myśleli pewnie, że dobrze się bawimy… Nieste-

ty, ale tak nie było!
To nie była zabawa, on zabierał moje ciało, moją godność, 

ostatnie resztki poczucia własnej wartości. Sprawiał, że sta-
czałam się na dno, nawet jeżeli w tym momencie nie było tego 
widać, to to dno było bardzo widoczne, ale już po obozie.

Ja tego nie chciałam! Nie chciałam!
Musiałam…

MILCZEĆ…

XV
Dzisiejsze popołudnie spędziliśmy na różnych zabawach 

i grach przed ośrodkiem. Było nawet śmiesznie i mieliśmy 
dobrą okazję, by trochę lepiej poznać się z całą grupą obo-
zowiczów. Choć generalnie w zabawach brali udział tylko ci 
starsi uczestnicy… ci młodsi byli już zmęczeni lub też poszli 
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coś zjeść. Wszystko zapowiadało się niezwykle atrakcyj-
nie… Mieliśmy dobrać się w pary, pierwsza zabawa to były 
tzw. „żółwiki”. Polegała ona na tym, że jedna z osób w parze 
bierze drugą na barana. Następnie ma ona za zadanie obiec 
wokół wszystkich uczestników gry, którzy ustawieni są w krę-
gu. Kto pierwszy ten lepszy! Zabawa ta sprawdzała szybkość 
zawodników, ale również i siłę mięśni pleców. Nie wiedzia-
łam, z kim mam być w parze. Uważałam, że jestem za ciężka, 
żeby ktokolwiek mnie podniósł. Opiekunka przydzieliła mi 
do pary jednego z chłopców. Na szczęście nie musiałam go 
podnosić. Wygraliśmy!

Potem zostałam zaskoczona. Znienacka podszedł do mnie 
on. Chciał, żebym z nim poszła. Zrezygnowałam z dalszej za-
bawy i tak zrobiłam. Poszliśmy na huśtawki za budynkiem. 
Były podwójne – siedzenia po jednej i po drugiej stronie. 
Usiadłam na jednej z huśtawek, on zajął drugą. Być może 
trochę się huśtaliśmy. Ale po chwili on przyszedł, usiadł obok 
mnie. Huśtawka się zatrzymała. Popatrzył na mnie, następ-
nie włożył rękę pod bluzkę. Nie miałam pojęcia, czemu ma 
to służyć, wiedziałam jedno, nie ruszać się i patrzyć w jedno 
miejsce – w obrany punkt. Był nim balkon jednego z pokoi. 
To była już moja stała taktyka, w pewnym sensie w tych mo-
mentach mi pomagała. Nie musiałam na nic patrzeć, oprócz 
jednego punktu, który jest nieruchomy, to dawało siłę, żeby 
wytrwać do końca. Niestety, ale nie likwidowało bólu i przy-
krego odczucia… jestem szmatą.

Tyle mogłam zrobić… Raczej tyle byłam w stanie zrobić. 
To stało się rutyną, jednak mój strach i obrzydzenie wcale 
się nie zmniejszały, też przybrały formę rutyny, która czasem 
zmieniała swe natężenie na bardziej lub jeszcze bardziej inten-
sywne… Moje usta zostały zaszyte, trującym jadem – śliną. 
I od tej pory zaczęłam mieć nowe uczulenie i obrzydzenie, 
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uczulenie na ślinę. Po kontakcie z nią mogą się ze mną dziać 
naprawdę dziwne rzeczy. Chyba ludzkie jest to, że ślina służy 
do zwilżania pokarmu i trawienia, do niczego więcej! Więc 
niby dlaczego ktoś używa jej do innych celów, to powinno być 
zakazane. A kto ma problem z utrzymaniem śliny w buzi niech 
nosi śliniaczek. Gdybym chciała się umyć, wzięłabym prysznic 
bądź kąpiel, jestem człowiekiem. A z tego co wiem, ludzie 
nie myją się językami, chyba że coś się zmieniło? Dwudzie-
sty pierwszy wiek, różne rzeczy się dzieją, może to przeoczy-
łam. A może właśnie w tym momencie, kiedy ta wiadomość 
była nadawana, on ściskał mocno skafander, w którym byłam 
uwięziona, uniemożliwiając mi usłyszenie tego komunikatu. 
Ale gdyby tak było, to chyba widziałabym, jak inni ludzie się 
myją językami. Choć byłoby to dziwne. W moim przypadku 
to może i jest większość ciała, ale jeżeli właśnie tak, to on robi 
to w taki sposób i w takim miejscu, żeby mało kto zwracał na 
jego zachowanie uwagę. To okropne i nawet, jeśli taki „inno-
wacyjny” sposób mycia wszedłby w życie, to ja mimo wszystko 
stawiam na wodę, mam ślinowstręt.

XVI

6.07.2005
Nigdy nie miałam nic przeciwko poznawaniu nowych języ-

ków, a nawet ciekawiły mnie one. Pomimo tego, że wiele osób 
zniechęcało mnie do nauki języka obcego, nie przejmowałam 
się tym. Uzasadniałam sobie to zawsze tym, że i tak mnie 
nie znają, więc tak naprawdę nic nie wiedzą o moich umie-
jętnościach językowych. Poza tym aktualnie mam blokadę 
językową spowodowaną przeszłością ale kiedy to pokonam, 
będzie o wiele lepiej. Język słowacki okazał się wyjątkowo 
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ciekawy i przy tym zabawny. Nasz słowacki rezydent chciał, 
abyśmy spróbowali się nauczyć paru słówek w tym języku. 
Tak, jak my go uczyliśmy mówić po polsku, tak i on uczył 
nas słowackiego.

Mówił, jak wymawia się niektóre wyrazy. To było bardzo 
udane popołudnie. Po raz kolejny mieliśmy dobrą sytuację, 
by bliżej poznać się z uczestnikami obozu i naszym rezyden-
tem, którym był bardzo fajny chłopak. A co działo się przed 
południem? Kolejny słoneczny dzień, dzień, który mogli-
śmy w dużej mierze spędzić na załatwianiu własnych spraw, 
odpocząć czy też po prostu rozmawiać lub robić rzeczy, na 
które wcześniej nie mieliśmy czasu, gdy musieliśmy uczest-
niczyć w zajęciach.

Bardzo dużo myślałam… leżąc na łóżku, będąc sama 
w pokoju…

Płakałam, źle się z tym czułam, ale nie mogłam powstrzy-
mać łez.

Nie mogę przestać o tym myśleć, można powiedzieć, że to 
jest coś takiego, jak gdyby ktoś kazał mi ciągle to rozpamię-
tywać, mieć przed oczami. Zastanawiać się, czy powinnam 
tak postąpić, czy też nie?

Wydaje mi się, że podjęłam dobra decyzję, nie mówiąc 
nikomu o tym, co on mi robi i pozwalając mu to robić da-
lej. Choć tak czy inaczej, nie jestem w stanie się temu prze-
ciwstawić, powiedzieć NIE! uciec, naskarżyć. To byłoby nie 
po koleżeńsku. Na pewno musiałabym od początku o tym 
wszystkim opowiadać, mówić, gdzie, jak, kiedy on mnie 
dotykał i jeszcze pewnie zostałabym wyśmiana. Nie, nie ma 
na tym świecie osoby, której mogłabym o tym powiedzieć 
i raczej nie będzie. Chyba że jednak cuda się zdarzają… ale 
ja nie chcę teraz o tym myśleć, nie chcę pamiętać, nie chcę 
już więcej się obwiniać…
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Moje koleżanki ze szkoły na przerwach mówią często, 
że ona zrobiła z nim to i tamto. Że on ją kocha, swoim po-
stępowaniem daje jej to odczuć. Nie zastanawiałam się nawet 
nad tym, czym może być to coś, co on jej zrobił. Może tak 
naprawdę nic między nimi nie zaszło, a może on ją dotykał? 
Ale pewnie ona tego chciała, jeśli nawet do czegoś doszło…

Ja tego nie chcę, ale widocznie tak musi i powinno być. Nie 
wiem, co ze mną jest nie tak. Ale chyba wszystko jest w po-
rządku, skoro on mnie dotyka? Może to jest jakaś oznaka, 
że nie jestem tak beznadziejna, jak mówią mi niektórzy? Po-
śród tej nienawiści, którą do mnie czują, odnajdę się właśnie 
tym. Powiem im, że ja ze swoim chłopakiem to, to i tamto.

A może by tak troszkę nakłamać? Na pewno któraś spy-
ta, czy to mi się podobało lub jak było? Dziwnie by to za-
brzmiało, jakbym powiedziała, że było okropnie, nie chcę 
o tym pamiętać. Nie chcę tego pamiętać i nie chcę czuć tego 
bólu. Ja tego nie chcę! Oszukam je, mówiąc, że było super, 
przyjemnie i tego nie da się zapomnieć. Tylko… to po części 
jest prawda. Ale może teraz mi się tak tylko wydaje, pewnie 
zapomnę. Teraz nie mogę, bo ciągle się to dzieje… ciągle on, 
jego ręce, moje nagie ciało.

Pamiętniku spraw, by tak się nie działo!!!

Bym zapomniała!
Aby po obozie on zniknął!!!
Błagam… Pamiętniku! Zrób to dla mnie!

Muszę o tym zapomnieć!



63

XVII
Nadeszło ostatnie popołudnie, ostatnie w tym ośrodku, 

ostatnie za granicą, ostatnie, kiedy mogłam patrzeć przez 
okno na góry, strumień i lasy…

Ostatnia noc spania w tym łóżku, w tej pościeli, z wra-
żeniem, że on zaraz napisze, że tu jest. Ostatnie kilkanaście 
godzin, w których mogłam powiedzieć – jestem zagranicą! 
Cieszyć się czy nie? Poznałam wielu sympatycznych ludzi. 
Ale najprawdopodobniej już nigdy więcej ich nie zobaczę. 
Niektórych rzeczywiście nie chcę już widzieć nigdy więcej…

Pisanie przerwało mi stukanie do drzwi. To był on. Drzwi 
otworzyła Ola, od razu powiedziała, gdzie jestem, jakby nie 
mogła powiedzieć, że mnie nie ma.

Podeszłam do niego, bardzo nie lubiłam, jak on do mnie się 
zbliżał, miałam wrażenie, że zaraz się na mnie rzuci. On objął 
mnie swymi ramionami… i zaprowadził do swojego pokoju. 
Tylko nie to… pomyślałam. Chciał ze mną porozmawiać; 
pytał, co będę robiła przez dalszą część wakacji. Powiedzia-
łam, że spędzę je u babci. Zaproponował, abyśmy spotkali się 
po obozie. Nie wiedziałam, co zrobić… w głębi duszy wcale 
tego nie chciałam, jednak za bardzo się w nim zakochałam, 
poczułam przy nim, że nie jestem nikim, ale też poczułam, 
że jestem szmatą. Tego było za dużo, żeby jutro zobaczyć 
go po raz ostatni.

Siedzieliśmy na łóżku, byłam ciągle w jego objęciach. 
On oparł się o ścianę i trzymał mnie tak, bym była jak najbli-
żej jego ciała. Zaczął mruczeć, to było bardzo dziwne. Jakby 
był zwierzęciem. Włączył cichą muzykę, szeptał do mojego 
ucha, że… mnie kocha.

Powoli zaczął wkładać swoje ręce pod moją bluzkę, po-
całował mnie w brzuch. Nie reagowałam, to było… inne od 
wszystkiego, czego dotychczas zdążyłam doświadczyć, nie 
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chciałam tego czuć już więcej. Nie mogłam nic mówić, nie 
byłam w stanie, nie wiedziałam, co będzie dalej… jedyne co 
zostało, to czekać na to, co nastąpi później… Jedną z dłoni 
skierował ku mojemu dekoltowi, obsuwał ją coraz niżej. 
Po chwili palcami zsunął ze mnie biustonosz, zaczął mnie 
dotykać i szczypać. Szeroko otworzyłam oczy, żeby powstrzy-
mać łzy, które napływały mi bezlitośnie z wielką siłą, musia-
łam walczyć o to, żeby nie zobaczył, jak płaczę. Patrzył się na 
mnie, uśmiechał się. Nienawidziłam tego uśmiechu. Byłam 
wpatrzona w jego bluzę i dwie literki umieszczone na niej 
A&A. Chciałam, żeby to się skończyło, w takich momen-
tach nie chciałam go więcej widzieć, jednak wierzyłam w to, 
że on może się zmienić. Po obozie przestanie… miałam taką 
nadzieję. Upłynęła godzina, potem druga, trzecia, czwarta… 
Do głowy zaczęły przychodzić mi myśli – A może on tak robi 
na pożegnanie…? Ściemniało się, w pewnej chwili zadał mi 
pytanie, czy chce dzisiaj spać z nim w pokoju. To była do-
syć dziwna propozycja, w szczególności ze względu na mój 
wiek i to, że jesteśmy na kolonii. Nie wiem, co planował, ale 
chciał, żebyśmy spali w jednym łóżku, a potem jednak po-
wiedział, że nie musimy spać na jednym. Ale i tak wydawało 
mi się to dziwne, jeszcze trochę a zaczęłabym przekonywać 
opiekunów, żeby nam pozwolili. Żeby pozwolili mi zostać 
z nim w pokoju na całą noc, na tę ostatnią noc.

U góry były dwa łóżka, jedno jego, drugie należało do 
jego brata. Powiedział, że brata wygoni na dół i będziemy 
mogli zostać sami – nie chciałam tego. W pierwszej chwili 
nie wiedziałam, co odpowiedzieć – tak? A może nie? Kadra 
nie pozwoliłaby mi na pewno przenieść się na jedną noc do 
jego pokoju. Powiedziałam mu o tym. Według niego nikt nie 
musiałby o tym wiedzieć. Jak to? – pomyślałam. Sprytny plan, 
ale tak nie da się zrobić. Co powiedziałabym Oli? Przecież 
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nie mogłam kazać jej kłamać, jeśli ktoś przyszedłby zapytać 
się, gdzie jestem. Przemilczałam swoje rozmyślania. Odpo-
wiedziałam, że nie, tak nie da się zrobić. Nie odpowiedział. 
W tym momencie uszczypnął mnie… i dopiero wtedy wy-
jął swoje ręce zza mojej koszulki. Chciałam jak najszybciej 
stamtąd uciec. Przytulił mnie, powiedział, że musi zejść na 
dół i zaraz wróci. Wiedziałam, że muszę się stamtąd jak naj-
szybciej wydostać, powiedziałam mu, że muszę się pakować 
i wyszłam. Tak na prawdę poszłam się wykąpać do dziewczyn 
w pokoju obok. One były już spakowane. Wróciłam do swoje-
go pokoju, wzięłam piżamę, umyłam się i przebrałam. Doło-
żyłam do torby jeszcze kosmetyczkę, zostawiłam szczoteczkę 
do zębów i szczotkę do włosów na wierzchu, żebym miała 
je przygotowane rano. Z myślą, że to ostatnia noc w pokoju 
z Olgą, poszłam spać.

Ale czy on mnie kocha?

XVIII

13.07.2005
Wyjechaliśmy o 7 rano. Wcześniej musieliśmy zjeść śnia-

danie, dlatego też moja pobudka miała miejsce o godzinie 5, 
zawsze zresztą byłam rannym ptaszkiem. Ubrałam się w nowo 
zakupioną bluzkę na ramiączkach i krótkie pomarańczowe 
spodenki. Przyszykowałam sobie też kurtkę w razie, gdyby 
padał deszcz. Pogoda była w kratkę, mówili w radio, że będzie 
padać. Na śniadanie wyjątkowo dali coś zjadliwego. Oprócz 
tych à la bułeczek, które nie przechodziły mi przez gardło 
było kakao, płatki kukurydziane z mlekiem i jogurt do wy-
boru – o smaku truskawkowym bądź wiśniowym. Wybrałam 
truskawkowy, uwielbiam truskawki. To jedyny produkt, który 
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mogę jeść na okrągło – nawet jeśli nie byłabym głodna. Obok 
mnie przy stoliku siedziała dziewczyna, która nie jadła mięsa, 
jeżeli dobrze mi się wydawało, serków też nie. Albo nie jadła 
tylko wtedy, gdy na nią patrzyłam. Czyli nie jadła wtedy, gdy 
patrzyli na nią ludzie? Miała taką fajną bluzkę, to był chyba 
top, który odsłaniał jej cały brzuch. Miała taki płaski brzuch… 
bardzo płaski, ale jednak coś jadła. Może po prostu uprawia 
dużo sportu – zastanawiałam się, szybko jednak zmieniłam 
tok myślenia. Trzeba było powrócić do rzeczywistości.

Kilka minut przed 7 wsiedliśmy do autokaru, najpierw 
oczywiście przy wsiadaniu do autokaru liczono stan grupy; 
wyruszyliśmy punktualnie. Usiadłam z Olą, byłyśmy nie-
wyspane, więc poszłyśmy spać, jak większość z uczestni-
ków obozu; szybko zasnęłyśmy. Kiedy się obudziłam, było 
koło godziny 11, przekraczaliśmy granicę, musiałyśmy wyjąć 
paszporty. Jednak o dziwo nikt nie wsiadł no autokaru i nie 
sprawdzał nam paszportów, ale pewnie wiedzą, że skoro wra-
camy z kolonii, to musi oznaczać, że paszporty posiadamy. 
Potem w pobliżu nas znaleźli się bracia, przed nami siedzia-
ła dziewczyna drugiego z nich. Zaczęli mówić coś o spotka-
niu poobozowym. Nie podobało mi się to, choć udawałam, 
że wszystko jest w porządku. Usłyszał to jeden ze starszych 
chłopców, ogłosił, że możemy spotkać się wszyscy, jednak 
nie wzięłam tego na poważnie. Miał dostępną jakąś świetli-
cę, którą mógł nam wypożyczyć na jedną noc, a zresztą nie 
wypożyczałby, bo także tam by był. W czwórkę uzgodnili-
śmy, że spotkamy się tydzień po obozie, szczegóły przekazać 
mieliśmy sobie telefonicznie. Pomyślałam, że to akurat dobry 
termin, bo planuję z rodzinką wybrać się do miejscowości, 
w której mamy się spotkać właśnie w tym czasie. Miałam 
nadzieję, że mimo mojej niechęci, naprawdę będzie fajnie 
i zaczęło mi na tym zależeć.
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Dalszą część drogi spędziliśmy słuchając muzyki i ogląda-
jąc film. Jak zawsze puszczają ten sam, o życiu psów, o świę-
tach, o radości rodziny, ja znam go już prawie na pamięć, 
więc raz po raz zerkałam w ekran, albo po prostu patrzyłam 
się przez okno, żeby zabić nudę.

Do Polski – na miejsce, w którym była zbiórka przed wy-
jazdem, dojechaliśmy o 16. Ucieszyłam się, że wreszcie się 
wyśpię i zjem coś z menu kuchni zjadliwej. Poza tym byłam 
u babci, która gotowała najlepiej na świecie. W głębi duszy 
cieszyłam się, że to już koniec. Myślałam, że już nigdy się nie 
zobaczymy, a jednak gdy odchodziłam dalej od autobusu, 
oni wykrzyknęli, żebym pamiętała o spotkaniu w następ-
nym tygodniu. Tylko nic jeszcze nie było ustalone, miałam 
też cichą nadzieję, że jednak to nie wypali. Pożegnałam się 
z Olą i poszłam do domu.

Pomimo zmęczenia odczuwałam ból… nie dochodziłam 
do tego, czego on może dotyczyć. Myślę, że to akurat wie-
działam, ale w tamtej chwili nie miałam siły o tym myśleć. 
Było mi ciężko zasnąć, w mojej głowie ukazywały się dziwne 
obrazy, były to rzeczy, które trwale wryły się w moją pamięć. 
Był tam też on, był tam też głos, był tam też strach i był łzy, 
którym nie dałam upustu. Głównie zależało mi na tym, by 
zasnąć, nie chciałam się skupiać nad czymkolwiek innym. 
W końcu zasnęłam… Tęskniłam już za nim. To bardzo bo-
lało… Niepokoiło mnie to, że jestem już w Polsce i ciągle 
o tym wszystkim pamiętam, przecież miało być inaczej. Po-
stanowiłam dać sobie jeszcze jedną szansę, kiedy obudzę się 
jutro rano, już nie będę pamiętać. Dam czas mojej pamięci 
na regenerację, mam nadzieję, że pół nocy, której zostało, 
wystarczy. Kiedy się obudzę, nie będę pamiętała o tym, że ist-
niał jakikolwiek chłopak na obozie, że doszło między nami 
do tego, do czego nie chciałam, by doszło. Moja pamięć, jak 
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już będzie świadoma tego, że jest w kraju, zapomni. Wymaże 
jej się to z magazynu. Tak będzie! Tak musi być.

XIX

16.07.2005
Po południu zadzwonił do mnie on. Nie wiedziałam do-

kładnie, o co chodzi, ale słuchałam. Mówił, że jest plan, aby-
śmy się wszyscy spotkali. Przez dwa dni mieszkalibyśmy 
w świetlicy pod namiotami. Tylko skąd mielibyśmy namioty? 
– pomyślałam. Mówił dalej: Jedzenie jakoś się załatwi, z głodu 
nie poumieramy. Wydawało mi się to całkiem dobrym pla-
nem. Jednak nigdzie nie mogłam pojechać, dopóki nie będę 
miała zgody. Byłam o to zła, nie chciałam nikomu mówić, 
co planuję, nie chciałam, żeby ktokolwiek wiedział o tym, 
co planujemy. To miało być nasze poobozowe spotkanie bez 
kadry. Wróciłam do domu, zapytałam się czy mogę jechać, 
kazali mi zadzwonić do mamy, jeśli się zgodzi, to oni też się 
zgadzają. Obawiałam się trochę tego telefonu, ale strasznie 
mi zależało. Już nie liczyło się to, że nie jestem przekonana 
do tego spotkania, teraz chodziło o to, że ja tam muszę być, 
cokolwiek by się miało dziać, ja muszę tam pojechać, muszę 
być z nim, mimo że boję się tego…

Zadzwoniłam wieczorem…
Powiedziałam o wszystkim i przedstawiłam całą sytuację 

mamie… i padło pytanie: Czy mogę jechać? Szybko uzyska-
łam odpowiedź: NIE! Negocjowałam, musiałam go zobaczyć. 
A że będziemy pod namiotami, to nie znaczy, że będziemy 
ze sobą spali. Dlaczego wszyscy myślą, że skoro śpimy pod 
namiotami, to na pewno będziemy uprawiać seks, to na pew-
no on zrobi mi krzywdę, dlaczego tak myślą? Przecież wcale 
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tak nie musi być. On raczej ma rozum i nie odważyłby się na 
to. Gdyby to zrobił to… umarłabym ze wstydu, nie wiedzia-
łabym, co robić, nikomu bym nie mogła powiedzieć, choć 
i tak już niczego nie mogę powiedzieć.

Zaczęłam płakać… Bolało mnie serce, potrzebowałam 
tego spotkania!!! Mijały minuty, a ja zaczynałam coraz bar-
dziej płakać, to naprawdę było straszne. To tak jakby ktoś 
odciął mi dostęp do tlenu… Nie chciałam go widzieć, ale 
on dawał mi ten tlen, dlatego musieliśmy się zobaczyć. Nie 
widziałam innego wyjścia, byłam gotowa zrobić wszystko…
Wyszłam na balkon, popatrzyłam w dół, chciałam skoczyć. 
Skoro nie mogę się z nim spotkać, nie ma tu nikogo, z kim 
mogłabym się zobaczyć, kto poświęciłby mi chociaż trochę 
czasu, kto słuchałby i mówił, nie raniąc mnie, nie wypo-
wiadając co chwila słów, skierowanych przeciw mnie, to nie 
mam już po co żyć. On przynajmniej nie rzuca mi co chwilę 
kłód pod nogi, może i dotyka, czego nie chcę, ale… to jak 
inni zachowują się wobec mnie jest straszne, bardzo boli… 
to coś, co mnie niszczy już od wielu lat.

Wciąż myślałam nad tym wszystkim, przecież – jeże-
li mama mi nie pozwala jechac na spotkanie z nim, to po 
co mam żyć? Na co? Dla kogo? Skoro nie chce mnie nikt… 
Nawet ze znajomymi nie można się spotkać. Chciałabym 
chociaż porozmawiać, poczuć, że nie jestem sama, że nie je-
stem uwięziona. A tak to jestem uwięziona przez dorosłych 
w domu, bo mama się nie zgodziła. Chociaż tak jest zawsze. 
Z domu też nie mogę wychodzić… bo jedyne co mogę robić, 
to się uczyć i oczywiście trenować. Ale wolę robić to wszyst-
ko niż patrzeć na tych ludzi, którzy nie dość, że są źli wobec 
mnie, to jeszcze uważają, że dobrze postępują. Nie powinno 
tak być, że skoro inni mogą wychodzić, to dlaczego ja nie 
mogę? Albo wiem, oni chcą mnie ukarać, choć i tak każdy 
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kolejny dzień życia okazuje się dla mnie karą. Im dalej od 
domu, tym lepiej. Szkoda, że musiałam tam zadzwonić, żeby 
dostać zgodę. Mogłam po prostu uciec… i się z nim spotkać.

Czułam się strasznie, jakby moje serce pękło na pół. Wciąż 
byłam przekonana o tym, że… i tak się z nim spotkam…

XX

20.07.2005
Nastał oczekiwany przeze mnie dzień, w którym mieliśmy 

się spotkać, a raczej się spotkaliśmy – ja i on oraz jego brat ze 
swoją dziewczyną. Umówiliśmy się dokładnie o dwunastej, 
w miejscowości, w której byłam z rodziną. Była ona mała, 
pomimo tego szukaliśmy się ponad godzinę! Nie mogłam 
w to uwierzyć. W końcu się spotkaliśmy. Wolnym krokiem 
poszliśmy na plażę, usiedliśmy na ławce przed zalewem… on 
patrzył się na mnie tymi oczyma, których się bałam. Ja nie 
patrzyłam na niego, spoglądałam przed siebie i w niebo, nie 
było nawet słońca, a raczej zapowiadało się na deszcz. Mimo 
że tak bardzo chciałam go zobaczyć, nie byłam w najlepszym, 
nastroju, jeszcze nie najlepsza pogoda powodowała, że mój 
nastrój się obniżył. Włożył swoje dłonie za moją bluzkę, 
dotykał moich piersi. W sumie to tak jak zawsze, nie spo-
dziewałam się, że nawet tutaj do tego dojdzie, zdrętwiałam 
i nie mogłam się ruszać, bałam się, czekałam, aż skończy. Nie 
mogłam nawet wyjąć jego rąk zza mojej bluzki, włożył je za 
głęboko, a poza tym miałam trudność z uwolnieniem swoich 
rąk, to był jakiś dziwny sposób przytulenia… Obok nas sie-
dział jego brat ze swoją dziewczyną, miałam małą nadzieję, 
że jednak ktoś zwróci mu uwagę, ale niestety… On robił to 
wszystko tak, żeby nikt wokół nie widział. A nawet jeśli, to 
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przecież przechodnie nie będą patrzeć wprost na mój dekolt 
i trochę poniżej niego. Zostało MILCZEĆ i CZEKAĆ. Zaczął 
padać deszcz.

Miałam klucze do pokoju znajdującego się w jednym 
z pobliskich ośrodków. Spodziewałam się, że będzie tam 
moja rodzina, więc nic nie będzie mogło mi się stać. Zapro-
ponowałam, byśmy się tam schronili, przecież nie będziemy 
mokli, a nie było za bardzo gdzie się schować.

Poszliśmy… Szłam tam z dobrym nastawieniem.
Przy wejściu do pokoju spotkałam siostrę, powiedziała mi, 

że oni wracają już do domu, wyszli. Dała mi klucz i kazała 
oddać potem na portiernię. Czyli już tam nikogo nie będzie, 
może to lepiej? Nikt nie będzie wtrącał się w nasze sprawy. 
A może gorzej? Nie wiem, co się może wydarzyć. Ale myślę, 
że nic nie powinno się stać, przecież jest tu też jego brat ze 
swoją dziewczyną.

Zostaliśmy sami…

Weszliśmy do pokoju, były tam cztery łóżka i dwie szafy.
Na jednym łóżku, obok którego stała szafa, usiedli oni. 

My usiedliśmy na łóżku za szafą. Może tak będzie bezpiecz-
niej. Ale dlaczego? Nie, ja chyba czuję, że on będzie próbował 
mnie dotknąć. Usiadłam na brzegu łóżka, on usiadł w dziwny 
sposób, niby obok mnie, ale objął mnie w ten dziwny spo-
sób, już czułam, że nie mogę nic zrobić. Nie mogłam ruszać 
rękoma. Następnie spojrzał się na mnie i otworzył drzwiczki 
od szafki. Miałam okazję na chwilę uwolnić ręce. Jego brat 
powiedział, żeby sobie nie żartował. Chyba nie żartował, bo 
z czego? Nie wiedziałam, o co chodzi, MILCZAŁAM.

Siedziałam oparta o ścianę, a raczej wciśnięta w tę ścianę… 
po chwili już leżałam, miałam unieruchomione ręce. Znowu 
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złapał mnie w taki sposób, ale czułam się niepewnie, bo już 
nie siedziałam, tylko leżałam w taki sposób, że praktycznie 
połowa mojego ciała była pod jego pachą. Od szyi w dół nie 
miałam kontroli… nie mogłam się nawet w jakikolwiek spo-
sób przekręcić, czekałam na to, co się stanie. Bardzo się bałam.

Po chwili zaczął mi podnosić koszulkę do góry, bałam 
się… coraz bardziej. Nie wiem, jak to się stało, to było strasz-
ne i szokujące… ale po chwili koszulka ta leżała obok mnie. 
Zdjął albo bardziej pasuje tu określenie ściągnął ze mnie 
biustonosz, przy okazji go popsuł (nie chcę używać słowa 
rozdarł, bo to brzmi zbyt brutalnie). Patrzył się na mnie, a ja 
czułam wielki wstyd i strach, patrzyłam się w sufit. „Zwie-
dzałam” go swoimi oczami, a tak naprawdę starałam się zająć 
czymś innym, by nie myśleć o tym, co się dzieje, by tego nie 
czuć. Były tam cztery lampy takie, jak zazwyczaj są w salach 
lekcyjnych na terenie szkoły, bądź w szpitalach. To było na-
prawdę okropne… na swojej skórze poczułam jego oddech. 
Na swoich piersiach jego ślinę, język, zęby, a w końcu palce. 
Na początku chciałam krzyczeć, chciałam się z nim siłować, 
zakryć się. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, 
że teraz to on decyduje o tym, co ze mną zrobi, nikt nic nie 
widział. A ja… chwila po chwili oddawałam mu swoje ciało, 
odłączając się od niego, tracąc z nim kontakt. To było dziwne 
uczucie, nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Posiadasz 
coś, ale tego nie czujesz. To tak jakbym miała ręce i nogi, ale 
w rzeczywistości ich nie czuła, nie mogła nimi władać, była 
w innym świecie… w świecie pustych ścian, ciemnego nieba, 
przeraźliwego zimna i otępienia.

Stawiałam się… siłowałam… Był silniejszy. Zostało mi 
jedynie – z ciężkim sercem, ale poddać mu się. Krzyczeć nie 
mogłam, bo mogłoby się to dla mnie skończyć jeszcze gorzej. 
Tam był jego brat, wydawało mi się, że mógłby się do niego 
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przyłączyć, podzieliliby się częściami mojego ciała, wtedy 
umarłabym ze wstydu i upokorzenia. Ale to byłoby już nie-
istotne, w szczególności dla nich. Nigdy mnie nie zapytał, czy 
ja w ogóle tego chcę, czasem coś mruczał. W takich momen-
tach mroziło mnie ze strachu i najczęściej nie odpowiada-
łam nic lub też coś wyjękiwałam, nie wiem, jak to odbierał. 
Z mojej strony miało to oznaczać – nie!

