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ycie jest szans , chwyć j . ycie jest śi knem, śŚdziwiaj je.
ycie jest radŚ ci , śróbuj j . ycie jest snem, uczy go śrawd .
ycie jest wyzwaniem... ycie jest gr , zagraj w ni .
ycie jest cenne, dŚce je. ycie jest bŚgactwem, strze gŚ...
ycie jest tragedi , śŚjmij j . ycie jest śrzygŚd , rzuć si w ni .
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Wierz we wszystkŚ, cŚ naśisałam w tej ksi ce. W ka de słŚwŚ,
ka d łz i u miech.
Wierz , e Wam te trŚch tej wiary śrzeka , a je li nawet śójdziecie własn drŚg , tŚ ta ksi ka Was na chwil zatrzyma. Je li masz
t ksi k w dłŚniach, tŚ musi być ju śŚłŚwa maja 2009 roku.
Ja śisz te słŚwa 1 marca 2009 le c na łó ku w szlafrŚku w ró ŚwŚbiałe Świeczki, słucham Celine DiŚn i czasami zerkam w lustrŚ, eby
si uśewnić czy naśrawd JESTEM. Ty te jeste . Pi kna, dŚskŚnała
i jeste cudem.
Jeszcze tydzie temu byłam śewna, e nie b dzie adnej ksi ki.
Chciałam le eć dalej na dnie swŚjej rŚzśaczy, zwini ta w kł bek, złamana bólem, słabŚ ci i bezgranicznym smutkiem. I ŚtŚ któregŚ
ranka wstałam z śŚstanŚwieniem, e jednak naśisz , stwŚrz , śŚł cz , tchn ycie w siebie.
Nie śŚddawaj si . Walcz. Ka da sekunda naszegŚ ycia jest tegŚ
warta. ycie jest cudem. Ty jeste cudem. Wstawaj, walcz!
„Jeste Arcydziełem i Michałem AniŚłem własnegŚ ycia. Dawid,
któregŚ rze bisz, tŚ Ty sam.”1 Pami taj, e „wszystkŚ mŚ e si zdarzyć, je eli naśrawd w tŚ wierzysz. TwŚja wiara sśrawia, e tŚ si
dzieje.”2 „ yj według yciŚrysu, który chciałby dla siebie naśisać.”3
Pami taj te Ś SŁOWACH. Ka de twŚje słŚwŚ tŚ YCZENIE.
WyśŚwiadasz je, a cały Wszech wiat natychmiast si dŚ niegŚ dŚstosŚwuje. SłŚwa maj mŚc. Ty j masz.
Jestem wielk czarŚwnic . Mam dŚst ś dŚ ŚgrŚmnych mŚ liwoci, du e zdŚlnŚ ci, du e wyczucie, skutecznie uruchŚmiŚn intuicj ,
i wiem dŚskŚnale, cŚ jest w yciu wa ne i wartŚ ciŚwe. PŚsiadam
dost ś dŚ ródła śrawdy. DŚ ródła uniwersalnej m drŚ ci.
Ty tak e.

1

Dr. Joe Vitale, cytat z filmu Sekret
Frank Lloyd Wright
3 Aleksander Kumor
2
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Sśecjalne śŚdzi kŚwania dla Czytelników:
jeste cie dla mnie w tym samym stopniu insśiracj , w jakim,
mam nadziej , ja uczestnicz w Waszym yciu.
Ja bez Was nie istniej , jeste cie bardzŚ wa n cz ci mŚjegŚ wiata.
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AlbŚ chŚd , śrzytul mnie,
albŚ Śdejd i śrzebacz,
i niech stanie si tŚ tu i teraz.
Albo teraz i ju
kiedy niebŚ ci zsyła,
albŚ wszystkŚ skŚ czŚne i wybacz.
Andrzej Piaseczn y, ChŚd śrzytul, śrzebacz, z śłyty: Spis rzeczy ulubionych

FŚr my Karma…
(So close no matter how far)
Love is the only way out of solitude
- miłŚ ć tŚ jedyne wyj cie z samŚtnŚ ci

…i Śd dnia, w którym Ci sśŚtkałam mam: Śczy br zŚwŚ-niebieskie,
w sercu wytatuŚwane TwŚje imi ,
a dusz , umysł i ciałŚ zaśisane histŚri naszej miłŚ ci.
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Ksi k t dedykuj :
MŚjemu M Świ PiŚtrŚwi i Córce KarŚlinie – razem dalej do przodu,
z wiatrem i pod wiatr. Za cierśliwŚ ć, za czas, cŚ śrzed nami i za tŚ,
e tak śi knie śŚtrafimy si ró nić.
PrzyjaciŚłŚm – Starym i Nowym – Kasi Ciechanowskiej (Moja Przyjaciółka, Wsśaniały CzłŚwiek i UtalentŚwana Wró ka).
TŚ dŚ ć nietyśŚwe, ale jestem jak ZłŚta Rybka, zatem:
„Nikt nie mŚ e tracić z Śczu tegŚ, czegŚ śragnie, nawet kiedy śrzychŚdz chwile, gdy zdaje si , e wiat i inni s silniejsi. Sekret tkwi
w tym, by si nie śŚddać” – Paulo Coelho, Pi ta Góra.
MŚnika uśarcie d y dŚ celu, a sukcesem w jej yciu śisarskim s
wsśaniałe ksi ki kŚj ce serce i umysł. Dzi kuj , e jeste , MŚniu
i GRATULUJ – naśisz tŚ w dedykacji w ksi ce Śde mnie.
NŚ tŚ naśisałam… chŚć mi trŚch niezr cznie.
Ani Br dŚwskiej (Ty cz ci megŚ serca, dŚtkni ta śrzez LŚs rŚzumiesz mnie bez słów).
A ce Karśi skiej (była ŚgrŚmn insśiracj i wsśółautŚrk dialogów,
w tym czasie bardzŚ cierśiała, ale zawsze znalazła czas i sił , eby my
śŚcierśiały razem).
Agnieszce JackŚwiak (za Ś ywczy ŚśiermandŚl i yciŚw m drŚ ć).
Ewie HŚrzeli (za sŚlidaryzŚwanie si w analŚgicznej sytuacji).
Magdzie urawskiej, Kasi Rogali, Agnieszce Ziarnik, Arturowi Szklarczykowi, Marioli Sznapce, Agnieszce Kminikowskiej, Ani Kosiakiewicz, Joasi Szczypek, Agacie Brodowicz, Kasi Madey, MichałŚwi Bobrowskiemu, MariuszŚwi GrabŚwskiemu, TŚmkŚwi WŚ niakŚwi,
Andrzejowi Drelichowi (za wsparcie, cierśliwŚ ć i czas).
Ali Pleszkiewicz (za insśiracj dŚ ćwicze na siłŚwni, cierśliwŚ ć,
zrozumienie i dŚbre słŚwŚ).
JanuszŚwi LeŚnŚwi Wi niewskiemu – rybakowi dalekomorskiemu,
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śisarzŚwi, który Ś miłŚ ci ŚśŚwiada w swŚich ksi kach tak, jak nikt
– wsśaniałemu PrzyjacielŚwi i niezwykłemu m czy nie. Dzi kuj , e
jeste …
Dzi kuj Wam, e nie śŚzwalali cie mi umrzeć, e kŚntrŚlŚwali cie
mŚje sśadanie na dnŚ, wiedz c, e jestem uśarta i śŚzwalaj c mi na
uciekanie do mojego kokonu. A ja, mimŚ wszystkŚ zawsze czułam na
ślecach Wasz Śddech, a na ramiŚnach Wasz dłŚ . Dzi kuj za słŚwa
wsparcia i zwyczajny OPR4. Dzi kuj , e jeste cie. Dzi ki Wam jestem
ja. I ta ksi ka.
MŚjej Mamie, Halinie, za esemesy, w których śisała, jak bardzŚ mnie
kŚcha, jednŚcze nie infŚrmuj c mnie, e jestem całkiem nienormalna.
Te Ci kŚcham, Mamu . I babci i dziadziusia te kŚcham. I „śrawie” mamie - te Halinie, za tŚ, e traktuje mnie jak wł asne dziecko.
Mojemu Ojcu za materiał genetyczny.
MŚim znajŚmym z Fitness Clubu, a szczególnie RŚbertŚwi Stanisławskiemu, Agnieszce Olejnickiej, Ewie Winczewskiej, Joli Gogolewskiej,
Darii Kazimierskiej, Justynie Mazepus.
PŚmysłŚdawcŚm w tków zagranicznych – Marcie i Lidce Balcerzak,
Adze, SzukierkŚwi, KrólŚwi.
Sśecjalne śŚdzi kŚwania dla Kasi Krzan, która cierśliwie, bez słŚwa
skargi znŚsiła milion moich poprawek oraz Ewie yli skiej za śrac
sśŚłeczn i suśer śrŚjekt.
PatrŚnŚm medialnym za zaufanie i wiernŚ ć.
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Opiermandol.
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OPOWIE Ć INDYJSKA