Zakryć się nie mogłam… trzymał moje ręce.

Ślinił…
Lizał…
Dotykał…
Rozcierał…
Dmuchał…
Całował…
Przyciskał…
Dotykał…
Gryzł…
Ssał…
Ślinił…
Szczypał…
Dotykał…
Masował…
Zakrywał…
Odkrywał…
Całował…

Trwało to i trwało, myślałam, że nigdy się to nie skończy; 
miałam łzy w oczach. Nagle jego ręka przesunęła się niżej, 
była na moim podbrzuszu. Zapytał się, czy może. Pierwszy 
raz o cokolwiek się zapytał. Nie odpowiedziałam, strach zszył 
mi usta, pokręciłam lekko głową. Nie wiem, czy to zrozumiał, 
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ale mój ruch miał oznaczać – NIE!!! Naprawdę się bałam, 
moje serce raz waliło jak oszalałe, a raz przestawało bić, tak 
jakby go tam w ogóle nie było. Jego dłoń schodziła jeszcze 
niżej. W końcu wyszeptałam drżącym głosem: wstydzę się, 
łza spłynęła mi po policzku, czułam się okropnie, mówiąc 
mu to. Musiałam coś zrobić… On powiedział, że nie mam 
się czego wstydzić, to nie będzie bolało. Ja naprawdę nie 
chciałam, nie chcę tego, zostaw, puść – myślałam, ale i tak 
nic nie mogłam powiedzieć. Patrzył się na mnie… przesuwał 
swą dłoń niżej i niżej. W końcu udało mi się, wydostałam 
swoją rękę z jego uścisku i odepchnęłam jego dłoń. Lekko się 
uśmiechałam, bo nie wiedziałam, jak on zareaguje. Zadzwonił 
mój telefon. Poczułam się bezpiecznie, zdjął ze mnie swoje 
ręce, odebrałam. Ale czułam pewien dyskomfort… muszą 
się spieszyć, bo odjedzie im ostatni bus. Szybko musieliśmy 
wyjść z ośrodka, gdyby nie zdążyli, to… Gdybym miała spę-
dzić z nim jeszcze chwilę, to… nie, nie wchodziło to w grę. 
Byłam mokra, nie miałam się czym wytrzeć. Musiałam zało-
żyć wszystko, co ze mnie ściągnął – ubranie na ciało pokryte 
jego śliną. Trzęsłam się z zimna, już nie powtarzając, że to 
było straszne czy też bardzo straszne. Nie potrafię tego na-
zwać, tego się nie da nazwać… to było coś, czego już nigdy 
nie chciałabym powtórzyć w jakichkolwiek okolicznościach 
i z kimkolwiek. Nie, już nigdy… Nie!!! Trudno, nawet jeżeli 
ktoś mnie nazwie jakąś ułomną, bo będę się bała przed nim 
rozebrać, będę się bała dotyku, to cóż. Przeżyję. I tak nic nie 
zaboli mnie bardziej, niż odebranie mi mojego ciała. Tylko 
czy je kiedykolwiek odzyskam? Dlaczego ja tak wybiegam 
w przyszłość?

Odprowadziłam go do przystanku, pocałował mnie. Potem 
sama poszłam na przystanek po drugiej stronie i poczekałam 
na autobus. Przyjechał w przeciągu pięciu minut, usiadłam, 
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było mało ludzi… i zaczęłam myśleć. Czy w przyszłości będzie 
dobrze? A dlaczego w przyszłości? Przecież jest dobrze! Jak 
to jest? Skoro właśnie nastąpił najlepszy z momentów, bo na 
pewno w te wakacje już się nie spotkamy i odpocznę. Prze-
chodziły mi przez głowę obrazy jego oczu, jego uśmiechu, 
jego rąk… jego palców… języka i śliny… Skoro nie byłam 
w stanie zrobić czegokolwiek wtedy, to może teraz chociaż 
postaram się o tym nie myśleć.

Idąc w stronę domu babci, czułam się trochę zawstydzona, 
było mi zimno i czułam, jakbym zrobiła coś najgorszego na 
świecie, to na pewno było najgorsze, co mogło przydarzyć 
się aktualnie w moim życiu… miałam już do czynienia z po-
dobnymi sytuacjami, ale nikt mnie nie rozbierał… Wchodząc 
do domu, musiałam się uśmiechać i udawać, że wszystko 
jest dobrze. Od razu weszłam do łazienki, napuściłam wody 
do wanny. Nie mogłam patrzeć na swoje ciało, bałam się go 
dotykać, czułam nienawiść, że wyglądam tak, jak wyglądam. 
Pierwszy raz w życiu tak bardzo cieszyłam się, że widzę wodę. 
Mydliłam się, płukałam, ochlapywałam wodą i wszystko 
jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz; trwało to około półtorej 
godziny… zrobiło mi się bardzo zimno, inni chcieli wejść do 
łazienki. Musiałam się pospieszyć i szybko wyjść. Było już 
późno, nie chciałam z nikim rozmawiać. Czułam, jakby ktoś 
odebrał mi część mojego organizmu. Zastanawiałam się, czy 
to znaczy, że jestem jeszcze bardziej kobietą? Chociaż ja nią 
nie chcę być, chcę być nikim, nie mieć płci. Przecież wiem, 
tak miesiączka i te sprawy, ale to nie może być wyznacznik… 
bo tak czy inaczej jestem jeszcze dzieckiem.

Moje ciało nie należało już do mnie…
Od kolan w górę było inne…
Niebezpiecznie naznaczone…
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Wykluczone…
Nie moje…

Tej nocy nie spałam spokojnie, nie mogłam zmrużyć oka, 
prześladowało mnie odczucie, że on ciągle mnie dotyka. Sta-
rałam się bardzo dokładnie umyć, a wciąż czułam jego ślinę. 
Bałam utożsamić się z własnym ciałem… po prostu nie po-
trafiłam tego zrobić. To było bolesne, poza tym niemożliwe… 
Moje ciało się rozdwoiło, większą część zabrał mi on. Już nigdy 
go nie dotknę, już nigdy nikt go nie dotknie. Mijała godzina 
za godziną, o 22 wszystko zaczęło odtwarzać mi się w głowie 
od początku, nie chciałam o tym myśleć. Ale tej nocy tylko 
to przychodziło mi do głowy; nie mogłam zapomnieć, nie 
mogłam nic. Chyba że…

MILCZEĆ.

To we wszystkich sytuacjach wychodziło mi bardzo dobrze. 
Wierzyłam, że jak obudzę się rano, zniknie to z mojej głowy…

Naprawdę cię kochałam, już nigdy nie chcę cię widzieć… 
Już nigdy! Nie, nie wiem… przecież jesteśmy sobie potrzeb-
ni, jesteśmy prawda? Prawda, że tak? A może nie? Nie wiem.

XXI

21.07.2005
Kiedy się obudziłam, zaczęłam myśleć – jestem nikim 

bez niego. Nikt na mnie więcej już nie popatrzy, nikt mnie 
już więcej nie będzie szanował… Nie… Tak, tak musi być. 
Tak będzie dla mnie lepiej.

To boli…
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Zrobiło mi się smutno, jeszcze gorzej poczułam się, jak 
pomyślałam o tym, co się dzieje w domu.

XXII

31.08.2001
Musiałam się wykąpać, jutro idę do szkoły… Pierwszokla-

sistka musi dobrze wyglądać. Przecież nie chcę odróżniać się 
od innych, będą pewnie poubierani w piękne galowe stroje: 
spódniczki, śnieżnobiałe bluzki. Nasza wychowawczyni będzie 
się patrzyła, czy dobrze się zachowujemy, pewnie sprawdzi 
też, czy jesteśmy czyści. A przecież muszę taka być, nie mogę 
jej zawieść, nie mogę przynieść im wstydu.

Drogi Pamiętniku! Proszę nie mów nikomu, o czym tu 
piszę, bo strasznie się tego wstydzę. Posłuchaj, o czym masz 
nie mówić… proszę milcz.

Mama napuściła mi wody do wanny, wyszła. Zamknęłam 
drzwi od łazienki, stanęłam przed zlewem i umyłam zęby. 
Zdjęłam koszulkę i spodnie – szybko weszłam do wody, wy-
obrażałam sobie jutrzejszy dzień i to, że jestem coraz starsza, 
pierwsza klasa, niedawno byłam jeszcze w przedszkolu. Cieka-
we jak będzie? W tej szkole jest fajnie, chodzi tam moja siostra, 
ma fajnych kolegów i koleżanki, więc reszta też jest pewnie 
fajna. Wzięłam żel do mycia, nalałam sobie trochę na rękę 
i miałam zacząć się myć. Nagle otworzyły się drzwi. To był 
ojciec, wystraszyłam się. Kiedy zbliżał się coraz bardziej, ja 
coraz bardziej się bałam, to było straszne, nie wiedziałam, 
co on tu robi, co ja mam robić. Podszedł bliżej wanny, sku-
liłam się, żeby mnie nie widział. Pochylił się nad wanną… 
skuliłam się tak, by było widać tylko moje włosy i plecy. Do-
tknął mojej ręki, nie ruszyłam się. Wiedziałam, że teraz nie 
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powinnam się ruszać. Nie powinnam robić nic… Dotknął 
mnie pod pachą, skręciłam się, aby nie mógł mnie już więcej 
macać. Popatrzył się w moje oczy i zapytał, czy pojadę z nim 
do babci. Bałam się, nie chciałam, żeby ktokolwiek wcho-
dził do łazienki i patrzył na moje nagie ciało. Powiedziałam, 
że nie… nie pojadę! Kąpię się. Czy on tego naprawdę nie za-
uważył, nie wiedział o tym? Przecież to niemożliwe, paliło 
się światło, było zresztą słychać chlupot wody, to niemożli-
we, żeby nie usłyszał, że tu jestem. On odmruknął, że nie 
zauważył i żebym się wyprostowała… Kiedy to usłyszałam, 
bałam się coraz bardziej, jak to się wyprostować? Jak to? Czy 
on chce zobaczyć moje… NIE!!! Boję się. Nie lubiłam swojego 
ciała, choć nigdy w sumie nie przykuwałam do tego uwagi. 
Teraz nadszedł na to czas…? Sama nie wiedziałam, co i jak, 
przecież jutro zaczynam edukację w szkole i nie mogę teraz 
na to zwracać uwagi, muszę poznać moich kolegów z klasy 
i zintegrować się z grupą.

Zapomnij, nie chciałam o tym myśleć, to nie była naj-
lepsza pora.
Nie chciałam, aby podchodził tak blisko… za blisko.

XXIII

31.08.2005
Właśnie wracam do domu. Siedzę w autobusie obok mamy, 

jest dużo ludzi, patrzę się ciągle w okno. Jest mi smutno, ale 
nie chcę, żeby ona to zobaczyła, bo pewnie zaraz zacznie się 
pytać, dlaczego tak a nie inaczej, przecież nie potrafię o tym 
mówić, nie chcę. Nadchodzi koniec wakacji, znów do szko-
ły… Będę mogła całkowicie zapomnieć o obozie. Ale nie chcę 
też wracać do domu…
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Nikt nie próbuje mnie usłyszeć…
Nikt nie słucha tego, co mówię…
Nikt nie słyszy…
Nikt mi nie pomoże…

XXIV

12.02. 2008
Drogi Pamiętniku,
Siedzę tutaj pośród tych czterech ścian, czarno-białych 

ścian. Sama, nikt nie zwraca na mnie uwagi. Tak jakbym 
była cieniem lub po prostu nie istniałabym. Jestem pozosta-
wiona sama sobie, niepotrzebny jest mi nikt w takim razie. 
Sam wiesz, Pamiętniku, że najważniejsze w moim domu są 
kłótnie. Jedyne co można usłyszeć, to krzyki i wieczne pre-
tensje. Sam wiesz, że nie tylko. Czasem jest to odgłos bicia, 
klapsa danego mi, rzadziej mojej siostrze (to bardzo boli); 
nigdy nie wiem, za co dostaję. Może biją mnie dla rozrywki? 
Dla mnie to niestety nie jest rozrywką. Czasami są to odgło-
sy spadających łez i jęku nas, przestraszonych dzieci – mnie 
i mojej siostry.

Czy oni myślą, że nas to cieszy? Że sprawiają nam przy-
jemność? Nie, tak nie jest! A niby zawsze mówią, że dorośli są 
mądrzejsi od dzieci. Oni mogą krzyczeć, a my nie; oni mogą 
przeklinać, a nam zabraniają. Bo to niekulturalnie i to przy-
nosi wstyd rodzinie, tak naprawdę to mnie to nie obchodzi. 
Chciałabym mieć inną rodzinę, taką, która jest dobra. Taką, 
w której nikt nie będzie mi robił krzywdy i nie będę musiała 
cierpieć, nie będę musiała słuchać tych wiecznych sprzeczek 
i kłótni. Czasem czuję, że nas tu nie powinno być, skoro więk-
szość czasu poświęcają sobie – kłócąc się, a dla nas nie mają 
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czasu. Zresztą ja się go boję, ciągle krzyczy, boję się, że za-
cznie mnie bić. Chciałabym usłyszeć ciszę, żyć w spokoju…

Nic nie mogę zrobić. Każą mi jeść, nazywają mnie bąbel-
kiem, grubaskiem lub tłuścioszkiem. To nie jest przyjemne, 
czuję się okropnie. Nic nie mogę zrobić. Nikt mi nie pomaga 
w lekcjach, nikt mi w ogóle nie pomaga. Wszystko muszę ro-
bić sama. Kiedy skończy się jedzenie… Muszę być głodna… 
Można kupić nowe. Kiedy brakuje mi przytulenia, miłości… 
Muszę być… smutna?

Nikt nie jest w stanie dać mi tego, czego teraz tak bardzo 
mi brakuje…

Jaki jest sens tego życia…?
Mój Drogi Pamiętniku, odpowiedz mi!
Kiedy nie ma nic…
Jest krzyk…
Jest płacz…
Jest ból…
Jest pas…
Jest klaps…
Jest głód…
Jest koszmar…
Jest smutek…
Jest bezradność…
Jest upokorzenie…
Jest wstyd…
Czy dla tych rzeczy warto żyć?
Nie, nie wydaje mi się. Jeżeli się mylę, powiedz mi o tym. 

Nie chcę takiego życia… Jak myślisz, jest jeszcze szansa, by 
było lepsze? By wszystko było tak, jak chcę? Tak jak planu-
ję? Nie chcę tak żyć… To życie jest bez sensu… Nie mam 
dla kogo żyć…
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Nikt mnie nie chce…

Nie opłaca mi się dłużej przeciągać tego koszmaru… Mu-
szę odejść z tego świata… Zakończyć to jak najszybciej… i tak 
nikt nie zwróci uwagi na to, że mnie już tu nie ma.

I tak będę nikim…
I tak nie będę miała przyjaciół…
I tak nie będę miała chłopaka…
I tak nic nie osiągnę…
Mam beznadziejną rodzinę…
Mam beznadziejnych znajomych… A może to właściwie 
moja wina?
Mam beznadziejne życie…
Mam beznadziejne oceny…
Jestem beznadziejna…
Do niczego się nie nadaję.

Wszyscy mi mówią, że zazdroszczą mi tego, co mam. 
Zazdroszczą mi ocen, które podobno są dobre. A nawet je-
żeli tak jest, to co z tego? Skoro dla nikogo to nic nie ozna-
cza, a ja nawet nie mogę poczuć zadowolenia, radości z tego.

Zazdroszczą wyglądu, nikt nie powiedział, że aby dobrze 
wyglądać, nic nie trzeba robić. Wszyscy wokół narzekają, 
że nie ćwiczę na lekcji wychowania fizycznego, jednak nikt 
nie wie, co dzieje się wieczorami i porankami, co w ogóle się 
dzieje, robię to tak, by nikt nie widział.

Zazdroszczą tego, co robię, a ja się po prostu staram re-
alizować, choć nie wiem, jak to długo jeszcze potrwa, bo 
nie mam już siły… patrzeć na świat, nie mam siły do życia.
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Czego oni mi zazdroszczą?
Przecież ja nie mam nic.
Jestem nikim.
Mam nic.
Nie mam rodziny.
Jestem sierotą, a nawet jeżeli prawnie jest inaczej, tak wła-

śnie się czuję, tak właśnie inni zachowują się wobec mnie, 
tak właśnie jest…

Jestem śmiertelnie chora…

Sama się zabijam… Tak przecież musi być, skoro mam 
pamiętać, że jednak byłam na tym świecie, to wolę chociaż 
zapamiętać to, że było na nim coś, co nie zostawiło mnie 
samą, pomimo tego że zabiło i aktualnie niszczy.

Nikt nie chciałby tak żyć! Nie mają mi czego zazdrościć! 
Nie lubię tego, jak ktoś mówi, że czegoś mi zazdrości. W szcze-
gólności nie lubię, jak ludzie wiedzą, że ja mogę dostawać 
tylko dobre oceny, a w momencie gdy dostanę gorszą, zaraz 
robi się wielki rozgłos. Wszyscy się śmieją, przeżywają, że się 
nie uczę, że się nie staram, że robię to, czego nie powinnam. 
Ale tak naprawdę – nie wiedzą o mnie nic. Nie wiedzą, jak 
ciężko pracuję na to, żeby mieć dobre oceny, żeby być uwa-
żaną za dobrą w czymś. Ale ja chociaż lubię to, co robię…

Jeżeli jestem czegoś warta…
Nie potrafię tego docenić…
Nie potrafię tego zauważyć…
Nie umiem przyjąć tego do siebie… Nie wiem, dlacze-

go tego nie potrafię. Przychodzi mi na myśl, że to może być 
spowodowane tym, co dzieje się u mnie w domu. Tym co 
przeżyłam, jego stosunkiem do nas, jego zachowaniem do 
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mnie. Chciałabym, żeby „go” nie było, żeby ten człowiek 
nie istniał. Nie żyję długo na tym świecie, ale już znam go 
od najczarniejszej strony. Kiedy patrzę na rodziców moich 
koleżanek, widzę tatę, który jest naprawdę fajny, naprawdę – 
rozmawiają, bawią się, pomagają sobie. Mają dla siebie czas, 
a co najważniejsze – nie krzywdzą siebie nawzajem.

XXV

8.09.2005
Czas znowu wrócić do szkolnej rutyny, do rutyny trenin-

gów – w sumie to się cieszę; nie z powodu powrotu do szkoły, 
ale z powodu powrotu do sportu i dużego wysiłku. Brako-
wało mi tego przez wakacje, naprawdę teraz żałuję, że nie 
pojechałam na obóz ze szkoły, tylko na tamten.

Dziś pierwszy dzień, w którym miałyśmy mieć trening po 
wakacjach, była środa. Jak zawsze wstałam o 5 rano, umy-
łam się, ubrałam, zjadłam śniadanie i wyszłam. Robiłam 
to co zawsze, poszłam pod blok jednej z moich koleżanek. 
Zawsze czekałam, aż wyjdzie, nigdy po nią nie dzwoniłam. 
W dni, w które jechałyśmy rano na trening, wychodziła ze 
swojego bloku o tej samej godzinie. Kiedy wyszła, później 
szłyśmy po drugą koleżankę, której tata zawoził nas na po-
ranny trening. Gdyby nie ona, musiałybyśmy chyba wyjeż-
dżać autobusem po 5, żeby dojechać na siódmą do szkoły. 
Zawsze siadałyśmy w samochodzie na swoich miejscach, 
ale dzisiaj… Usiadłyśmy trochę inaczej, zajęłam miejsce po 
skosie do kierowcy, choć zawsze siadałam za nim. W czasie 
podróży tata koleżanki pytał się, czy jesteśmy wyspane, bo 
jego córka dzisiaj się nie wyspała, mówił. Ja jak najbardziej 
byłam wyspana.
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Lubię wcześnie wstawać. To był plus, bo pomimo wcze-
snych pobudek, nie zasypiałam na lekcjach czy też nie miałam 
siły i byłam zmęczona, wręcz przeciwnie… tryskałam ener-
gią. Kiedy wstawałam rano, w mieszkaniu wszyscy jeszcze 
spali, zastanawiałam się, jak wcześnie wstają kury. Dziwne 
skojarzenie, ale pomyślałam o tym, jak zawsze rano u bab-
ci pieją kury. Poza tym dużo słyszałam o tym, że one wstają 
bardzo wcześnie. Są wyznacznikiem rozpoczęcia dnia – pieją, 
gdy wschodzi słońce, zasypiają, gdy zachodzi. Tak kiedyś mi 
tłumaczono. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale nie zmienia to 
faktu, że… te stworzenia wstają bardzo wcześnie i być może, 
naprawdę wraz ze wschodem słońca.

Kiedy wjechaliśmy na najruchliwszą trasę, zobaczyłam 
billboard z nową reklamą i wkrótce po tym usłyszałam krzyk. 
k…a! Ciągnęło się długo w moich uszach, w rzeczywistości 
trwało o wiele krócej. Samochód jadący z boku wjechał cen-
tralnie we mnie…

Krwi było bardzo dużo…
Wszyscy byli w szoku…
Ja straciłam przytomność, zapadłam w śpiączkę…

XXVI

18.09.2005
Cześć,
Twoja dziewczyna miała wypadek.
Takiego sms-a dostał on. Był w wielkim szoku, na począt-

ku nie chciał w to uwierzyć. Wydzwaniał do Oli, by upewnić 
się, że nic mi nie jest. Ona jednak nie była w stanie wiele mu 
powiedzieć, bo przez bardzo długi czas, oprócz osób, które 
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powiadomiła moja mama, nikt nie dowiedział się o tym, 
że miałam wypadek. To dobrze, bo ja wtedy tego nie chcia-
łam. Jedno co wydawało mi się wyjątkowe i naprawdę nie-
spodziewane, gdyby doszło do skutku; to, że on chciał do 
mnie przyjechać. Ja jednak stanowczo bym odmówiła, na 
szczęście zrobiła to za mnie moja przyjaciółka. Choć wtedy 
nie wiedziałam, co oznacza przyjaźń, później przekonałam 
się, że jest bardzo bolesna.

Nie chciałam, żeby on mnie widział w takim stanie, nie 
chciałam, żeby ktokolwiek widział mnie w tym stanie. Nie-
stety niektórzy widzieli, ale nie krytykowali, a ja nie miałam 
siły, żeby jakkolwiek odsunąć ich od siebie. Potrzebowa-
łam ich obecności, bo sama nie mogłam nic. Moje wszyst-
kie funkcje życiowe uległy zatrzymaniu, zostały wymazane 
z mojej pamięci. Właśnie tak, jak to się miało stać z tymi 
sytuacjami – chłopak, ojciec. Ale pomimo tego, że mój stan 
fizyczny był bardzo, bardzo zły… ja o tym nie zapomniałam. 
Pomimo tego, że przeżyłam bardzo silny wstrząs, uderzenie, 
utratę przytomności, a nawet zapadłam w śpiączkę – powoli, 
ale przypominały mi się kolejne szczegóły tych wydarzeń. 
Tym razem MILCZAŁAM z tego względu, że bałam się o to, 
że zostanę wyśmiana… Wiedziałam, że to jest zły moment 
na szczerość, wiedziałam, że w tym momencie na pewno ktoś 
zasugeruje, że mówię tak, bo miałam wypadek, że mówię tak, 
bo coś mi się poprzestawiało w głowie, że mówię tak, bo…

ZWARIOWAŁAM. Nie powiedziałam, a wariatką na pewno 
nie byłam, nie jestem i nie będę. Kolejny powód do tego, by 
to przemilczeć. Teraz po raz pierwszy chciałam się odważyć, 
to wypływało po prostu ze mnie… chciałam powiedzieć. 
Było tam tylu specjalistów, ale blokowało mnie jedno, nie 
ma specjalisty od dotykania, a wręcz od dotykania, którego 
się nie chce. Więc niby komu miałam powiedzieć? Myślę, 
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że nie zostałabym potraktowana poważnie. Szukano by 
dziury w całym, zapewne robiono by mi wiele skompliko-
wanych badań, bo przecież dlaczego tak mówię? Skoro nikt 
do tego by się nie przyznał, to skazywało mnie na ewen-
tualne zostanie wariatką w oczach lekarzy. Bo załóżmy, co 
może pomyśleć taki neurolog? Ma uszkodzony mózg i gada 
głupoty… Taki chirurg? Choć jemu bym nie mówiła, ale 
jest porozcinana i rozcięło jej mózg? Musiałam chodzić 
na masaże, a to było straszne… Racja, nic mi się tam nie 
działo, to miało mi pomóc, ale w momencie kiedy się kła-
dłam i masażystka mnie dotykała, czułam się niezręcznie. 
Czasem musiałam rozpinać górną część mojej bielizny, żeby 
nie pobrudzić jej olejkiem… to mnie przerażało. Zawsze 
zastanawiałam się, dlaczego? Kiedy to się skończy? Nic mi 
się nie stanie, mówiłam sama do siebie. Nic się nie stało, ale 
moja psychika cierpiała…

XXVII

28.10.2005
Nastał kolejny dzień spędzony pośród czterech białych 

szpitalnych ścian. Miałam wrażenie, że jestem w psychiatryku, 
tylko braku klamek w drzwiach brakowało, choć i te miałam 
wrażenie, że zaraz wypadną z drzwi. Telewizor działający po 
wrzuceniu monety. Radio, którego nie słuchałam. Mp3, które 
daje mi chwile zapomnienia od szarej rzeczywistości. Dużo 
schodów, które trzeba pokonać, by dojść na oddział, na któ-
rym leżę. Schody…? Przypominają mi jeszcze o czymś, ale 
teraz nikt mi w to może nie uwierzyć, więc myśli nie wra-
cajcie, nie teraz. Świetlica – na której wszystkie dzieci o 19 
oglądają dobranockę, a wcześniej Modę na Sukces. Tak mniej 
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więcej wyglądało życie na tym piętrze, niektórzy byli tu już 
od bardzo, bardzo dawna.

Świetlica – to miejsce, w którym czasem jesteśmy… MY 
– ja i moja koleżanka poznana w szpitalu. Przy niej czułam, 
że ktoś mnie wspiera. Dzięki niej wierzyłam, że z największej 
niedyspozycji da się wyjść. Tę wiarę dawała mi ona – Klau-
dia. Była dziewczyną, która jeździła na wózku. Nie potrafiła 
chodzić, a raczej nie mogła. Tak, jak ja… miała wypadek, 
w którym straciła nogę. Zazdrościłam jej uśmiechu, który 
pojawiał się na jej twarzy co chwila. Zawsze podejmowała 
rozważne decyzje, z niektórymi czynnościami nie radziła 
sobie sama, jednak nie poddawała się. Robiła wszystko na 
tyle, na ile było ją stać. Nawet jeżeli nie była czegoś w stanie 
zrobić, to zawsze wymyślała coś innego… i to było wspaniałe, 
widzieć, jak sobie dobrze radzi. Walczyła, aż znajdywała wła-
ściwy sposób, by mogła wykonać sama czynność, do której 
wykonania wcześniej potrzebowała pomocy. Nie odróżniała 
się niczym od ludzi, którzy mogą chodzić. Miała włosy, pięk-
ną twarz, ręce, ciało, które nie odróżniało się od tego, które 
posiada każdy człowiek. Mimo swego nieszczęścia, które na 
zawsze uniemożliwiło jej chodzenie, miała coś, czego nie mają 
inni ludzie. Potrafiła obdarzyć ciepłym słowem każdego, po-
trafiła dostrzec tak dużo pozytywnych rzeczy, których inni 
nie dostrzegają. Pomogła mi w tej najtrudniejszej chwili…

Dziś są moje czternaste urodziny, jestem sama… w szpi-
talnym pokoju… a dokładniej siedzę na szpitalnym łóżku, 
biała wykrochmalona pościel i ten zapach… Przyszła bab-
cia, próbuje sprawić, by w szpitalnym pokoju zapanowała 
atmosfera urodzin i tak to już nie miało sensu. Czy ona chce, 
żebym czuła się dobrze? Żebym myślała, że wszystko jest 
fajnie? Nie mogłam tak myśleć… a zresztą jak? Skoro swoje 
urodziny obchodzę w szpitalu, a i tak w pewnym sensie nie 
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miałoby to znaczenia, gdzie jestem… bo nikt moich urodzin 
nie obchodził. Nie przesadzając, to zgadzam się, może cza-
sem dzwoniła do mnie dalsza rodzina i życzyli wszystkiego 
najlepszego. Teraz jednak znajdowałam się gdzieś poza świa-
tem żywych. Zostałam wykluczona ze społeczeństwa żyjące-
go na wolności… Nikt nie mógł sprawić, że poczułabym się 
dobrze w urodziny. Najważniejsze chyba, że przynajmniej 
nie spędzam ich w otoczeniu „jego” osoby, nieistniejącej dla 
mnie choć, życzenia złożyło mi parę osób… Moja fizjotera-
peutka… Masażystka… Lekarz prowadzący… Dałam im po 
torcie, bo to nie tylko moje święto było, również i oni mo-
gli świętować. Bo osiągnęli coś wielkiego, znowu mogłam 
chodzić, może jeszcze nie tak dobrze, ale najważniejsze, 
że utrzymywałam się w pionowej postawie. Nie miałam już 
skurczów, które uniemożliwiały mi normalne życie. Mimo 
tego wszystkiego, tego dobrego, zostało jeszcze trochę tego 
złego. Niestety, ale tak szybko nie da naprawić się zepsutego 
organizmu, a tym bardziej uszkodzonego mechanicznie. Nie 
zwracając już na to uwagi – chciałabym podziękować im za 
to, że doprowadzili mnie do stanu używalności, do stanu, 
który pozwalał mi żyć.

Nadszedł wieczór, myślałam o tym, czy on złoży mi ży-
czenia. Powinien. Mimo nienawiści, bardzo na to liczyłam 
i chciałam tego. Pisaliśmy do siebie sms-y, w pewnym mo-
mencie, patrząc na monitor telefonu, odczytałam: Przecież 
już nie jesteś moją dziewczyną, pisałem ci o tym wcześniej. 
To była nieprawda, nigdy nie dostałam takiej wiadomości. 
Zaczęłam zastanawiać się, dlaczego nagle już nie jestem jego 
dziewczyną, już mu nie pasuję… Pytałam go o powód:

– Czy to przez odległość?
– Czy przez różnicę wieku?
– Czy przez to, że miałam wypadek?
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Na wszystkie te pytania otrzymałam odpowiedź przeczącą 
– NIE. Sama jednak wiedziałam, że te wszystkie odpowiedzi 
mogą być kłamstwem. Zadałam jeszcze jedno pytanie:

– Czy dlatego, że jestem brzydka?
Nie dostałam jednoznacznej odpowiedzi. Podobno mia-

łam nie zrozumieć dlaczego, pisał, że nie zrozumiem. Tylko, 
jak miałam próbować zrozumieć, kiedy nie usłyszałam żad-
nego wytłumaczenia?