Mój śrzyjaciel ŚtwŚrzył szuflad w stŚliku nŚcnym swŚjej Śny
i wyci gn ł śakuneczek Świni ty w biały śaśier. Odwin ł śaśier
i zŚbaczył śi kny, jedwabny komplet bielizny. „Kuśiła gŚ jakie dziewi ć lat temu, nigdy nie załŚ yła, śrzechŚwywała na sśecjaln Śkazje.
Dobrze. My l , e teraz b dzie ŚdśŚwiednia Śkazja. Zbli ył si dŚ
łó ka i śŚłŚ ył t bielizn ŚbŚk rzeczy, w które miała zŚstać ubrana
jegŚ Śna na śŚgrzeb. Kilka dni wcze niej umarła. Odwrócił si dŚ
mnie i śŚwiedział: Nigdy nie śrzechŚwuj niczegŚ na sśecjalne Śkazje,
ka dy dzie twŚjegŚ ycia jest sśecjaln Śkazj ”.
Nigdy nie zaśŚmn , jak te słŚwa zmieniły mŚje ycie. Teraz cz ciej czytam ksi ki, siaduj na tarasie i śŚdziwiam śanŚram ŚgrŚdu.
Nie marnuj czasu na wyszukiwanie chwastów. PŚ wi cam wi cej czasu rodzinie i przyjaciołŚm. Nie jestem śracŚhŚlikiem. ZrŚzumiałem,
e ycie daje nam do wiadczenia nie śŚ tŚ, aby je śrze yć, ale śŚ tŚ,
by z nich kŚrzystać i cieszyć si . Nie śrzechŚwuj niczegŚ. CŚdziennie u ywam najleśszej zastawy stŚłŚwej. Gdy tylkŚ zaśragn , ubieram
si w nŚwy garnitur, eby śój ć w nim dŚ suśermarketu. Ju nie śrzygŚtŚwuj wyj tkowych śŚtraw jedynie na wielkie urŚczystŚ ci, rŚbi
tŚ kiedy tylkŚ mam na tŚ ŚchŚt . SfŚrmułŚwania: „kiedy tŚ zrŚbi ”,
„śewnegŚ dnia”, „nast śnym razem” wykre liłem ze swŚjegŚ słŚwnika. Je li nie zaszkŚdzi rŚbić śewne rzeczy teraz, tŚ śŚ cŚ czekać? Nie
wiem, cŚ zrŚbiłaby Śna mŚjegŚ śrzyjaciela, gdyby wiedziała, e nast śnegŚ dnia ju jej nie b dzie. My l , e zadzwŚniłaby dŚ człŚnków
swŚjej rŚdziny i najbli szych śrzyjaciół, a mŚ e tak e dŚ dawnych
znajŚmych. ZadzwŚniłaby, aby śrześrŚsić za stare kłótnie
i śrzykrŚ ci. Chciałbym my leć, e śŚszłaby dŚ restauracji chi skiej,
jej ulubiŚnej. S takie małe, niezrŚbiŚne rzeczy, które by mi dŚkuczały, gdybym miał wiadŚmŚ ć, e zŚstałŚ mi niewiele gŚdzin. DŚkuczliwe, bo nie zobaczyłbym ju mŚich śrzyjaciół, których zamierzałem
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Śdwiedzić „śewnegŚ dnia”. DŚkuczliwe śrzez tŚ, e nie naśisałabym
listów, które chciałem naśisać „któregŚ dnia”. DŚkuczliwe i smutne,
bŚ nie zd yłbym śŚwiedzieć mŚjemu rŚdze stwu i mŚim dzieciŚm
jak bardzŚ ich kŚcham. Teraz śŚstanŚwiłem nie śrzechŚwywać „na
sśecjalne Śkazje” niczegŚ, co dopełniałŚby nasze ycie radŚ ci
i szcz ciem. Ka degŚ dnia mówi sŚbie, e ów dzie jest wyj tkŚwy.
Ka dy dzie , ka da gŚdzina, ka da minuta jest wyj tkŚwa.
Ta Tantra jest dla Ciebie. TŚ wskazówki na ycie:
– ch tnie śŚmagaj innym ludziŚm
– ucz si na śami ć swŚich ulubiŚnych wierszy i nie wierz we
wszystko, co widzisz
– mów „kŚcham ci ” tylkŚ wtedy, gdy jest tŚ śrawda
– gdy mówisz „śrzykrŚ mi” śatrz drugiej ŚsŚbie w Śczy
– wierz w miłŚ ć Śd śierwszegŚ wejrzenia i nigdy nie miej si
z cudzych marze
– kŚchaj gł bŚkŚ i nami tnie
– mŚ esz czasami ŚdnŚsić śŚra ki, ale bez ryzyka nigdy nie b dziesz ył śełni ycia
– mów śŚwŚli i my l szybkŚ
– śami taj, e ŚgrŚmna miłŚ ć, jak wszystkie wielkie sukcesy,
wymaga du egŚ ryzyka
– gry śrzegrasz, wyci gnij z tegŚ wniŚsek i śami taj Ś trzech złotych zasadach:
1. szacunek do siebie
2. szacunek dla innych
3. ŚdśŚwiedzialnŚ ć za swŚje czyny.
Nie śŚzwól, aby mały śrŚblem zniszczył wielk śrzyja .
Gdy wiesz, e śŚśełniłe bł d, natychmiast gŚ naśraw.
U miechaj si , gdy odbierasz telefon, ten ktŚ dzwŚni, usłyszy tŚ
w twŚim głŚsie.
We lub z ŚsŚb , z któr ci si wsśaniale rŚzmawia.
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A gdy nadejdzie starŚ ć, ta umiej tnŚ ć b dzie znacznie wa niejsza od wszystkich innych.
Sś dzaj trŚch czasu w samŚtnŚ ci, Śtwieraj si na zmiany, ale
nigdy nie śŚrzucaj swŚich wartŚ ci.
Pami taj, e czasem cisza jest najleśsz ŚdśŚwiedzi .
Czytaj wi cej ksi ek i Śgl daj mniej telewizji.
yj dŚbrze i uczciwie: gdy ju b dziesz stary i wsśŚmnisz śrzeszłŚ ć, b dziesz mógł cieszyć si swŚim yciem śŚ raz drugi.
Ufaj Bogu, ale zamykaj dobrze drzwi.
Czytaj miedzy wierszami, dziel si swŚimi umiej tnŚ ciami – to
jest sśŚsób, by być nie miertelnym
yj w zgŚdzie z ślanet .
Nie śrzerywaj kŚmu , gdy Śkazuje ci czułŚ ć.
Pilnuj swŚich interesów – nie wtr caj si dŚ sśraw innych.
Nie ufaj temu, ktŚ zamyka Śczy śŚdczas śŚcałunku
I kochaj, kochaj, kochaj.
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Instrukcja obsługi, czyli jak czytać:
1. najleśiej uwa nie i bez nieśŚtrzebnych śrzerw. Za nieśŚtrzebne
śrzerwy uwa a si wszystkŚ, śŚza Śśró nianiem ś cherza i lodówki.
2. ci g gwiazdek Śddziela bŚhaterki dwóch ŚśŚwie ci – Hank
i Marij .
3. trzy gwiazdki oddzielaj wydarzenia w Śbr bie tej samej histŚrii.
4. śŚ szcz liwym dŚbrni ciu dŚ kŚ ca nie nale y udawać si na
śsychiatryczne leczenie zamkni te.
Ę. zaleca si natŚmiast naśisanie maila dŚ autŚrki: monikasawicka.listy@autograf.pl, w którym – je li si nie śŚdŚbałŚ – miałŚ
mŚ na jej nawrzucać, sflugać i sśŚniewierać. A je li si śŚdŚbałŚ
mŚ na śŚśrŚsić j Ś r k , śrzy czym śami tać trzeba, e ma tylkŚ
dwie, lub zwyczajnie, śŚ śrŚstu śŚwiedzieć: Sawicka, ty stary rowerze,
dała rad .
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PROLOG
Zawsze, kiedy jeste śrzy mnie bliskŚ, wyłazi ze mnie całe złŚ,
a wst śuje dŚbrŚ, wyciszenie i cieśłŚ. Jeszcze czuj Twój zaśach
i oddech, a TwŚja nieskŚ czŚna wra liwŚ ć siedzi mi na barkach i nie
mŚg jej strześn ć. A śŚwinnam, bŚ z TwŚj wra liwŚ ci w mŚim
ciele, w ród ludzi, z którymi śrzyszłŚ mi yć, byłabym martwa śŚ
tygŚdniu. Ja swŚjej śŚzbyłam si , gdy wraz z Śdej ciem mŚjegŚ
Dziecka, Śdeszły AniŚły, a ja kazałam im wzi ć te tŚ, cŚ we mnie
najlepsze – miłŚ ć, czułŚ ć, zdŚlnŚ ć emśatii, radŚ ć. I cŚ Ty najlepszegŚ zrŚbił? Przyjechałe i skaziłe mnie t swŚj dŚbrŚdusznŚ ci
i bezwarunkŚw miłŚ ci dŚ całegŚ wiata. Teraz b d musiała wzi ć
śrysznic i zetrzeć z kawałkami naskórka t TwŚj wra liwŚ ć, dokładnie sśłukać razem z krwi i łzami, eby śrzyśadkiem nie zŚstał
ani jeden milimetr, gram. Ani jedna krŚśla. Wła nie śŚstanŚwiłam, e
ju wi cej nie śŚzwŚl Ci śŚdej ć dŚ mnie zbyt bliskŚ z Śbawy śrzed
tym, e któregŚ dnia znŚwu naznaczysz mnie sŚb i zostaniesz, jak
tatua , jak wylew śŚdskórny, któregŚ nie da si usun ć, zlikwidŚwać.
A ja chc Śdej ć bez śŚ egnania, nie zŚstawiaj c śŚ sŚbie niczegŚ, za
czym bym t skniła tam, dŚk d śójd i niczegŚ, za czym by t sknili ci,
którzy zŚstan tutaj. Ale z Tob na sŚbie nie zrŚbi ani jednegŚ kroku. Ty jeste jak grawitacja. PrŚsz , śrzesta . Ju mnie wi cej nie naznaczaj, nie tatuuj, nie śrzenikaj, nie śrzyci gaj. PŚzwól mi Śdej ć,
kiedy i jak b d chciała.
– Obawiam si , e musz ci Śdmówić. TŚ jedyna rzecz, jakiej nie
mŚg dla ciebie zrŚbić. BŚ Śbiecałem sŚbie, e zanim umr , chc
walczyć Ś ycie. Nie ma znaczenia, czyje jest tŚ ycie. DŚśóki mŚg
i ć Ś własnych siłach, śójd tam, gdzie zechc .5 I ty te śójdziesz.

5

Paulo Co elho, Jedena cie minut
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CZERWONY
„jestem naznaczŚna wielŚma bliznami, ale śami tam tak e Ś wielu
szcz liwych chwilach, których nigdy bym nie śrze yła, gdybym nie
znalazła w sŚbie dŚ ć Śdwagi, aby śrzekrŚczyć śewne granice”
Paulo Coelho
Kolor czerwony śŚzwala na szybsze Śdzyskiwanie sśrawnŚ ci
umysłŚwej, śrzy śiesza rytm serca, daje uczycie cieśła, śŚśrawia nastrój. Jest uwa any za kŚlŚr miłŚ ci, działa śŚbudzaj cŚ. Czerwie
dŚdaje energii, Śdwagi, wyzwala bunt nami tnŚ ć, jest twórcza
i niszcz ca jednŚcze nie. SymbŚlizuje śŚtrzeb aktywnŚ ci fizycznej
i emocjonalnej, mŚ e infŚrmŚwać Ś słabym kr eniu krwi i niskim
ci nieniu. OsŚba, która lubi ten kŚlŚr ma gwałtŚwny charakter, jest
śłŚmienna i imśulsywna. Cechuje j Śdwaga, śŚrywczŚ ć, skłŚnnŚ ć
dŚ wsśaniałŚmy lnŚ ci. Jest tak e ŚsŚb niecierśliw i czasami egoistyczn . Jest to śŚdstawŚwy kŚlŚr sygnałŚwy. CzerwŚny jest dla ŚbserwatŚra ywy, widŚczny i śŚbudzaj cy. Jest symbŚlem Śgnia, cieśła
i Śstrze enia śrzed niebezśiecze stwem. Nawet w najczystszym odcieniu, jest bardzŚ intensywny i śrzyci ga uwag swŚj agresywn
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natur . Wynalazcy znaków Śstrzegawczych nie s jedynymi, którzy
zauwa yli ten mechanizm. Przemysł reklamŚwy tak e cz stŚ wykorzystuje kŚlŚr czerwŚny. Nawet małe czerwŚne elementy wywieraj
du y efekt i śrzyci gaj wzrŚk.
OsŚba, która wybiera kŚlŚr czerwŚny jakŚ Śkre lenie siebie samegŚ jest ambitna, Śdwa na, energiczna i ekstrawertyczna. Czerwie jest
jednŚcze nie najbardziej jaskrawym i dramatycznym sśŚ ród kŚlŚrów.
Jest równie bardzŚ ludzki i cielesny. Gdy wybierasz czerwŚny, Śznacza tŚ, e jeste ŚsŚb dynamiczn , bezśŚ redni i hŚjn . Masz silny
charakter, kŚchasz działanie i kŚnkurencj , dŚbrze wiesz, czegŚ
w danej chwili śragniesz i na Śgół tŚ dŚstajesz.
Kobiety, które wybieraj ten kŚlŚr, maj skłŚnnŚ ć dŚ szybkich
i emŚcjŚnalnych reakcji, m czy ni natŚmiast lubi wyró niać si
z tłumu, cz stŚ na śŚlu śŚlityki, jakŚ i uwielbiaj , gdy Śkazywany jest
im szacunek. Niektórzy zw ich gladiatŚrami, inni śrzywódcami. Jako
tacy, śŚsiadaj Śni zdŚlnŚ ć i mŚc śŚsuwania si dŚ śrzŚdu.
Je li wybrałe czerwie , jeste dzi ki swŚjemu seksaśilŚwi najba rdziej rzucaj c si w Śczy ŚsŚb w tŚwarzystwie. Za tŚb stŚi siła,
Śdwaga, śrzekŚnanie Ś własnych śrawach i danie sśrawiedliwŚ ci
dla wszystkich.
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Kilka lat temu wydarzyłŚ si w mŚim yciu cŚ , cŚ
w kŚnsekwencji uśewniłŚ mnie, e nie jestem z elaza, lecz
z śŚrcelany. Cały mój wiat zatrzymał si i zamilkł. ycie straciłŚ
zaśach, kŚlŚr i smak. Nawet, je li zamkniesz Śczy, wiat nie zniknie,
wi c leśiej mieć je szerŚkŚ Śtwarte, by móc sŚbie u wiadŚmić, czegŚ
chcemy. Z zamkni tymi Śczami nie Śsi gniemy zamierzŚnegŚ celu.
Od kilkunastu dni wiat znów śŚwŚli ruszył, a ja z nim. Nie wiem,
czy zdŚłam dŚtrzymać krŚku jemu i samej sŚbie, ale sśróbuj , bŚ
znŚwu Śdzyskałam bezmiern wŚl ycia, u wiadŚmiwszy sŚbie, e
tylkŚ ja mŚg nadać mu sens. UniŚsłam si lekkŚ na łŚkciach, wsśi łam na śalce i zacz łam wychŚdzić z dna mŚjej rŚzśaczy. RŚzliczyłam si z śrzeszłŚ ci , chŚć wiem, e ona i tak nie zniknie. I mŚ e
chcieć tak e zŚstać mŚj tera niejszŚ ci lub śrzyszłŚ ci . Ale dzi ju
wiem, e strach śrzed cierśieniem jest gŚrszy Śd samegŚ cierśienia.
Najbardziej cierśimy, gdy nie śŚtrafimy śŚdj ć adnej decyzji. I e
b dzie, cŚ ma być.
ycie jest zbyt krótkie i zbyt śi kne, by je zmarnŚwać. Chc yć
według yciŚrysu, który chciałabym dla siebie naśisać. Pragn być
zwariŚwana i śrze yć swŚje ycie tak, jak mnie si podoba, a nie tak
jak si podoba innym.
„(…) SśŚgl dam na Mirabelle, le y cicha, u miechni ta. Mam nadziej , e ci si tŚ sśŚdŚba, Mirabelle. My l , e min całe lata, zanim
ktŚ śrzyjdzie tu, by ci Śdnale ć. Jeste bliskŚ dŚmu i tych, których
kŚchasz. Chciałbym zŚstać tutaj z tŚb , ale musz ju i ć (…). Nigdy
ci nie zaśŚmn , ukŚchana. egnaj, Mirabelle, egnaj. Wiesz, jak bardzŚ ci kŚcham (…). My l Ś Mirabelle, która tam zŚstała. Wydaje mi
si , e dŚstrzegam delikatny blask wiec. (…) Och, Mirabelle, tak ba rdzŚ za tŚb t skni . W swŚjej leśŚcie nauczyła mnie widzieć (…).”6
PŚ raz ósmy czytałam Sśó niŚnych kŚchanków i śŚ raz ósmy śłakałam jak dzieckŚ. Najśierw łkałam bezgłŚ nie bŚj c si , e ktŚ mnie
usłyszy, a najbardziej, e ja sama. PŚ chwili śłakałam w głŚs, a łzy
zalewały mi śŚliczki. Płacz Śczyszcza. ChŚć czasem mam wra enie,
e sśrŚwŚkŚwany śrzez nas samych jest śewn fŚrm autŚdestrukcji.
6

Wiliam Wharton, Sśó nieni kŚchankŚwie
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Czyli stŚi tŚ w sśrzecznŚ ci z teŚri Śczyszczania, bŚ ta kŚjarzy si
śŚzytywnie. Czy autŚdestrukcja mŚ e być dŚbra? MŚ e. Je li jest jedynie metafŚr i śŚzwala narŚdzić si nŚwemu. Pełne zniszczenie,
a zaraz śŚtem narŚdziny. KŚniec zawsze Śznacza śŚcz tek. A ja ju
Śd dawna nie stałam w deszczu ani niegu z wyci gni tymi śrzed siebie dłŚ mi, z zamkni tymi Śczami, ale widz ca wszystkŚ i jeszcze
wi cej i nie czułam si cz stk tegŚ wiata. BŚ ten wiat ju śrzestał
być mój. Był bezśa ski, niczyj, nie umiał lub nie chciał mnie śŚk ochać, być mŚ e, dlategŚ, e ja nie umiałam śŚkŚchać jegŚ. Nie tak
dawnŚ wydawałŚ mi si , e trzymam wiat w dłŚni. e mŚg wszystkŚ. A teraz? CałkŚwity brak symbiŚzy tak niezb dnej dla zachŚwania
równŚwagi. TŚ ju nie był mój wiat i ja nie byłam jegŚ.
A dŚ tamtegŚ śŚśŚłudnia. Nie wiedziałam, e Śtwieraj c email,
Śtwieram drzwi. Chwil wcze niej nawet ich nie widziałam.
List do mnie
Sśróbuj usun ć chŚć śar kamieni z TwŚjej cie ki, tak jak ci, Śd których
si uczyłem, usuwali je z mŚjej. MimŚ, e śŚdŚbnŚ cał wiedz wszech wiata
mamy w sŚbie i w druj c śrzez ycie jedynie śrzyśŚminamy sŚbie wszystkŚ, za wsze b dziemy szukać mistrzów, którzy śŚka nam drŚg . Dla mnie najwa niejszym nauczycielem jest śŚ śrŚstu drugi człŚwiek, bŚ kŚntakt z inn ŚsŚb jest
najwi ksz insśiracj . WartŚ śrzejrzeć si w lustrze zachŚwa kŚgŚ , ktŚ staje
ŚbŚk nas. TŚ, cŚ w nim razi, tŚ nasze ukryte l ki, nasze własne wady. TŚ, co
zachwyca, tŚ nasze wewn trzne wiatłŚ Śdbite w jegŚ duszy. WartŚ śŚsłuchać, cŚ
ma nam dŚ śŚwiedzenia. Krytyka uczy, akceśtacja wzmacnia śŚczucie własnej
wartŚ ci, a relacje z ŚsŚbistych dŚ wiadcze innegŚ człŚwieka śŚkazuj ŚgrŚmn
ró nŚrŚdnŚ ć yciŚwych cie ek, śŚmagaj c jednŚcze nie Śkre lić śŚziŚm naszej
emśatii. DlategŚ tak bardzŚ ceni sŚbie sśŚtkania z drug ŚsŚb , a mój dŚm jest
zawsze Śtwarty. MŚ na dŚ mnie zaśukać niemal Ś ka dej śŚrze dnia i nŚcy, bŚ
ka dy gŚ ć śrzynŚsi ze sŚb nŚwe dŚ wiadczenie, ka dy gŚ ć w jednej chwili mŚ e
stać si mŚim nauczycielem, dzi ki któremu Śdkryj cŚ zuśełnie nŚwegŚ.
Jestem wiadŚmy, e mŚje my li wśływaj na rzeczywistŚ ć, wi c biŚr Śdś owiedzialnŚ ć za wszystkŚ, cŚ mnie sśŚtyka, biŚr c ŚdśŚwiedzialnŚ ć za swŚje
my lenie.
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TrudnŚ jest śrzyci gn ć szcz cie, je li uwa a si siebie za kŚgŚ gŚrszegŚ,
ktŚ na nic dŚbregŚ nie zasługuje. WartŚ, zatem i dlategŚ mieć śŚzytywny stŚsunek
dŚ własnej ŚsŚby. PŚza tym, kiedy kŚcha si siebie, wszystkŚ rŚbi si z miłŚ ci .
CzłŚwiek rŚzwija si , śrŚmieniuje miłŚ ci , śrzyci ga wi cej śŚzytywnej energii. 7
***
Być mŚ e śŚd wśływem listu Śd nieznajŚmegŚ lub te wzruszenia WhartŚnem, albŚ jednym i drugim, skre liłam słŚwa, których znaczenia nie rŚzumiałam. MŚgły być śŚcz tkiem mŚjej nŚwej ksi ki,
marzeniem, fantazj lub śŚ śrŚstu mŚgły nie mieć adnegŚ znaczenia.
Jednak tŚ naśisałam. SślŚtłam litery w słŚwa, ze słów utkałam zdania, a ze zda zacz łam dziergać yciŚrys, według któregŚ chciałam
yć. MŚ e tŚ śŚcz tek mŚjej ksi ki?
Moja droga Karmo,
„Znalazłam Ciebie gdzie na kŚ cu wiata i wszystkŚ ju wiem.
Szukałam całe dnie, miesi ce, lata i Śdnalazłam Ci . Ju wiem, e Śd
dzi chc dzielić z tŚb wszystkie mŚje sny. Zasyśiać i budzić si śrzy
Tobie dŚ kŚ ca swŚich dni.”8 Chc widzieć wiat w kŚlŚrach t czy.
Czy mŚ esz gŚ dla mnie nimi śŚmalŚwać? PŚzwól mi być TwŚj t cz .
Wierz w Przeznaczenie, uwa am, e na wszystkŚ w naszym yciu
jest odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. Ten czas dla nas przyszedł niesśŚdziewanie i wydawać by si mŚgłŚ, e śrzyśadkŚwŚ. Ale
w śrzyśadki te nie wierz , zatem… śrzeznaczenie.
Nie wiem, ktŚ i dlaczegŚ śŚstanŚwił, aby Ty stan ł na mŚjej
drŚdze, a ja na twŚjej, na granicy dwóch ró nych krajów, ró nych
kultur, ró nych wiatów, ale szczerze mówi c, małŚ mnie tŚ Śbchodzi, bŚ ŚgrŚmnie si ciesz , e tak si stałŚ. ChŚć dziel nas tysi ce
kilometrów, zrŚbi wszystkŚ, eby czuł mŚj ŚbecnŚ ć tak, jak ja
7
8

priv.twoje-sudety.pl/%7Eszarotka/sens.html
Paulla, Od dzi – singiel z ś łyty: Nigdy nie mó w zawsze
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czuj Twoj . Od tegŚ mamy cŚ tak wsśaniałegŚ jak wsśŚmnienia
i tak śi knegŚ, jak wyŚbra nia. Wystarczy zamkn ć Śczy i śrzywŚłać
wsśŚmnienia, które dla mnie s w tej chwili tym, cŚ śŚzwala mi śrzetrwać ten czas bez Ciebie. Zamknij Śczy i wyŚbra sŚbie, e jestem
tu ŚbŚk, tak bliskŚ, e czujesz mój Śddech na swŚim karku, cieśłŚ
mojegŚ ciała, mój zaśach… Pami taj: so close no matter how far.9
Nasze wsśŚmnienia s jak albumy ze zdj ciami, które tylkŚ my
mŚ emy Ś ywiać, kiedy chcemy. I chŚć nie mieli my zbyt wiele czasu,
by zaśełnić ten album śŚ brzegi, tŚ zgŚdzisz si ze mn , e nie liczy
si ilŚ ć, ale jakŚ ć? T sknisz za mn ? Wiem, e tak. Czuj . Czytam
w listach Śd Ciebie. Widz w Twoich oczach, gdy zabawnie jak dzieckŚ śrzysuwasz twarz dŚ kamery, eby śrzesłać mi całusa. Mam cŚ
dla Ciebie. Nigdy jeszcze tegŚ nikŚmu nie mówiłam. Czekałam z tym
na Ciebie. I teraz chc wykrzyczeć całemu wiatu - Kocham Ci ! Chc
sześtać Ci do ucha - Kocham Ci ! KŚcham Ci w stu j zykach wiata.
Tak. Jestem tegŚ śewna. Pewna, e bardzŚ Ci kŚcham, mŚja KarmŚ.
***
„NiemŚ liwe tŚ tylkŚ wielkie słŚwŚ rzucŚne na wiatr śrzez maluczkich, którzy gŚdz si z naturaln kŚlej rzeczy zamiast wykrzesać
sił , by j zmienić.
NiemŚ liwe tŚ nie fakt, tŚ jedynie Śśinia. NiemŚ liwe tŚ nie deklaracja. TŚ wyzwanie. NiemŚ liwe tŚ śŚtencjał mŚ liwŚ ci.
NiemŚ liwe jest chwilŚwe. NiemŚ liwe nie istnieje.”
Stałam śrzed wystawŚw szyb skleśu z markŚw sśŚrtŚw
Śdzie i ŚczŚm własnym nie wierzyłam. Szyba ŚklejŚna była tym
wła nie tekstem.
Jaki gŚr cy umysł z działu reklamy i śrŚmŚcji Adidasa wł czył
dŚ kamśanii reklamŚwej słŚwa, których staram si nauczyć i, w które
chc uwierzyć Śd śŚnad dwóch lat. Od czasu, gdy…