W głębi serca wiedziałam, że to przez wypadek. Już nigdy 
nie będę wyglądać, tak jak kiedyś. Bardzo mnie to bolało, 
płakałam przez całą noc. Nie chciałam, by to była prawda. 
Łudziłam się, że jutro rano zmieni zdanie. Miałam do sie-
bie mnóstwo pretensji, wiedziałam, że zawiniłam. Tylko tak 
okropnie czuję się z tym, że zostawił mnie, a widział mnie 
nagą. Może zostawił, bo stwierdził, że się z nim nie prześpię… 
Nie będę chciała mu się pokazywać nago… Może jednak coś 
nie tak było z moim ciałem? Choć na pewno tak nie było, 
bo on wyglądał, jak… Miał dosyć duży brzuch… a nawet był 
gruby. Ale to nie zmienia faktu, że ja powinnam być o wiele, 
wiele szczuplejsza, powinnam mieć figurę modelki i może 
wtedy nie odrzuciłby mnie. Ale nie chciałabym, aby mnie wi-
dział znowu i w ogóle bez ubrania, bez bielizny, bez niczego! 
Mógłby tu przyjechać, moglibyśmy wszystko sobie wyjaśnić. 
Ja go kocham! Nie potrafię przestać… Nie potrafię…

Tłumaczyłam sobie, że przecież potrafię. Nie chcę mieć 
z nim już kontaktu, zrobił bardzo dużo złego w moim życiu… 
przez niego poznałam, czym jest ból – taki prawdziwy, psy-
chiczny i w pewnym sensie też fizyczny. Po prostu – chcia-
łabym zapomnieć.



90

XXVIII

30.10.2005
On nie był mnie wart? Muszę jakoś zapomnieć. Znajdę 

sobie jeszcze niejednego lepszego? Jestem młoda, ale umar-
łam… nie wiem, nie wiem, nie chcę. To boli… nie chcę, by 
jakikolwiek inny chłopak mnie dotykał, wystarczy mi tyle, 
że robiły to już dwie osoby… i nie było to przyjemne.

Nie wie, co traci? Jestem fajna i ładna? Nie wierzę w to za 
bardzo, ale… Tak mówiła Klaudia. Może miała choć w ma-
lutkim stopniu rację? Pamiętniku! nie znam na te pytania 
odpowiedzi. Czuję się taka zagubiona… nikt mi nie może 
pomóc. Nie wiem, czy był mnie wart, czy nie. Powinien zostać, 
bo widział moje ciało. Czułam, że tak powinno być. Chyba 
nie myślał, że jestem jakąś koleżanką do towarzystwa, którą 
rozbierze i będzie fajnie…? A jeśli komuś powie, co mi robił? 
Jeżeli to się wyda? Zrujnuje mi to życie, choć ja i tak już nie 
żyję. Szpital, cztery białe ściany – to jest życie? Powiedz mi, 
czy tak wygląda życie? Wydaje mi się, że nie; nie tylko mi się 
wydaje, ja wiem, że tak nie wygląda prawdziwe życie. Tylko 
czy kiedykolwiek moje będzie wyglądało tak jak powinno? 
Ale co to w ogóle znaczy? Jeść, nie wymiotować, jeść, nie gło-
dzić się, jeść, nie przeczyszczać się, jeść, nie wypluwać? Będąc 
w łazience, nie okaleczać się? Będąc w kuchni, nie połykać 
tysiąca pigułek? Będąc sama w domu, nie pić? Będąc… jaką? 
Będę odpowiednio przygotowana do tego, by żyć… Nie wiem.

Jeżeli powie swoim kolegom, jak wyglądam bez ubrania? 
A jeżeli mnie znajdą? A jeżeli coś mi zrobią? A jeżeli spra-
wią, że poczuję się jeszcze bardziej poniżona i unicestwiona? 
Boje się…

Rozmawiałam ponownie z Klaudią. Przekonywała mnie, 
że nie powinnam w nocy płakać, bo nie mam za kim. Płakałam 
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przez całą noc, przecież to moje urodziny, on nie miał prawa 
mi tego robić. Nie miał prawa mnie rozbierać, a teraz mówić, 
że jestem mu do niczego niepotrzebna… to boli… czuję się, 
jak… dziwka.

Ściśniętym, cichym głosem powiedziałam jej, że widział 
mnie bez ubrania, nic więcej nie dodawałam, nie chciałam, 
żeby dokładnie wiedziała, jak to było. Kazała mi o tym zapo-
mnieć, nie przychodziło mi to wcale łatwo. Ale… Przestałam 
to rozpamiętywać, postanowiłam nie myśleć o tym wydarze-
niu. Robić wszystko, by mi się to nie przypominało. Tylko 
jeżeli to kiedyś do mnie wróci? Cicho bądź! Przecież chciała-
bym, by nikt o tym nie wiedział, bym ja o tym nie wiedziała, 
by to wydarzenia zniknęło z mojej pamięci już na zawsze i nie 
mogło mi się przypomnieć. Dlaczego mam odpowiadać za 
coś, co wydarzyło się, kiedy byłam mała w dorosłym życiu? 
Miałam duże problemy… Ludzie byli tak przyjaźnie nasta-
wieni, nie mogłam zepsuć tej atmosfery… Czułam wstyd… 
Okropny wstyd… Byłam upokorzona…

To nie jest temat, o którym mogę powiedzieć komuś do-
rosłemu.
Nie mogę…
Nie ufam nikomu…
Nie chcę… i tak nikt mi nie uwierzy.

XXIX

25.07.2005
Dziś wracam do domu, nie chcę tego powrotu. Nie chcę, 

żeby wakacje się skończyły, nie chcę, by… Chcę zostać u babci, 
chcę na zawsze zostać na tym obozie. Boję się, że ktoś pozna 
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prawdę, że ktoś mnie obserwował, a ja wcale tego nie widzia-
łam… albo on komuś powiedział, rozgłosił to na cały świat? 
Nie może zobaczyć mnie już nikt, jak ja mam funkcjonować 
wśród ludzi, skoro będą wiedzieli… że jestem taka, jaką nie 
powinnam być? Jestem kimś, kto nie zasługuje na szacunek, 
co oni ze mną wtedy zrobią? Nie, nie, nie… to się nie stało… 
nikt nie jest w stanie wiedzieć, nie mogą… nie zrobiłby mi 
tego? Nie, na pewno nie… a jeżeli tak?

MILCZ… to jedyne słuszne rozwiązanie.

XXX

1999–2008
Kolejny raz…
Pierwszy…
Drugi…
Trzeci…
Setny…
Tysięczny…

Moje mieszkanie to trzy pokoje: przedpokój, kuchnia, 
łazienka, toaleta, salon, mój pokój… Jeden z tych pokoi 
jest niedostępny…, bo wchodzi tam tylko on. Poszłam do 
kuchni. Kręcił się tam on. Spoglądał na mnie, siostra spała, 
mamy nie było w domu… Dotyka mnie… klepie mnie po 
pupie. Klepie, przestaje, znów zaczyna. Za trzecim razem 
odskoczyłam.

On uważa, że to normalne, tak powinno być. Tak? Chy-
ba tylko to mi pozostaje. Ja nie wiem, co powinno być czym, 
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może tak już musi być, że oni są silniejsi, oni mogą robić, co 
chcą… ze mną… to boli, boję się…

MAM 7 LAT
Jest piękny zimowy poranek, niedziela. Dzień, w którym 

jeszcze mogę odpoczywać od szkoły. Leżę w łóżku. Pewnie 
tak, jak zawsze, po południu dziadek przyniesie jakieś dobre 
ciasto. Siostra, jak zawsze, śpi niczym zabita. Przekręciłam się 
na brzuch, chciałam rozprostować kości. Nagle usłyszałam, 
że drzwi od pokoju otwierają się. Zgadywałam w myślach, 
że to on. Niestety, to była prawda.

Wcisnęłam twarz w poduszkę, przylgnęłam ciałem do 
materaca. Miałam nadzieję, że mnie nie zauważy. Schowałam 
głowę pod kołdrę. Chciałam, żeby łóżko wyglądało na puste. 
Nie udało mi się. Mimo że byłam pod kołdrą, on wiedział 
dokładnie, gdzie mnie dotknąć. Zaczął mnie klepać po pupie, 
przekręciłam się na bok. Chciałam, żeby wydawało mu się, 
że po prostu przekręciłam się z boku na bok i zignorowałam to.

Nie widziałam go…

MIAŁAM 9 LAT
Stałam w przedpokoju. Za piętnaście minut powinnam 

wyjść do szkoły. Poszłam do łazienki przejrzeć się w lustrze. 
Dziwnym trafem on akurat wyszedł ze swojego pokoju, wszedł 
do łazienki. Stałam przed umywalką. Powiedział, żebym się 
pośpieszyła. W jedną rękę wziął szczoteczkę do zębów, drugą 
rękę położył poniżej moich pleców. Stanęłam na baczność, 
wystraszyłam się. Parę razy przeciągnął tę dłoń w górę i w dół, 
w prawo i w lewo, na końcu klepnął. Wyszłam z łazienki bez 
uśmiechu, nie lubiłam, kiedy tak robił.

Uśmiechał się…
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MAM 11 LAT
Było już tak blisko końca roku. Chodziło się do szkoły, 

nie stawiali już ocen, nie musiałam się uczyć. Mogłam robić 
to, na co miałam ochotę, ale… nie tylko. Zostały trzy dni do 
końca roku. Właśnie stoję przed drzwiami i szukam kluczy… 
Drzwi niespodziewanie się uchyliły, w końcu szeroko otwo-
rzyły, nikogo nie było na korytarzu. To był on… Zapytał o to, 
jak było w szkole. Odpowiedziałam – tak jak zawsze, dobrze 
było. Kiedy zamierzałam wejść do domu, poczułam jego rękę 
na moich plecach, drugą na pupie, klepał mnie. Okręciłam 
się i powiedziałam, że muszę zamknąć drzwi. Wycofał się, 
zamknęłam je i poszłam się uczyć.

Popatrzył na mnie kątem oka.

MIAŁAM 13 LAT
Wróciłam ze szkoły, byłam bardzo zmęczona. Poszłam 

do pokoju odłożyć plecak, wzięłam książkę i poszłam z nią 
do kuchni, odgrzałam sobie obiad. Usłyszałam sygnał koń-
czący odgrzewanie, wyłączyłam mikrofalówkę. Wzięłam ta-
lerz i poszłam do dużego pokoju. Ze swojej „nory” wyszedł 
też on. Popatrzył się na mnie, jedyne co zrobił, wychodząc 
od siebie, poklepał mnie po pupie (chyba na nic innego nie 
mogłam liczyć); mogłam marzyć, żeby tego nie było; żeby on 
zniknął… Bardzo szybko przeszłam wtedy ku fotelowi. Nie 
mogłam już tak dłużej. Wykrzyknęłam mu w twarz:

– Zostaw mnie w spokoju! Nie molestuj mnie, bo w koń-
cu zadzwonię na policję!

– Idź stąd!
Nie odpowiedział nic. Jak zawsze ignorował to, co mówię, 

moją osobę. Popatrzył się na mnie smutnym wzrokiem, choć 
widziałam w nim trochę wściekłości i poszedł… z powrotem 
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zamknąć się u siebie w pokoju. Dobrze, że to zrobił, bo nie 
chciałam na niego patrzeć. Zaczęłam wyobrażać sobie, jakby 
to było, gdyby go nie było. Miałabym innego, normalnego 
ojca, zupełnie inną rodzinę…

Choć czy to cokolwiek zmieni?
Nie miałam go, gdy był mi potrzebny.
Nigdy nie poczułam, jak to jest być kochaną przez ojca, 
już nawet nie chcę tej miłości.
Nikt nie jest w stanie mi jej dać.
Jest za późno, nie potrafię kochać…
Kiedyś potrafiłam?
Tak, ale tylko obcych ludzi…
Byłam upokorzona.

MIAŁAM 16 LAT
Od tego momentu przestały zdarzać się takie sytuacje. 

On omijał mnie szerokim łukiem. Chciałam, żeby odczuł 
choć raz, że go nie potrzebuję, nienawidzę go! Nie wiem, co 
powinnam zrobić, przecież nazwałam to, tak nie może być. 
Choć o tym, że go NIENAWIDZĘ, dowiedział się, gdy miałam 
14 lat. Krzyknęłam mu to prosto w twarz… (w tę okrop-
ną twarz, która przypominała mi zawsze o twarzy tamtego 
chłopaka. Ich oczy wyglądały tak samo niebezpiecznie, a ich 
twarze… pysk buldoga… to nie są ludzie). Na moje krzyk-
nięcie jak zawsze zareagował z ignorancją… Odpowiedział, 
że mam problem, z akcentem kpiny w głosie. Nie przejął się 
tym w ogóle.

Ja czułam się lepiej… choć przez chwilę, ale nie wiedzia-
łam, co to znaczy – czuć się dobrze. Siedziałam w fotelu, czy-
tałam książkę. Do pokoju wszedł on, odwróciłam się od niego 
plecami. Dotknął mnie. Z przerażeniem w oczach i głosie, 
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powiedziałam: Nie dotykaj mnie. Wewnętrznie cierpiałam 
– naprawdę! Pomimo tego, starałam się zachować spokój… 
bałam się, zaczęłam płakać. Musiałam być twarda. On zapy-
tał, dlaczego nie może mnie dotykać. To pytanie było poniżej 
pasa, było niedorzeczne. Nie chciałam mu nic tłumaczyć, nie 
miałam na to nawet siły. Wydawało mi się to oczywiste, jak to 
dlaczego? A gdyby ciebie tak ktoś bez pozwolenia dotykał!!! 
Dziwne pytanie, on w ogóle jest dziwnym człowiekiem. Było 
mnie stać tylko i chyba aż na to, by to wszystko mieć w my-
ślach. Powiedziałam: – Bo, nie… – skuliłam się w kłębek. 
On odszedł, ja zaczęłam płakać, czułam się beznadziejnie.

Miałam ochotę zadzwonić na policję.

MILCZAŁAM… ale…

Postanowiłam, że jeżeli kiedykolwiek poczuje się zagrożo-
na z jego strony, zadzwonię tam. Choć zawsze zostaje obawa, 
że mi nie uwierzą. On, jak jakiś niespełna rozumu człowiek, 
będzie się usprawiedliwiał. (Przecież on nie jest człowiekiem!)

Powie jednoznacznie, że nic mi nie robił, nic nie zrobił 
i jestem wariatką. Powinnam leczyć się w szpitalu psychia-
trycznym, jakby to nazwał, w psychiatryku. Nigdy nikt nie 
stawał w mojej obronie, zawsze musiałam radzić sobie sama… 
ze wszystkim.

Przecież nikt nic nie zrobił, oczywiście. To tylko ja sprawi-
łam, że moje dzieciństwo legło w gruzach. To tylko ja uczy-
niłam, że oni od zawsze się kłócą. Moje pojawienie się na 
świecie sprawiło, że ich życie zmieniło się nieodwracalnie. 
Przecież mogli mnie oddać, tak byłoby lepiej… tylko dla-
czego zostawili mnie przy sobie, dlaczego kazali przeżywać 
ten koszmar? Dlaczego sprawili, że moje życie stało się jedną 
wielką traumą?
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Mam w głowie wiele pytań, na które nie znam odpowiedzi, 
choć pewnie na większość z nich znalazłabym wystarczającą 
mi odpowiedź. Największym niezrozumieniem otaczam jedno 
pytanie – dlaczego nie miałam dzieciństwa? Dlaczego kłót-
nie okazały się ważniejsze od moich potrzeb? Czy to znaczy, 
że byłam potrzebna tylko po to, by patrzeć na ich „pojedynki 
słowne” i rozstrzygać, kto wygra? Dlaczego krzyk zagłuszył 
moje błaganie o pomoc? Czy tak bardzo byłam dla nich ni-
kim? Dlaczego oni nie zauważają, że żyję?

Może lepiej by było, gdybym pożegnała się z nim? Nie 
jestem nikomu potrzebna, wszyscy mnie odrzucają. Gdy sta-
ram się zrobić krok do przodu, oni robią wszystko, bym 
cofnęła się o sto dwadzieścia kroków. Sto dwadzieścia? 
A co to za różnica, nie wiem ile, nie liczę… wiem, że do 
tyłu, wystarczy tyle. Ludzie podający się za moich znajo-
mych naśmiewają się ze mnie, przyjaciele – dzień w dzień 
obdarowują kąśliwymi uwagami… A rodzina? O tym wolę 
już nie mówić, po prostu jej nie mam… uszczypliwe uwagi, 
nietaktowne zachowanie, wieczne potępienie, wiecznie je-
stem nikim. To, co wynoszę z fragmentu życia nazwanego 
wychowaniem… wychowaniem przez innych. Nie mam już 
siły udawać, że wszystko jest OK. Moje życie rodzinne jest 
całkowicie w porządku, a moi rodzice (okropnie trudno ich 
tak nazwać) kochają mnie, jak nikogo innego na świecie. 
Tak nie jest! Zmniejszę ich cierpienie, kiedy sama sprawię, 
że mojego życia już nie będzie.

ZABIJE SIĘ.
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XXXI

18.06.2007
Drogi Pamiętniku!
Moje życie już nie jest takie, jak dawniej. Muszę uciec z tego 

domu lub wyprowadzić się jak najszybciej. Tylko gdzie? Jak 
ja mam to zrobić? Nikt mnie nie słucha, nie mogę mówić. 
Muszę MILCZEĆ. Zbliżają się wakacje, jak ja się cieszę. Planuję 
wyjechać do babci, tylko w sumie nie chcę tego za bardzo… 
boję się, nie chcę o tym pamiętać… nie chcę pamiętać o nim. 
Raczej nie mam innego wyjścia, będę musiała wytrzymać.

Jest bardzo gorąco, ale na niebie widać chmury, czyli po-
goda się popsuje. Czuję się źle, bardzo mi smutno. Rodzina 
mnie ignoruje, nie mogę nic mówić. Jak zawsze uważają, 
że cokolwiek powiem, to jest źle, to wymyślam, kłamię, trzeba 
mnie poprawić. Jakbym naprawdę nic nie potrafiła. To w ta-
kim razie po co rok w rok gadają mi o tym, jaka to jestem ach 
i och, bo znowu mam czerwony pasek na świadectwie, który 
widzą wszyscy. (Choć, czerwony pasek to ja może mam na 
jednej z części ciała i w sercu, którego nie widzi nikt).

Nie warto mnie słuchać! Oni zawsze wiedzą lepiej. Jestem 
za mała, by zasłużyć na szacunek. Dlaczego ludzie nie traktują 
wszystkich równo? Dlaczego oni nie traktują mnie na rów-
ni ze sobą? Młodsza znaczy niepotrzebna, przeszkadzająca, 
przynosząca problemy.

Powinnam zniknąć…
Wyszłam na podwórko, poszłam za stodołę. Nikt nie za-

uważył, że wyszłam z domu. Usiadłam na deskach, złapałam 
się za kolana. Wzięłam głęboki wdech i zacisnęłam sobie 
opuszki nosa, drugą ręką zasłoniłam usta. Kiedy poczułam, 
że zaczyna brakować mi powietrza, zabrałam dłonie ze swo-
jej twarzy.
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Nie potrafiłam odebrać sobie życia.
Miałam nadzieję, że uda mi się to zrobić później. Zaczęłam 

myśleć, w jaki sposób mogę pozbawić się życia. (Nie wiem, 
czy naprawdę tego potrzebowałam, czy chciałam rzeczywi-
ście zrobić sobie krzywdę?) Chciałam wyjść za teren działki 
babci i się zgubić, żyć bez jakiejkolwiek opieki, bez jedzenia 
i picia. Traciłabym na wadze, w końcu stałabym się piękna… 
zniekształcona bajka o Królewnie Śnieżce… W końcu mój 
organizm nie wytrzymałby…Wszyscy mieliby spokój, na-
reszcie swój upragniony spokój. Nie przyszedłby królewicz 
i nie obudziłby mnie swym pocałunkiem. Za to przyszedł-
by grabarz i włożył do ciemnej trumny, zamknął i wrzucił 
do dołu; zakopał. Wtedy po prostu przykryłabym wszystko 
MILCZENIEM, nikt by już o nic nie pytał, nikt by już nic nie 
powiedział na mój temat… To był pierwszy z moich planów, 
miałam ich jeszcze dużo.

Siedząc tam, popatrzyłam w górę, zobaczyłam balkon… 
więc dlaczego by z niego nie skoczyć? Tylko najpierw muszę 
wrócić do domu. Albo inna alternatywa… tu na strychu jest 
okno, gdyby wyskoczyć… a raczej skoczyć głową w dół…? 
Myślałam o tym, że jeśli jedno rozwiązanie nie pomoże, to 
trzeba mieć plan awaryjny.

Chciałam:
• udusić się
• podciąć sobie gardło
• wypić truciznę na myszy, bądź ostatecznie płyn do płu-

kania ubrań, wybielacz… płyn do mycia zlewów
• wbić sobie nóż w serce
• skoczyć z mostu
• przedawkować proszki nasenne
• powiesić się
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• przeciąć sobie żyłę, wykrwawić się
• utopić się
• zjeść coś ostrego np. nóż
• nabić się na kolce od bramy
• zjeść karmę dla psa
• skoczyć z dachu
• podpalić sobie włosy
• połamać sobie ręce
• uderzyć jak najmocniej głową o ścianę
• walnąć się kamieniem w głowę
• wejść pod rozpędzony samochód
• wypić spirytus lub wodę utlenioną
• zanurzyć się w żrącym płynie lub innym żrącym środku 

dodanym do wody

Gdy nadejdzie moment, że będę musiała to zrobić – zrobię.
Nie mam żadnego wyboru, no chyba, że wybór sposobu 

umierania.
Jestem nikim… Nie powinnam istnieć, nie mogę być na 

tym świecie, przecież ludzie już dali mi wystarczające świa-
dectwo o tym, że mnie tu nie chcą… Albo jeżeli chcą, to 
znaczy potrzebują mnie tylko do tego, by robić mi krzywdę 
i wykorzystywać mnie, a czy ktoś pomyślał chociaż o tym, 
co ja mogę czuć? No, nie bo przecież takie niepotrzebne 
istoty jak ja, nie mają prawa do uczuć, nie mają prawa do 
tego, by było dobrze… Nie wiem, czy mam do czegokol-
wiek prawo, oprócz znoszenia bólu i przyjmowania z za-
ciśniętymi zębami raz to krzyku wpadającego mi do uszu, 
raz to pasów lub rąk uderzających o moje ciało lub rąk, 
które dotykają tam, gdzie tego nie chcę… Nie, nie, nie – 
nie mogę już dłużej!!!

(Wspomnienie przeszłości bardzo boli, wstyd – niszczy…)
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Jestem szmatą… a szmaty długo nie żyją. Są używane tyl-
ko wtedy, gdy ktoś ich potrzebuje. Zanurzane w jadzie wody 
i wyciskane z niego… potem mocno przyciskane w ziemię.

To tak jak ty, prawda? Dobre porównanie, ja jestem sta-
wiana pod murem – wysokim, szerokim i bez możliwości 
wdrapania się na niego. Dlatego też może powinnam zatonąć 
w ciszy, nikt przecież tego nawet nie zauważy. (Mogę zdra-
dzić ci sekret, im więcej zaczynam rozumieć, tym bardziej 
wydaje mi się on być niższym. W głębi serca wiem, że już 
niedługo nie będę musiała próbować się na niego wspinać. 
Ten dziś potężny mur, zapadnie się… i do szczęścia nie będę 
potrzebowała wspinaczki ani kilku pomysłów, jak go pokonać. 
Szczęście da mi co innego. Mam nadzieję, że tak.)

On zabrał mi moje ciało, moją godność. Zdjął ze mnie 
ubrania, dotykał mnie. Jeżeli ktokolwiek się dowie… Umrę, 
zabiję się jeszcze szybciej. A jeżeli nie ja? To i tak nie przeżyję, 
spalę się z upokorzenia i ze wstydu, a takiej śmierci nie chcę. 
Takiej śmierci się boję… a ja się nie chcę bać.

Nie chcę, aby ktokolwiek o tym wiedział…

XXXII

12.07. 2007
Nie mogę, nie potrafię z tym dłużej żyć. Boję się… To nie 

ma sensu. Nawet gdyby ktoś wiedział, nie pomoże mi. Ach, 
zresztą i tak nikt nie chce mnie słuchać. Nie powinno mnie 
tam być, powinnam krzyczeć… Nie mogłam przecież, jego 
brat na pewno by się przyłączył. Jeden trzymałby mnie, a dru-
gi gwałcił, mieliby niezły ubaw. Nie mam nawet kogo prosić 
o pomoc… jestem sama. Czas to wszystko zakończyć. Tak, 
w tym momencie, już raz na zawsze. Widzę jedną pozytywną 
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stronę – już nigdy więcej mi to nie przyjdzie do głowy we 
wspomnieniach i już się nie będę bała i…nie będę musiała 
już nigdy wracać do tego przeklętego mieszkania. Nawet 
o jakimkolwiek wsparciu nie mam co myśleć. To by było już 
za dużo. Podobno dobre rodzicielstwo polega na dawaniu 
przykładu swoim dzieciom. A ja to niby nie jestem dzieckiem 
tych ludzi? I powinnam uwierzyć w to, co mówiła mi siostra 
jak byłam mała – moimi rodzicami są żaby. A może nawet 
chciałabym, aby tak było? Przynajmniej nie byłyby w stanie 
mnie zranić, spędzalibyśmy razem dużo czasu na zielonej 
łące… Oj, rozmarzyłam się, ale to naprawdę piękna wizja.

Rodzina pojechała do sklepu, babcia wyszła na plotki do 
sąsiadki, siostra wyszła gdzieś z koleżanką. Zostałam sama 
w domu. Weszłam do łazienki. Popatrzyłam na wannę. Wo-
kół rozłożone były kosmetyki – szampony, mydła, balsamy, 
płyny do kąpieli, pasta do zębów; gąbka do mycia ciała, pu-
meks, mydło leżące w specjalnym koszyku. Przesuwałam da-
lej uważnie swym wzrokiem po wannie – zobaczyłam leżącą 
nieopodal koszyka na mydło maszynkę do golenia. Była żółta, 
błyszczała się, a raczej – błyszczały się jej ostrza odbijające 
się w świetle lampy, którą wcześniej zapaliłam.

Wzięłam maszynkę do ręki, zgasiłam światło. Byłam 
pewna, że to najlepszy czas… Nie czując siły w nogach, 
opadłam na podłogę, bokiem oparłam się o wannę. Pochy-
liłam głowę w dół, poczułam, że moje serce i dusza strasz-
nie mnie bolą, cierpią, błagają o pomoc. Czyli znaczyłoby 
to, że to jeden z momentów, w którym nie wiem, co robić. 
Ścisnęłam maszynkę w ręku, położyłam ją na kolanie… 
Z całej siły ścisnęłam maszynkę, ostrze wbiłam w żyły, które 
były widoczne przez skórę, przecięłam ją. Przy pierwszym 
pociągnięciu nie leciała mi nawet krew… Przeciągnęłam po 
raz drugi… krew zaczęła lecieć, poczułam lekki ból, który 
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dawał mi ukojenie. Zrobiłam to kolejny raz, moja ręka była 
cała zakrwawiona. Umieściłam ją nad wanną. Sprawiało mi 
przyjemność patrzenie na krew, która bezwiednie spływa 
po mojej ręce i ląduje na białej powierzchni wanny. Krew 
spływała, upłynęło około dwudziestu minut. Gdy zobaczy-
łam wielką czerwoną plamę w wannie, zrobiło mi się lżej. 
Wzięłam zakrwawioną maszynkę i opłukałam jej ostrza… 
krwi robiło się coraz więcej. Przestraszyło mnie to trochę, 
bo ciągle żyłam i nie wyglądałam na osobę, która umiera. 
Po chwili jednak stwierdziłam, że nie zrobiłam tego po to, 
by się zabić. Wtedy wszystko wyglądałoby inaczej, a ja nie 
zrobiłabym sobie kilku marnych nacięć. Czułam winę, zro-
biłam to i nic z tego nie wyszło… czego ja w ogóle chciałam? 
Jeżeli ktoś to zobaczy, dopiero będę miała problemy. To jest 
niesprawiedliwe… Nie dość, że cierpię psychicznie, teraz 
jeszcze fizycznie (choć tego nie czuję). Jakie jest najlepsze 
rozwiązanie tej sytuacji? Wiesz, że nie wiem.

Coś mnie powstrzymywało przed tym ostatecznym kro-
kiem, pomimo tego, że tak bardzo tego pragnęłam. Opłukałam 
rękę zimną wodą, usłyszałam, że ktoś otwiera drzwi. Wró-
cili, siostra chciała, czym prędzej wejść do łazienki. Szybko 
chwyciłam za papier toaletowy, przycisnęłam go do miejsc, 
z których leciała mi krew. Wypłukałam wannę. Papier szybko 
nasiąknął krwią… owinęłam sobie rękę kilkoma warstwa-
mi papieru. Założyłam bluzę z długim rękawem, nikt nie 
mógł się zorientować. Wszyscy spojrzeli na mnie i zapytali, 
dlaczego się ubrałam. Powiedziałam, że mi zimno i idę na 
dwór. Poszłam… Było bardzo gorąco, ale nie mogłam zdjąć 
tej bluzy, gdyby ktokolwiek zobaczył moją rękę, nie wiem, 
jakbym się miała zachować. Poszłam się ukryć… Za stodołą 
siedziałam bardzo długo. Myślałam o tym, co zrobiłam, nie 
było to nic złego, przynajmniej nikt nie cierpiał. (Nikt nie 
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czuł bólu, który prawdopodobnie czułam ja, ale nie mogłam 
się do tego przyznać).

Patrzyłam w gwiazdy, księżyc był prawie cały okrągły, gdy-
by była pełnia, mogłabym wypowiedzieć życzenie. A brzmia-
łoby ono: chcę jeszcze raz się urodzić lub chcę zniknąć z tego 
świata lub po prostu chcę, by ludzie, którzy mnie ranią, też 
zostali zranieni tak bardzo jak ja, w taki sam sposób. Usły-
szałam głosy… szukali mnie. Po jakimś czasie wyszłam, i tak 
nikt nie zauważył, skąd. Miałam się iść kąpać. Poszłam… 
Było mi bardzo smutno.

Zdjęłam bluzkę, zakrwawiony papier wrzuciłam do se-
desu, spuściłam wodę. Popatrzyłam na swoją rękę – miejsca 
nacięcia były zaczerwienione, nie leciała z nich już przynaj-
mniej krew. Czułam dreszcze, jak widziałam odbicie w lustrze 
mojej „uszkodzonej” ręki, czułam dumę z tego, że jestem 
w stanie wytrzymać ten ból… a nawet momentami nie czuć 
go. Uznałam, że nikt nie zauważy tych śladów. Będę trzyma-
ła rękę z tyłu lub zakładała bluzę z długim rękawem. Tylko 
co będzie, jeżeli naprawdę słońce będzie bardzo piekło… 
upał, skwar… a ja w bluzie? To będzie podejrzane. Na pewno 
wtedy będą mnie nawet prosili o to, żebym zdjęła tę bluzę; 
będą mi głupio tłumaczyć, jak to się robi. Nie jestem małym 
dzieckiem, więc raczej oczywiste, że wiem, jak zdjąć i jak za-
łożyć bluzę. Tylko to jest sytuacja wyjątkowa. Jestem zła na te 
myśli, a może wcale tak nie będzie? W ogóle to krzyknę do 
nich wprost, że pocięłam się przez nich, boli mnie ręka, mam 
okropne ślady, nie mogę zdjąć tej bluzy, bo ludzie stwierdzą, 
że jestem wariatką. Nie zdejmę jej, bo powietrze negatywnie 
zadziała na tą ranę, wda się zakażenie. Ale przecież chciałam 
zrobić sobie krzywdę, więc co mi tam zakażenie? Tak, tak, 
tak – to mogę sobie myśleć, bo i tak tego nie powiem, prze-
cież wiem, że nie mogę. A poza tym, źle by się to dla mnie 
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skończyło… bardzo źle. Moje myśli i tak w większości po-
zostaną niewypowiedziane…

Skoro mnie nie zauważają, to dlaczego mieliby zobaczyć 
ślady? Jak ktoś zapyta, po prostu powiem, że pies lub kot 
mnie podrapał… i będzie po problemie. Tak dobre dziec-
ko jak ja, nie zrobiłoby sobie krzywdy. Mogę być pewna, 
że właśnie w ten sposób by myśleli, przecież nic o moim 
życiu nie wiedzą. O mnie tylko tyle, co sami sobie wymy-
ślą i wyobrażą…

Nie zauważą tego…
…i tak mnie nie zauważają… Przecież o tym wiesz, nie 

przejmuj się, jutro jest kolejny dzień, może wszystko się zmie-
ni? A raczej zmieni się „coś”, może nagle stwierdzą, że po-
winnaś sama wrócić do domu i będziesz miała święty spokój? 
Może tak właśnie będzie, przecież możesz mieć, jak na razie 
taką małą nadzieję. Przecież sama wiesz, że nadzieja nie jest 
matką głupich. Pomimo tego, że wielu w ten sposób mówi, 
ty wiesz – to nieprawda. Nadzieja jest potrzebna i daje bar-
dzo dużo… w szczególności wtedy, gdy jest bardzo ciężko.