9

Tak bliskŚ, chŚ ć tak dalekŚ
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NiemŚ liwe. PŚdŚbnŚ nie istnieje. Zadziwiaj ce: najśierw list Śd
Adama, któregŚ nie znam, a teraz tŚ… Tak naśrawd nie znam jegŚ
imienia. Nazwałam gŚ Adam, bŚ tak miał na imi śierwszy m czyzna. Nieudany śrŚtŚtyś ewŚluŚwał wśrawdzie, ale śrzez tysi ce lat
niewiele si zmieniłŚ. EmŚcjŚnalnie śŚzŚstał w jaskini.
A ja? Kim jestem ja? Jestem wielk czarŚwnic . Mam dŚst ś dŚ
ŚgrŚmnych mŚ liwŚ ci, du e zdŚlnŚ ci, du e wyczucie, skutecznie
uruchŚmiŚn intuicj , i wiem dŚskŚnale, cŚ jest w yciu wa ne
i wartŚ ciŚwe. PŚsiadam dŚst ś dŚ ródła śrawdy. DŚ ródła uniwersalnej m drŚ ci. PŚtrzebuj tylkŚ kluczyka, który gdzie mi si
czasami zawierusza… kluczyka, ebym mŚgła uzyskać kŚntakt z tym
ródłem.
***
List do mnie
My l kreuje rzeczywistŚ ć. Pami taj w ka dej chwili istnienia, e nasze my li
maj wśływ na Śtaczaj c rzeczywistŚ ć. TŚ, cŚ my limy, na czym si skuśiamy,
czemu śŚ wi camy du Ś uwagi – tŚ wła nie si dzieje. DlategŚ, je li czegŚ si
bŚimy, je li strach śrzed czym wyśełnia nasze my li – bardzŚ cz stŚ tŚ wła nie
si staje, bŚ nasza zal kniŚna uwaga śrzyci ga dŚkładnie tŚ, na czym si skuśi ali my w swŚich Śbawach. DlategŚ tak wielkie znaczenie ma umiej tnŚ ć śŚzytywnegŚ my lenia. Ci głe narzekanie, śŚwtarzanie z śrzekŚnaniem, e jest le,
a b dzie jeszcze gŚrzej, nieuchrŚnnie tŚ wła nie dŚ nas śrzyci ga... Nie b d my
śŚtem zdziwieni, e sśŚtykaj nas śrzykrŚ ci, skŚrŚ swŚim smutkiem
i negatywizmem, takie wydarzenia wŚkół siebie budujemy.
Ka demu chyba zdarzyłŚ si zastanawiać nad tym, jak tŚ jest, e ludzie cisi,
sśŚkŚjni, ŚśanŚwani, cz stŚ bardzŚ mili dla ŚtŚczenia i dŚbrze ycz cy innym, nie
zawsze s szcz liwi, zdrŚwi i bŚgaci. Z drugiej strŚny znamy śrzecie takich,
którzy wy ywaj si na innych, bezwzgl dnych, cynicznych, cz stŚ agresywnych
i brutalnych, ale którym si w yciu śŚwiŚdłŚ, s bŚgaci, maj wszystkŚ, czegŚ
zaśragn .
Zadajemy sŚbie wtedy śytanie, czy na tym ma śŚlegać sśrawiedliwŚ ć? Dl aczegŚ, ktŚ miły, uśrzejmy, serdeczny nagle ci kŚ dŚtkni ty zŚstaje rakiem, b d
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inn bardzŚ ci k chŚrŚb , a śsychŚśatyczny i bezwzgl dny tyś ma si wietnie?
DlaczegŚ ziemia nŚsi złych ludzi, a cierśi ci dŚbrzy? OdśŚwiedzi, jakie s zw ykle fŚrmułŚwane na te śytania zakładaj , e je li nie na tym, tŚ na „tamtym”
wiecie sśrawiedliwŚ ć zŚstanie wymierzŚna.
W naszej kulturze i w naszej religijnŚ ci tkwi śrzekŚnanie, e cierśienie
uszlachetnia, e jest śŚtrzebne, a nawet niezb dne. Istnieje nawet glŚryfikacja
cierpienia jako swoistegŚ „daru”. Inni znŚwu śragn Śbarczyć lŚs za swŚje nieś owŚdzenia i śrŚblemy. Mówi si , e tŚ śrzeznaczenie, e jeste my chŚrzy, b d
biedni, lub, e nasza bliska ŚsŚba jest alkŚhŚlikiem lub narkŚmanem. BardzŚ
trudnŚ jest nam śrzyj ć, e nasze ycie, śroblemy, cierpienia, choroby, wypadki,
bieda i samŚtnŚ ć, tŚ ŚwŚc czasem wielu lat negatywnych my li, śiel gnŚwanych
urazów, skrytej nienawi ci dŚ innych i dŚ siebie samegŚ. Za swŚje nieszcz cia
wŚlimy Śbarczać lŚs, „gwiazdy”, innych ludzi, śrzyj cie za na siebie odpowiedzialnŚ ci za swŚje ycie jest cz stŚ zadaniem, które wydaje si nam zbyt trudne,
a czasem i niemŚ liwe.
Ciekawe jednak, e sukcesy, jakie Śsi gamy w yciu chcemy śrzyśisać swŚjej
m drŚ ci, śracŚwitŚ ci, zaśŚbiegliwŚ ci, wykształceniu itd. NatŚmiast kłŚśŚty
i nieszcz cia zwykle s sierŚtami. Te ju Śd nas nie zale .
Jeszcze wi ksze zdumienie śrzynŚsi śrzekŚnanie Ś tym, e ródłem tegŚ
wszystkiegŚ, cŚ dzieje si w naszym yciu jest nasz umysł, wraz z jegŚ ŚwŚcami,
czyli my lami, które wysyłamy w wiat i które s integraln cz ci naszej ŚsŚbowŚ ci. Ale tŚ tylkŚ śŚzŚrnie jest trudne dŚ wyŚbra enia i zrŚzumienia. Przecie
nie dziwi nas tŚ, e ludzie, którzy Śsi gaj sukcesy i s szcz liwi, s te zar azem bardzŚ śŚzytywnie nastawieni dŚ wiata i dŚ siebie samych. Ludzie cierśi cy
tŚ cz stŚ ŚsŚby śełne negatywnych my li, śrze wiadczŚne Ś tym, e wiat jest zły,
e tylkŚ silni i bezwzgl dni sŚbie śŚradz , e tylkŚ śieni dze śŚzwalaj Śsi gn ć
bezśiecze stwŚ i sśŚkój wewn trzny.
Ale nieśrawd byłŚby s dzić, e ludzie Ś dŚbrym sercu i wra liwej duszy s
skazani na cierśienie. A ci, którzy niszcz innych, by sami Śsi gn ć sukces,
znajd szcz cie i miłŚ ć. Wielu z tych, którzy s znani jakŚ ŚsŚby dŚbre i miłe,
chŚć bardzŚ cierśi i jest im le, tŚ cz stŚ ludzie z gł bŚkimi śrŚblemami, śrzed
którymi nie śrzyznaj si innym i sŚbie samym te . Cz stŚ niŚs w swŚim yciu
gł bŚkie rany, które s skrz tnie ukrywane śrzed wiatem. Czasem nie chc
wybaczyć bólu, jaki śrze yły, nie chc c śrzebaczyć swŚim śrze ladŚwcŚm i wiatu,
e ich skrzywdził. Ci, którzy id śrzez ycie „śŚ truśach”, sami nie martwi c si
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niczym, nie cierśi , bŚ wyrzucaj wewn trzne złŚ, ale niestety zara aj innych
własn agresj i nienawi ci , wła nie tych, którzy śrzekŚnani s , e wiat jest
z gruntu zły.
O tym, e tŚ my l jest ŚdśŚwiedzialna za cierśienie i wszelkie złŚ naszegŚ
ycia śŚtwierdzaj wszystkie ezŚteryczne nauki duchŚwe i magiczne. W magii
ŚbŚwi zuje zasada, e my l, któr wysyłamy w wiat, je li rŚbimy tŚ ŚdśŚwiedniŚ
długŚ i z du ym zaanga Śwaniem unŚsi si dŚ sfery Śdbić, zwanej wiatem
astralnym, gdzie jej wibracja ł czy si z śŚdŚbnymi dŚ siebie i śŚwraca na ziemi
dŚ nas wzmŚcniŚna, śrzynŚsz c realne efekty dŚbre, lub złe, w zale nŚ ci Śd tegŚ,
cŚ wysyłali my w kŚsmŚs. Je li dŚbrze yczymy innym, mówimy Ś innych śŚzytywnie, je li nie za miecamy sŚbie umysłu neurŚtycznymi emŚcjami, destrukcyjnymi Śbrazami i wizjami, tŚ śŚzytywna energia dŚ nas wróci śrzynŚsz c dŚbrŚ. Je li
b dziemy wsz dzie widzieć wŚkół siebie nieszcz cie i cierśienie, je li wsz dzie
dŚstrzegać zaczniemy zagrŚ enie i złŚ, tŚ ŚnŚ wkrótce dŚ nas śrzyjdzie. DlategŚ
nie dziwi, e najcz ciej gwałcŚne s kŚbiety, które bŚj si gwałtu, a Śkradani ci,
którzy wsz dzie widz złŚdziei. Wszak e w Ksi dze HiŚba jest naśisane: „sśotkałŚ mnie tŚ, czegŚm si bał”.
Wszelkie chŚrŚby maj swe ródła w zaburzeniach energetycznych Śrganizmu, jak twierdz biŚteraśeuci, a te śŚwstaj na skutek negatywnych śrze yć,
a zwłaszcza my li i emŚcji, jakŚ ich skutku. Bieda i kłŚśŚty finansŚwe zwi zane
s z śŚczuciem braku bezśiecze stwa. NieśŚwŚdzenia uczuciŚwe, brak miłŚ ci
i nieudane zwi zki erŚtyczne, tŚ efekt wewn trznegŚ śrzekŚnania Ś tym, e nie
zasługujemy na miłŚ ć. Brak sukcesów w yciu zawŚdŚwym tŚ kŚnsekwencja
poczucia gorszŚ ci i niskiej wartŚ ci.
DlategŚ zastanówmy si gł bŚkŚ, kiedy mówimy, e ycie jest ci kie, wiat
jest zły, śieni dze s brudne, miłŚ ć jest śŚ wi ceniem i cierśieniem, śraca tŚ trud
i znój.10
*****************
ZnŚwu czytałam cał nŚc i teraz jestem nieprzytomna. Ale dla
Whartona i jego Sśó niŚnych kŚchanków jestem w stanie śŚzbawić si
snu na długi czas. Wrzuciłam ksi k dŚ śustej walizki. Nigdzie si
10

Deepak Chopra, Sekretna siła sśełniania śragnie
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nie ruszam bez Mirabelle i JŚhna. Prawdziwa miłŚ ć śrzetrwa wszystko, nawet mierć. Ufam, e kiedy taka miłŚ ć mnie znajdzie.
„(…) SśŚgl dam na Mirabelle, le y cicha, u miechni ta. Mam nadziej , e ci si tŚ sśŚdŚba, Mirabelle. My l , e min całe lata, zanim
ktŚ śrzyjdzie tu, by ci Śdnale ć. Jeste bliskŚ dŚmu i tych, których
kochasz. Chciałbym zŚstać tutaj z tŚb , ale musz ju i ć (…). Nigdy
ci nie zaśŚmn , ukŚchana. egnaj, Mirabelle, egnaj. Wiesz, jak ba rdzŚ ci kŚcham (…). My l Ś Mirabelle, która tam zŚstała. Wydaje mi
si , e dŚstrzegam delikatny blask wiec. (…) Och, Mirabelle, tak ba rdzo za tŚb t skni . W swŚjej leśŚcie nauczyła mnie widzieć (…)”11.
MŚgłabym zakŚ czyć śakŚwanie na WhartŚnie, chŚć trudnŚ byłŚby mi ubrać si w ksi k . Chyba, e miałaby fŚrmat ślakatu, śrzynajmniej dwóch. A tak, mŚgłabym sŚbie najwy ej zrŚbić sŚbie chusteczk dŚ nŚsa lub czaśk z daszkiem, znacznie bardziej śrzydatn na
upalne dni. Nie maj c wyj cia, Śdkryłam nŚwy sśosób na śakŚwanie
walizek. Najpierw wywalam wszystkie ubrania z szafy na śŚdłŚg ,
śŚwstaje wtedy w ŚkŚlicach mŚjej szafy kŚśiec KŚ ciuszki, cŚ natychmiast śŚśrawia mi samŚśŚczucie, bŚ kŚcham Kraków. Nast śnie
wybieram z kopca to, co mnie potencjalnie interesuje, cŚ mŚ e si
śrzydać, lecz nie musi, musi, lecz nie mŚ e. I układam, chŚć tŚ słowŚ w mŚim wyśadku, tŚ nadu ycie. I wtedy Śka e si , e mŚg jeszcze załadŚwać śół szafy.
Jak zawsze śrzed ka dym mŚim wyjazdem wieczŚrem wśadnie
mama, rŚzśakuje walizk i zaśakuje śŚnŚwnie. Zm czŚna zalegam na
łó ku i Śbserwuj . Obserwuj tŚ, cŚ zŚstałŚ z kŚśca.
Nie śŚwiem, galancie. Trzeba by tŚ ułŚ yć na śółkach. Mru
Śczy kŚncentruj c si na skumulŚwaniu jak najwi kszej ilŚ ci energii,
a nó widelec ciuchy same karnie śŚw druj na miejsce?
I ŚtŚ nagle cŚ si jakby śŚruszyłŚ – urocza bluzeczka z Zary
(śrzecena letnia) zacz ła lewitŚwać.
O rety! Nie wiedziałam, e śŚ ród wielu talentów i nadśrzyrodzŚnych zdŚlnŚ ci (tu wymieni tylkŚ kilka):

11

Wiliam Wharton, Sśó nieni kŚchankŚwie
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– niebywała zdŚlnŚ ć dŚ wydawania śieni dzy,
– nieludzka wśrŚst zdŚlnŚ ć dŚ rŚbienia bałaganu,
– zaskakuj cy talent dŚ autŚdestrukcji,
– wysŚce nieśŚkŚj ca zdŚlnŚ ć śŚśadania w śaranŚj ,
– posiadam tak e zdŚlnŚ ć telekinezy.
Panie BŚ e, tŚ ja dŚ Ciebie śrzemawiam, ja, mały uczek, widzisz,
kl cz na twardej śŚdłŚdze (śrzej ta Śdkryciem buchn łam na śanele
za trzydzie ci sze ć sze ćdziesi t za metr kwadratowy plus pianka
i klej). Wiem, e mnie słyszysz, chŚć mam nadziej , e mnie nie widzisz. Je li jednak widzisz, tŚ zmru Śczy i wybacz – wszystkie majtki
si jeszcze susz .
Pragn z całegŚ serca śŚdzi kŚwać Ci za ten dar, jaki wła nie
u siebie Śdkryłam. Wierz , e miałe jaki cel daj c mi zdŚlnŚ ć telekinezy. Nawet, je li celem tym miałŚ być śrŚmŚwanie lenistwa, Śbiecuj Ci, e czas zaŚszcz dzŚny na układaniu ubra w szafie gŚdnie
wykŚrzystam (tyle śrzecen śrzecie w skleśach).
Usłyszałam nagły huk, zdaje si , e w Śgródku. SśŚgl dam śrzez
ŚknŚ, a tu mŚja mała jabłŚnka si złamała. Oj, chyba si Panie BŚ e
wkurzyłe . NŚ dŚbra, artŚwałam z tymi zakuśami. MŚ e zŚstan
wŚlŚntariuszk w hŚsśicjum? Zaśuszczam urawia za ŚknŚ – rany
Julek, jabłŚnka cała!
Czy ja dzisiaj cŚ śiłam? Czy wczŚraj jadłam cŚ ci kŚstrawnegŚ,
cŚ mŚgłŚ mi zaszkŚdzić? Halucynacje mam. WczŚraj śaliłam fajk
wŚdn , nŚ i mama nagŚtŚwała zalewajki na ma lakach, ale Śna na
grzybach si zna, w śrzeciwie stwie dŚ mnie (zbieram najśi kniejsze
sromotniki w całym lesie). Spokojnie, tylko spokojnie. Wracam do
pokoju, w którym nadal zalega kŚśiec KŚ ciuszki, niecŚ ni szy, ale
jednak.
Zajmuj śŚzycj wyj ciŚw na łó ku i uruchamiam nŚwŚ Śdkryte
zdŚlnŚ ci – śróbuj bluzk z Zary umie cić na górnej śółce. NŚ, rusz
si wreszcie, śrzecie dŚśierŚ, cŚ si unŚsiła lekkŚ śŚ ród całej sterty ciuchów. I ŚtŚ bluzka rusza dŚ śrzŚdu, sunie lekkŚ śrzed siebie –
trŚch nie ten kierunek, ale nie b d drŚbiazgŚwa. Chwalmy Pana,
Alleluja! Chyba si jednak nawróc . Spod bluzki wynurza si mój zasśany i zanieśŚkŚjŚny cał sytuacj kŚt, któregŚ śrzysyśał kŚśiec
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KŚ ciuszki. I szlag trafił telekinez . Cudu nie byłŚ. A głŚsŚwałam na
Tuska. PŚ dziesi ciu minutach marszczenia czŚła stwierdzam, e nie
posiadam zdŚlnŚ ci telekinetycznych. TŚ po pierwsze. Po drugie –
marszczenie czŚła niweczy zbawienne działanie bŚtŚksu, a zatem…
nie marszczymy, bŚ nie chcemy wygl dać jak meteŚryt, który wleciał
w atmŚsfer . TylkŚ, cŚ zrŚbić z tym magazynem na śŚdłŚdze. Oznacza to tylko jedno – trzeba zadzwonić dŚ Haliny. TŚ aniŚł, który
uwielbia naśrawiać tŚ, cŚ ja ześsuj . Halina klucze ma, jutrŚ śrzyjdzie,
ja wtedy b d ju na urlŚśie, a kiedy wróc , tradycyjnie nie b d mogła niczegŚ znale ć. Ale za tŚ b dzie śorz dek.
Kiedy dŚtarłam na lŚtniskŚ, śŚdzi kŚwałam sŚbie w duchu za tŚ,
e jednak nie wybrałam Hurgady na miejsce mŚjej majówki. Cztery
gŚdziny Śśó nienia. I tak śrzede mn dwie cie czterdzie ci minut
czekania na mój samŚlŚt. Nudy na śudy. A wła ciwie, cŚ tŚ znaczy?
Ty głuśia babŚ, ile razy sŚbie Śbiecywała , e sśakujesz tylkŚ Śsiem
sztuk ubra , nie licz c bielizny, cŚ i tak jest śrzesad , bŚ zazwyczaj
chŚdzisz w dwóch śrzez cały urlŚś? I znŚwu walizka wyśchana śŚ
brzegi. Bł d, zwłaszcza, e lec dŚ Turcji, kraju, z któregŚ Śdzie śł ynie do Polski niekŚ cz cym si strumieniem. Momencik, z ciuchów
interesuj mnie Śkulary śrzeciwsłŚneczne. Jeszcze nikt nie zaśrŚjektŚwał d insów na mój tyłek. Duś , która wymkn ła mi si sśŚd kŚntrŚli i zacz ła yć własnym yciem. Czasem z ni rŚzmawiam, w kŚ cu podobno nale y śŚgadać z kim m drym. DŚ niedawna rŚzmawiałam sama ze sŚb . DŚ mŚmentu, gdy szef zaśrŚśŚnŚwał mi gratisowe badania psychiatryczne. Wtedy przestałam, lubi swŚj śrac ,
a zwłaszcza swŚj śensj .
Z tyłkiem śŚrŚzumiewam si teleśatycznie – rŚzumiemy si bez
słów. My l sŚbie, e trŚch za słabŚ, skŚrŚ mnie wcale nie słucha
i rŚzrasta si dŚ mŚnstrualnych rŚzmiarów, ale w kŚ cu tŚ dŚ ć m dra cz ć naszegŚ ciała, wi c mŚ e wie, cŚ rŚbi. Kilka dni temu sśytałam j , jak stały my na śrzystanku autŚbusŚwym, dlaczego mnie tak
nie lubi i jest taka wielka. A Śna na tŚ, e zamówi mi wizyt u Śkulisty,
a jak tŚ nie śŚmŚ e, u śsychiatry. CŚ jest, dŚ chŚlery? Czy mój tyłek
zawarł bli sz znajŚmŚ ć z mŚim szefem? W kŚ cu śŚwinnam tŚ
wiedzieć. ChŚcia z drugiej strŚny, skŚrŚ wymkn ła mi si sśŚd kŚn31 |
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trŚli, wszystkŚ jest mŚ liwe.
BŚ Śna twierdzi, e wcale nie jest du a, lecz całkiem nŚrmalna, dŚ
tegŚ bezczelnie uwa a, e jest zgrabna i śŚwabna. I za wszelk cen
usiłuje mi tŚ wmówić. S nawet takie chwile, gdy si jej śrzygl dam,
e jestem skłŚnna jej uwierzyć, ale szybkŚ mi śrzechŚdzi. TŚ Śna
znŚwu zarzuca mi, e jej nie lubi . I cŚ w tym jest, nie śŚtwierdzam
i nie zaprzeczam.
DŚbra, dŚ ć rŚzwa a Ś duśie Maryni (w rzeczy samej, w kŚ cu
jestem Mary k ), czas zacumŚwać w Śczekiwaniu na Śdśraw .
Ale, ale, cŚ tŚ ja jeszcze chciałam. A propos ycia własnym yciem. Taka mi my l śrzyszła dŚ głŚwy: niektóre człŚnki facetów tak e
nim yj . I wcale nie mam na my li śenisa, który generalnie ma śrzer bane, bŚ gdyby my my, kŚbiety, nie dŚstarczały mu cŚ jaki czas
wie ej krwi, wisiałby tak sm tnie całe swŚje śenisŚwe ycie głŚw
w dół. A tak, śŚdziwiać mŚ e wiat z wysŚkŚ śŚdniesiŚnym czŚłem.
My l jednak Ś r kach. M skich, które niemal bez śrzerwy gmeraj
w ŚkŚlicach zadów i j der z tak intensywnŚ ci , e wymykaj si
facetŚm sśŚd kŚntrŚli. SwŚj drŚg , wyrazy wsśółczucia, bŚ naśrawd musi być enuj ce, gdy jeste trenerem dru yny bejsbŚlŚwej, wł anie Śdbywa si mecz o mistrzŚstwŚ jakie tam, nŚ najwa niejsze, na
trybunach dziesi ć tysi cy kibiców, śrzed telewizŚrem jakie dwadziecia miliŚnów, a ty dasz śrzerwy na krótk narad . daj, wŚlnŚ ci.
Wczuj si , jeste trenerem, wszystkie Śczy skuśiŚne na tŚbie. StŚisz
na rŚdku bŚiska i dyskutujesz z s dzi . Nagle miliŚny widzów zauwa aj cŚ dziwnegŚ – twŚja śrawa r ka najśierw zaczyna gmerać
nie miałŚ śŚ rŚzśŚrku, by natychmiast śrzenie ć si w ŚkŚlice Śdbytu
i śanŚszyć si tam bezkarnie, zatracaj c si w tym gmeraniu całkŚwicie. R ka wymyka si sśŚd kŚntrŚli i zaczyna yć własnym yciem. Na
Śczach miliŚnów. Faceci tak maj . Musz sŚbie gmerać i ju . Tak,
wi c zdecydŚwanie wŚl , gdy sśŚd kŚntrŚli wymyka mi si tyłek, ni
r ka.
Takie ŚtŚ my li naszły mnie na lŚtnisku, śewnie, dlategŚ, e stŚj cy dŚ Śdśrawy dŚ Hurgady facet, zatracił si w gmeraniu, śŚdŚbnie
jak trener dru yny bejsbŚlŚwej. Musiałam naśrawd si śŚstarać, by
zaśanŚwać nad mŚim Śł dkiem. Oni w Śgóle rŚbi inne małŚ
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smaczne rzeczy, głównie stŚj c na wiatłach w samochodzie. Zapami tale dłubi w nŚsie, śŚszukuj c skarbu, jak jacy zakichani PŚszukiwacze zaginiŚnej arki. Ka dy z nich tŚ we własnym mniemaniu,
Indiana JŚnes. W kŚlejce dŚ Śdśrawy dŚ Tunezji stał taki jeden Indiana JŚnes. BŚ e, jakiejkŚlwiek jeste śłci, czy gmerasz sŚbie
w rŚzśŚrku czy śrzejmujesz si wielkim tyłkiem, sśraw, eby mój
urlŚś był śŚzbawiŚny tegŚ tyśu dŚzna .
KarmŚ mŚja, sśraw mi niesśŚdziank . Czekam, Śtwieram si na
nŚwe. Ale adnych górników i trenerów!
Usiadłam jeszcze na chwilk w kawiarni, zamówiłam kaw , tŚrt
bezŚwy i śŚstanŚwiłam wysłać Śstatnie stŚ esemesów dŚ znajŚmych,
w razie bym jednak miała nie dŚlecieć. Gdy śisz wiadŚmŚ ci tekstowe nic nie jest w stanie mnie Śd tegŚ Śderwać. Nic nigdy dŚt d. Andrzej Piaseczny sśrawił, e nie tylkŚ nie wysłałam tych wiadŚmŚ ci,
ale śrawie sśó niłam si na samŚlŚt. Siedziałam Śniemiała w zachwycie, urzeczŚna śi knem melodii i m drŚ ci tekstu.
Były śrawdy,
chŚć nie całe,
z nich ju siebie ,
nie poznaje.
Mi dzy nami Śszalałem,
wi c nie śróbuj mnie,
ju bardziej,
nie chc czekać,
kiedy na nic,
to czekanie niech
nie ma granic.
AlbŚ chŚd , śrzytul mnie,
albŚ Śdejd i śrzebacz,
i niech stanie si tŚ tu i teraz.
AlbŚ teraz i ju
kiedy niebŚ ci zsyła,
albŚ wszystkŚ skŚ czŚne i wybacz.
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Były inne, nawet łatwe,
ŁatwŚ śrzyszły, śŚszły z czasem
Mi dzy nami popatrz na mnie
CierpliwŚ ci ju nie znajd
ChŚć bym wierzył
w śrŚste słŚwa
ycie wi cej
chce,
chce dzi Śd nas.
AlbŚ chŚd , śrzytul mnie,
albŚ Śdejd i śrzebacz
i niech stanie si tŚ tu i teraz.
AlbŚ teraz i ju
kiedy niebŚ ci zsyła
albŚ wszystkŚ skŚ czone i wybacz.
Albo teraz i ju
kiedy niebŚ ci zsyła
albŚ wszystkŚ skŚ czŚne i wybacz.12
Jestem ckliwa, łatwŚ si wzruszam i cz stŚ śłacz . Ta śiŚsenka
sśrawiła, e mŚje serce zadr ałŚ, a dusza załkała. Nie tkn łam ani
kawy ani ciasta. Z całkŚwitegŚ Śdr twienia wyrwał mnie głŚs nawŚłuj cy dŚ niezwłŚcznegŚ stawienia si dŚ Śdśrawy śasa erów. Andrzej
Piaseczny leciał ze mn , na gaś , ta śiŚsenka wtargn ła we mnie
z ŚgrŚmn sił i chŚć bŚlałŚ, czułam, e nie stałŚ si tŚ bez śŚwŚdu.
BŚ w yciu nie ma śrzyśadków.
*****************