XXXIII

9.09.2007
Już nigdy! Nigdy, przenigdy nie pozwalam sobie tego robić. 

Wiesz, że to niedobre! Nie zrobię tego już nigdy więcej! Choć 
tyle maszynek w domu, nie będę ich ruszała… dam radę. Nie 
pozwalam sobie, nie mogę, już nigdy więcej! Nie chcę mieć 
takich blizn na rękach… one mi nie znikają. Już nigdy nie 
będę mogła założyć koszulki na ramiączkach czy z krótkim 
rękawkiem. W lato będę mówiła, że mi zimno… i zakładała 
ubrania… z długimi rękawami. Czy to ma jakiś sens?
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PO 2 GODZINACH…
Nie może tak być! Nie dam rady, nacięłam się, na szczę-

ście nie będzie tego prawie widać.
Jestem w łazience, przede mną leży żółta maszynka ze 

strzępkiem mojej skóry między ostrzami… na rękach zostają 
mi strasznie widoczne blizny… co ja mam robić? Popatrzy-
łam w lustro, wpatrywałam się w moje oczy. Starałam się być 
twarda, oczy podchodziły mi łzami; zaczynały spadać mi na 
policzki. Nie mogłam. Wzięłam maszynkę, przeciągnęłam 
po palcach od strony dłoni… tak nikt się nie zorientuje skąd 
mam blizny. Nikt ich zresztą nie zobaczy. Pomiędzy palcami? 
Niemożliwe. W razie czego mogłabym powiedzieć, że zadra-
pałam się długopisem, paznokciem czy każde innego rodzaju 
usprawiedliwienie byłoby dobre, na pewno!

13.12.2008
Znowu było tak, jak nie chciałam. Po co ja mam tam 

chodzić, marnuję tylko swój czas. Mama będzie mnie tam 
zawozić, dziwnie bym się czuła, gdybym się umówiła i nie 
przyjechała… Choć, czy kiedykolwiek ktoś pyta się, czy mi 
pasuje? Czy mogę? Czy nie mam nic zaplanowanego? Nie, 
bo co ich to obchodzi…Najważniejsze jest to, co im pasuje. 
Ja mam co robić… nie potrzebuję zbędnej pomocy. Nie po-
trzebuję czuć bólu, kiedy stamtąd wychodzę. Zawsze chce mi 
się płakać. To boli… boli milczenie, w szczególności, że… 
moim zdaniem terapia to forma pomocy przez rozmowę. 
Ja nie mogę mówić, milczę – nie ufam, to zły człowiek. Nie, 
nie… nie chcę tam chodzić.

Boję się.

Ona traktuje mnie, jak jakąś małą nic niepotrafiącą dziew-
czynkę… Nie! Jak małe, niezbyt mądre dziecko. Nawet jeżeli 
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mój wiek… to naście lat, nie oznacza to, że muszę mieć dwa-
naście lat i zachowywać się jak dwunastolatka.

To nierealne… przeżyłam więcej niż nie jeden dorosły. 
Co z tego, że nie założyłam jeszcze własnej rodziny. To nor-
malne – nad dwunastolatkiem pieczę mają rodzice, patrzą, 
co gdzie i jak, czego nie wolno. Tak nie powinno być, to jest 
niesprawiedliwe. Niektóre młode osoby przeżyły więcej od 
niektórych starszych osób. A oni zawsze będą mówili, że prze-
żyli tyle i tyle, dlatego wiedzą więcej. A wcale tak nie jest.

Chciałabym, żeby „ci” starsi mieli rację, choć raz… a wła-
śnie z tym, z tym jednym… bym ja nie wiedziała, co to zna-
czy dotyk, co to znaczy ból, co to znaczy niesprawiedliwość 
i przemoc. Nie, nie mogę.

Zdjęłam bluzkę, ściągnęłam trochę w dół spodnie. Ści-
snęłam mocno maszynkę, przeciągnęłam ją poniżej mied-
nicy, raz i drugi; w drugą stronę, trzeci i czwarty. Strasznie 
mnie to szczypało, nie miałam już zamiaru nic z tym robić 
– założyłam piżamę i… zakrwawiłam ją, poszłam spać. Jutro 
rano, jeżeli się obudzę, to już nie będzie miało znaczenia… 
przynajmniej nie powinno mieć, najwyżej trochę poboli. 
Najwidoczniej to zasłużony ból…

3.01. 2009
Nie wiem, co mam robić…Ale w sumie, to… Przez następ-

ny miesiąc nie idę do żadnego lekarza, nikt mnie nie będzie 
oglądał. Podciągnęłam bluzkę, podciągnęłam ramię od biusto-
nosza po boku. Wzięłam maszynkę… przecięłam skórę trochę 
poniżej pachy… raz i drugi. Przykryłam gazikiem, zamoczy-
łam, lekko wytarłam ręcznikiem. Przykleiłam gazik plastrem 
i założyłam bluzkę. Ostrożnie szłam w stronę kuchni, patrząc 
czy nikt nie widzi, że przytrzymuję się po boku… szczypało. 
Chciałam o tym wszystkim zapomnieć. Poszłam spać…
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26.11.2007
Cholera! Krzyk za krzykiem, boję się. Co ja mam robić? 

Uciekać? Nie wytrzymam. Poszłam do łazienki, weszłam 
do wanny bez wody… Oparłam się o koniec wanny… na jej 
końcu leżała maszynka. Wzięłam ją, przejechałam ostrzem 
po brzuchu. Kolejny krzyk – zabiję cię! Łzy zaczęły lecieć 
mi z oczu, zaciskałam mocno zęby, kolejne przeciągnięcie… 
Krew rozpływała się na boki… w wannie pojawia się krew. 
Boli, trochę boli, szczypie, chcę stąd zniknąć…

Nie mogę dłużej w tej rodzinie wytrzymać… Ratunku!!! 
Ale czy ktokolwiek usłyszy moje wołanie o pomoc, wołanie, 
które jest ukryte…? Nie mogę przecież nikogo prosić o pomoc, 
nie potrafię. Nauczyłam się radzić sobie sama ze wszystkim.

Co ja mam zrobić?

Wczoraj wyrzuciłam do kosza wszystkie maszynki, to wy-
magało ode mnie dużo siły… wahałam się, zarazem bałam, 
ale postanowiłam, że ostatecznie chcę z tym skończyć… raz 
na zawsze. Czy się uda tym razem?

27.11.2007
Nie mogę, muszę znaleźć coś ostrego, nie wytrzymuję. 

Weszłam na pufę, przyszło mi do głowy, że na szafie leży ze-
staw małego chemika, a tam powinien być skalpel… przecież 
kiedyś robiłam doświadczenie na liściu, wycinałam z niego 
skórkę… na pewno musi tam być, coś ostrego – na pewno! 
Powstrzymywałam się przed sięgnięciem tam. Udało się, 
zaczęłam płakać, bo czułam, że z drugiej strony potrzebuję 
tego, jednak nie chciałam robić sobie krzywdy i kolejnych 
śladów na ciele.
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28.11.2007
Weszłam na pufę, sięgnęłam na górę po zestaw chemika, 

postawiłam na biurku. Rozpakowałam, zaczęłam szukać, 
powyrzucałam z pudełka wszystko… w końcu dostrzegłam 
błyszczący skalpel, wystawał spod stosu białych kartek. Odło-
żyłam go na biurko, schowałam wszystko tak, jak było. Usia-
dłam na łóżku, nikt nie wchodził do pokoju.

Przejechałam dla próby po skórze. Był tak ostry, że nie 
czułam bólu.

Powoli, starannie zaczęłam „rzeźbić” napis:

NIENAWIDZĘ ŻYCIA

wzdłuż, a potem wszerz swojej ręki.
Gdy krew przestała lecieć, wyglądało to prawie jak tatu-

aż. Wytarłam, przetarłam gazikiem zamoczonym w zimnej 
wodzie, zakleiłam. Wszystko będzie dobrze! Nikt tego nie 
zauważy. Skoro miałam skalpel, mogłam się ciąć, to niezau-
ważalne blizny… Zawinęłam go w chusteczkę i schowałam 
głęboko w szufladzie. Znalazłam złoty środek – nie będę 
musiała męczyć się z powstrzymywaniem, a inni tego nie 
zauważą, nie będę musiała się bać, że ktoś zapyta, co to za 
ślad? Bo ich tam nie będzie…?

29.11.2007
Tym razem naprawdę chcę przestać – bardzo, bardzo 

proszę wszystkich we wszechświecie i na Ziemi o pomoc. 
Nie wiem już, co robić, a może pomogą mi w tym siły wyż-
sze? Dziewczyny wspierają mnie na forum, dzięki temu nam 
wszystkim jest łatwiej. Zawsze któraś z nas napisze coś war-
tościowego, – choć wszyscy piszemy wartościowe rzeczy. 
Pomagamy sobie wzajemnie, napisałam im, że nie chcę tego 
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robić… Mam wyrzucić skalpel przez okno. Chciałabym, ale 
sama nie wiem, czy to dobra decyzja… beznadziejne myśli, 
przecież nie będę tego robić, bo tym szczęścia nie osiągnę, 
w niczym mi to nie pomoże… łatwo myśleć, trudniej zrobić.

Otworzyłam okno, wzięłam skalpel w dłoń, uważając na to, 
by się nie skaleczyć. Patrzyłam przez okno… postanowiłam, 
że muszę się schować, nie mogą widzieć mnie ludzie stojący 
na balkonach naprzeciwko, czy ci wyglądający z okien. Po-
znaliby mnie jeszcze i co wtedy?

Stanęłam pod kątem po prawej stronie nieopodal okna… 
wyrzuciłam go. Dopóki widziałam, jak spada… obserwo-
wałam go, poczułam ulgę i wielką siłę. Wiedziałam, że moje 
życie nie jest tego warte. Potrafię radzić sobie z moją złością 
i wszystkimi emocjami, które mną kierują w inny sposób. 
Choć nie wiedziałam dokładnie, w jaki sposób, ale liczył się 
każdy pomysł, który nie będzie sięgnięciem po ostrze. Wierzy-
łam, że będzie dobrze. Miałam tę siłę, której potrzebowałam. 
Czułam, że teraz bez najmniejszego problemu mogę przenosić 
góry, a co tam góry tak ogólnie… od razu Mont Everest i mie-
rzyć się z zawodowymi siłaczami, bo naprawdę jestem silna!

To był mój sukces… ogromny, największy jak do tej pory.

4.12.2009
Dlaczego? Nie robiłam tego tak długo – a teraz? Przejecha-

łam po powierzchni swojej skóry, wprawdzie tylko po małym 
kawałku, ale zrobiłam to… zrobiłam… zrobiłam! Rozumiesz 
Pamiętniku?! Bezuczuciowo… nie powinnam, wiem.

Po prostu wzięłam do ręki maszynkę i przeciągnęłam ją 
po skórze, przyciskając tak, by zaczęła lecieć krew – ale… 
nie zaczęła. Przynajmniej z tym nie miałam problemu. Spu-
ściłam głowę w dół… Nie po to znowu zaczęłam chodzić na 
terapię, by teraz zacząć to…
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Zawiodłam się sama na sobie.

6.12.2009
Złożyłam obietnicę, że nie będę tego robić. Niestety, to nie 

był ostatni raz. Udało mi się jej dotrzymać dopiero po kilku 
latach od tego momentu.

28.11.2005
Nie mam zbyt dobrych kontaktów z ludźmi… wszyscy 

w domu uważają mnie za… dzikuskę. Co ja takiego zrobiłam? 
Patrzą na mnie kątem oka, wzdychają, gdy na mnie patrzą. 
Mówią same przykre słowa, nie pomagają mi. Lepiej by było, 
gdybym nie przeżyła, nie musiałabym cierpieć… i słuchać 
tego wszystkiego.

Mama kazała mi się ubierać. Założyłam buty i kurtkę, po-
spieszała mnie. Nie widziałam w tym sensu, bo mi się nigdzie 
nie spieszyło… Wyszłyśmy z domu, poszłyśmy na przysta-
nek, wsiadłyśmy do autobusu. Wysiadłyśmy, nie wiedziałam, 
gdzie jestem, nie znałam tych okolic… nigdy nie wysiadałam 
na tym przystanku.

Szłyśmy w stronę szpitala, podejrzewałam, że znowu zapi-
sała mnie do jakiegoś lekarza. Poczułam się okropnie. Nagle 
stanęłyśmy przed dużymi brązowymi drzwiami, mama we-
szła, a ja za nią. Były tam kolejne, białe drzwi. Mama zaczęła 
się rozglądać wokół. Ja zobaczyłam tylko napis: PORADNIA 
PSYCHOSOMATYCZNA. Nie wiedziałam, co to znaczy, nie wie-
działam, czego mam się spodziewać. Usiadłam na krześle, 
mama poszła do rejestracji… miałyśmy czekać. Pytałam, co 
to jest, po co mnie tu przyprowadziła, jak zawsze nie dosta-
łam żadnej odpowiedzi. Zza jasnych drzwi wyszła w końcu 
kobieta. Chciała, żebym weszła do pokoju, zrobiłam to. Było 
tam biurko, krzesła, zabawki. Poprosiła mnie, abym usiadła… 
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Zaczęła do mnie mówić, choć słowa te wchodziły do mojego 
lewego ucha i po chwili wychodziły prawym. Spytała się, czy 
będę do niej przychodzić. Nie wiedziałam, co mam odpo-
wiedzieć, powiedziałam, że chyba mogę przychodzić. Tylko 
nie wiedziałam właściwie, w jakim celu. Miałam przyjść za 
tydzień. Przychodziłam, ale nie widziałam w tym głębszego 
sensu.

Przychodziłam tam i czułam, że jestem traktowana jak lal-
ka. Małe dziecko, które nic nie potrafi i na wszystko musi się 
zgadzać. Nie potrafiłam powiedzieć nie… Choć i tak pewnie 
nikt by mnie nie usłyszał. Nie chciałam tam więcej chodzić. 
Byłam komputerem, któremu nadawano nowe oprogramo-
wanie – nie podobało mi się to! Nigdy nie miałam do czy-
nienia z takimi ludźmi, ale coś w tym wszystkim jest nie tak.

To był początek, a ja nie chciałam tego dłużej ciągnąć… 
Nie wiedziałam, jak długo to jeszcze potrwa, jak długo będę 
musiała tam przychodzić, jak długo będę musiała tracić 
swój czas.

XXXIV

30.04.2004
Drogi Pamiętniku!
Wczoraj byłam u psychologa. Dziwnie się czułam, tak nie-

swojo. Fizycznie byłam tam, jak psychicznie mogłabym być 
w każdym innym miejscu. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem! 
Po co ona chce, żebym tam chodziła? Przecież w tym czasie 
mogłabym tak dużo zrobić, uczyć się. Nie dość, że chodzę 
do bardzo dobrej szkoły i zależy mi na ocenach, i jeszcze tre-
ningi, które też są dla mnie bardzo ważne, ale żeby pogodzić 
jedno z drugim, potrzebuję dużo czasu. Ta godzina, a nawet 
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więcej, którą tracę w każdym tygodniu, to za dużo! Mogłabym 
ją wykorzystać w pożyteczny dla mnie sposób… i w spokoju 
mogłabym się uczyć. A tak… jeśli nauczę się wcześniej i pój-
dę tam, to wszystko zapominam. Ona wie, że nie chcę tam 
chodzić, przymusza mnie do tego, a ja nie chcę się stawiać, 
boję się. Dlaczego nikt mnie nie słucha?

Dlaczego nikt nie zapyta o wybór?
Dlaczego wszyscy pytają o zgodę TYLKO mamę?
Nie przejmują się tym, że w ten sposób mi szkodzą…
Ja mam uczucia, wiem, co to ból, czuję go najczęściej 
właśnie przez nich.
Nikogo to nie obchodzi!
Dla wszystkich jestem nikim i mają mnie w głębokim 
poważaniu…

DLACZEGO???
Czy tylko dlatego, bo mam dwanaście lat?
Przeżyłam wypadek, który powinien mnie zabić?
Jestem ciągle przez kogoś molestowana?
Jestem marionetką…

Nikt o tym nie wie, ale sam fakt, że jest to obecne w moim 
życiu… boję się. I tak nie mam po co komukolwiek próbować 
tego powiedzieć. Wszyscy stwierdzą, że to są moje wymysły. 
Będą mówić, że pojawiło mi się to na skutek wypadku. Ro-
biliby setki badań, z czego żadne nie wykryłoby prawdy… 
Chyba, że podłączyliby mnie do wykrywacza kłamstw i nie-
spodziewanie zapytali: – Czy ktoś Cię skrzywdził? Być może 
i niestety tylko to mogłoby ich przekonać… mam zniszczone 
dzieciństwo, tak muszę w tym trwać.
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Nie mogę mówić prawdy dotyczącej tego…
Nie powiem, co czuję. Nie potrafię.
Nie powiem, że wydaje mi się nocą, że ktoś mnie dotyka. 
Nazwą mnie wariatką.
Nie powiem, że czuję dotyk.
Nie zdradzę moich snów, a raczej koszmarów…
Nie będę mówiła, że nie mogę spać.
Nie powiem, że zawsze jak przebywam w domu, mam 
ściśnięty żołądek.
Nie obarczę mojej rodziny winą, choć ich nienawidzę…
Nie powiem, że od zawsze on mnie dotyka…
Nie powiem, że niszczę się…
Nie pozwolę nigdy, by moja figura przypominała kształ-
tem figurę kobiety…
Nie powiem nic o krzykach, o biciu, o bólu…

Nie chcę mówić nic. Najlepiej zamilknę na wieki. Albo 
jeżeli nie na wieki, to przynajmniej teraz nic nie powiem, 
nie mogę.

Nie ufam ludziom – w szczególności dorosłym. Zajmują 
się tym, czym nie powinni. Uważają się za wszechwładnych 
i wszechwiedzących… A w rzeczywistości nic nie wiedzą… 
A w szczególności o swoich dzieciach. To przykre… Nazy-
wać dorosłego odpowiedzialnym, dawać mu większe prawa, 
wierzyć w jego słowa. On sam nie wie, co robi, wykorzystu-
je prawo przeciwko słabszym, kłamie jak najęty! Nikt tego 
nie zauważy… Bo na tym świecie liczą się tylko: pieniądze 
i władza. Nie warto zwracać uwagi na własne dzieci, które tak 
bardzo cierpią. Gdy wołają o pomoc, nazywać je dziwnymi 
lub wariatami. Lepiej ich nie zauważać, lepiej, by dumni do-
rośli pozabijali wszystkie dzieci na świecie i bili się między 
sobą o to, kto jest lepszy…
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Gdy zostanie jeden człowiek na całym świecie, będzie 
oznaczało to, że jest on najlepszy.

To nieważne, że:
• zostanie bez środków do życia
• w krótkim czasie skończy mu się jedzenie
• będzie chodził w jednym ubraniu
• nie będzie się mył
• nie będzie miał denerwujących współpracowników 

w pracy, ale też…
Nie będzie miał doprowadzającego do furii szefa, który 

mógłby wypłacić mu PIENIĄDZE. Już nikt nie wysłucha, jaki 
to on bezmyślny, bo dał podwyżkę tamtemu, a nie tobie… 
To już nie będzie miało znaczenia. Nikogo nie będzie to już 
obchodziło.

Jedyne co w tym życiu mogłoby przeszkadzać…
To to, że cały świat do połowy będzie zajęty przez cmen-
tarze…
Trzeba trochę miejsca, by pochować wszystkich żyjących… 
w jednej chwili.
Nie chciałabym, żeby tak było.

13.09.2007
– Czy mam rozumieć, że chcesz się zabić?
Wiesz, Drogi Pamiętniku, kto zadał to pytanie…?
Nie… tak… nie, to byłoby możliwe, gdyby oni zrobili mi 

większą krzywdę. To tylko moje myśli, bo i tak najważniejsze 
było jedno, odpowiedź:

TAK.

Trafiłam do psychiatry, nadwyrężyłam zaufanie do samej 
siebie. Mogłam wyczuć, że takim osobom nie należy ufać. 
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Niestety, powiedziałam to, co ślina przyniosła mi na język. 
Zobaczyła, że się pocięłam. Diabeł podkusił mnie do tego, 
żeby powiedzieć: Zrobiłam to po to, bo chciałam przeciąć 
sobie żyłę. Chciałam umrzeć… chcę się zabić.

Nie wiem, nie wiem, dlaczego to powiedziałam. Może tylko 
dlatego, bo wiedziałam jaki będzie tego skutek… chciałam, 
żeby zabrali mnie z tego domu. Usłyszałam, że trafię do szpi-
tala psychiatrycznego. Nie byłam w stanie nic innego zrobić, 
jak przytaknąć głową. Później zaczęłam płakać… Na co ten 
lekarz się oburzył. Rozumiesz?

Miała do mnie pretensje, że płaczę, że się boję. Nie byłam 
w stanie się cieszyć, bo niedawno spędziłam prawie cały rok, 
nie wychodząc ze szpitala. Wybiegłam przed poradnię ze łzami 
w oczach i wiedziałam, co zrobić. Rzucić się pod samochód, 
jednak żadnego nie widziałam. Musiałabym podbiec do ulicy, 
a ta była kawałek drogi dalej. Ścigaliby mnie… i tak przypięli 
już do mnie metkę WARIATKA. Czułam się okropnie, świat 
po raz kolejny mi się zawalił.

Przecież nie jestem w stanie tego zrobić, nie potrafię zabić 
nawet muchy, małego robaczka. Więc niby jestem w stanie 
zabić kogoś większego? Nie wydaje mi się. Świat przewrócił 
mi się do góry nogami. Nie wiedziałam, co robić. Obawiałam 
się tylko jednego – szkoła na pewno się dowie i tym samym 
ludzie z klasy zaczną szerzyć plotki. Zostanę zapamiętana 
jako sportowy wariat. A jeżeli na dyplomie ukończenia szkoły 
napiszą, że… byłam w szpitalu?

Jeśli tu jeszcze kiedykolwiek wrócę… świat będzie wy-
glądał inaczej.

Wsiadłam do samochodu. Patrzyłam przez okno w beton, 
nie zastanawiałam się, gdzie jadę. Wiedziałam jedno, WSZY-
SCY mają do mnie pretensję o to, że żyję. Dlaczego przeżyłam 
ten wypadek? Dlaczego on przy okazji mnie nie zabił? Albo 
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ten drugi… Albo ten trzeci… Wolałabym śmierć, niż teraz 
znosić to wszystko.

Stałam… przede mną widniał wysoki budynek. Nie wiem, 
ile miał pięter, ciągnął się do samego nieba. Z samego dołu 
widziałam coś dziwnego na ostatnich piętrach… w oknach 
były kraty.

Weszłam tam przez rozsuwane drzwi, trzeba było zała-
twić formalności przy recepcji. Jakiś pan poprosił mnie do 
swojego pokoju. Zadawał różne pytania i tak na większość 
odpowiadała ona.

Bo dzieci i ryby głosu nie mają. Po prostu musiało być tak, 
jak ona chciała. Denerwowało mnie to… Skierowali mnie 
do szpitala, a ona pogarszała tylko moją sytuację. Jak zawsze 
zaczynała ubolewać, że miałam wypadek i och/ach teraz tak 
się ze mną dzieje. A wcale nie to jest powodem tego, co robię. 
Chyba nie mam szans. Miałam nadzieję, że ci dorośli pracu-
jący w tym szpitalu, podejdą do tego poważnie. Poczułam, 
że znowu zostałam potraktowana jak dziecko, którego nikt 
nie posłucha, które nie ma prawa mówić. Wszystko co mó-
wiła ona, to…

NIEPRAWDA!!!

Ja naprawdę potrzebuję pomocy, tylko teraz jeszcze nie 
potrafię się do tego przyznać i o to prosić i mówić o tym 
wszystkim! Nie byłam jednak w stanie powiedzieć prawdy, 
przez co zrobiło mi się jeszcze bardziej smutno.

Jedna z pielęgniarek wytłumaczyła, mi co gdzie się znaj-
duje. Pokazała pokój, w którym mam mieszkać. Zabrała 
mnie do gabinetu przyjęć. Zmierzyła mi ciśnienie, kaza-
ła zdjąć bluzkę. Zasłaniałam, chowałam swoją rękę, bo… 
były na niej blizny. Powiedziała, żebym nie chowała, bo ona 
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wie, że mam ślady. Zbadała mnie, kazała wejść na wagę, nie 
chciałam wiedzieć, ile ważę, nie powiedziała mi tego. Kiedy 
odeszła coś zapisać, kątem oka popatrzyłam na kartkę, któ-
rą wypełniała, zobaczyłam, że ważę 60 kg, wstydziłam się 
tej wagi. Poprosiła, żebym usiadła na leżance i pokazała jej 
rękę. Nie chciałam, ale po chwili wyciągnęłam, żeby mi dała 
spokój, wyprostowałam ją tak, by było widać blizny, inaczej 
się nie dało. Pytała, kiedy to zrobiłam i jak często to robię… 
Powiedziałam jej, że trzy dni temu i nie zamierzam już tego 
robić. Uśmiechnęła się i powiedziała, że to dobry wybór… 
zobaczymy tylko na jak długo. Nie wierzyła mi pewnie w to, 
co mówię, ale chciałam zrobić dobre wrażenie. Poszłam do 
pokoju, czułam się tam dziwnie, przywitałam się z dziew-
czyną siedzącą na łóżku naprzeciw mnie. Dwie pozostałe 
nie kontaktowały, nie odzywały się w ogóle, nie robiły nic, 
ciągle leżały. Jedna z nich nie chciała przyjmować posiłków, 
jedyne co jadła, to słodycze. Nie rozumiałam tego, choć do-
puszczałam do siebie myśl, że jest ona chora tak jak ja. Pew-
nie ma bulimię, wystają jej kości… pomimo tego, że ciągle je 
słodycze. Stwierdziłam, że… boję się tej sytuacji, nie wiem, 
co robić, ci wszyscy ludzie wokół mnie są poważnie chorzy. 
Jedna z dziewczyn przychodzi ciągle i pyta, czy mamy coś 
słodkiego, żeby jej oddać. Chce doprowadzić się do napadu, 
w głębi duszy wiedziałam o tym.

Zbliżał się wieczór, ciągle siedziałam w pokoju. Nagle 
przyszła grupka innych pacjentów z oddziału… Szybko się 
przywitali i zaczęli wypytywać, co mi jest. Nie wiedziałam 
dokładnie sama… Po chwili milczenia powiedziałam, że… 
może mam depresję, ale tak naprawdę to bulimię. Dziewczyna 
stojąca obok mnie pochwaliła się, że ona też od 1,5 roku i za-
pytała, od ilu miesięcy ja choruję. Odpowiedziałam, że od pół 
roku (choć tak naprawdę trwało to dłużej), dodałam, że się 
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tnę. Powiedzieli – wszystko jasne, dla mnie nic nie było jasne. 
Przecież nic mi nie jest.

14.09.2007
W porze śniadaniowej w stołówce ustawia się bardzo 

długa kolejka… do wyboru jest chleb biały i razowy – miłe 
zaskoczenie. Pielęgniarki zawsze sprawdzają, czy wszyscy 
zeszli na śniadanie. Gdy wszyscy wejdą na stołówkę, obser-
wują. Najbardziej stolik, przy którym siedzą chore na ano-
reksję, sprawdzają, czy wszystko zjadły, czy nie chowają, czy 
nie oddają – choć i takie sytuacje się zdarzały. Siadając ze 
zdrowymi – ta chora oddawała zdrowej swoją porcję, brały, 
ja w sumie też chciałam im pomóc, ale nie zjadłabym dodat-
kowej porcji. Widziałam, jak zdrapują masło paznokciami 
i wycierają o swoje włosy. To było na porządku dziennym. 
Przy wyjściu stał wielki kosz, oczywiście obstawiony pielę-
gniarkami – odkładaliśmy tam talerze i wyrzucaliśmy resztki. 
Nie upiekło się nikomu, musieliśmy tłumaczyć się z każdej 
niezjedzonej kanapki, z każdej resztki zostawionej na talerzu. 
Czasem wymieniałyśmy się z koleżanką ze stolika kanapka-
mi, jak nie mogłam już swojej, oddawałam jej. Na szczęście 
nikt tego nie widział.

Uczestniczyłam tam w różnych zajęciach… może z cie-
kawości, może z chęci poznania nowych ludzi. Nie zatrzy-
małam się na zajęciach, które polegały na masowaniu sobie 
nawzajem pleców. Choć najpierw odmówiłam, uzasadnia-
jąc, że boję się dotyku… coś sprawiło, że bardzo szybko 
postanowiłam zmienić zdanie. Na szczęście brały w tym 
udział tylko dziewczyny. Miałyśmy poczucie, że nic nam 
się nie stanie. Biorąc udział w tych zajęciach, wyrażałyśmy 
zgodę na dotyk.
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15.07.2007
Uciekłam z lekcji języka angielskiego, rozmawiałam przez 

telefon na tarasie z koleżanką, już tam zostałam do końca. 
Byłam pewna, że i tak niedługo wyjdę, więc nie muszę cho-
dzić na lekcje. To nie miało sensu. Może trochę odpoczęłam 
od zajęć w szkole, może… Było tam wielu nauczycieli, którzy 
znali tych uczących w mojej szkole. Na biologii… Nie wierzy-
łam w to, jak można nie jeść mięsa. Przecież to jest niezdro-
we. Przecież… tak mają anorektyczki, tłumaczyłam sobie.

Fascynował mnie wygląd tej dziewczyny. Była ode mnie 
starsza o rok, wysoka, z ciemnymi włosami, chodziła w obci-
słych legginsach, które sprawiały wrażenie spadających. Była 
uśmiechnięta, wypadały jej włosy. Czasem w łazience rano 
rozmawiałyśmy o tym, bo nie była jedyną, której wypadały… 
Ale między nami była różnica, jej włosy wychodziły garściami, 
a mi wypadały tak, jak wypadają każdemu. Ona była wyższa 
ode mnie… ważyła 32kg. Trochę mnie to przerażało.