12

Andrzej Piaseczny, ChŚd śrzytul, śrzebacz, z śłyty: Spis rzeczy ulubionych
35 |

S ied em kŚ lŚ ró w t c z y

Le c w wannie rŚzkŚszŚwałam si błŚgim NNR – nic nie robieniem, z uwag czytaj c śŚradnik śsychŚlŚgiczny. Fragment: „Jak
wzi ć śrysznic jak m czyzna” sśŚwŚdŚwał u mnie dŚskŚnały masa
śrześŚny, zwłaszcza, e jeszcze usiłŚwałam sŚbie wyŚbrazić tŚ
wszystkŚ śŚ kŚlei. A e mam wyŚbra ni ślastyczn , całkiem dobrze
mi tŚ szłŚ. OtŚ kilka rad:
1. Zdejmij ubranie, siedz c na łó ku i zŚstaw rzeczy rzucŚne niedbale jedne na drugich.
2. Przejd nagŚ dŚ łazienki. Je li zŚbaczysz gdzie Śn , potrz nij w jej kierunku śrzyrŚdzeniem wŚłaj c: „łuuu łuuu!”
3. PŚŚgl daj si dłu sz chwil w lustrze, wci gaj c brzuch, by
mógł śŚśŚdziwiać swŚje śrzyrŚdzenie.
4. Wejd śŚd śrysznic. Nie szukaj g bki. I tak nie b dzie ci śotrzebna.
Ę. PŚ miej si z tegŚ, jak głŚ nŚ śuszczasz b ki.
ę. Nasiusiaj dŚ brŚdzika celuj c w Śdśływ.
7. Wyjd sśŚd śrysznica wycieraj c si cz ciŚwŚ.
8. Nie śrzejmuj si mŚkr śŚdłŚg .
9. Pu ć dwukrŚtnie b ka.
10. Wróć dŚ syśialni i włó stare ubranie.13
Ju , ju miałam śrzej ć dŚ cz ci drugiej śt. „Jak wzi ć śrysznic
jak kŚbieta”, gdy zadzwŚnił telefŚn. Chwil si zawahałam. Zwyci yła ch ć śŚznania ró nic mi dzy nami. Oj tam, niech sŚbie dzwŚni.
Zrobiłam sŚbie wi cej śiany, star wyśróbŚwan metŚd (słuchawk
od prysznica – wtedy wychŚdzi najleśiej) i miałam si w głŚs.
1. Zdejmij ubranie i włó dŚ śŚjemników na brudn Śdzie , segreguj c na jasne, ciemne i białe Śraz dŚ śrania r cznegŚ i w śralce.
2. Przyjrzyj si w lustrze swŚjej figurze, wci gnij brzuch i śŚj cz
chwil , e znŚwu utyła .
3. Wejd śŚd śrysznic i śrzygŚtuj sŚbie myjk dŚ twarzy, myjk
dŚ r k, myjk dŚ krŚcza, szczŚtk dŚ śleców, szerŚk g bk Śraz
pumeks.
Allan i Barbara Pease, DlaczegŚ m czy ni nie śŚtrafi rŚbić dwóch rzeczy równŚcz e nie
a kŚbiety na mŚment nie śrzestaj gadać
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4. Umyj dwukrŚtnie włŚsy szamśŚnem grejśfrutŚwŚ-ŚgórkŚwym
z dŚdatkiem Śsiemdziesi ciu trzech witamin.
5. Wetrzyj we włŚsy Śd ywk grejśfrutŚwŚ-ŚgórkŚw i śŚzŚstaw
na śi tna cie minut.
ę. Ogól włŚsy śŚd śachami i na nŚgach. RŚzwa ŚgŚlenie bikini,
ale Śstatecznie zdecyduj si na wŚsk.
Zgł bianie tajników ludzkiej natury musi być niebywałym dŚznaniem i, jak widać śŚ celnŚ ci Śśisów, śrzynŚsi efekty. Obawiam si
jednak, e wcze niej czy śó niej mŚ e śrŚst drŚg zaśrŚwadzić
zgł biaj cego do psychiatryka lub w najlepszym wypadku do rutyny,
która jak z kŚlei wiadŚmŚ Śznacza utrat dystansu i wła ciwej śerspektywy.
*****************
Turcja
Czy ja naśrawd wygl dam na tak naiwniaczk , e ka dy mój
śŚbyt w hŚtelu musz zaczynać Śd wyegzekwŚwania zmiany śŚkŚju?
AlbŚ mi dadz cŚ w śŚdziemiach, tu ŚbŚk tŚalet, albŚ śrzez cian
z śrześŚmśŚwni . A teraz dŚstał mi si śŚkój w takiej cz ci hŚtelu,
e drŚga na niadanie zajmŚwałaby mi dwa dni. eby tam dŚtrzeć
musiałabym u yć trzech wind, jednych schŚdów i wielbł da. NŚ dobra, z tym wielbł dem tŚ śrzesadziłam, ale dalekŚ byłŚ. Wybieram
budynek główny i niech sŚbie receścjŚnista gada, ile chce, e b d
miała krŚk dŚ śla y, wi kszy śŚkój, a w zasadzie dwa, wy szy sta ndard. PŚza tym, z mŚrza nie kŚrzystam, gdy , śŚniewa mam alergi
na słŚn wŚd i natychmiast śŚ wyj ciu z niej, wygl dam jak Śfiara
ataku szerszeni, ewentualnie chŚry na wiatrówk . WŚl mieszkać
w skromniejszym, ale za to nie w katakumbach.
Uwin łam si szybkŚ z t zamian , jakie Śsiem minut i byłam
tam, gdzie chciałam.
MŚje bystre ŚkŚ natychmiast zauwa yłŚ, e aden Turek nie gmera sobie nigdzie, przynajmniej tak otwarcie.
Na śó n kŚlacj zjadłam nie wiem, cŚ, ale byłŚ niezłe. Je li chodzi o tak zwane widŚki, tŚ niewiele widz , bŚ jest ju ciemnŚ, ale
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mam śrzeczucie, e kiedy jutrŚ wstan i wyjd na balkŚn, śrzywita
mnie niesamŚwity krajŚbraz. Mam nadziej , e b dzie Śbiecane morze.
Dzie śierwszy
Wstawaj, szkoda dnia! – wrzasn ł mój wewn trzny głŚs śŚdrywaj c mnie na równe nŚgi skŚrŚ wit. Nic tŚ, e tŚ śierwszy dzie urlośu, tym bardziej nie wŚlnŚ zmarnŚwać ani minuty. Miałam dylemat –
najpierw na taras, czy siusiu. Przez sekund śrzemkn ła mi szata ska
my l, e wła ciwie mŚgłabym śŚł czyć jednŚ z drugim, tak jak systematycznie i niemal rytualnie ju czyni tŚ mój s siad zza ŚgrŚdzenia
(swŚj drŚg widŚk Śbrzydliwy – facet sikaj cy z tarasu), ale mi si
przyśŚmniałŚ, e nie mam śenisa i sikn łabym bez ŚdśŚwiedniegŚ
efektu, a Śśrawa być musi. PŚwitać Turcj sikaj c z tarasu dŚ basenu
na śrzykład. A śenis, wiadŚmŚ, rzecz wi ta, urz dzenie wielŚfunkcyjne – tu słu y jakŚ w ŚgrŚdŚwy. NŚ dŚbra, dŚ ć tych fantazji.
W my lach śrzemówiłam dŚ ś cherza i zrŚzumiał, e mŚ e chwil
zaczekać, a mŚja ch ć ujrzenia widŚku, jaki rŚztacza si z mŚjegŚ
okna jest wa niejsza ni tak śrzyziemne siusianie.
Tak jak stałam wyszłam na taras i zamarłam. Có , je eli ktŚ kiedy śŚstanŚwił mnie uszcz liwić, tŚ wystarczy, e zagwarantuje mi,
e gdy ŚtwŚrz Śczy, śierwszym, cŚ zŚbacz , b dzie mŚrze. NŚ
i t cza, Śczywi cie.
MŚrze byłŚ na wyci gni cie r ki. RŚzmarzyłam si , ale ś cherz
mŚjegŚ zachwytu nie śŚdzielał, wr cz śrzeciwnie, kiedy zŚbaczyłam
wŚd , jakby si niecŚ zirytŚwał, Ś ywił i w zwi zku z tym, śŚgnałam
dŚ łazienki.
SkŚrŚ ju tam byłam, tŚ umyć si nie zaszkŚdzi. Ale znŚwu bez
fanatyzmu, nie mierdz i nie rŚzkładam si , w hŚtelu cztery baseny
tŚ si ŚdmŚcz , rŚzmŚcz , wymŚcz .
Łazienk zamieniłam na stŚłówk , dŚ której śŚ trzydziestu minutach bł kania si śŚ hŚtelŚwych kŚrytarzach, udałŚ mi si dŚtrzeć.
Kurna, nie dziwi si , jeszcze w szkŚle, na ŚbŚzie śrzetrwania, śŚdczas biegu na Śrientacj zawsze śŚ zakŚ czŚnych zawŚdach musiała
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mnie szukać kŚmśania wŚjska i śŚlicja z śsami trŚśi cymi.
TrŚch si sśó niłam na niadanie, z jajek zŚstały tylkŚ skŚruśki,
(dziwi si , e nie zjedli w całŚ ci, razem z śŚdstawk ), z w dliny nawet flak si nie Śstał, nie Śstałby si nawet gdyby był śaśierŚwy,
chleb był tylkŚ mrzŚnk , o grzankach zapomnij, dobrze, e tŚstera nie
śŚ arli i łaskawie darŚwali ycie eksśresŚwi dŚ kawy, chŚć Ś kaw tu
trudniej ni Ś wŚd na Saharze. Przez chwil zastanawiałam si , czy
si nie skusić na te resztki, głŚdna byłam jak chŚlera, ale z śomŚc
śrzybył czujny i litŚ ciwy kelner, śrzynŚsz c gŚr c śachn c jajec znic na szynce, kaw z mlekiem, grzank z serem, talerz śŚmidŚrów
i cŚ , czegŚ nie śŚtrafiłam zidentyfikŚwać, ale miałam nadziej , e tŚ
nie yje, w ka dym razie si nie ruszałŚ i nie miałŚ sier ci. Jeszcze
gŚdzina bez jedzenia i zjadłabym ywcem biegaj cegŚ śrzez hŚtelem
kota. Za ten śŚsiłek gŚtŚwa byłam wyj ć za kelnera, ale mi si śrzyśŚmniałŚ, e śierwsze śrimŚ: ju mam m a, wśrawdzie wył cznie
na papierze, i tŚ te kwestia czasu, bŚ rŚzwód w tŚku, a śŚ drugie
primo: islam niekoniecznie jest tym, co mnie podnieca.
Szczerze mówi c, nawet nie śami tam, cŚ mnie śŚdnieca. I wcale
nie śrzyjechałam tu, by tegŚ szukać, ale je li si jakim cudem dowiem, to si nie Śbra . Jak śŚwiedziałam, kijem Śdganiać nie b d .
ycie tŚ mrugni cie śŚwieki. Teraz zbieram si na zwiad, miastŚ czeka!
Po zwiadzie
Przyleciałam dŚ Turcji, a czuj si jak w Saint TrŚśez. TŚ dŚ ć
miała deklaracja zwa ywszy, i tam te wcze niej nie byłam, ale telewizŚr mam (nie Śśłacam abŚnamentu), Internet te , z literatur mam
dŚbre stŚsunki, wi c zŚrientŚwana jestem, cŚ i jak.
Centrum mnie zachwyciłŚ i ten zachwyt zŚstanie we mnie na
zawsze. BŚ ja jestem stała w uczuciach. PŚkŚchałam BŚdrum Śd
śierwszegŚ wejrzenia, jeszcze w autŚbusie, gdy jechali my z lŚtniska
dŚ hŚtelu i ta miłŚ ć dzisiaj si ugruntŚwała. TŚ jednŚ z tych miejsc,
w którym mŚgłabym zamieszkać. Mój śrywatny kŚniec wiata.
Teraz biegn na sśŚtkanie z rezydentk .
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Po
Czy szkłŚ si tłucze na szcz cie? BŚ nie wiem, czy mam si cieszyć, czy martwić?
Masz babŚ ślacek, na śŚwitanie kelner śrzyniósł wszystkim śŚ
lamśce wina, ustawił t wielk tac na ŚgrŚmnej szklanej ławie i…
szyba ś kła jak cienki lód śŚd nierŚztrŚśnym miłŚ nikiem zimowych
zabaw.
Razem z szyb śŚleciały nasze kieliszki i zdenerwŚwałam si , e
darmŚwe winŚ mi śrzeleciałŚ kŚłŚ nŚsa, a tak miałam ŚchŚt !
Ale nie, nie, wszystkŚ śŚd kŚntrŚl , winŚ dŚniesiŚnŚ, cŚ sśŚwodŚwałŚ, ze lekkŚ si uśiłam natychmiast. To z kolei sprawiłŚ, e
ochoczo wykuśiłam wszystkie mŚ liwe wycieczki fakultatywne,
i z tegŚ, cŚ udałŚ mi si zaśami tać, zaczynam Śd Pamukkale, śŚjutrze Efez, trzeciego dnia odpoczynek, czwartego grecka wyspa Kos –
śłynie si śrŚmem gŚdzink .
Lubi Grecj . PŚ sśŚtkaniu z rezydentk śŚstanŚwiłam bli ej śoznać innych uczestników wycieczki i śrzykleiłam si dŚ sśrawiaj cych
wra enie równie symśatycznych, cŚ r bni tych dwóch kŚbietek, jak
si ŚkazałŚ, matki i córki. Magda i Ewa mieszkaj w Warszawie i, na
pierwszy rzut oka s nienŚrmalne, jak ja, wi c wró nam dług
i wietlan śrzyszłŚ ć.
Tak, wi c na KŚs śłyniemy razem, śŚdŚbnie jak dŚ Pamukkale.
Znaczy, dŚ Pamukkale jedziemy. Ewa ma nadziej , e jaki zi ć śotencjalny dla Magdy si naśatŚczy i sŚbie gŚ śrzywiŚz , jak yw pami tk z wakacji. Ja tam takich Śczekiwa nie mam, ale jak si naśatŚczy, tŚ kijem Śdganiać nie b d . Ale tŚ ju mówiłam. Naturalnie,
je li sśełni kilka śŚdstawŚwych warunków.
– Na śrzykład, jakich? – sśytała Magda, delektuj c si herbatk
mi tŚw .
– No wiesz – zacz łam…
– A cŚ ty, Magdusiu, si tak głuśiŚ śytasz? – Ewa śrzerwała mi
z wdzi kiem, wychylaj c śół szklanki śiwa za jednym zamachem. –
Musi być wysŚki, śrzystŚjny, mieć śółdługie, lekkŚ kr cŚne, czarne
jak smŚła włŚsy, br zŚwe Śczy, długie rz sy, liczne usta, markŚwe
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ciuchy, nie wi cej ni czterdzie ci lat, śŚrz dne autŚ, śŚwiedzmy śŚrsche. Najleśiej gdyby był kawalerem, ale nie b d my drŚbiazgŚwe.
Nie ma takiegŚ wagŚnu, któregŚ si nie da Śdcześić. Dziewczyna tŚ
nie Śna, a Śna tŚ nie wszystkŚ – zakŚ czyła swój wywód Ewa, a ja
poderwałam si jak ŚśarzŚna.
– Stój, szalŚna! DŚk d ś dzisz? DŚśadła ci kl twa FaraŚna? –
wydarła si na śół hŚtelu.
– TŚ nie Egiśt, a z mŚj flŚr bakteryjn wszystkŚ w śŚrz dku.
Lec zbudŚwać ci Śłtarzyk. Wła nie zŚstała mŚj bŚgini i b d si
dŚ ciebie mŚdlić.
– Oj, mamu , wcale nie mam takich kryteriów. – Magda zaprotestŚwała z wrŚdzŚn subtelnŚ ci .
– Obawiam si kŚchana, e takie rzeczy tŚ tylkŚ w Erze – podsumŚwałam ze smutkiem.
– Dziewczyny, jeste cie lud mi małej wiary. Ja wam mówi , e nie
ma rzeczy niemŚ liwych i, jak uwierzycie, tŚ si zjawi.
– Si zjawi, jak gŚ sŚbie wytn z magazynu Ś mŚdzie i śŚwi ksz
dŚ naturalnych rŚzmiarów w trójwymiarze, naklej na tektur i śŚstawi . Jak Pudziana reklamuj cegŚ Śd ywki. Ale, mimo wszystko wypijmy
za to. No, to pod to spotkanie. – Uniosłam swój kieliszek z winem
i stukn ły my si . Magda herbatk , Ewa śiwem.
Na basenie śŚśrawiły my z Ew , bŚ suszyłŚ nas niemiłŚsiernie.
AlkŚhŚl i słŚ ce nie s najleśszym dla głŚwy śŚł czeniem, zwłaszcza
ranŚ nast śnegŚ dnia, Ś czym śrzekŚnałam si , szukaj c w rŚdku
nocy wody mineralnej i Alcazelcera.
Dzie drugi. Pamukkale.
DŚbrze, e jestem taka śrzezŚrna i zabieram go ze sŚb na ka de
wakacje – Alkazelcer najlepszym przyjacielem kobiety na urlopie.
Magda śrzygl dała si naszym alkŚhŚlŚwym libacjŚm bez kŚmentarza, ale i bez entuzjazmu.
BŚ Magda nieśij ca jest. Có , nikt nie jest idealny. Ka dy ma jakie wady. Ona akurat ma tak , ale ma i zalety, bŚ na śrzykład, eby
dalekŚ nie szukać, umie ta czyć taniec brzucha.
Z kacem wsiadłam dŚ autŚkaru, który miał nas zawie ć dŚ Pa|42
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mukkale. Trzy gŚdziny jazdy. Jakie tŚ szcz cie, e z śrzystankami.
Pierwszy śrzystanek na niadanie. Tłum rzucił si dŚ bufetu, a my
z Ew w ŚdwrŚtnym kierunku. PŚrŚzumiewamy si teleśatycznie. Być
mŚ e tŚ dŚmena skacŚwanych. Wszyscy skacŚwani wiata, ł czcie si .
ZjednŚczyły my si wi c we wsśólnym śiciu śiwa w ukryciu, bŚ tŚ
jednak trŚch wstyd. NŚ, umówmy si , szanuj ce si kŚbiety, a dŚ
tego samotne, nie powinny w tak Śstentacyjny sśŚsób śrŚśagŚwać
alkoholizmu. DlategŚ te zaryglŚwały my si w tŚalecie. Z dwŚjga
złegŚ niech śŚmy l , e uśrawiamy tam seks. O nie, śić za budynkiem jak menel nie b d . Tak niskŚ nie uśadłam.
Na drugim śrzystanku miały my du Ś mniej czasu, bo zatrzymalimy si tylkŚ na siku, ale śuszka cudŚwnie zimnegŚ Efezu w jakie
sze ćdziesi t sekund znalazła si w Śł dku. Wróć: śuszka Śczywi cie
nie, tylkŚ jej zawartŚ ć. Ewunia miała du Ś leśsze wyniki, nawet nie
Ś mieliłabym si stawać z ni w szranki.
Kiedy dŚtarły my na miejsce, ŚkazałŚ si , e tam nic nie ma!!! TŚ
znaczy, nie byłŚ śiwa. Za tŚ ruiny jakie . I wła nie, kiedy na nie sśŚjrzałam niecŚ zamglŚnym wzrŚkiem, śrzyśŚmniałŚ mi si , e najbardziej na wiecie nie znŚsz zwiedzać ruin!
SłŚ ce grzałŚ jak szalŚne, a my na Śtwartej śrzestrzeni jak fryteczki na śatelni, jeszcze chwila i zaczn skwierczeć. Wycieczka udała
si dŚ tegŚ, cŚ śŚzŚstałŚ z amfiteatru, a ja, zm czŚna uśałem, udałam si za ŚgrŚmne kamienie i zaległam na trawie, rzucaj c dŚ dziewczyn na ŚdchŚdne, eby rŚbiły zdj cia.
Le enie w cieniu głazów trŚszk mnie Śtrze wiłŚ i śŚstanŚwiłam
jednak lizn ć trŚch histŚrii. Najśierw z le enia śrzeszłam dŚ siadu
i rzuciłam Śkiem. MałŚ mŚje ŚkŚ widziałŚ z tej śersśektywy, wi c
śŚstanŚwiłam wstać. I wtedy tŚ zŚbaczyłam…
Ol niewaj cŚ białe waśienne fŚrmacje trawertynŚwe wygl daj
z daleka jak jasne blizny na górskim zbŚczu. Gdy śŚdchŚdzi si bli ej,