17.07.2007
Patrzę na zegarek w telefonie. 5.40, nie mogę spać. Prze-

wracam się z boku na bok, siadam na brzegu łóżka. Wstałam 
i poszłam się ubrać do łazienki, nikt mnie nie zauważył, bo 
łazienka była blisko, ale słychać już odgłosy szykowania po-
siłków, nakładanie leków na tacki, które każdy dostawał jesz-
cze przed śniadaniem, ewentualnie po, przed obiadem i po 
kolacji. Bałam się tych leków, dostawałam tylko te na prze-
ziębienie. Za wszelką cenę chcieli dać mi psychotropowe, ale 
moje zachowanie nie wskazywało na to, że są one potrzebne. 
Nawet jeżeli grałam kogoś innego – czułam się z tym dobrze.

Wróciłam do pokoju, minęło trochę czasu. Tuż przed 
śniadaniem przyszedł do mnie mój lekarz prowadzący. Po-
wiedział mi, żebym po śniadaniu przygotowała się na wizytę 
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u dyrektora oddziału. On zabierze mnie do niego. Nie wie-
działam, o co dokładnie chodziło, miałam nadzieję, że jest 
to coś związanego z moim wyjściem do domu. Poszłam na 
śniadanie, zjadłam kanapki z serem białym i płatki z mle-
kiem. Wypiłam kakao, nie spieszyło mi się. Nie lubiłam jako 
pierwsza oddawać talerza, bo wtedy pielęgniarka patrzyła się 
na mnie dokładnie, przeszkadzało mi to trochę. Po pięciu 
minutach na stołówkę wszedł dyrektor oddziału, poprosił 
mnie do siebie. Chciałam, czy nie… musiałam odnieść talerz, 
na który również patrzył dyrektor. Szłam za nim. W końcu 
poprosił mnie, abym weszła do jego gabinetu, on wszedł za 
mną. Po lewej stronie, przy biurku dyrektora, stało krzesło, 
na którym siedziała kobieta w krótkich, ciemnych włosach. 
Jak się później okazało, była to pani psycholog. Po prawej 
stronie siedział mój lekarz prowadzący. Przed biurkiem sta-
ło puste krzesło, miałam tam usiąść. W gabinecie tym był 
również rowerek stacjonarny, nie miałam zielonego pojęcia, 
w jakim celu tam stał.

Kiedy wszyscy zajęli swoje miejsca, kierownik oddziału 
zaczął rozmawiać ze mną. Powiedział, że trafiłam tu, bo na 
skierowaniu napisane jest, że chciałam się zabić. Zapytał, 
w jaki sposób. Odpowiedziałam, że pocięłam się, ale zrobi-
łam to ze złości, byłam zagubiona. Na pewno nie chciałam się 
zabić i to nie była próba samobójcza. Patrząc w swoje notatki, 
które najprawdopodobniej dostarczył mu ktoś z zewnątrz, 
zamyślił się. Po chwili zaczęliśmy rozmawiać, najprawdopo-
dobniej o tym, co było tam napisane.

– Miałaś chłopaka, który z tobą zerwał?
– Tak.
– Jak długo ze sobą byliście?
– Rok.
– Czy między wami doszło do kontaktów seksualnych?
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Nie wiedziałam, co powiedzieć, czułam się niezręcznie. 
Przecież nie mogłabym powiedzieć prawdy… Podjęłam szybką 
decyzję, mimo że nie kłamię, nie mogłam im o tym powie-
dzieć. Muszę, jak najszybciej opuścić to miejsce.

Odpowiedziałam: NIE. Prawda była nieco inna. Lekarz dalej 
pytał, jak się czuję i od jakiego czasu nic sobie nie zrobiłam. 
Odpowiedziałam, że od dwóch tygodni. Dodałam, że chce 
wrócić do szkoły, chcę, żeby wszystko było już dobrze. Nic 
sobie nie zamierzam już więcej zrobić. To wyznanie spowo-
dowało, że zapadła cisza… Dyrektor zapytał psycholog czy 
ma dodatkowe pytania. Odpowiedziała, że nie. Powiedział, 
że pewnie niedługo wyjdę. Zbliżał się koniec tygodnia, chcia-
łam tego bardzo.

Przed obiadem lekarz powiedział mi, że jutro wychodzę, 
ucieszyłam się w głębi duszy. Rano oprócz mnie wychodziło 
jeszcze kilka osób. Było zebranie, na którym dziękowaliśmy 
(osoby wychodzące ze szpitala) za opiekę i daną nam szansę. 
Wszyscy, prócz mnie, mówili, że tu wrócą…

Po śniadaniu wyszłam ze szpitala. Poczułam wolność… 
Mogłam iść wszędzie, gdzie chciałam. Miałam wyrzuty su-
mienia, że nie powiedziałam prawdy o tamtym chłopaku. 
Wiedziałam, że muszę o tym komuś powiedzieć, ale jeszcze 
nie teraz. Dowiedziałam się, że jutro idę do terapeutki, przez 
którą trafiłam do szpitala. Nie chciałam tego. Nie chciałam 
mieć z nią kontaktu – jak zawsze nikt nie spyta mnie o zgodę, 
moje zdanie się nie liczy. Te spotkania w ogóle nie mają sen-
su, nie ufam jej, nie mówię prawdy, czuję się źle. Wiedziałam 
jedno – mimo że mówiłam, nie będę tego robić, krzywdzić 
się… to… Wiedziałam, że ostrze nie raz jeszcze wbije się 
w moją rękę. Nie potrafię inaczej, nie mogę nikomu powie-
dzieć, czuję wstyd i upokorzenie. Jak mam przestać, skoro to 
właśnie ludzie prowokują mnie do tego, bym tak postępowała? 
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Najgorsze jest to, że to właśnie przez ludzi, którzy próbują 
mi pomóc… jakoś im jednak to nie wychodzi.

5.12.2007
Nie mogę!
Nie chcę!
Nie potrafię!
Nie zniosę dłużej tego bólu!
Nikt nie wie, jak to jest, nikt nie jest w stanie mi pomóc!

NIKT…

Nie wiem, co mam robić… jestem nikim.
Nikt mnie nie zauważa, nikt nie chce słuchać, gdyby mo-
gli, nie patrzyliby, najlepiej, żebym zniknęła.

Oni mi pomagają – ludzie z forum, lecz to za mało. Ich sło-
wa dodają mi siły, wspierają mnie. Według nich jestem kimś 
wartościowym, beze mnie wiele chwil w ich życiu byłoby bez 
znaczenia, a powinno mieć znaczenie. Przynajmniej ja tak 
sądziłam. Wiedzą, że lubię się uczyć, opiekować się dziećmi, 
spędzać dużo czasu z ludźmi i zawierać nowe znajomości. 
Dlatego nie powinnam tak postępować.

Zastanawiałam się… Jak zachowa się dziecko, które zo-
baczy blizny na moich rękach? Powie, że fajny szlaczek? 
Zapyta, co mi się stało? A może wprost zada pytanie: Co to 
jest? wskazując na moją rękę. Być może odpowiedź, że kot 
mnie podrapał, wystarczy. Trzyletni chłopiec czy pięcioletnia 
dziewczynka nie będą myśleli w kategoriach: zrobiła sobie 
krzywdę, pocięła się… Co zrobią moi znajomi? Być może za-
pytają: co to? Dodając, że wygląda, jakbym się pocięła. Oczy-
wiście wiem, zaprzeczyłabym. Będą chcieli mi pomóc? Nie, 
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myślę, że nie… Przecież to nie ich sprawa, nie ich problem, 
tylko mój. Zawsze mówią – masz problem – i odwracają się 
plecami do tej osoby, najczęściej wyśmiewając ją.

Jedno, co jest pewne… Powinnam się już przygotować 
na słowa goryczy z ich ust. Przecież najlepsze, co mogę do-
stać, to krytykę. Usłyszę: jesteś dziwna, idź się schowaj, idź 
się leczyć. Powiedzą to z uśmiechem na twarzy. Tu obok jest 
szpital, specjalnie dla ciebie… zawsze to mówiły. Generalnie 
to byłam w tym szpitalu i… wrócić tam? Może?… NIE! Dam 
sobie świetnie radę.

Czuję się okropnie, a miało być tak dobrze, szukam skal-
pela… w myślach już go znalazłam. Żyła, żyletka, kran. Idę, 
bo mam plan.

Jedna żyletka – jedna żyła.
Jedno życie – jedna chwila.
A gdyby to zrealizować? Wyszłam…
Może wszystko byłoby dobrze, gdybym powiedziała 
o tym…
Może dam radę, może…
W ostatnim tygodniu nie mogłam, miałam powiedzieć, 
nie wyszło…
Może ona mi pomoże? Może…
Może mój ból zniknie? Tylko czy to możliwe?
Może nic mi nie powie?
Nie zrani mnie?
Nie powie mamie?
Zostawi to dla siebie?

Drogi Pamiętniku, czytałam, że właśnie tak powinno być. 
Ona musi dochować tajemnicy lekarskiej. Ale czy zrobi tak 
w moim przypadku? Dalej było napisane, że jeśli dziecko 
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poniżej 16 roku życia, które ujawni coś, co podlega karze 
prawnej, trzeba zawiadomić rodzica.

To chyba właśnie dotyczy mnie… A może poproszę, żeby 
nie mówiła? Muszę ułożyć tekst, który powiem. Powiem tak:

Nie mówiłam o tym wcześniej, bo się bałam… Ciężko mi 
o tym mówić… (być może, jak powiem, że ciężko, to nie bę-
dzie pytać o szczegóły).

I powiem o tym… nie wiem jeszcze jak, powiem to, co 
serce mi podpowie.

To już jutro. Oni życzą mi powodzenia, trzymają kciuki. 
Gdy będę chciała ukryć swoje słowa, mam pomyśleć o nich, 
o tym jak bardzo mnie wspierają. Tak czy inaczej, nikt o tym 
wciąż nie wie. Nawet oni, choć… Nie wyobrażam sobie, abym 
kiedykolwiek komuś zaufała, a tym bardziej powiedziała 
dokładnie, jak to było. Na pewno nie teraz. Nie wiem, niech 
ktoś mi jutro pomoże! I czuwa nade mną.

6.12.2007
Wysiadłam z autobusu. Nie czułam się dobrze, moje serce 

płakało. Przechodząc przez pasy, patrzyłam w ziemię, chcia-
łam zacząć płakać. Im bliżej byłam, tym bardziej starałam 
się uspokoić. Nie udało się… Przekraczając drzwi poradni, 
czułam się jeszcze gorzej. To było jak wyrok śmierci. Miałam 
usiąść i poczekać – usiadłam na fotelu, im dłużej czekałam, 
tym bardziej zaczynałam się trząść ze strachu, łzy napływały 
mi do oczu. Zasłaniałam się ze wszystkich stron.

W końcu wstałam, poszłam ku drzwiom, do których za-
wsze wchodziłam. Weszłam… ze spuszczona głową. Wyraźnie 
było widać, że coś się stało; zaczęłam wszystko mówić tak, jak 
zaplanowałam do momentu, w którym miałam powiedzieć, 
o co chodzi. Powoli, drżącym głosem zaczęłam, wyobrażając 
sobie, że opowiadam o tym mojej najlepszej przyjaciółce…
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– Bo to chodzi o sytuacje z chłopakiem, z którym by-
łam. On mnie… dotykał tam, gdzie nie chciałam, czuję się 
okropnie.

Nie mogłam powiedzieć już nic więcej, bałam się. Wy-
krztuszenie jakiegokolwiek słowa graniczyło z cudem. Nie 
zapadła żadna cisza, po prostu skończyłam. Bardzo szybko 
usłyszałam pytanie, którego nie chciałam usłyszeć, bałam się 
tego najbardziej.

– Gdzie on cię dotykał?
Co ja miałam odpowiedzieć? No, co? Pamiętniku zrozum, 

nie mogłam. Walczyłam ze swoimi myślami przez około 10 
minut. Nie wiedziałam, jak to powiedzieć, nie byłam w sta-
nie powiedzieć szczegółów, jak to było i gdzie mnie dotykał. 
Odpowiedziałam, że wszędzie mnie dotykał.

Nie byłam w stanie już nic zrobić. Moje ręce i nogi zdrę-
twiały, nie mogłam się poruszyć. Moje serce biło, jak oszalałe. 
Chciałam się schować, ona na mnie wciąż patrzyła. Zasła-
niałam twarz włosami, teraz wszyscy mogą myśleć, że jestem 
beznadziejna. Sprowokowałam go, to moja wina!

Ja go kocham…
Boję się. Usłyszałam kolejne pytanie:
– Czy on cię spenetrował?
Nie chciałam już nic mówić, po raz kolejny czułam się 

jak marionetka, nie mogłam nic zrobić, moje ruchy nie za-
leżały ode mnie, mogłam czekać tylko na to, co się stanie. 
Zapadła cisza, moja dusza nie była aktualnie w moim orga-
nizmie. Wszystko było tak, jak nie powinno. Zapytałam, co 
to znaczy penetracja, na ten moment nie wiedziałam nawet, 
jak się nazywam. Nie było mnie stać na żadną racjonalną 
odpowiedź. Powiedziałam – NIE.

„Zaczęłam sobie wszystko przypominać, tamtą sytuację, 
to że mama mnie zmuszała do chodzenia na terapię i to było 
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tak, że przychodziłam do kobiety, która zadawała mi pytania 
po bandzie i tak – czy on cię spenetrował? A co to znaczy? 
Boże, byłam tak przerażona, że zapomniałam własnego imie-
nia, skąd ja miałam to wiedzieć, jako 13-letnia dziewczynka, 
a może 14-, 15-letnia, przerażona do granic możliwości. Nie 
wiedziałam, powiedziała, że to coś podobnego do gwałtu – 
nie sądzę. Gdybym wtedy wiedziała, jak się nazywam, zna-
czyłoby, że jest dobrze – nie wiedziałam… nikt nie zapytał… 
PROKURATOR, to słowo było przerażające…”

To już koniec – powiedziała, że musi skontaktować się 
z prawnikiem. Przestraszyłam się, zrozumiałam, że ona mnie 
nie rozumie. Wyszłam, za drzwiami stała mama. Rozpłaka-
łam się, założyłam kaptur. W drodze na przystanek mówiłam, 
że on mi nic nie zrobił, nie skrzywdził mnie, ja nie chcę iść 
do sądu. Usłyszawszy wyraz sąd, z przerażeniem zapytała, czy 
chodzi o ojca? Dziwne. Chce go bronić, a podobno go nie-
nawidzi. Nie chciałam o nim słyszeć, powiedziałam, że NIE.

Nie dałabym rady powiedzieć o jednym i drugim. Wszy-
scy uważają mnie za osobę niespełna rozumu, a w dodatku 
za inwalidę. Nie chcę tej legitymacji. I co z tego, że mogę jeź-
dzić za darmo. Kontrolerzy prosząc o bilet, uśmiechają się. 
Gdy pokazuję im tę przeklętą legitymację… Widzę współczu-
cie w ich oczach i niezrozumienie, wyglądam normalnie… 
tylko jestem przeraźliwie smutna.

Od tamtej chwili już nic nie było takie, jak wcześniej. 
Wszystko straciło kolory, a moje życie najbardziej. Mogłam 
tylko obwiniać się za jedno…

Dlaczego wyglądam tak, jak wyglądam?
Nienawidzę swojego ciała.
Nadszedł czas staczania się na dno, jeśli da się zejść jesz-

cze niżej… Upokorzyć jeszcze bardziej, być jeszcze większym 
zerem. Ja jestem dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć na 
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minusie!!! Mimo że nie chciałam nikogo widzieć i słyszeć, 
podzieliłam się z nimi wiadomością:

POWIEDZIAŁAM!!!

Podobno miało mi być już tylko lepiej i ze wszystkim 
miało być łatwiej…

Nie było mi wcale łatwiej czułam, że to kolejna trauma, 
która nie da mi żyć.

20.08.2008
Poznaliśmy się tuż przed pójściem do nowej szkoły. Liceum 

– od tego momentu wszystko będzie dobrze, moje złe życie 
zniknie. Czy w ramionach nowego chłopaka będzie mi lepiej?

Nie znałam odpowiedzi na to pytanie. Chciałam spró-
bować, wierząc w to, że mogę mieć chłopaka tak, jak inne 
dziewczyny. A jednak, nie mogłam…

Czułam strach, lęk, niepewność, nie wiedziałam, co mnie 
spotka i jak zostanę potraktowana. Dość szybko się o tym 
przekonałam.

Umówiliśmy się do kina, tytułu filmu nie pamiętam, je-
żeli którekolwiek z nas dwojga go pamiętało. Zaprosiłam go 
do mojego mieszkania, szliśmy przytuleni drogą, która pro-
wadziła do miejsca mojego zamieszkania. Wjechaliśmy na 
górę, otworzyłam drzwi, przedstawiłam go mamie i siostrze, 
wszyscy dobrze go przyjęli. Moja mama, jak zawsze, zadawała 
mnóstwo pytań – sprawdzała go. W rezultacie zdał egzamin 
u niej, bo u mnie…

Po dziesięciu minutach wyszliśmy. Powolnym krokiem po-
dążaliśmy w stronę kina. Po drodze rozmawialiśmy o swoich 
zainteresowaniach i przyjaciołach. Nie miałam na ten temat 
dużo do powiedzenia. Nie mogłam powiedzieć, że nie mam 
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przyjaciół, nie mam znajomych, jestem sama jak palec. Od-
rzuciłby mnie wtedy na pewno.

Mówił mi wiele pozytywnych rzeczy – że to miłość od 
pierwszego wejrzenia, w którą nie wiedziałam – wierzyć czy 
nie? Nie miał uwag do mojego wyglądu, kiedy powiedziałam, 
że jestem ciężka, uniósł mnie jak piórko, mówiąc, że wcale tak 
nie jest. Weszliśmy na salę, na której odtwarzany był seans, 
zajęliśmy miejsca. Siedziałam tak, jak powinno się siedzieć 
w kinie. Za plecami poczułam jego rękę, chciał mnie przytulić, 
patrzył się na mnie. Zaczął się film. Zaczął całować mnie po 
policzkach. Potem wsunął swój język między moje usta. Czu-
łam się trochę pewniej, bo to było coś podobnego do tego, co 
robił tamten. Ale była to inna osoba. Robił to szybko, wręcz 
gwałtownie, nie mogłam złapać oddechu. Przestawał… po 
jakimś czasie znów zaczynał. Robiło mi się niedobrze, w koń-
cu włożyłam mu język głęboko do ust, później ugryzłam dwa 
razy w język. Powiedział, że go to boli. Bałam się, że zrobi mi 
to samo… Nagle usłyszałam padające w filmie słowo – SEKS. 
On popatrzył się na mnie, ja spuściłam głowę w dół, następnie 
pokręciłam przecząco. Wydawało mi się, że chce, abyśmy to 
zrobili. Po chwili zapytał mnie, dlaczego trzęsie mi się język. 
Powiedziałam, że powiem mu później. Nalegał, bym zrobi-
ła to teraz, nie powiedziałam. Gdy wyszliśmy z sali kinowej, 
dopytywał się o to. Sama nie wiedziałam, jak mu to wytłu-
maczyć. Powiedziałam, że chłopak mnie skrzywdził. Mówił, 
że to palant, głupek. Poszłam odprowadzić go na przystanek, 
za wszelką cenę chciał zapalić, nie pozwoliłam mu na to. Nie 
lubię, gdy ktoś pali i jest w bliskiej odległości ode mnie. Po-
całowaliśmy się po raz ostatni… Nie chciałam tego już, czy 
tylko po to mu byłam potrzebna? Tak czułam. Pomachałam 
do niego ręką, wsiadł do autobusu, odjechał. Wróciłam do 
domu. Po drodze myślałam o tym, że kiedyś przytrafiła mi 
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się taka sama sytuacja. On też mnie pocałował, już nigdy go 
nie zobaczyłam… Wierzyłam w to, że z nim tak nie będzie, 
nie zostawi mnie. Mimo że spotkanie to nie podobało mi się, 
wierzyłam, że jego zachowanie w stosunku do mnie zmieni 
się. Chciałam, żeby się zmieniło…

21.08.2008
Pisaliśmy do siebie sms-y, dzwoniliśmy. Bardzo dużo roz-

mawialiśmy. Zmieniłam specjalnie sieć, by mógł do mnie za 
darmo telefonować. On nie płacił, ja płaciłam. Zbliżało się 
popołudnie… dostałam sms-a od niego. Napisał, że lepiej 
mu się ze mną rozmawia, ale przez telefon. To był podtekst 
do tego, że właśnie teraz czarodziejska miłość od pierwszego 
wejrzenia dobiegła końca. Nic nie zyskałam, tylko straciłam. 
Może kiedyś przyjdzie odpowiedni czas, znajdę tego jedyne-
go, odpowiedniego?

Jeżeli nauczę się kiedyś, czym jest miłość…
Jeżeli nie będę sądziła, że wszyscy mężczyźni są tacy sami…
Jeżeli mężczyźni nie są tylko po to, by krzywdzić kobiety…
Jeżeli… Niech ktoś mi to udowodni.

1.09.2008
Nowa szkoła…
Nowe życie…
Nowi ludzie…
Lepsze samopoczucie…
Brak krzywdy…
Spokój…
A może to tylko marzenia? To coś, co bym chciała mieć, 

a nigdy nie zdobędę?
Nie wiem…
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Skoro nikt mnie tu nie zna, nie zna też mojej przeszłości. 
Nie musi być tak, jak kiedyś, może być tylko lepiej! Zapomnia-
łam o całym świecie, nie zwracałam na nic uwagi, nie było:

• zmęczenia
• snu
• jedzenia
• miłości
• bezpieczeństwa

Żyłam… Czułam, że żyję, to było piękne. Mijały dni, 
tygodnie, miesiące… słabłam. Słabłam ja? NIE. Słabła ona. 
Ta mała, niekochana, dwunastoletnia dziewczynka, zresztą 
nie tylko dwunastoletnia, bo i pięcio-, sześcio-, siedmio-, 
ośmio-, dziewięcio-, dziesięcio-, jedenasto-letnia ta sama 
dziewczynka. Potrzebowała miłości, potrzebowała jedzenia…

Nie znalazłam tego, co było mi potrzebne…

*
Ja na zewnątrz – walcząca ze swoim wnętrzem, lecz spra-

wiająca wrażenie niczym niezmęczonej, niemającej żadnych 
problemów. Wszystko będzie dobrze, jeśli nie będę pamię-
tała… Jeśli nie będę rozmyślała… Jeśli będę dzielna… Jeśli 
nigdy nie zapłaczę… Jeśli zajmę się czymś innym…

Od zawsze wiedziałam, co jest ważne w moim życiu, czego 
potrzebuję, a czego nie… Co mi szkodzi, a co sprawia, że mam 
lepszy humor… Zawsze wyznaczam sobie cel i go realizuję…

Lubię się uczyć – uczyłam, uczyłam, uczyłam, uczyłam, 
uczyłam, uczyłam, uczyłam, uczyłam, uczyłam, uczyłam, 
uczyłam, uczyłam, uczyłam się. Z dnia na dzień coraz czę-
ściej, coraz więcej, coraz dłużej i coraz lepiej. Nie było snu 
– zabierała mi go nauka, nie było zmęczenia – nie pozwala-
łam go sobie odczuwać. Nie było jedzenia – nie miałam na 
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to czasu i ochoty. Nie było miłości – izolowałam się od lu-
dzi… Nie było bezpieczeństwa – nikt nie był w stanie spra-
wić, by prawda wyszła na jaw… To miała być przykrywka… 
To była przykrywka… Dopóki nie poczułam się ostatecznie 
wykończona.

26.05.2009
Drogi Pamiętniku!
Boję się, naprawdę się boję… Nie chcę, żeby zachodziło 

słońce, żeby świat pokrywała ciemność. Nie chcę, by dzień 
zakrywała ciemność… Nie chcę! Rozumiesz? Chciałabym, 
by na zawsze zapanowała jasność, by ciągle był dzień i świe-
ciło słońce… albo padał deszcz. Bym, nigdy nie musiała się 
kłaść do łóżka.

30. 04. 2010
Zamykam oczy, zwijam się w kłębek, boję się… Gdy je 
otworzę, chce, żeby strach zniknął.
Otwieram…
Nie chcę, by ktokolwiek mnie widział…
Nie chcę, by ktokolwiek do mnie mówił…
Nie chcę, by ktokolwiek mnie dotykał…
Nie mogę nigdzie wyjść, nie mogę spojrzeć ludziom pro-
sto w oczy.
Nie mogę patrzeć na ludzi.

Chcę umrzeć… Gdy nadejdzie kolejny poniedziałek, będę 
musiała wyjść. Czując upokorzenie, smutek, paniczny lęk 
i odrazę, muszę iść do przodu. Muszę się uśmiechać, choć 
wcale tego nie chcę. Muszę udawać, że jestem kim innym, 
niż jestem. Pójdę do szkoły, bo muszę… przecież lubię się 
uczyć, ale już nie mogę… nie mam siły.
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Wszystko będzie w porządku, tylko muszę być najlep-
sza, muszę… Cokolwiek osiągnąć w tym życiu… które nic 
nie jest warte.

Dlaczego wszyscy mi zazdroszczą? Mogę im oddać każdą 
rzecz i wszystko co posiadam, czyli prawie nic. Niech choć 
w niewielkim stopniu zobaczą, jak to jest. Nigdy nie będą 
wiedzieli, jak to jest. Zawsze będą się łudzić swoimi prze-
konaniami…

5.01.2010
Dochodzi 10.00. Dzień jak co dzień, spędzony w szkole… 

w ławce. Wszystko jest tak, jak zawsze. Próbuję uważać na 
lekcji, mimo że klasa hałasuje. Patrzę na tablicę. To znowu 
ta klasa, to znowu… Nie potrafię tego nie zauważać. Na su-
ficie równolegle do siebie zawieszone są lampy – podłużne, 
o jasnym świetle, takie jakie były tam… W klasie hałas, nic 
się nie dzieje, przy tablicy nie ma nikogo.

Ja jednak widzę… on idzie w moją stronę, przyciska mnie 
do łóżka, rozbiera… dotyka, bierze do ust. Nie mogę! Już nie 
mogę! Chcę wybiec z klasy, chcę, żeby to wszystko się skończy-
ło. Prawie każdego dnia, kiedy tu wchodzę lub do innej klasy, 
widzę… widzę to, co zawsze. Już nie mogę! Zapomnij o tym!

6.02.2010
Jaki dzisiaj jest piękny dzień! Czuję się dobrze, już nie 

odczuwam tego wszystkiego w tak okrutny sposób. Cieszę 
się! Teraz czas na wf.

Stanęłam przy ścianie, oparłam się… Nagle poczułam 
ciepło na moim ciele, spojrzałam w dół… on trzymał ręce na 
moich piersiach, przestraszyłam się go. Krzyknęłam, żeby je 
zabrał i odepchnęłam go. Dla wszystkich wokół była to dobra 
zabawa, dla mnie niekoniecznie. Nauczycielka powiedziała, 
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że postawi mu uwagę. A po co mi ta uwaga? A może ona 
cofnie to, co się przed chwilą wydarzyło? Cofnie moment, 
w którym moja godność osobista została naruszona… Moja 
godność została zmieszana z błotem… zostałam zniszczona, 
znowu. To nic nie znaczyło dla innych, a nawet było normal-
ną sytuacją życia codziennego. Powinnam się może cieszyć?

Nie mogłam spać, musiałam płakać. Za to jedno wyda-
rzenie oddałabym pięć lat z mojego życia, byleby się to nie 
wydarzyło… Nikt nic nie rozumie.

26.09.2009
Czas kłaść się spać… Dzisiaj będę miała cały pokój dla 

siebie, siostry nie ma, oby tak było coraz częściej. Weszłam 
do łóżka, nakryłam się kołdrą. Usłyszałam zgrzyt. Poczu-
łam, że ktoś oprócz mnie jest w tym pokoju. Czuję dotyk… 
Słyszę słowa… Podążał od moich stóp w górę, patrzył się na 
mnie, kazał mi się uspokoić. Dotykał moich piersi, on mnie 
napastował. Mówił, że wszystko będzie dobrze, nie mam 
się czego bać. Przekręciłam się na brzuch, aby nie czuć tego 
dotyku. Bałam się… Sprawił, że znowu przekręciłam się na 
plecy. Widziałam jego oczy, czułam szybki oddech. Obsuwał 
swoją rękę po moim ciele coraz niżej… Słyszałam długo cią-
gnący się głos:

– Nie bój się, to nie będzie bolało.
W tym momencie obudziłam się i skuliłam w kłębek. 

Siedziałam tak przez parę minut, bym mogła się uspokoić. 
By on zniknął. Stał obok mnie, patrzył z góry, swym prze-
raźliwym głosem mówił:

– I co mała? Boisz się?
Miał satysfakcję, czułam to.
Zaczęłam płakać, chciałam uciec z domu. Pomyślałam, 

że wszyscy uznają mnie za wariatkę!
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Położyłam się znowu z myślą, że będę czuła dotyk. Czu-
łam, ale tylko fizycznie, psychicznie przeszłam do innego 
świata. Gdzie wszystko miało być dobrze…

Myślałam o tym, jak to dobrze, że właśnie jest noc. Będę 
mogła zasnąć i jutro obudzić się jak nowo narodzona. Nie 
pamiętając o niczym, co odczuwałam, co słyszałam, nie będę 
pamiętała tego, jak bardzo się bałam. Jutro na nowo się obu-
dzę i zacznę nowy dzień, który będzie lepszy od dzisiejszego?

2.11.2009
Drogi Pamiętniku!
Boję się, naprawdę się boję… Nie chcę, żeby zachodziło 

słońce, żeby świat pokryła ciemność. Nie chcę, by dzień za-
mieniał się w noc. Chcę, aby zapanowała wieczna jasność, 
by ciągle był dzień i świeciło słońce… albo padał deszcz. 
Bym nigdy nie musiała się kłaść do łóżka, gasić światła i za-
mykać oczu.

Sen mnie zabija. On ciągle do mnie przychodzi. Zawsze 
mnie dotyka, już nie mówi – śmieje się ze mnie. Patrząc 
wprost w moje oczy, swym przeraźliwym wzrokiem. Nie 
śpię, czekam na to, aż padnę ze zmęczenia – zasnę, nie ma-
jąc o tym świadomości.

12.04.2010
Byłam bardzo zmęczona. Przewróciłam się na drugi bok, 

zasnęłam. Było ich tam wielu, przychodzili po kolei, to byli 
sąsiedzi. Z ich oczu pałała nienawiść, on nastawia ich prze-
ciwko mnie. Już nie mówią – dzień dobry! Nie zwracają uwa-
gi, kiedy do nich mówię, chcąc nawiązać przyjazną relację.

Szybko zrozumiałam, że nie mogę zwracać na to uwagi, 
może dlatego tu ich przyprowadził. Nie pamiętam, kim oni 
byli. On mnie trzymał i mówił, że mogą robić teraz wszystko. 
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Wyrywałam się, jeden z nich dotykał mnie po brzuchu, dru-
gi chciał zdjąć spodnie, trzeci dotykał po twarzy, zbliżał się 
do moich ust, otworzył usta – był już bardzo blisko… Obu-
dziłam się…

14.04.2010
Znowu, to oni – ci sami. Nikt już nic nie mówił… nie py-

tał, wszystko wiedzieli. Było ich pięciu i on. Zatrzymali mnie 
na łóżku, czułam się, jak przykuta do muru. Dwóch z nich 
trzymało mnie za ręce, dwóch za nogi. On zdzierał ze mnie 
ubrania, drugi stał i się patrzył. Wszedł na mnie, krzyczałam 
– miałam zasłonięte usta, nic nie było słychać. Próbowałam 
się wyrwać, już nie mogłam… zgwałcił mnie. Skończył. Wy-
mienił się z następnym… nic się nie zmieniło, bardziej bolało. 
Zamieniali się, wszystko było tak, jak zawsze – czułam się, 
jak prostytutka. Zamienili się jeszcze dwa razy – czułam się 
jeszcze gorzej. Nie mogłam wrócić do swojego ciała, już nie 
należało do mnie, nie było moje. Obudziłam się i napiłam 
wody. Wszystko było dobrze, nie było nikogo. Czułam się 
zalękniona, to się nie stało… Dlaczego to widziałam? Czy 
sama czegoś nie wiem, czy czegoś nie pamiętam? Nie, to nie 
może być prawda. To nie jest prawda.

16.05.2010
Nie wiem, co mam robić. Ona chce, żebym poszła do psy-

chiatry. Nie potrzebuję tego. A, może? Gdybym zaczęła brać 
proszki, byłoby lepiej? Dobrze, pójdę – podobno to wizyta 
kontrolna, ale przecież wystarczy, jak powiem – wszystko 
jest dobrze. Choć nie potrafię kłamać, nie zrobię tego, żeby 
sobie zaszkodzić, nie.
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17.05.2010
Mam kupić jakieś proszki. Dziwnie mi się nastrój zmienia. 

Dzisiaj się cieszę, że dostałam tę receptę, niedługo wszyst-
ko będzie dobrze, będę mogła spać. Idąc spać, wiedziałam, 
że proszek wezmę jutro, to przekonanie wystarczyło mi, żeby 
nic mi się nie przytrafiło.

18.05.2010
Gdy się obudziłam, czułam się nawet dobrze. Byłam smut-

na, bo tak już musiało być. Zjadłam śniadanie i po raz pierw-
szy wzięłam proszki. Po 10 minutach położyłam się na łóżku 
i zwinęłam w kłębek. Nie poszłam do szkoły, zaczęłam bardzo 
źle się czuć. Cały dzień spałam.

23.05.2010
Drogi Pamiętniku!
Jestem okropnie zła. Chociaż po tych proszkach nawet zła 

nie potrafię być. Czuję się okropnie. Ciągle kręci mi się w gło-
wie, świat wiruje mi przed oczami, jest mi niedobrze. Mam dzi-
siaj w szkole bardzo ważny sprawdzian, jutro też i nie mogę 
się ruszyć z łóżka nawet na metr. Ciągle śpię, prawie nic nie 
jem – wiem, że muszę, dlatego też zmuszam się i zjadam tyle, 
ile powinnam. Jak długo to ma jeszcze trwać? Już nie mogę!

Czuję się okropnie samotna, chcę wyjść do ludzi, ale czy ja 
im nic nie zrobię w takim stanie? Jestem jak mumia. Nie dość, 
że okropnie wyglądam, wszystko mnie złości – choć wydaje 
mi się, że będę w stanie nad tym zapanować. Ale nie chcę iść 
do szkoły i zaraz wracać z powrotem do domu, to bez sensu!

25.05.2010
Nareszcie przestałam brać te okropne proszki. Czuję się 

bardzo dobrze. Mogę normalnie patrzeć na rzeczywistość. 
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Już nigdy, nigdy więcej nie pozwolę, aby ktoś przepisał mi 
leki i zmuszał mnie do brania psychotropów. To był pierw-
szy i ostatni raz! Wszyscy zauważyli, że przestałam je brać… 
Chciałam się uczyć, mam na nowo swoje cele. To mnie wzmac-
nia, lecz jest mi się jeszcze trochę trudno się skupić i duszą 
nie jestem obecna na lekcji. Dlaczego to wszystko przytrafia 
się właśnie mi? Takie życie jest beznadziejne.

30.05.2010
Normalne życie w moim przypadku nie jest już możli-

we. Umrę.

16.06.2010
Jednak istnieją na tym świecie ludzie, którzy są w stanie 

zmienić moje życie…
Nie potrzebuję chłopaka tak, jak większość nastolatek. 

Może i chciałabym go mieć, ale nie mogę. Nie jestem taka, 
jak wszystkie dziewczyny. Wielu się na mnie patrzy, wielu 
chciałoby być ze mną… za wielu. Wielu jest nieodpowied-
nich, wielu nie wie nic o kobietach, wielu jest nastawionych 
tylko i wyłącznie na kontakt fizyczny z dziewczyną. Nie mają 
pojęcia, jak to jest być kobietą. Nie wiedzą, co czują kobiety, 
nawet nie próbują tego zrozumieć. Nie żyję po to, aby być 
wykorzystywaną przez innych. Nie żyję po to, by inni się ze 
mnie naśmiewali.

Żyję po to, by pokazać im drogę, którą warto podążać. 
Drogę, która wiedzie do sukcesu, a nie do porażki. By, po-
kazać światu to co jest dobre, by czynić dobro, a nie zło. Je-
stem po to, by żadne dziecko na tym świecie, a bynajmniej 
w tym kraju – Polsce, nie cierpiało. Nie pozwolę na to, by 
dorośli krzywdzili dzieci. Nie pozwolę, by ich życie było już 
na zawsze zniszczone.
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6.08.2010
Nigdy nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać po wła-

snym organizmie. Moja psychika mnie zadziwia. Wstałam 
rano, jak zawsze. Nagle stwierdziłam, że boję się własnego 
ciała. Coś we mnie pękło… nieświadomie, ale mój organizm 
nadal cierpiał. A mój własny dotyk sprawia, że moja dusza 
bardziej się boi mojego ciała. Skomplikowane, na szczęście 
odnajduje się w tym. Cóż… trzeba to przetrwać i chwilowo 
postępować w stosunku do siebie inaczej niż zwykle. Tylko 
jak? Skoro muszę się myć, nie zrobię tego bezdotykowo, zo-
staje mi wybór: jak najszybciej… i zapomnieć.

Niestety czuję się tak, jakbym sama sobie robiła krzywdę. 
Wiem, że nie postępuję źle w stosunku do siebie, muszę wy-
trzymać. Oswoić się z tym… Przejdzie wkrótce…

7.08.2010
Bałam się wyjść do ludzi. Wiem jedno – musiałam to 

zrobić. Bardzo miło spędziłam czas, nawet poznałam kilka 
nowych osób. Udało mi się oddzielić życie z ludźmi od życia 
z samą sobą. Usłyszałam gdzieś, że brak przyjaciół źle wpływa 
na życie ludzkie, szybciej się wtedy umiera. Zastanawia mnie 
jedno, czy w takim razie życie pośród toksycznych przyjaciół 
sprzyja zdrowiu? Myślę, że nie… Jedno z drugim się wyklu-
cza. Dla jednych będzie dobrze, jak będą mieli przyjaciół, 
dla innych wcale to dobre nie musi być. Choć zawsze lepiej 
mieć taką osobę, ale nie zawsze spotyka się dobrych ludzi 
na swojej drodze…

8.08.2010
Dzieciństwo powinno być kolorowe, jak bajka. Powin-

na być rodzina, której nie było. Jego od miesiąca nie ma 
w domu, cieszę się. Choć trochę mogę dojść do równowagi 



140

ducha, jednak i tak do końca w tym domu nie dojdę. Paniku-
ję i przejmuję się tym, co będzie, jak nie wróci. Pytam sama 
siebie, czy się wyprowadził. Gdyby się wyprowadził, to było-
by dla mnie wybawienie. Pewnie pojawiłyby się dodatkowe 
problemy, ale zawsze da się coś na to poradzić. A ona… Po-
dobno go nienawidzi, podobno zmarnował jej życie. Jedyne 
co potrafi robić, to ubolewać nad tym, jakie to życie okrop-
ne i zmarnowane przez niego, bo były kłótnie, bo był krzyk. 
Wypada mi zapytać tylko… I co z tego?

Ja nie rozpaczam, nie szukam u wszystkich współczucia, 
w ogóle nie chcę, żeby ktokolwiek mi współczuł. Krzyk… 
W moim życiu nie występował, za to był: wrzask, przemoc, 
molestowanie, bicie, wyżywanie się, upokorzenie… I co…? 
I nic… Być może nie wypada mówić, że czegokolwiek za-
brakło. Jednak zabrakło mi jednego: DZIECIŃSTWA, którego 
już nie odzyskam.

Najbardziej w tym wszystkim, brakowało mi jednego… 
ok, rozumiem dostałam miano wariatki czy nawet osoby 
mocno walniętej w głowę, która na zawsze taka pozostanie… 
nie w porządku, nieidealna i nieperfekcyjna. Ale do czego 
tym innym ludziom moja perfekcyjność? To w sumie mój 
wybór… taka już jestem po prostu. Choć czasem mogłabym 
powiedzieć o sobie: niezwykle utalentowana bałaganiara, a ra-
czej nie mam siły i nie mogę sprzątać… tak też bywa. I wolę 
raczej to, niż sprzątać po sto pięćdziesiąt razy dziennie na 
biurku i po paru godzinach lub minutach stwierdzać, że tu 
jest brudno, okropnie brudno i muszę na nowo posprzątać. 
Tak, świat ogólnie jest brudny i ogólnie nic na to nie pora-
dzę, nie jestem w stanie posprzątać wszystkich zakamarków 
świata i nie jestem w stanie doprowadzić ludzkości do pełnej, 
nieskazitelnej perfekcji. Patrząc na to obiektywnie, to przecież 
ci wszyscy ludzie tu, tu i tam nie są perfekcyjni i się tacy nie 
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staną, nigdy… perfekcjonizm jest zły. Mam nadzieję, że to 
nie ma związku z tym, że od dłuższego czasu myślę o sobie 
jako o złej kobiecie, raczej dziewczynce… a raczej nieważne. 
Zła, perfekcyjna dziewczyna nadciąga, by niszczyć perfek-
cję… dobre, może kiedyś zaświata mi w głowie pomysł na 
książkę o takim tytule.

Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego zawsze, jak jestem 
smutna albo wali się moje życie, przychodzi mi do głowy coś 
kreatywnego… kreatywna perfekcja, pomysł nr 2 – co zro-
bić, by każdy kawałek twojego życia wypełniała perfekcja? 
Porzuć samotność, przyjmij perfekcję – żyj! Nie no, słabe… 
perfekcja nie równa się dobro, a już na pewno nie równa się 
satysfakcja z własnego życia.

A wracając do rzeczywistości, to właśnie teraz, tak teraz… 
odczuwam bardzo, bardzo wielki smutek, rozpacz, bunt… 
dlaczego w ogóle myślę o tym, kto jaki błąd popełnił w swoim 
życiu? Bo w sumie łatwiej byłoby wytykać sobie własne błędy, 
ale właśnie dla mnie to nie jest łatwiejsze… bo moje błędy 
nie są moimi błędami, bo przecież ja nie miałam wyboru, jak 
już coś zrobiłam, to ktoś musiał sprawić, że wyszło właśnie 
tak, a nie inaczej. Powiedziałabym sobie: jesteś dziwna, ale 
raczej mam wrażenie, że jestem wyjątkowa… moja pamięć 
jest wyjątkowa. Bo kto by pomyślał, że można pamiętać do-
kładnie to, co ktoś powiedział rok, dwa czy trzy lata temu? 
A ja to właśnie pamiętam. Nie wierzę w horoskopy, ale to 
by się akurat zgadzało… kiedyś przeczytałam, że skorpiony 
są bardzo pamiętliwe. Wypisz, wymaluj… jestem okropnie 
pamiętliwa, a w szczególności w stosunku do tego, co ktoś 
powiedział, co zrobił, jak to zrobił… mam nawet dodatko-
we umiejętności, bo to już raczej nie pamiętliwość. Ale tym 
faktem niektórych przerażam… Nie ma to jak pod koniec 
roku szkolnego potrafić powtórzyć to, co było na lekcji we 
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wrześniu… albo może tak mam, bo po prostu się naprawdę 
uczę? Albo to kwestia hipnozy, nie, no dobra… zapamiętuję, 
bo lubię pamiętać… przecież lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. 
Oj, właśnie tylko dlaczego ja tak dużo myślę?

Powracam… więc tak, jest mi bardzo, bardzo smutno 
i bardzo, bardzo, bardzo czuję, że praktycznie nikt mnie nie 
rozumie, mam pretensje do świata, że nikt z tych genialnych 
specjalistów, nie zapytał mnie o jeden kluczowy element, któ-
ry był naprawdę ważny i o wiele ułatwiłby mi życie… A więc 
mając wiedzę o tej mojej małej wpadce: nieumiejętności kła-
mania, ktoś mógłby mnie zapytać (bardzo, bardzo bym tego 
chciała, patrząc wstecz). Pytanie to brzmiałoby:

Dlaczego chcesz popełnić samobójstwo? Powiedziałabym 
dlaczego, nawet z pełnym uzasadnieniem, może nie używa-
jąc naukowych sformułowań. Jestem bardzo zła na to, że nikt 
mnie o to nie zapytał, nie musiałabym wtedy tak długo się 
z tym użerać… bo to już przecież nie moja wina, że nie mo-
głam mówić później, w sumie nikt już o nic nie pytał. Choć, 
jak kto woli, ja uważam, że to nie moja wina… Skoro została 
mi przyklejona łatka wariatki z psychiatryka, to czego mo-
głam oczekiwać. Wszystko w naturze ma swoją kolejność… 
a moje dojście do formy musiało trochę potrwać. A w sumie 
to nawet sobie pomogłam, układając mnóstwo wersji tekstów, 
w jaki sposób to powiedzieć… pamiętam, pisałam: Bo jest coś, 
o czym jeszcze nie mówiłam/Bo jest coś, o czym bardzo boję 
się powiedzieć, ale uważam, że powinnam/Bo jest coś, o czym 
moja mama nie może wiedzieć i powiem to tylko wtedy, jak 
nie będzie wiedzieć.

Tak, to były chwile prawdziwej grozy. Ale jakoś dałam 
radę, a w zamian co dostałam? A co mogłam dostać? Proste, 
odrzucenie… skoro jestem już wariatką, to przecież na pew-
no sobie to wymyśliłam. Tylko dlaczego nikt nie pomyślał 
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o fakcie, że dwunastolatki nie mają w swoim zwyczaju układa-
nia historyjek pt. ktoś mi zrobił krzywdę, nie mogę żyć i tak, 
mam wrażenie, że ktoś mnie dotyka w nocy. A co najlepsze, 
to fakt, że musiałabym to planować od kilku lat… i pomijając 
to, że przez te okropne 3 lata pomiędzy tym, jak to się stało, 
a tym, jak coś zaczęłam mówić, działy się naprawdę bardzo 
różne dziwne rzeczy ze mną. Na dodatek łatka wariatki, wy-
jaśniała wszystko: i tak nikt nie wiedział, co się dzieje i tak 
może, jak ktoś na mnie spojrzał, stwierdził, że wszystko jest 
ok lub pomyślał, że istna wariatka ze mnie. Nie, nie, nie… 
a czy kiedykolwiek mieliście do czynienia z wariatem? – za-
pytałabym. Odpowiedź z pewnością byłaby oczywista: NIE.

Też nie miałam, ale wiem to i owo o świecie i o życiu… 
i wiem też, że bezbronna i bezradna dziewczynka, którą je-
stem lub też byłam, nie powinna być nazwana wariatką. Nie 
powinna też usłyszeć wielu słów, które usłyszała i które za-
burzyły jej prawidłowy rozwój… bo orientuję się, jaki wpływ 
mają wypowiedzi rodziców na rozwój dziecka, podświado-
mość i psychikę. Pamięci nie da się wymazać i niektórych słów 
nie da się zapomnieć… tym bardziej, jeżeli te słowa nauczyły 
to malutkie bezbronne dziecko, że jest beznadziejne, nic nie 
potrafi i tak naprawdę nie powinno go być na tym świecie. 
Tak, a generalnie to już może skończę z tym na dzisiaj, bo 
zacznę zaraz tworzyć, jakieś traktaty na temat praw dziecka… 
Tak, idę spać, jeżeli oczywiście zasnę.

Nie wiem, naprawdę nie wiem, przeszkadza mi to, bardzo, 
bardzo, bardzo przeszkadza. Czy ci ludzie oszaleli? Odebrało 
im rozum? Ja na ich miejscu nigdy, przenigdy nie chciałabym 
mieć takiego życia, jak ma ta dziewczyna, która dostaje same 
piątki, jest uważana za najlepszą i jest oczkiem w głowie pani 
dyrektor, tak to chyba ja. Ale skoro tak się proszą o to, by być 
na moim miejscu, tak zazdroszczą dobrych ocen i uznania 
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w oczach nauczycieli, to z chęcią powiedziałabym: bierzcie, 
oddam za darmo, tylko uprzedzam – reklamacji nie przyjmu-
ję. Efekty specjalne ciągłego poświęcania się nauce mogą ich 
trochę zaskoczyć, ale z tego co widzę, często szukają rozrywki 
i mocnych wrażeń, więc wypisz, wymaluj i jeszcze za darmo.

Wtrącę coś od siebie, moim marzeniem jest stracić… tak, 
te efekty specjalne, które jestem ci w stanie oddać, kimkolwiek 
jesteś i czegokolwiek mi zazdrościsz. Ale czytaj dalej i zobacz, 
co to znaczy mieć tak fantastyczne życie, jak moje… Posta-
ram się zobrazować ci większą część mojego życia. Zatem od 
początku, każdego dnia, godziny, może minuty lub ewentu-
alnie co kilka dni (mam nadzieję, że taki rozkład efektów 
specjalnych będzie odpowiedni):

• okropny lęk przed czymś lub przed niczym
• paraliż ciała (fantastyczne uczucie ale czasem utrudnia 

funkcjonowanie)
• ból głowy, tajemnicze głosy… i się nie przestrasz, jeżeli 

twoje serce nagle będzie chciało wyskoczyć lub nagle 
przestanie bić, nawet nie musisz biegać, a i tak po tym 
„wspaniałym” efekcie będziesz padnięty.

To dopiero początek, ale mam nadzieję, że ci się podo-
ba… no skoro są już głosy, to tak na dodatek, ni stąd ni zo-
wąd, nagle poczujesz, że ktoś cię dotyka, zbliża się do ciebie, 
może nawet poczujesz jego oddech i uwaga, bo ty sobie nie 
wybierzesz, gdzie będzie cię dotykał, to genialne widmo bę-
dzie dotykało cię tam, gdzie nie będziesz chciał, a i pamiętaj, 
nie mów o tym nikomu, bo uznają cię za dziwnego człowie-
ka z halucynacjami lub jakąś niewyjaśnioną przypadłością. 
Pójdźmy dalej…

• ból klatki piersiowej, czasem poczujesz, jakby ktoś poło-
żył ci na niej kilkutonowy ciężar, później może pojawią 
ci się łzy w oczach i niewyobrażalny ból mostka… nagle 
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coś ściśnie ci krtań i nie będziesz mógł złapać oddechu, 
będziesz walczył o najmniejszy łyk powietrza, chyba 
że posłusznie po prostu pozwolisz się udusić niewy-
jaśnionym zjawiskom. Czasem będą takie momenty, 
że będzie ci się kręciło w głowie… będziesz stawać się 
słaby, jeszcze słabszy i kompletnie bezsilny.

Parokrotnie zapewne zdarzy się, że nagle – załóżmy, że 
z ręki – zacznie lecieć ci krew, tylko uważaj, bo to naprawdę 
boli… ale jest efektem bardzo przyzwoitym… później będzie 
szczypać, piec, boleć, krwawić… może w pewnym momen-
cie stwierdzisz, że to wszystko jest naprawdę bez sensu i nie 
masz już siły i tego nie chcesz, ale pamiętaj, że wcześniej się 
zgodziłeś.

• od czasu do czasu będziesz wymiotować, będzie cię 
okropnie bolał żołądek;

• na dodatek czasem będziesz mieć okropną zgagę, pie-
kielną wręcz, nie pijąc ani kropelki alkoholu;

• o bólu serca już nie wspomnę, bo po prostu w końcu 
stwierdzisz, że ty już nie masz serca, zamarzło… a tak 
właśnie to jeszcze jeden przemiły efekt – przeraźliwe 
zimno wewnątrz twojego ciała, jakby mróz czy zima, 
nawet jeżeli na zewnątrz jest ciepło… czasem to jest 
naprawdę uciążliwe, ale nie zapominaj, nie ma odwro-
tu. W pewnym momencie to zimno zacznie panować 
nad twoim życiem, w stosunku do mężczyzn lub ko-
biet będziesz tak okropnie zimny, jak zimne jest two-
je serce… to nie bajka o Królowej Śniegu, ale możesz 
marzyć, że właśnie tak, teraz odwiedziła cię Królowa 
Śniegu, a raczej to ty nią jesteś. Skoro jest już zimno, to 
teraz czas na super swędzenie skóry, które na pewno cię 
rozgrzeje, ale nie powiem ci nic więcej. Dalej… myślę, 
że pomyślałeś sobie kiedyś o odchudzaniu, kimkolwiek 
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jesteś, no i może się ucieszysz, bo być może tak, ten 
okropny efekt pozwoli ci coś stracić, ale nie ciesz się za 
szybko… i uważaj, bo na pewno ktoś na ciebie dziwnie 
popatrzy, dlaczego ciągle siedzisz w tej łazience i to po 
jedzeniu, ale nie tylko… jak już będziesz miał dość, 
pewnie zastanowisz się, co robić? Najlepiej byłoby nie 
jeść, prawda? Ale tak się nie da… sama tego nie rozu-
miem, ale to chyba po prostu biegunka w wersji super 
odlotowej, tylko uważaj, bo wykańcza… Uczyli mnie, 
że aby nawiązać skuteczną konwersację, trzeba zada-
wać pytania, a więc: Czy lubisz filmy? Mam nadzieję, 
że tak… bo od teraz będziesz mieć okazję oglądania 
ciągle, od początku, od końca, od środka, filmu, który 
ciągle się powtarza i jest wyjątkowy, bo leci tylko w two-
jej głowie… to taka magia.

Mam nadzieję, że tyle super dodatków ci wystarczy, oczy-
wiście ostrzegam, że prawdopodobnie to nie wszystko, ale 
po prostu może jest tego tak dużo, że nie potrafię tego ogar-
nąć. Ale pamiętaj głównie wszystko skupia się na bólu… tak, 
okropne odczuwanie bólu w różnych częściach ciała… może 
to w jakich dokładnie zostawię ci do odkrycia…

Pamiętaj – nie przyjmuję zwrotów i reklamacji;

14.12.2010
…bardzo dużo myśli przychodziło mi do głowy. Myślałam 

o tym, że gdyby wcześniej ludzie chcieli mnie słuchać i brać 
to, co mówię na poważnie, a nie szukać jakiegoś usprawie-
dliwienia, to z pewną sprawą mogłoby mi być lżej o wiele 
wcześniej lub też nie, bo ta osoba, którą mam teraz na myśli 
chyba niekoniecznie dobrze odbierała moje słowa. Chodzi 
o tamtą terapeutkę. Kiedyś była właśnie taka sytuacja – powie-
działam jej, że czuję, jakby ktoś mnie w nocy dotykał. A ona 
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zaczęła wymyślać, że to pewnie dlatego, bo miałam wypadek 
i mam coś w mózgu uszkodzonego. Milczałam wtedy, ale 
wiedziałam, że to co ona mówi, nie ma żadnego sensu – bo ja 
wiedziałam co mi się stało, co miałam uszkodzone i właśnie 
wtedy, pomimo tak młodego wieku, dokładnie w szczegółach 
znałam budowę mózgu… Musiałam wiedzieć, bo chciałam 
rozumieć lekarzy.

Dużo myślałam nad wyprowadzką z domu, chociaż tro-
chę się tego obawiam, bo coś takiego okropnego jest w tym 
domu, co nie pozwala mi się z niego wyprowadzić. Muszę 
coś zmienić, żebym mogła żyć normalnie, tzn. żebym nie 
musiała patrzeć na tych ludzi. Uświadomiłam sobie, że cho-
dzi chyba o to, że ten cały stres, strach i masa negatywnych 
uczuć, które czuję na co dzień, więżą mnie, bo nie wiem, jak 
to jest żyć bez nich. Pomimo tego, że też mam obawy zwią-
zane np. z jedzeniem – dziadek nie wie, że jem mięso, a on 
ma takie przekonanie, że ja będąc jego wnuczką, powinnam 
jeść słodkie rzeczy, bo wnuczki tak mają. A ja po prostu nie 
lubię słodkich rzeczy – ciast itp.

Jak dużo zepsuł ten głupi zły dotyk w moim życiu!
Wyprowadzka to takie inne życie, a jeszcze z dziadkiem 

to totalnie inne… trudno mi

2.01.2011
Mówił, że nie jest w stanie sobie wybaczyć tego, że jestem 

młoda i powinnam być szczęśliwa… a jestem chora i smutna. 
Nie jest w stanie wybaczyć sobie zachowania ojca, tego, że się 
na mnie wyżywa. Pocieszałam go – wszystko będzie dobrze, 
wszystko się ułoży. Ale czy sama w to wierzyłam?

Jedyne co mam jeszcze w życiu to wiara w przyszłość… 
że uda mi się dostać na studia, na które chcę się dostać, uda mi 
się zdobyć zawód, o którym marzę … być spełnioną i zdrową. 
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W końcu wyzdrowieję, na pewno!!! Uda się, musi być dobrze, 
nawet jeśli wszyscy chcieliby mnie zniszczyć, osiągnę to, co 
zamierzam. Bardzo ciężko rozpoczął się ten rok, przykro mi 
okropnie, smutno. Takich ludzi jak on, nie powinno być na 
tym świecie – rani nie tylko mnie, rani też własnego ojca, ma 
pretensje do mnie… ale nie widzi tego, co zrobił. Jasne, bo 
przecież zawsze łatwiej jest powiedzieć, że to moja wina…

Wiele się działo, ale nie czułam już potrzeby robienia sobie 
krzywdy… tylko dlaczego w święta do głowy przyszedł mi 
taki pomysł? Święta to trudny dla mnie okres, pewnie dlate-
go chciałam obronić się przed cierpieniem. Oby się wszystko 
udało. Jutro, po miesięcznej przerwie, idę do szkoły, obawiam 
się trochę, jak to będzie… nauczanie indywidualne – w su-
mie to dla mnie nic nowego, ale… nie wiem, jak zareaguję 
na szkołę. Przynajmniej będę spędzała mniej czasu w domu, 
więc myślę, że będzie dobrze!

Dziadku miło, że przynajmniej Ty potrafisz przejrzeć na 
oczy i zobaczyć, jak cierpię… i zdaję sobie sprawę z tego, jak 
boli ta świadomość. Chyba trzeci dzień z kolei mam biegunkę, 
ale cóż… stres stresem. Nie chcę, by ktokolwiek przeze mnie 
cierpiał, ale nie mogę odpuścić sprawiedliwości…

8.01.2011
Pamiętasz, jak myślałaś o samobójstwie? Pamiętam, wiem, 

co mną kierowało, wiem, co było nie tak, z czym nie potrafi-
łam sobie poradzić… tylko – czy to się zmieniło? Wiele dzięki 
temu się nauczyłam, stałam się silna, mimo że od tamtej pory 
popełniłam pewnie masę błędów w swoim życiu, to ciągle tu 
jestem. Na tym świecie, który potrafię nazwać pięknym, nawet 
jeżeli widzę tu wiele zła i krzywdy, to przecież sama mogę to 
zmienić. Mogę postarać się, by tego zła i krzywd, które wy-
rządzają sobie ludzie nawzajem, było coraz mniej. Z dnia na 
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dzień coraz bardziej zaczynam rozumieć to, że nie warto żyć 
przeszłością, a nawet nie pamiętam, kiedy przeszłość prze-
słaniała moją teraźniejszość. Ale zawsze coś z przeszłości 
wkradało się w moją teraźniejszość. Wiem, przeszłość dla 
niektórych ma jedną nazwę – tragedia, koszmar, nie chcę 
o niej pamiętać. Ale właśnie w tym rzecz.

Czy kiedyś zdarzyło Ci się, że przypomniałeś sobie o ja-
kimś nieprzyjemnym zdarzeniu mającym miejsce w twoim 
życiu, w przeszłości? Przeżyłeś coś traumatycznego i wsunąłeś 
to pod poduszkę zapomnienia?. Czy stało się coś, o czym nie 
chcesz powiedzieć nikomu, bo wstydzisz się, boisz, że jeżeli 
ktoś o tym usłyszy, będą cię uważali za „inną”, „innego” – „tę 
złą” lub „tego złego”?

Chcę powiedzieć Ci jedno – mylisz się. Wybierz osobę 
wartą twojego zaufania – bądź ostrożny przy jej wyborze, 
powiedz, co leży ci na sercu lub też poproś o pomoc. Nie 
spodziewaj się, że od razu ktoś sprawi, że uzyskasz to, co za-
mierzasz: pogodzenie się z tym, zapomnienie, odzyskanie 
tego, co straciłeś czy też inną rzecz. Na pewno poczujesz się 
lepiej, będzie ci lżej… a dalej powinieneś wiedzieć, co robić, 
przecież decyzja należy tylko i wyłącznie do ciebie. Ja mogę 
życzyć ci powodzenia i wytrwałości w osiąganiu wewnętrz-
nego spokoju. Zawsze przystępując do walki ze zdarzeniem 
z przeszłości, mówiłam sobie – czeka cię jeszcze długa dro-
ga. Mówiłam to z uśmiechem, bo wiedziałam, że jestem już 
bliżej niż dalej, a skoro zaczęłam, nic mnie nie powstrzyma, 
by to skończyć. Trzeba być wytrwałym.

Zbieg okoliczności i łut szczęścia sprawił, że w tematach 
do matury ustnej z języka polskiego znajdowało się zagad-
nienie dotyczące samobójców. Od razu wiedziałam, że to jest 
mój temat, byłam z nim oswojona życiowo. Mam nadzieję, 
że na maturze mówienie prezentacji przyjdzie mi z tak wielką 
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łatwością, jak swego czasu z wielką łatwością potrafiłam my-
śleć o samobójstwie, a teraz potrafię o tym mówić.

21.01.2011
Najbardziej w tym wszystkim boli mnie to, że to się stało 

i nie mogę tego zmienić. Najboleśniejsze nie jest to, że on 
zrobił to, czego nie powinien – klepał, patrzył. Najbardziej 
boli mnie przywoływanie w pamięci sytuacji z chłopakiem, 
gdy miałam 12 lat – naruszył moje najintymniejsze strefy. 
Może nie powinnam tego tak wyolbrzymiać, przecież to nie 
był gwałt, przynajmniej nie spotkało mnie najgorsze z moż-
liwych. Jednak to było straszne… i jak dopiero później oka-
zało się bardzo bolesne dla mojej psychiki, dla mojego ciała 
zresztą też. Nagie ciało, dotyk, wzrok, zbliżenie… ślina – to 
było najgorsze, od tego czasu mam uraz do śliny. Bynaj-
mniej na moim ciele. Ale mam nadzieję, że nie utrudni mi 
to w znaczny sposób funkcjonowania.

21.06.2011
Minął rok odkąd napisałam tę książkę na komputerze. 

Rok, w którym w moim życiu zaszło bardzo dużo zmian. 
Jedno się nie zmieniło, choć potrafię nad tym panować… 
Jego obecność wzbudza we mnie klęk, odrazę, nie chcę go 
znać. Mówią, że to mój ojciec, nie zgadzam się z tym z wie-
lu powodów… Według mnie ojciec czy też tata (jak bardzo 
od zawsze chciałam tak do kogoś powiedzieć), to ktoś, kto:

Po pierwsze KOCHA swoje dzieci i chce dla nich jak naj-
lepiej.