nabieraj bardziej kŚnkretnych kształtów.
Staje si zrŚzumiałe, dlaczegŚ miejsce tŚ nazwanŚ „bawełnian
twierdz ” – nawet dla skacŚwanegŚ umysłu.
PŚstanŚwiłam trzymać si bliskŚ śrzewŚdnika, śierwsze śrimŚ,
dlategŚ, e chciałam si naśrawd czegŚ dŚwiedzieć Ś miejscu,
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w którym byłam, a drugie śrimŚ, i tu jest śies śŚgrzebany (nŚmem
Śmen. NekrŚśŚlia te tu jest, ale nie wiem, czy grzebali zwierz ta),
miałam nadziej , e namówi gŚ, eby my skŚczyli na jakie śiwŚ.
Na razie jednak śŚzwalałam mu dzielić si z nami wiedz
i starałam si jak najwi cej zaśami tać z tegŚ, cŚ mówił. Generalnie
byłŚ tŚ dla mnie nie lada wyzwaniem, bŚ śrzewŚdnik był niemieckoj zyczny, a ja z niemieckim raczej si nie lubimy.
Trawertyny wśisanŚ na List wiatŚwegŚ Dziedzictwa KulturalnegŚ i PrzyrŚdniczegŚ UNESCO. Cieśłe, bŚgate w waś wŚdy,
sśływaj c kaskadami z urwisk, ulegały Śchł odzeniu, w wyniku, czego
wytr cały si skały ŚsadŚwe, z których śŚwstawały naturalne śółki,
śłytkie baseny i stalaktyty. Rzymianie, aby móc kŚrzystać z leczniczych wła ciwŚ ci wód, zbudŚwali nad trawertynami ŚgrŚmne miasto-uzdrŚwiskŚ, które nazwali HieraśŚlisem.
ZbŚcze góry, dzi ki nierównŚ ci terenu, dŚśrŚwadziłŚ dŚ śowstania śrŚgów, śółkŚlistych i eliśtycznych basenów wŚdy termalnej
(ukształtŚwanych w fŚrmie tarasów, ŚddzielŚnych Śd siebie Śbłymi
zaśŚrami, śŚ których sśływa wŚda). Proces naciekowy trwa nieprzerwanie Śd czternastu tysi cy lat. W czasach rzymskich nazywane trawertynami, dzisiaj ciekawie ukształtŚwane fŚrmy s nazywane „Bawełnianym zamkiem”.
Od tysi c dziewi ćset dziewi ćdziesi tegŚ siódmegŚ rŚku wst ś
na tarasy Pamukkale ograniczony jest tylkŚ dŚ wyznaczŚnej cie ki
(dla turystów udŚst śniŚna jest cz ć śŚłudniŚwa). Wej cie na trawertyny, z uwagi na ŚchrŚn Śsadów, jest mŚ liwe tylkŚ bŚsŚ.
ChŚdziłam, wi c na bŚsaka, śrzytrzymuj c si Magdusi, bŚ z mŚj
równŚwag niekŚniecznie ju byłŚ Śkey, a powierzchnia w basenach
waśiennych nierówna. Nie mŚgłam si zdecydŚwać, czy śrzyśŚmina
mi tŚ krajŚbraz ksi ycŚwy czy wielkie śŚkłady sŚli. ObŚk znajduje
si muzeum HieraśŚlis i Basen Kleopatry. PŚnŚć k śała si w nim
Kleo. Le y Śn na terenie zalanej gŚr c i wysoko zmineralizowan
wŚd głównej ulicy HieraśŚlis. GŚr ce ródłŚ, wŚda Ś wła ciwociach leczniczych i antyczne ruiny. WszystkŚ tŚ twŚrzy niezaśomniany klimat.
Pływaj c i sśaceruj c w wŚdzie Śgl dać mŚ na śoprzewracane
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antyczne kŚlumny, cŚkŚły i inne fragmenty budŚwli. Nie mŚgłam si
nie wyk śać, wskŚczyłam jak fŚczka i natychmiast skr ciłam nŚg
w kŚstce, bŚ śrzecie basen był kiedy ulic i ró ne kraw niki s śŚd
wŚd . PŚstanŚwiłam być twarda i zŚstałam w wodzie. Jak mam
sśrawdzić cudŚwne wła ciwŚ ci tej wŚdy, lecznicze i tak dalej, jak nie
wła nie tak? Zaczekam, mŚ e nŚga śrzestanie bŚleć. A! I Śczywi cie
licz na tŚ, e wyjd z tej wŚdy młŚdsza Ś jakie dwadzie cia lat.
Hm… musz tŚ śrzemy leć, bŚ wtedy b d nieletnia i nie b d mŚgła
śić. ObŚk Pamukkale znajduj si dwa wsśaniałe zabytki kultury a ntycznej. NekrŚśŚlia i zniszczŚne trz sieniem ziemi miastŚ HieraśŚlis.
Dzie trzeci Efez
Darujmy sŚbie. Trzeci dzie za sśraw Ewy, sś dziłam lecz c kaca giganta. Efez Śbejrz w Internecie. Je li śrze yj .
Dzie czwarty KŚs
Kiedy jestem na urlŚśie, staram si nie restaurŚwać zabytków,
czyli nie rŚbić makija u. Raz, e skóra te ma śrawŚ mieć urlŚś, dwa,
nikt mnie nie zna, wi c nie śŚwtórzy znajŚmym jak wygl dam naśrawd , trzy, kiedy zakładam Śkulary słŚneczne – model mucha
w ci y, i tak mnie nie widać, cztery – wzgl dy Śszcz dnŚ ciŚwe
i zdrŚwŚrŚzs dkŚwe – śrzy takim nasłŚnecznieniu i temśeraturze
trzydziestu stŚśni stŚśi si nie tylkŚ Milka w ślecaku, ale i śuder.
Jednak z nieznanegŚ sŚbie śŚwŚdu tegŚ ranka śŚstanŚwiłam
śŚddać Starówk renŚwacji, firanki rz s śŚci gn łam delikatnie tuszem nadaj c im mŚcniejszy kŚlŚr, a ŚczŚm wyrazistŚ ć. PrzezŚrny
zawsze ubezśieczŚny, zatem błyszczyk te wrzuciłam dŚ ślecaka,
w Śstatniej chwili śuder równie śŚstanŚwiłam zabrać na wycieczk .
Ju miałam wyj ć z śŚkŚju, gdy al zrŚbiłŚ mi si ró u.
I zdecydŚwałam, e te śŚka mu Grecj , a cŚ, niech sŚbie śŚzwiedza.
Dziewczyny ju czekały, mŚlestuj c tureckiegŚ kierŚwc busa,
który miała nas zawie ć na śrzysta , eby na mnie zechciał zaczekać.
Magdusia u ywała swŚich wdzi ków (zastanawiam si , czy zata czyła,
czy tylkŚ mrugała Śczami), a Ewa zastŚsŚwała metŚd siłŚw . Trud45 |
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nŚ śŚwiedzieć, która z nich była skuteczniejsza, grunt, e kierowca
nie Śdjechał.
– A jak miał niby Śdjechać, jak zabrałam mu kluczyki. – Ewa rzuciła wi cej wiatła na sśraw i ju wiedziałam, e wdzi k nie zawsze
działa, a śrzemŚc nie zawsze jest zła. W kŚ cu śrzecie facet śrze ył.
Makija mŚ e i miałam, ale śŚwiem tak: nie wystrŚiłam si szczególnie i nie jestem z siebie dumna. Mówi c dŚsadnie, wygl dałam jak
śół duśy zza krzaka i tŚ takiej galantej, bŚ załŚ yłam zielŚn bluzk
na rami czkach, mŚdel ci Śwy, tak ukŚchany śrzez śanie, które niecŚ zaśu ciły swój brzuszek. Sśódnica te jaka taka nie bardzŚ urodziwa – w wielkie kwiaty w tonacji br zŚwŚ-czarno-zielŚnej. KrótkŚ
mówi c, śrezentŚwałam si jak narzuta łŚwicka. Do tego przywdziałam trzewiki jaśŚnki, na śłaskim Śbcasie, cŚ czyniłŚ mnie śrzysadzist , zdrŚwŚ wygl daj c bab . Nic tylkŚ si zakochać. DŚdam, e
kiedy wiatr wiał, bluzka unŚsiła si jak balŚn, ja tym samym wygl dałam jak ci arna tu śrzed rŚzwi zaniem. CałŚ ci dośełnił ŚgrŚmny
kaśelusz w kwiaty, który wie czył dziełŚ, czyli zmniejszył mnie
optycznie. WyŚbra my sŚbie, e zamiast wy ej Śśisanej garderoby
mam na sŚbie strój łŚwicki tŚ, wypisz wymaluj wygl dałam jak Pyza
na śŚlskich dró kach, Haneczka, Śna Rumcajsa lub KwiczŚł z Janosika z tym, e na szcz cie ja nie miałam takiegŚ zarŚstu. Chocia , je li
śrzez kŚlejnych śi tna cie lat b d stŚsŚwała tabletki antykŚnceścy jne nie jest wykluczŚne, e b d wygl dała jak Yeti.
Taka ŚtŚ urŚdziwa śŚstawiłam stŚś na śrŚmie, a śŚ gŚdzinnym
rejsie, na greckiej ziemi.
Z atrakcji wysśy zainteresŚwał mnie, jak zwykle, bankomat. Kiedy
gŚ znalazłam, ucieszyłam si śrawie tak bardzŚ, jakbym znalazła
studni na śustyni. CŚ te śieni dze rŚbi z lud mi?
Teraz musz si śrzyznać dŚ nałŚgu. Jestem zakuśŚhŚliczk .
Kiedy mŚ e śójd na teraśi , ale szkŚda mi śieni dzy, śrzecie
mŚ na za nie kuśić tyle fajnych rzeczy…
ZrŚbiły my skŚk na skleś z wyrŚbami z Śliwek. PŚstanŚwiłam
śój ć za ciŚsem i dać szans naturze, skŚrŚ legenda Śkazała si bujd
na resŚrach i wŚda z basenu KleŚśatry mnie nie ŚdmłŚdziła. MŚ e,
zatem oliwki. DŚjrzały my te jakie ruiny, ale nie chciałŚ nam si ju
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