Po ostatnie nie skrzywdziłby ich.
Połowa mojego życia, a nawet więcej niż połowa, to płacz 

i cierpienie właśnie przez niego.



151

NIE USPRAWIEDLIWIA GO NIC.

Nie mogę patrzeć na to, jak inni mają szczęśliwe życie, 
rodzinę – mamę, tatę i rodzeństwo, którzy kochają siebie 
nawzajem i niczego w zamian nie oczekują; nikt nikogo nie 
krzywdzi… Ale wiesz co? Tak myślę o tych książkach, które 
napisałam, zamierzam napisać, czy też o tych, które są nie-
poskładane… W pewnym momencie mojego życia zauważy-
łam, że ludzie często nie zwracają uwagi na granice wiekowe, 
w których znajduje się dana jednostka. Najbardziej chodzi mi 
o dzieciństwo, jest to najważniejszy okres w życiu człowieka.

Wiesz, dlaczego tak bardzo zwracam na to uwagę? Chcia-
łabym, by niektórzy zwrócili na to uwagę i zmienili sposób 
swojego myślenia.

DZIECKO = CZŁOWIEK

Proste równanie, niestety jego zrozumienie w praktyce 
dla wielu okazuje się bardziej skomplikowane. Każdy z nas 
oczekuje, że będzie szanowany przez drugą osobę. Z wła-
snego doświadczenia wiem, że w szczególności wymaga się 
tego po ukończeniu 18 roku życia. Wszyscy czegoś wyma-
gają, karcą, gdy nie jesteś na tyle dorosły, na ile powinieneś. 
Uwagę jednak należy zwrócić na to, że jednostka wchodząca 
w okres dorosłości może być w pewien sposób „niedostoso-
wana i nieprzygotowana” na dorosłość z tego względu, że jej 
dzieciństwo wyglądało bardzo podobnie… karanie i zwra-
canie ciągle uwagi, krytykowanie za to, że jesteś dzieckiem. 
A robiłeś coś źle z tego względu, że nikt wcześniej cię tego 
nie nauczył. Chciałabym, żeby wszyscy, którzy to przeczy-
tają, zapamiętali:
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DZIECKO zasługuje na SZACUNEK, powinno go dostać 
mimo wszystko.

DZIECKO jest człowiekiem, który ma uczucia.

DZIECKO zasługuje na rozsądnych rodziców i przede 
wszystkim MIŁOŚĆ.

A wiesz dlaczego tak bardzo lubię ten okres w życiu?
DZIECIŃSTWO jest wyjątkowe, DZIECI są wyjątkowe i każde 

jest inne. Nie przypominają setek tysięcy dorosłych, którzy 
są tacy sami. Trzeba pamiętać, że DZIECI powinny być od-
bierane w pozytywny sposób. To CZŁOWIEK, który UCZY SIĘ 
ŻYĆ. Dlatego tak duże znaczenie ma środowisko, w którym 
się wychowuje i osoby, które są obok. Nie dziwmy się, jeżeli 
nasze dziecko zrobi coś, co w gruncie rzeczy uznawane jest 
za zły sposób postępowania i doda: zrobiłam/em tak, bo ty 
też tak powiedziałaś/eś czy zrobiłeś/aś. Dzieci są czujnymi 
obserwatorami i czasem, a nawet zawsze, należy na to uważać.

*
Nie wiem, czego on chce, najpierw chciał, żebym dała mu 

komórkę, aby ktoś na nią zadzwonił. Powiedziałam, że nie ży-
czę sobie tego, żeby ktoś dzwonił na mój numer. Następnego 
dnia przyszedł i chciał mój numer, powiedziałam, że nie jest 
mu potrzebny, coś tam odburknął, ale na pewno na zawsze 
będzie dla mnie nikim.

Strasznie dużo myśli na temat tego, że ktoś mnie doty-
ka… on…

Otworzył gwałtownie drzwi, spojrzał od niechcenia, jakby 
chciał poniżyć… zamknął tak samo. Jeżeli niemożliwe jest to, 
bym uzyskała jakieś odszkodowanie za to, to przynajmniej 
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chcę, by on nie mógł się do mnie zbliżać, odebrać mu prawa. 
Tacy ludzie nie zasługują na prawo posiadania dzieci.

Siostra powiedziała mi, że ma go gdzieś i się do niego nie 
odzywa. Zniszczył nam wszystko… Czy wobec niej był też 
taki, jak wobec mnie?

Kiedyś mieli dobry kontakt, co zmieniło ten stan? Jego 
stosunek do mamy, do mnie… a może jego wyrachowanie 
i twarz potwora… brak ludzkiego funkcjonowania, czynie-
nie z mieszkania śmietnika… brudu… miejsca obrzydzenia?

Przez ten odcinek, który oglądała moja siostra, zrobiło mi 
się źle… To była sprawa dziewczynki, która była molestowa-
na i to było okropne. Stwierdziłam, że kiedyś nie powinnam 
o tym mówić, powinnam siedzieć cicho i w ogóle umrzeć ze 
strachu za życia.

Wszedł, zamknęłam oczy i się nie ruszałam. Chociaż taki 
odruch na niego mam, udawałam, że śpię – poszedł. To naj-
ważniejsze, nienawidzę go.

24.06.2011
Wiesz, dzisiaj miałam zakręcony dzień… gdy wracałam, 

zachmurzyło się, wiał silny wiatr. Szłam i patrzyłam przed 
siebie… zrobiło mi się trochę smutno, myślałam o mojej 
przeszłości o tym, że jestem już dorosła i teraz nie chcę pa-
trzeć na krzywdę innych dzieci, takich, które przypominają 
mi mnie samą… ale dzielnie postanowiłam iść do przodu, 
to już nie są te czasy, gdy potykam się o własną przeszłość, 
jest już znacznie lepiej.

I choć do niedawna uważałam, że człowiek powinien uczyć 
się na własnych błędach, po pewnych doświadczeniach ży-
ciowych zmieniam zdanie. Lepiej korzystać z rad tych, którzy 
już coś przeżyli i unikać w przyszłości tych samych błędów. 
Popełnianie ich jest tylko stratą czasu. Gdyby człowiek nie 
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korzystał z doświadczenia innych, cofnęlibyśmy się w roz-
woju zamiast iść do przodu.

Czasami człowiek gubi światło w tunelu, nie wie, jak da-
leko zaszedł, w którą stronę się powinien kierować, często 
właśnie przez to nieumyślnie wraca, zamiast iść do przodu.

Gdy wychodzisz drzwiami, masz świadomość, że zosta-
wiasz za nimi to, co najbardziej kochasz, masz ochotę wrócić, 
bo tak dyktuje serce, ale rozum mówi, żeby iść do przodu 
i nie oglądać się za siebie.

Czekałam na ciebie, a przyszedł ktoś inny.
Przy tobie, mimo że mi nie rzucałeś zbyt wielu komple-

mentów, czułam się doceniona. Czułam, że jestem bezpiecz-
na. Teraz to wszystko nagle prysło. Coś się wymazało z mojej 
pamięci, z moich wspomnień i teraz ty zająłeś to miejsce. 
Teraz jesteś tylko wspomnieniem chwil, które zatrzymałam 
na moment, są teraz w mojej pamięci. Muszę, a raczej chcę, 
zacząć od początku. Coś nowego. Tylko po to, żeby nie sta-
nąć w miejscu i nie płakać. Bo tak naprawdę nie oczekiwałeś 
ode mnie nic więcej niż przyjaźń. Ale jak to jest? Istnieją dziś 
przyjacielskie, wręcz namiętne pocałunki? To idiotyczne, ale 
mam wrażenie, że mną zaspokoiłeś tylko swoje potrzeby. Nie 
obwiniam cię za to, bo wiem, że ja też zawiniłam, w końcu 
ja się na to zgodziłam. Uwierz mi, że gdybyś się zdecydował, 
rzuciłabym wszystko dla ciebie. Zostawiłabym to, co mam 
teraz rozpocząć i rzuciłabym się tobie w ramiona. Nie chcę, 
żeby tak było, ale tak jest.

Życie nie czeka na nikogo. Gna do przodu i łapie tych 
wszystkich, którzy chcą dać się złapać. Nie chcesz iść do 
przodu – nikt cię nie zmusza, ale czy warto stać w miejscu 
i się załamywać?

Wszyscy się zastanówcie, po co użalać się nad sobą i wspo-
minać niespełnioną miłość? Bo głównie tym ludzie się załamują, 
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tylko po co? Myślicie, że to wasz najgorszy problem? W przy-
szłości dopiero zrozumiecie, albo i zobaczycie, jakie problemy 
może mieć człowiek. Większe od tych, które są w młodości. 
A jak już będziecie mieli to, czego zapragniecie, zatrzymaj-
cie parę chwil. Zobaczcie, jak to miło czasem zamknąć jed-
ną w pudełku, a później od czasu do czasu do niej zaglądać. 
Zaglądać z uśmiechem na twarzy, szczerym uśmiechem.

W życiu napotykamy na wiele przeszkód.
Nie chodzi o to, by na siłę próbować je omijać.
Chodzi o to, by je przezwyciężać.
Każda ominięta przez nas przeszkoda i tak da kiedyś 
o sobie znać.
Najważniejsze to się nie poddawać i iść cały czas do przo-
du, nie zatrzymując się, ani nie cofając się.
Cóż za głupi stereotyp. Głośno mówi się o cierpieniu
i rozpaczy kobiet, po zostawieniu ich. Mężczyzna
zostawia kobietę? Norma, napiszą o tym. Zrobią
reportaż, podadzą rady, jak się nie załamywać itd.
Ale kiedy to kobieta opuści mężczyznę, wszystkim
wydaje się, że to nic takiego. Przecież on powinien być
męski! Nie płakać, nie użalać się. A jednak, mężczyzna
też człowiek. Cierpi i tęskni tak samo jak i kobiety.
Jest tylko jedna różnica. On woli to robić w samotności,
po cichu. Nie obwieszczać całemu światu, jakie to jego
życie jest niesprawiedliwe. Choć w głębi serca tak
właśnie sądzi. To jest jak most. Dopóki na nim stoisz
i jest stabilny, życie niesie same pozytywy. Czujesz
całym sobą to szczęście i miłość. Ale kiedy most nagle
się zerwie i wpadniesz do rwącej rzeki, nie ma już
pozytywów. Są same negatywy. I jakże wielka jest
wtedy desperacja. Co innego, jakby ten most z wolna
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stawał się mniej i mniej stabilny. Człowiek zdążyłby
się przyzwyczaić do zmian. Przygotować się na upadek.
Mimo to, mój most zerwał się gwałtownie. Pozbawiając
mnie jakiejkolwiek deski ratunku. Niszcząc mnie
bezmyślnie. Ale postanowiłem żyć. Żyć i nie dawać po
sobie poznać niczego. Założyć teatralną maskę i iść do
przodu. Być ponad tym dniami. A nocami wracać do
pustego mieszkania i znosić ból. Wracać do normalności.
Lecz na zewnątrz zachować pokerową twarz. Zamienić
się w górę lodową i nie zdradzać uczuć.
Nikomu.
Wybierasz swoją drogę i tak naprawdę nie masz pojęcia, 

gdzie Cię zaprowadzi, ani gwarancji, że wybrałeś tę właści-
wą. Przychodzi taki moment, że wrócić byłoby zbyt trudno, 
ale i iść do przodu jest niezwykłą sztuką.

Biegnąc przez życie, czasami zapominacie, ile możemy 
stracić, robiąc rzeczy, które przeczą nam samym, nie umie-
my cieszyć się sobą, wiecznie narzekamy ze łzami w oczach, 
mówiąc, dlaczego?! Ale to słowo, a zarazem pytanie, staje 
się waszym znakiem stopu, najczęściej nie ma na nie odpo-
wiedzi, choć każdy jej szuka, mając nadzieję, że odnajdzie ją 
w dołku swojej czarnej duszy. Dostaliśmy szansę, by żyć. To, 
jak wykorzystamy ten dar, zależy tak naprawdę od naszych 
najgorszych decyzji, które podejmujemy, bo właśnie przez 
nie nabieramy najcenniejszego doświadczenia, które daje 
nam podstawy do podejmowania tych dobrych, dzięki któ-
rym możemy iść przez ten świat, nie oglądając się za siebie, 
mimo porażek dalej iść do przodu.

Dlatego nasze ja powinniśmy ukazywać szczerze, a nie 
chować je w każdej sytuacji, w której podejmujemy poważ-
ne decyzje, bo czasami niesieni przez podmuch wiatru nie 
wiemy, na czym stoimy, czego tak naprawdę pragniemy. Czy 
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szukamy miłości, czy też tylko akceptacji wśród otaczających 
nas ludzi? Nigdy nie dowiemy się, czy rzeczy, których się 
nie zrobiło, były jednak warte tego, by spróbować je zrobić, 
czasami coś lub ktoś zasługuje na kolejną szansę, a my tego 
nie widzimy. Może to magiczne, ale przez to, że jesteśmy 
sobą, dostajemy wiele niesamowitych cech, dzięki którym 
umiemy tak naprawdę żyć pełną piersią, bo ciągle nakła-
dając maski, czasami potrafimy zatracić się i stracić już na 
zawsze swą duszę.

Kim jesteście? Sobą? Maską? A może jednak was tak na-
prawdę nie ma? Żyjecie w niekończącym się śnie, z którego 
nawet nie próbujecie wyjść. Zaakceptowaliście monotonność 
swojego życia, nie potrafiąc żądać niczego więcej, myśląc, 
że was na to nie stać?

Gdy wasza dusza krzyczy i czujecie, jak ten przeraźliwy 
krzyk okalecza wasze serce, bierzecie tabletkę od bólu głowy 
i idziecie spać? Gdyby każdy był taki, to dziś stałabym z włócz-
nią i broniła mojej jaskini, gdzie mieszkałoby moje plemię. 
Kręcąc się na karuzeli życia. Nie zapomnij iść do przodu.

Narysuję małą czarną kropkę – by zaznaczyć swoją obec-
ność, dodam pionową kreskę – tylko jedną, jak jedno jest 
ludzkie życie, obok przeplatać się będą linie – proste linie, 
by zawsze widzieć, jak iść, na początku umieszczę klucz – by 
duszy pomóc odnaleźć właściwą drogę, a z przodu dopiszę 
dwie malutkie cyferki – oznaczające rytm bijącego serca…

Zawsze możesz odejść. To były trzy słowa, które wpajał 
mu ojciec przez całe życie. Nigdy do końca nie mógł zrozu-
mieć, dlaczego to było takie ważne, by nauczył się właśnie 
tych słów. Minęło kilkanaście lat. I dziś stoi przed obliczem, 
wyboru. Iść do przodu. Zabrnąć w pułapkę, z której może 
się nie wydostać. Czy też odejść. Ta druga perspektywa była 
taka banalna. Prosta. Nie wnosiła nic do życia. Po raz kolejny 
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przypomniał sobie twarz ojca. Pomarszczona skóra, zmarszcz-
ki, starość i te śmiejące się oczy. Ten błysk, kiedy znów nauczał 
go życia. ZAWSZE MOŻESZ ODEJŚĆ – słowa wyryte w pamięci 
niczym w skale. Echo głosu ojca. I to coś… czego dotąd nie 
zauważył. Co było przedtem nieistotne. A dziś stało się klu-
czem do rozwiązania zagadki… Możesz… Nie musisz. Nie 
powinieneś… ale możesz. Wybór, który zawsze należy do 
Ciebie, a nie do innego człowieka.

Zawsze możesz odejść. Bo zawsze masz wybór. Nigdy nie 
ma tylko jednego wyjścia. To Ty na zawsze zostajesz odpowie-
dzialny za swoje czyny. Za miłość, którą utracisz, idąc inną 
ścieżką. Za brak intymności, gdy wybierasz kierunek sławy. 
Za słowa wypowiedziane zbyt szybko. Za to co robisz i czego 
nigdy nie zrobiłeś. Możesz, bo to jest Twoje życie. I nikt inny 
za Ciebie go nie przeżyje…

Byłam nikim. Kolejną duszą, która musi poznać swój cel. 
Stałam na drodze, a po obu stronach były dwa widoki. Miasto 
i las. Co wybrać? Jaką drogę przemierzyć? Kilka dusz stojących 
obok mnie skierowało się w prawo, do miasta, a kilka w lewo. 
Ja, niezdecydowana, poszłam dalej. Szukać… tylko czego?

Szłam, stąpając ostrożnie po prostej drodze. Jak dziec-
ko, które dopiero uczy się chodzić. Niepewna, pełna pytań. 
Co dalej? Co lub kogo spotkam? Widziałam koło siebie, tak 
samo jak ja, niezdecydowane dusze. Niemrawe, nieposiada-
jącego żadnego blasku. Chciałam się do nich uśmiechnąć, 
… nie potrafiłam.

Stanęłam na rozstaju. Co dalej? Iść w prawo czy w lewo? 
Niezdecydowanie, tęsknota za domem. Niespodziewanie 
zostałam sama, czekając na jakiś znak. W szarej sukience, 
bez żywych kolorów czy zdobień. Zobaczyłam go po chwili. 
W przeciwieństwie do mnie był silny, piękny i co najdziw-
niejsze, z szerokim uśmiechem na twarzy. Jego blask przebijał 
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moje serce. Uśmiechnęłam się. Jego ciemne tęczówki spoj-
rzały na mnie, a ja ugięłam się pod tym spojrzeniem. Jego 
władczość, spokój i dostojność zawstydzały mnie i podnie-
cały. Oczy jego ułożyły się w dwa migdałki, rozweselając 
jeszcze bardziej moją duszę. Skierował w moją stronę dłoń, 
a ja ścisnęłam ją mocno, jakby bojąc się, że zaraz zniknie. 
Rozproszy się na tysiąc kawałków. Trzymaliśmy się mocno 
i czule. Przez cały czas z uśmiechami na twarzy poszliśmy 
do przodu. Ja w prawo, on w lewo. Pomimo, iż nasz uścisk 
był mocny, to nasze ręce za krótkie. Puściłam go, a on mnie 
i rozstaliśmy się. Czy na wieki?

Szłam dalej z pustką w sercu. Te chwile były piękne, ale 
każda chwila jest krótka, dlatego powinnyśmy ją szanować. 
Widziałam obok siebie różne stacje. Dusze robiły postoje, 
a ja nie. Nie widziałam nic, oprócz jego twarzy. Rysy jak 
u anioła, oczy jak u diabła, a uśmiech jak u samego Boga. 
W końcu zatrzymałam się w pewnej karczmie. Tłum, okrzyki 
radości, pijaństwa. Nie spodobało mi się. Zatrzymałam się 
na noc, na bardzo burzliwą i bezsenną noc. Potem poszłam 
dalej. Po kilku dniach ponownie zatrzymałam się w zacisznej 
gospodzie. Nie było tam ludzi, tylko jedna kobieta z miną 
dziecka. Spędziła tam tydzień. Długi tydzień, pełen ciszy 
i… nudy. Nie, to nie tutaj. To nie moje miejsce. Tak minęło 
kilka lat, ale nie dawałam za wygraną, szłam dalej. Pewne-
go dnia minęłam dziwny, wręcz przerażający dom. Jedno 
spojrzenie, poczułam ciarki na plecach. Pomimo ciemności, 
nie zatrzymałam się. Po pewnym czasie doszłam do końca 
drogi, do ślepej uliczki. To wszystko? Cały mój trud poszedł 
na marne? Nie dam się, najwyżej zawrócę, nie skonam – 
i zawróciłam. Zmęczona, smutna i zapomniana. W końcu 
ponownie stanęłam przed starym, przerażającym domem. 
Dziwna siła kazała mi do niego wstąpić. Może intuicja? Nie 
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miałam pojęcia, ale niewiele mnie to obchodziło. Weszłam 
i zdumiałam się.

W środku nie było miejsca do mieszkania tylko ogromny 
ogród. Pełen zwierząt i roślin. Niewielka dróżka przecinała tę 
zieleń, więc postanowiłam się nią udać. Oczarowana, nie za-
uważyłam w dali małego, białego pałacyku. Nie zauważyłam 
również przepięknych kolorowych wzorów, które układały się 
na mojej sukience. Nie spostrzegłam szybszego bicia serca, 
tylko patrzyłam. Ujrzałam go po chwili. Stał wyprężony jak 
struna, z błyskiem w oku. Zabójczo przystojny i szczęśliwy. 
Znowu pochwyciliśmy swoje dłonie i byliśmy razem. Moja 
dusza dowiedziała się wiele podczas tej podróży. Wszystkie 
drogi prowadzą do Rzymu. On jest moim Rzymem. A czym 
ta historia jest dla was?

4.07.2011
Jest ciężko… Dlaczego? Po głowie krąży mi tysiąc my-

śli, jest mi bardzo smutno. Bo tej pustki nie da się niczym 
wypełnić… Pamiętam wiele rzeczy, o niektórych nigdy nie 
zapomnę… najboleśniejsze jest to, że nie mam rodziców 
i nigdy ich nie miałam…

Boli mnie to, że ona kiedyś mówiła, że stało się i trzeba żyć… 
że właściwie, co z tego? Przez wiele lat walczyłam o to, by dojść 
do harmonii wewnętrznej, bo komuś zachciało się naruszyć 
moją prywatność, jeszcze dłuższą walkę prowadzę, bo ciągle 
tu jestem, tu gdzie przychodzą mi te myśli i mam każdego na-
nomilimetra tej przestrzeni dosyć! Wszystkich, którzy kiedyś 
tu się zjawią… Nigdy nie usłyszałam słowa kocham… Nigdy.

Teraz nie ufam ludziom, nie potrafię… najbardziej męż-
czyznom, ale czasem próbuję. Nie ufam tym, których znałam 
dawniej, bo zniszczyli mi w pewien sposób życie, jak nisz-
czyłam je sobie ja…
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02.09.2011
To było naprawdę mocne – tragedia, wybuchnęłam – wy-

garnęłam jej wszystko, płakałam. Zaczęła zaprzeczać – to nie-
prawda, co ty mówisz? Płakałam jeszcze bardziej, tak bardzo 
mnie to bolało, dlaczego nikt mi nie wierzy? Przecież sobie 
tego nie wymyśliłam. Po co wymyślać takie rzeczy, w jakim 
celu? Podobno zaczęłam być agresywna, może tylko trochę 
mój głos brzmiał silniej, bo nie krzyczę, nie potrafię… nie 
chcę. Bałam się, że skończę ze sobą, nie wiedziałam, co robić, 
jak się zachować, o czym myśleć… i znowu co robić?

Wszyscy mnie nienawidzą, już nic nie czuję… Ale czy 
jest jakiś sens w czuciu, skoro odczuwam tylko i wyłącznie 
ból, którego dodatkowo nie mogę pokazywać na zewnątrz? 
Nie, nie wiem. Boję się.

*
Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego oni mają taki stosu-

nek do mnie, dlaczego przez chwilę on zachowuje się tak, 
że się go boję. A później podlizuje się, a ja? Nienawidzę go 
zawsze i wszędzie… A ona – najpierw wierzy, że ojciec jest 
wszystkiemu winny, a później go broni. Zawsze jak się kłó-
cili, miałam wrażenie, że mama chce na niego krzyczeć, co 
powodowało, że on się darł, a jeśli nie krzyczała, to zawsze 
coś mu wytykała i też krzyczał…

Wyjechałam do babci, bo musiałam uciec z tego domu… 
wyjechałam, ale nie chciałam tam jechać… bo tam straciłam 
resztki swojej godności i nigdy nie mogłam mieć pewności, 
czy aby przypadkiem nie spotkam go na swojej drodze…

Nikt nie zabroni mi robić tego, co kocham…
Już nigdy, przenigdy tu nie przyjeżdżać, bardziej się zmę-

czyłam i rozsypałam, niż odpoczęłam, to ich zachowanie 
jest gorsze niż złe. Dość!!! Na wsi traci się cenny czas, który 
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mogłabym spożytkować na robienie czegoś sensownego 
w mieście… Mentalność poniżej zera, nic, same nudy. Nie-
nawidzę marnować czasu, a w szczególności go tracić!!!

[przemyślenia]
Czyli potrafię przywracać ludziom wiarę w siebie… miłe 

i ciekawe, bo czasem samej mi jej brakuje.
Wiesz, dlaczego milczę? Obserwuję, analizuję i słucham… 

nie należę do tych nic niemówiących.
Dlaczego mówię?
Bo bardzo lubię z Tobą rozmawiać, bo akurat się nie stre-

suję, bo chcę ci o czymś powiedzieć, BO MAM SWOJE ZDANIE!!!
Jeśli całkowicie mnie nie znasz, nie wyciągaj pochopnych 

wniosków. Płacz.
Mój idealny tata nazywa się Adam. Jest troskliwym męż-

czyzną, mogę mu o wszystkim powiedzieć, wspiera mnie, 
jest dla mnie wsparciem; kocha i szanuje za to, jaka jestem 
i kim jestem. Czasem się zdarza, że idąc wieczorem (akurat 
wtedy szłam do klubu), usłyszę:

– Im później, tym ładniejsze Panie tutaj chodzą…
To jest ciężkie, ja nawet kochać nie potrafię… czy też nie 

mogę?Ciągle jestem w gotowości, że ktoś może mnie zosta-
wić i że tak naprawdę nie mogę być niczego pewna, to boli… 
To też może być kwestia tego, że przez to klepanie i dotyka-
nie, innych również, nie mam pupy – jest niewidoczna, by 
już nikt więcej mnie tam nie dodtykał. To wszystko może 
mieć okropny wpływ na życie…

Koszmar, a nie noc… już nie mam siły, już nie mogę – 
mam dość!

Drogi Pamiętniku!
Dziś stało się coś wyjątkowego. Moja mama wróciła ze 

szkolenia… i rozmawiała z osobą, która naprawdę wie, co 
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mi w duszy gra. Powiedziała jej, że ludzie tacy jak ja, którzy 
powinni pożegnać się z własnym życiem, bo już praktycz-
nie je stracili lub nie było widać szans na jego poprawę, są 
osobami wyjątkowymi. Mają w sobie ogromną siłę i żyją po 
to, by spełnić swą misję. Najczęściej są to osoby, które bar-
dzo pomagają ludziom, a w przyszłości zrobią coś wielkiego.

Gdyby nie moje późniejsze przeżycia, nie uwierzyłabym 
w to. Teraz jednak wiem, że szczęście jest związane z bardzo 
dużym poświęceniem i ogromną pracą nad swoim życiem. 
Wiem też, że:

• Nadzieja nie jest matką głupich, tylko tych najmądrzej-
szych.

• Pomimo wielu niepowodzeń, nie należy uważać się za 
osobę beznadziejną.

• Przez praktykę można dojść do mistrzostwa.
• Sytuacja, która wydaje ci się bez wyjścia, ma bardzo 

wiele wyjść.
• Strach to odczucie, które w swoim życiu, prawdziwy 

człowiek powinien poczuć choć raz.
• Wszystko, co chcesz – jesteś w stanie osiągnąć.
• Chcesz, by twój świat był piękny – będzie. Postaraj się 

i przejmij dowództwo nad tą sprawą.
• Nie trać nadziei, bo nie ma sytuacji bez wyjścia.
Nie mam siły już dłużej cierpieć i żyć w tym wszystkim, 

to nie są rodzice, niby nie jestem sierotą, a jednak… Nie 
wiem, w jakim celu skazali mnie na tak wielkie cierpienie, 
które ciągnie się od wielu lat…

18.11.2012
Ciągle płaczę… mam dość. Nie mam już siły odpowia-

dać za coś, czego nie zrobiłam i chcę, żeby oni w końcu za 
to odpowiedzieli. Napisałam list, w którym oświadczyłam, 
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że nienawidzę ich… w końcu się doczekali, więc składam 
gratulacje i mam nadzieję, że w końcu zmądrzeją, bo mnie 
już nigdy nie zobaczą. Mam nadzieję, że do końca życia nie 
wybaczycie sobie tego, a wręcz ta świadomość was zabije, tak 
jak zabiliście mnie. Macie jednego człowieka na sumieniu, 
jesteście winni.

19.11.2012
Usłyszałam, że:
Winny jest ten, który zrobił coś złego. Nie ten, który zo-
stał skrzywdzony.
Powtarzałam, że:
Winny jest ten, który zrobił mi krzywdę, czyli nie ja.
Tylko… czy w to uwierzyłam?

PAMIĘTAJ!!!

Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że klepanie po pupie, 
głośne komentowanie twojego biustu czy nieprzyzwoite żarty 
kierowane pod twoim adresem są normalne, a twoje zakło-
potanie nazywa śmiesznym albo przesadzonym, to uświa-
dom mu, że się na to nie zgadzasz i że może mieć przez to 
problemy. Nie szukaj winy w sobie: gdy ktoś narusza twoją 
godność, uczucie krzywdy i wstydu są całkiem naturalne. 
Masz prawo się sprzeciwić.

Molestowaniem seksualnym określa się nieakceptowane 
zachowania, które godzą w godność drugiej osoby i jedno-
cześnie mają podtekst erotyczny. Do najczęściej spotykanych 
przykładów molestowania należą:

• używanie obraźliwego, lekceważącego, wulgarnego ję-
zyka wobec osoby, która sobie tego nie życzy;
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• dotyk lub inne formy wymuszonego kontaktu fizyczne-
go o charakterze erotycznym, jak klapsy, obejmowanie, 
ocieranie się;

• składanie seksualnych propozycji, natarczywość, drę-
czenie;

• stosowanie gróźb, szantażu (dotyczy to np. przypad-
ków molestowania w pracy; szef da swojej pracownicy 
awans pod warunkiem, że ona będzie z nim współżyła; 
spełniała jego oczekiwania seksualne itp.);

• upokarzanie i poniżanie, opowiadanie sprośnych żar-
tów, wyśmiewanie;

• uwagi na temat wyglądu czy stroju formułowane w taki 
sposób, że mają kontekst erotyczny;

Molestowanie można również podzielić na dwa rodzaje:
• Molestowanie jako forma niepożądanego zaintere-

sowania seksualnego, czyli osobiste uwagi o charak-
terze seksualnym, dotykanie, nachalne proponowanie 
spotkania lub namawianie do czynności seksualnych, 
eksponowanie materiałów erotycznych.

• Molestowanie ze względu na przynależność do danej 
płci, czyli poniżanie, obraźliwe komentarze sugerujące, 
że kobieta lub mężczyzna – jako reprezentant określo-
nej płci – posiada mniejsze zdolności czy kwalifikacje.

*
Seks kojarzył mi się z poczuciem winy. Bałam się, że bli-

skość ponownie doprowadzi do bólu… Pewnego dnia, gdy 
byłam u kresu sił, nastąpił wyjątkowy moment…

PRZEMIANA
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Tak szybko minęło dwadzieścia lat. Przeminęły tak, jak 
wiatr. Mam lub też miałam w życiu do czynienia z rzeczami, 
których nikt inny nie doświadczył… Zaburzenia odżywia-
nia, dodatkowe „efekty specjalne”… śmierć, życie… walka… 
upadek, a może też wzloty? W każdym razie czekam na wy-
niki matur, tak to dziś. Właściwie nie wiem, jakie one będą, 
to już po prostu nieważne…

*
Ta historia ciągnęła się jeszcze dość długo, raz było łatwiej, 

czasem trudniej, a właściwie to życie wirowało i falowało… 
obracało się o 360 stopni po to, by po kolejnym tygodniu 
obrócić się o kolejne 180, a potem ponownie o 360… Bilans 
tych wszystkich zwrotów akcji jest zadziwiający; choć ciągle 
jeszcze nie wyszłam na prostą.

Nic nie przyszło mi łatwo. Poruszanie się wśród „zwy-
kłych” ludzi na co dzień czasem było zbyt trudne… O moje 
uszy obiło się setki smutnych słów, gorzkiego żalu, pretensji… 
Czasem myślę o tym, czy to ja próbuję zrobić coś niewykonal-
nego? Po prostu nie bać się, iść do przodu, realizować swoje 
plany i cele… Żyć prawdziwym życiem, mieć kontakt z ludź-
mi, robić to, co kocham, lubię i do czego jestem stworzona.

Obserwując innych ludzi, a przede wszystkim tych, któ-
rzy znajdują się w tych czterech ścianach za drzwiami tu, 
gdzie ja… zauważam, że panuje tu jakiś szyfr, tajny kod… 
milczenia, odrzucenia, nieakceptacji i wszystkiego, co jest 
inne od tutejszych reguł gry i schematów zachowania. My-
ślę, że ciężko żyć w schemacie, ale też wiem, jak bardzo istoty 
żyjące w tym schemacie potrafią wykańczać innych żyjących 
w otwartym świecie.

W wyniku tych wszystkich zawirowań, udało mi się odzy-
skać własne życie, choć i tak dużo mnie kosztowało i kosztuje 
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nadal obcowanie z tym domem. Trudna jest świadomość tego, 
że dziecko zostało zostawione samo sobie… bez pozytywnych 
wzorców, bez pomocy, bez wsparcia. Zapewniłam je sobie, 
wyprowadziłam się, ale los tak niechybnie chciał, że znowu 
wróciłam i to jest coś, co nie powinno się wydarzyć, ale nie-
wiele mogłam zrobić. Jednak, to było wtedy…

Teraz, ze smutkiem w sercu wiem, że nie mam rodziny, która 
cieszyłaby się na mój widok, chciała dla mnie wszystkiego, co 
najlepsze i akceptowała oraz cieszyła się z moich pasji, zainte-
resowań, którym poświęcam życie, bo najlepiej założyć, że je-
żeli ktoś odstaje, to znaczy, że jest inny i trzeba go odrzucić… 
Bo jeżeli nie cieszysz się z tego, co mnie cieszy, nie zasługujesz 
na uwagę. Niestety, ale tak było od czasu, jak byłam malutka…

Cieszę się, że na tym świecie nie ma dwóch takich samych 
osób i że wszystkie rodziny nie funkcjonują tak samo… Te, 
które funkcjonują błędnie, nie zostają „rodzinami” na dłu-
go… To co się wydarzyło, jest częścią mojej przeszłości… 
To część, która niszczyła moją teraźniejszość i przyszłość… 
Teraz układam „klocki” swojej teraźniejszości i przyszłości, 
by już nigdy złotowłosa, niebieskooka kobieta nie płakała 
przed lustrem i nie musiała myśleć, jak bardzo nienawidzi 
miejsca, w którym się znajduje… by życia swego, już nie po-
równywać do Holocaustu… czy też ciężkiego obozu pracy.

…wciąż walczę, jednak robię już to, co kocham… robię 
to, co jest dla mnie ważne… Doceniam chwilę, których już 
nigdy nie odzyskam…

Z tego względu, że najpierw robię, a potem o tym mówię, 
powiem Ci, że wydarzyło się jeszcze wiele rzeczy, które zmie-
niły mój, i nie tylko mój świat. Jeśli chcesz się o tym przeko-
nać, zapraszam do lektury kolejnych książek.

Każda droga prowadzi do odpowiedniego celu. Dlaczego 
życie po traumie (traumach) ma być gorsze? Zawsze może 
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być lepsze, trzeba tego chcieć i działać. Czy nie lepiej sądzić 
o sobie, że:

Jestem kimś (niepowtarzalnym)
Jestem, jaka jestem… (jedyna w swoim rodzaju)
Jaką mnie życie ukształtowało (nie zawsze to ode mnie 
zależało)
Nieraz doświadczyło (niekoniecznie tego chciałam)
Zrobiło ze mną, co chciało (dałam radę)
Czasem pogłaskało
Czasem przytuliło
Częściej po grzbiecie batem przejechało
Odznaczone bliznami ciało i dusza (potrzebowało czasu)
Z nową energią co dzień musi ruszać
Nie dając za wygraną życiu.
Siłę czerpię z bycia (jedyną w swoim rodzaju)
Z każdego przeżytego dnia (cieszę się niezmiernie)
Który opróżniony z niepokoju (na to trzeba zapracować)
Nabiera blasku, entuzjazm wznieca
Upadłe uczucia nagle odżywają
Oręż ciepła podając
Oddalone smutki i żale
Niegroźne mi są już wcale (a jednak można dać radę)
Po drodze zbieram uśmiechów parę
Życzliwe słowa, spojrzenia i uściski… (niektórzy tacy nie 
byli)
Wszystko to, co jest mi bliskie, lecz
Nie bać się, wybiegać naprzód (nie zaszkodziło mi to…)
Formować przyszłość, spełniać się
Upadać i podnosić się stale
Jest naszym przeznaczeniem… Pogodziłam się z życiem
Ugięłam się pod jego ciężarem



169

Jest takie krótkie, za krótkie na żale…
Dedykacja i podziękowania
Sama nigdy nie poradziłabym sobie z tym, co 
najtrudniejsze…
Nigdy nie ujrzałabym już wschodów i zachodów słońca…
Straciłabym to, co dla mnie najważniejsze…czyli…

WŁASNE ŻYCIE…

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy pojawili się 
w moim życiu, kiedy pisałam tę książkę, choć pierwotnie 
pisałam ją, by zrzucić ciężar tego, co czułam i powiedzieć 
to, o czym mówić nie potrafiłam, i przeżyć terapię, podczas 
której powstała największa część tej książki.

Najbardziej dziękuję dwóm osobom – psycholog Annie S., 
dzięki której rozpoczęłam przeżywanie tej historii w świecie 
rzeczywistym i wtedy też zaczęłam pisać, odreagowując te-
rapię; po jakimś czasie w mojej głowie pojawiła się wizja… 
co by było, gdybym wydała tę książkę? Czy to jest możliwe? 
Nieśmiało pomyślałam wtedy, że jeżeli to zrobię, będzie to 
oznaczało, że całkowicie pogodziłam się z własną przeszło-
ścią, jestem w stanie o niej mówić i jestem w stanie pomóc 
ludziom, których spotkały podobne zdarzenia.

Kolejną osobą, której chcę podziękować jest psychotera-
peuta Jarek – wielkie dzięki za twoją obecność; za zaszcze-
pienie we mnie fascynacji psychologią procesu, a przede 
wszystkim za przestrzeń, w której mogłam być prawdziwą 
sobą. Gdybym nie zobaczyła i nie uświadomiła sobie tego, 
że JA, to jakieś dwie odrębne osoby, to moje życie byłoby na-
prawdę smutne. Nie byłabym w stanie robić tego, co rzeczywi-
ście chcę robić, podejmować decyzji, które chcę podjąć i żyć 
w świecie teraźniejszym tu i teraz, a nie w świecie przeszłym, 



170

i zachowywać się tak, jakby to było w przeszłości. Dzięki temu, 
że Cię spotkałam – swoją „magią” sprawiłeś, że uwierzyłam 
w to, że wydam tę książkę, i że czas najwyższy realizować 
własne marzenia oraz robić to, co czuję, że chcę robić.

Jeszcze raz za to wszystko dziękuję
CAŁYM SERCEM DZIĘKUJĘ

Raz, dwa, trzy… znudziło mi się milczenie – powiedzia-
łam. Cztery… pięć? Chciałabym ci coś powiedzieć, pomimo 
tego, że mnie nie znasz. To trudne… ale powiem ci… znudził 
mi się ten widok, ciągle ten sam, ciągle ta sama sytuacja… 
ci sami ludzie, bezmyślne zdarzenia, które nie powinny się 
wydarzyć. Po raz kolejny szłam i po raz kolejny stały tam one 
– na pierwszy rzut oka dwie dziewczyny chodzące do… gim-
nazjum, może liceum. W każdym razie nie są zbyt bystre i na 
pewno nie są inteligentne, a raczej egoistycznie zazdrosne, 
że ktoś posiada coś, czego one nie posiadają. Kwestia druga 
to ich wiedza o życiu, która równa się zeru. Właśnie o tym 
chciałabym ci powiedzieć.

Wiesz, co przeżyłam? Nie… nie ma sprawy, ja sama w to 
nie wierzę… nie wierzę, ale jakimś sposobem to jednak mia-
ło miejsce. Wiesz, i to coś zmieniło moje życie… Pamiętaj 
rzeczownik przed przymiotnikiem, bo inaczej zmienia zna-
czenie na zgnieciony samochód… ma odwrót – wypadek 
samochodowy. Tak, to właśnie to coś. Właściwie nie jestem 
w stanie powiedzieć, co byłoby, gdyby go nie było… być 
może wcale nie byłoby lepiej? Nawet jeśli byłoby ok, skoń-
czyłabym to idealne, elitarne gimnazjum, pewnie dostałabym 
się tam, gdzie miałabym się dostać i pewnie poszłabym na 
studia tam, gdzie miałabym pójść. Ale… to być może tylko 
i wyłącznie przedłużyłoby mój koszmar. Ten, o którym nie 
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mówię głośno… Tu… jestem podsłuchiwana na każdym 
kroku. Ale ja mówię, bo milczenie niszczy… nienawidzę go. 
Właściwie to przez całe życie pragnęłam tego, żeby w końcu 
usłyszeć słowo… żeby wreszcie ktoś coś powiedział, ale nie 
krzyczał. Żebym była ja, ktoś i ktoś i może jeszcze ktoś… Ktoś 
z sercem prawdziwej matki, która sprawiłaby, że jej dziecko 
będzie się czuło bezpiecznie. Mężczyzna, który by mnie nie 
krzywdził, być może nazwany ojcem, tatą – tak to będzie mój 
ukochany tatuś. Następny ktoś to osoba, która nie będzie ze 
mną rywalizować, która będzie ze mną rozmawiać i spędzać 
czas, być bratem lub siostrą.

A wiesz, piszę nie na temat… Czasem zdarzają się takie 
dni, kiedy widzę człowieka i myślę: on nie docenia życia, nie 
wie, czym jest życie…

…10 lat traumy nie zniknie w 6 tygodni… jakie to dziw-
ne, że właśnie te słowa wpadły mi do głowy…

– A ty czego się boisz?
– Siebie…
– Dlaczego?
– Tak po prostu…
Ta młoda kobieta po drugiej stronie szyby jest już gotowa 

na to, by pożegnać się ze swoją bolesną przeszłością…
– Ile masz lat?
– Dwadzieścia.
– Jak się czujesz?
– Raczej dobrze, choć bywają i cięższe dni, wszyscy je 

chyba mamy.
– Jakie są twoje najlepsze wspomnienia z życia?
– Aktualnie najlepsze chwile w moim życiu związane są 

z poznaniem dwóch osób, w tym jednej, dzięki której ciągle 
tu jestem… Dzięki której uwierzyłam we własne siły, uwie-
rzyłam w siebie.
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– Kim jest ta osoba?
– To moja słodko-gorzka tajemnica.
– Dlaczego gorzka? Słodka?
– Czasem bywa gorzej, a czasem lepiej; chwile bólu, smut-

ku i rozpaczy można zaliczyć do tych gorzkich… Osobiste 
sukcesy, walkę wiodącą ku osiągnięciu wyznaczonego celu, 
dobre dni czy uśmiech na twarzy, do słodkich.

– Co sprawiło, że mówisz i czujesz się z tym dobrze?
– Myślę, że przede wszystkim zaakceptowanie samej sie-

bie – osoby, która ma wady i zalety, popełnia błędy i widzi 
w człowieku więcej niż inni…

– Akceptujesz swój wygląd, ciało?
– Miło mi to słyszeć, kiedy sama to w końcu wypowia-

dam, – tak akceptuję. bardzo lubię swoje ciało.
– Kiedy nastąpiła ta przemiana?
– To był właśnie słodko-gorzki czas wypoczynku, wyje-

chałam, przez trzy tygodnie dochodziłam do siebie, potem 
stanęłam przed lustrem, przebierałam się i nie mogłam wyjść 
z zachwytu. To moje, moje piękne ciało… radości nie było 
końca, zaczęłam się cieszyć, że to właśnie ja mam tak wyjątko-
we ciało, choć wiele wysiłku mnie to kosztowało. Ale wreszcie 
to dostrzegłam, choć jakiekolwiek ono by nie było, po prostu 
akceptuję siebie… i znam siebie, jak nikt inny… Wiem, co 
jest dla mnie dobre, a co złe. Potrafię rozpoznawać, z jakiego 
powodu czuję ból, potrafię sobie z tym radzić, im dłużej żyję, 
tym lepiej to wiem. Widzę, jak ludzie wzajemnie wpływają 
na siebie. Często ten wpływ niestety jest negatywny, choć oni 
tego nie zauważają, ale ich organizm i dusza wiedzą o tym 
bardzo dobrze… i dają o sobie znać bólem głowy, dusznościa-
mi, kaszlem, potliwością, nadmiernym oddawaniem moczu, 
bólem żołądka i innymi różnymi problemami.

Złotowłosa dziewczynka obiecała sobie nigdy nie zapomnieć 
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o trudnościach, przez które przeszła, i dokładać wszelkich 
starań, żeby człowiek i wszystkie istoty czujące, mogły od-
zyskać swą godność.
Zerwałam z przeszłością… I nie żałuję niczego. Zrobiła-

bym to samo po raz wtóry, bo nie chcę żyć w lęku.
O czym myślisz?
…że nie muszę udawać silnej. Wielka ulga! To bardzo waż-
ne, a w pewnym sensie najważniejsze…
Myślę o tym, że o wiele przyjemniej byłoby przeczytać taką 

historię i próbować się wczuć w sytuacje bohaterki, myśląc, 
że takie zdarzenia mają miejsce gdzieś, wyłącznie na drugim 
krańcu świata. Jednak tak nie jest… to moja historia. Opo-
wieść młodej kobiety mieszkającej w jednym z większych 
miast Polski. Taka sama historia może rozgrywać się tuż za 
ścianą twojego pokoju… postaraj się zareagować. Jeśli nie 
osobiście, to zawiadom przynajmniej odpowiednie służby. 
Możesz w ten sposób uratować komuś życie… Nie bądź 
obojętny!!!
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Jeżeli chcielibyście, Drodzy Czytelnicy, coś mi 
powiedzieć, skontaktować się ze mną, napiszcie: 

milenka38@wp.pl

Zamknęłam swoją przeszłość w szczelnej szufladzie… 
uchyliłam Ci jej kawałek, byś wiedział, że nie wszystko jest 
stracone… Byś mógł komuś pomóc… Byś wiedział, że lepiej 
mówić, niż milczeć… nawet jeżeli jest bardzo ciężko.
to przeszłość

Słowa niewypowiedziane…

Kiedy kłamiesz… widzę twoją bezradność,
Nie lubię kłamstw.
Każdy ruch jest zagadką – jedną wielką niewiadomą,
Każdy ruch sprawia trudność…
Wiem, co to znaczy.
Tak bardzo chcesz ukryć prawdę… ale czy warto?
Boisz się jej, prawda?
Lepiej wierzyć, że to kłamstwo…
Przecież najłatwiej powiedzieć – wariatka
Nietrudno mówić wszystkim wokół, że to urojenie
Wiem, nie jest trudno…
A wiesz, jak trudno ukryć prawdę, która każdego dnia prosi 
o ujawnienie?
Nie, nie wiesz, jestem pewna.
Tak samo, jak nie wiesz, ile sprawiasz mi bólu.
Przecież prawda nie istnieje – świat jest chory, niezrównany
Czy właśnie tak chciałaś zmienić mój świat?
Przykro mi, nie udało się, jedynie pogorszyłaś sprawę…
Jesteś dumna?
Tego nie wiem…
Nie chcę wiedzieć.



175

LIST DO…?

Nigdy tego nie powiem, bo nie mam w zwyczaju rozmawia-
nia z… a kim właściwie jest ten ktoś? Wiem, wiem, a może po 
prostu niedorób osobowościowy? Idealnie… A więc powie-
działabym ci, drogi niedorobie osobowościowy, ale to nie ja, 
a właśnie ty powinieneś czuć satysfakcję, przecież uwielbiasz 
się naśmiewać z innych. Zrobię taki trik – będę traktować cię 
właśnie tak, jak mi to kiedyś pokazałeś i zrobię to tylko i wy-
łącznie specjalnie dla ciebie (bo ja, w odróżnieniu od ciebie, 
mam własne życie, własne reguły gry i własną, choć pospolitą 
kulturę osobistą). Swoją drogą to wiem, z czego nie możesz 
być dumny, niedorobie drogi, nigdy, przenigdy w stosunku 
do innych LUDZI nie będę taka jak ty, w stosunku do mnie… 
I pamiętaj, ja w odróżnieniu od ciebie jestem CZŁOWIEKIEM 
posiadającym serce, duszę, uczucia i własną godność. Poza 
tym codziennie mam kontakt z LUDZMI, którzy, w przeci-
wieństwie do ciebie, są dorobieni osobowościowo. Chciałam 
powiedzieć, że nie masz prawa mówić – nic nie zrobiłem… 
Myślę, że powinieneś być szczęśliwy, że zniszczyłeś mi tak 
ważną dla mnie część życia. Ale właściwie to o czym ja mó-
wię? Pewnie zapytasz… to się streszczę, bo nie mam zamiaru 
tracić czasu i siły na pisanie na tej klawiaturze.

Zacznę od początku. Pewnego pięknego, upiornego wie-
czoru, było już późno… bardzo późno… jak zawsze zaczą-
łeś wrzeszczeć na mamę, jak zawsze coś ci się nie podobało, 
jak zawsze uważałeś się za pępek całego świata i jak zawsze 
robiłeś wszystko, by było nam – tak właśnie nam – czyli 
w przeciwieństwie do ciebie, ludziom którzy mają rozum, 
duszę i serce, jak najgorzej. Wiesz, co się stało tego feralne-
go wieczoru? Krzyczałeś, darłeś się, ja jak zawsze się bałam, 
chowałam głowę pod poduszkę, by tego nie słyszeć, starałam 
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się powstrzymywać własne myśli i własne uczucia, by prze-
żyć… płakałam. Jednak chyba cię to niedorobie nie obcho-
dziło, ale naprawdę strasznie się bałam, że zrobisz krzywdę 
mamie, zawsze kiedy się z nią kłóciłeś, obawiałam się właśnie 
tego i tego, że mnie uderzysz. Teraz powinieneś być dumny 
z tego, co zrobiłeś…

Nie byłam już w stanie wytrzymać kolejnej kłótni, nie 
miałam już siły, nie mogłam normalnie żyć i funkcjono-
wać… Poszłam i zamknęłam się w łazience (żebyś wiedział, 
jak wtedy się dobrze czułam). Usiadłam na brzegu wanny, 
sięgnęłam po maszynkę, te ostrza się tak ślicznie błyszcza-
ły i po chwili pierwszy raz w życiu poczułam się szczęśliwa. 
Wiesz dlaczego? Przez te kilkanaście lat nagromadziło się 
we mnie tyle złości i nienawiści do ciebie, niedorobie oso-
bowościowy, że odczułam ogromną ulgę, kiedy widziałam 
krew spływającą w dół po moim nadgarstku. To nawet nie 
bolało. Gdyby nie ten wieczór i gdyby nie te dni, w których 
nasłuchałam się, jak to nienawidzisz mamy, prawdopodob-
nie to nigdy by się nie stało… i na pewno nie musiałabym 
teraz z tym walczyć… a może byłbyś czelny po raz kolejny 
powiedzieć, że jestem wariatką? Nie, nie jestem, pomyliłeś 
adresy, takie teksty powinieneś kierować pod własnym ad-
resem. Tak naprawdę to boli, czasem się wstydzę poruszać 
wśród innych ze świadomością, że nie mam ręki tylko jedną 
wielką bliznę… sznyt na sznycie, nie mogę spać, bo każdy 
ruch sprawia mi ból… nie mogę spać, bo czuję, że ta krew 
ciągle spływa w dół, nie mogę spać, bo nie mam pewności, 
że zaraz się nie wykrwawię… głównie nie mogę spać, bo 
przez każdy ułamek sekundy czuję okropny ból. Nienawidzę 
tego, ale trwa to już tak długo, że musiałam się przyzwyczaić.

To właściwie dopiero wstęp… zawsze nienawidziłam tego, 
jak wyglądasz, zawsze brzydziłam się, gdy ktoś porównywał 
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mnie do ciebie, zawsze będę się tobą brzydzić. A gdy pomyślę 
o tym, jak kiedyś zacząłeś się ze mnie śmiać, bo zobaczyłeś, 
jak ćwiczę… nie wiem, co mam czuć, ale być może to smutek. 
Wkrótce po tym poniżyło mnie jeszcze kilka osób i w końcu 
stało się… Zaczęłam wymiotować, nie jestem w stanie poli-
czyć, ile razy zrobiłam to przez ciebie, ile razy głodziłam się, 
bo bałam się wejść do tej głupiej kuchni czy w ogóle wyjść 
z pokoju… A wiesz, co w rezultacie się stało? To naprawdę 
ciekawe, niedorobie, jak ja cię nienawidzę, minus 13 kg i by-
łam taka szczęśliwa… bo wiedziałam, że już nigdy nie przy-
tyję i już nigdy nie będę podobna do twojego niedoróbstwa, 
bałaganiarzu. Powinieneś mieć również satysfakcję z tego 
względu, że wtedy zatrzymałam swoje początkowe stawanie 
się kobietą, przecież ich nienawidzisz… Dodatkowo przez 
pół roku mogłam być zwykłą, małą dziewczynką, która tak 
naprawdę nigdy nie zasłużyła na miano „zwykłej”. Najlepsze 
było to, że mając 18 lat, ważyłam mniej od tego, ile ważyłam, 
mając lat 11… Ale właściwie to ty akurat mógłbyś sobie o ta-
kiej wadze pomarzyć, tak jesteś okropną grubą świnią.

Kiedyś po raz kolejny się pocięłam i chyba to był raz set-
ny bądź tysięczny, nie miałam gładkiej, jasnej skóry na ręce, 
bo miałam czerwone, bolące, krwawiące sznyty… Modliłam 
się, żeby umrzeć, bo nie miałam już siły. To tak okropnie bo-
lało. Śmierć boli mniej? – myślałam wtedy. Wyobraź sobie, 
że miałam okazję się przekonać. Pewnego razu po raz kolej-
ny zachorowałam. Miałam zapalenie krtani, było mi bardzo 
ciężko oddychać, dusiłam się… mama wiedziała, co zrobić. 
Będąc dzieckiem, zawsze pomagało mi, gdy mogłam oddychać 
podczas choroby zimnym powietrzem. Skąd to powietrze? 
Z zamrażalnika… Pamiętasz, co wtedy zrobiłeś? Zacząłeś 
wrzeszczeć, groziłeś mamie, że ją zabijesz, a potem pozabi-
jasz nas – mnie i moją siostrę. Zaczęłam płakać i dokładnie 
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pamiętam, że upadłam wtedy na ziemię, zaczęło drętwieć mi 
ciało, nie mogłam złapać oddechu… łaskawie zawiozłeś mnie 
do szpitala, bo mama ci kazała, ale ty szedłeś dumnie. Jechałeś, 
nie myślałam wtedy o tym, że chcę umrzeć, bo nie chciałam, 
byłam zimna jak lód i sztywna jak patyk, nie wiedziałam, co 
się dzieje, zdrętwiała mi już szyja i zaczęły drętwieć usta, nie 
byłam w stanie już oddychać. Wtedy nie byłam w stanie my-
śleć o niczym, ja już nie mogłam myśleć… Zobaczyłam wte-
dy całe swoje życie przed oczami, życie, które znowu mogło 
się przez ciebie skończyć. Chciałeś żebym umarła, nawet nie 
pomogłeś mamie – to ona wnosiła mnie na drugie piętro po 
schodach i to ona była przy mnie… zresztą gdybyś się tam 
pojawił, to chyba zaczęłabym krzyczeć. Przeżyłam… No tak, 
trochę to nie po kolei przedstawiam, ale w gruncie rzeczy, co 
takiego niedoroba jak ty, może obchodzić kolejność? Wcze-
śniej był raz, później może dwa, kiedy próbowałam z twojego 
powodu odebrać sobie życie… Nienawidzę cie.

Na początku nie tylko ty byłeś winny… Wtedy myślałam 
o tym, żeby wyskoczyć z balkonu, ostatecznie jednak po-
cięłam się drastycznie, byłam u babci… a z resztą nie chcę 
ci o tym mówić. Później? Generalnie to powinnam pogra-
tulować, że zbyt wcześnie widziałam, jak wygląda człowiek 
mocno podpity. Może myśląc o pytaniu Małego Księcia do 
Pijaka: – Dlaczego pijesz? – Żeby zapomnieć, postanowiłam 
spróbować? Tak, tak bardzo chciałam zapomnieć o tym, 
że mieszkam z takim niedorobem jak ty. Wierzyłam, że jak 
się napiję, będzie lepiej… Nie tyle zapomnę, ale już mnie 
nie będzie i nie będę już pamiętać. Wypiłam całą butelkę 
z twojej niedorobionej skrytki na alkohol, nie wiem, co to 
było, coś niebieskiego, później popiłam piwem… w końcu 
pomyślałam, że robię coś dziwnego i czułam się normalnie, 
choć nieźle bolała mnie głowa i poszłam spać. Jest jeszcze 
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coś, co zakończyło się słodko-bolesnym snem. Nie wiem, 
o co dokładnie chodziło, ale wiem, że wrzeszczałeś na mnie, 
że miałeś o coś pretensje i w końcu zostałam sama w domu. 
Co zrobiłam? Weszłam na regał w kuchni i otworzyłam szaf-
kę pełną leków… Były w różnych kolorach… połknęłam 30 
białych tabletek, a później całe opakowanie ibupromu. Po-
tem zaczęłam układać kolorami… czerwone, zielone, nie-
bieskie, żółte i białe też, bo wzięłam kolejne opakowanie 
tego, co połknęłam na początku. Możesz sobie policzyć… 
bo mnie już to nie interesuje, ile tego było, masz 5 kolorów 
i przynajmniej po jednym całym opakowaniu, ale było tego 
więcej. Zadowolony? To cię zasmucę, bo później chciałam 
brać jeszcze… ale odwróciłam opakowanie i tam było napi-
sane, że przedawkowanie wiąże się z uszkodzeniem nerek. 
Jak byłam mała, miałam chore nerki… i nie wzięłam tych 
proszków tylko dlatego. Niby absurdalne, prawda? Połknę-
łam już tyle, a tu nagle popatrzyłam na opakowanie… Do-
brze, że to zrobiłam. Być może chciałam ci zrobić na złość 
i przeżyć po raz kolejny? Nie wyobrażasz sobie nawet, jak 
może czuć się człowiek po zażyciu tak dużej liczby tabletek. 
Chciałam zasnąć… nie udało się niestety, może po godzinie 
w końcu zamknęłam oczy. Leżałam w łóżku i zaciskałam 
zęby na swoim nadgarstku… Czułam, że w środku moje-
go organizmu coś mnie rozrywa, takie szybkie szarpnięcia, 
wiesz, jak się bałam? Nie wiedziałam, co się dzieje i co robić. 
Chciałam zadzwonić po karetkę, ale nie miałam siły, poza tym 
nie chciałam po raz kolejny zostać nazwana wariatką… i nie 
chciałam widzieć twojej głupiej, niedorobionej miny, że niby 
nic się nie stało i że przecież nic nie zrobiłem. To nie było 
zabawne. Jak miałam 14 lat powiedziałeś mi, że nie jestem 
twoją córką. Wiesz, nie zrobiło to na mnie wrażenia, bo od 
prawieków nie istniejesz dla mnie.
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Straszne jest tylko to, że przez tak wiele lat musiałam 
cierpieć, że działo się ze mną to, co się działo. Strach, który 
czułam, był tak potężny, że nie byłam w stanie poprosić ko-
gokolwiek o pomoc. Możesz czuć się współodpowiedzialny, 
WINNY temu, że moje życie parokrotnie przekręcało się o 180 
stopni. Miłe jest to, że napisałam to z tak wielką obojętno-
ścią z jak wielką obojętnością obchodziłeś się niedorobie ze 
mną przez całe moje wcześniejsze życie. Koniec. Nie istnie-
jesz w nim.

Wiem, że w końcu nastąpi moment, kiedy nagle przypo-
mnisz sobie, że istniałam. Niech nie będzie zaskoczeniem 
chwila, w której powiem: nie znam cię człowieku. Usilnie 
będziesz starał się przypomnieć o sobie, wołał: to ja! Pytał: 
nie pamiętasz mnie? Z chęcią odpowiedziałabym – Nie, nie 
pamiętam. Nie wiesz nawet, jak bardzo tego bym chciała.

To ciągle ten sam świat, te same wspomnienia… Jedy-
ne czego teraz potrzebuję, to gumki, która pozwoliłaby mi 
wymazać litery twojego imienia z mojej pamięci… Jedna za 
drugą stoją od wielu lat w zmęczonym umyśle błagającym 
o litość. Wysłuchasz tej prośby? A może ją spełnisz?

Odejdź! Chce tylko tego, zezwól wreszcie na chwilę spo-
kojnego i nieprzerwanego snu. Czy to tak wiele? Nie, nie 
chcę znać odpowiedzi, po co w ogóle pytam? Wiem, że po 
raz kolejny będziesz próbował mnie oszukać. Odwrócę się 
i powiem: nie znam cię… odejdź. Poprosisz o pomoc… i będę 
jedyną osobą na całym świecie, która… będzie dobrze wie-
dzieć, co ci dolega. Niby to takie proste… prawda? Nie za-
szkodzić i pomóc… Jak myślisz? Co zrobię? Odwrócę się 
i powiem: nie znam cię człowieku. Może pomyślisz, że jestem 
złą kobietą…? Akurat wtedy będę aniołem, a one pomagają 
tylko tym, którzy zasłużyli. Pomyślisz: przecież zasłużyłem? 
Zapytam: Co zrobiłeś? Odpowiesz: żyłem. Ale czy dobrze? 
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Będę dopytywać… skiniesz głową, że tak, a wtedy pokażę 
ci palcem scenę, która zaprzecza temu, co mówisz. Pamię-
tasz? To może była zabawa, tylko dlaczego przeżyć musiała 
to… dwunastolatka? Fajnie było, prawda? Tylko potem ona 
wybrała drogę śmierci… Zapytasz: Jak to? Czyżby wzięło ci 
się nagle na ciekawość? Odwrócę się i powiem: nie znam cię 
człowieku. Skrzyżuję palce i krzyknę: koniec! Pamiętaj niezna-
jomy, że byłam aniołem. Wiesz co to oznacza? Odpowiesz: 
nie, nie wiem. To ja: dziecko, które skrzywdziłeś. Zaniemó-
wiłeś? I wtedy wyrzucę lek w otchłań. Pamiętaj nieznajomy, 
że miałam go tylko ja. Co to oznacza, zapytam: wiesz? Tak, 
mam problem – nieśmiało powiesz. Doskonale! Lecz już jest 
za późno… teraz to właśnie ty będziesz musiał sobie radzić 
ze wszystkim sam… Zadowolony? – dopytam… Odpowiesz: 
tak. Dodam z uśmiechem na twarzy, że będziesz to robił 
w piekle… z którego nie ma już odwrotu. Poradzisz sobie? 
Zamilkłeś… Pamiętaj jedno – byłam aniołem, nie złą kobietą.


