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Nie pamiętam tego momentu, kiedy o niej zapo
mniałam. Gdy teraz patrzę wstecz, zauważam, że 
przecież była. Narodziła się ze mną, choć pierwszym 
dźwiękiem, jaki wydałam, gdy przyszłam na świat, 
był krzyk. Wyobraź sobie, jak bardzo skumulowana 
musiała być moja radość, że wydobył się krzyk! 
To moje nowe przekonanie, wspierające i mające 
niezwykłą moc. Dla mnie. A może też dla ciebie? 
Wyruszysz ze mną w podróż w poszukiwaniu 
radości? Bo to ona będzie bohaterką tej książki. 
Jest jeszcze jedna bohaterka. I teraz zaczyna się 
robić ciekawie, ponieważ tą bohaterką dodatkową, 
najważniejszą, jesteś ty.

Zacznijmy zatem od początku. Twój krzyk poru
szył struny miłości spowite ogromną cierpliwością 
z nutą zniecierpliwienia. Wraz z tym krzykiem 
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wyszła na świat radość, której zadaniem jest na
danie sensu twojemu życiu. I teraz się okazuje, że 
po swoich narodzinach nigdy, ale to nigdy nie 
jesteś sama. I sama być nie możesz. Towarzyszy ci 
radość zawsze i wszędzie. A jeśli tego nie wiesz, nie 
czujesz lub o tym zapomniałaś, oznacza to tylko 
zagubienie siebie. No bo czym innym jest radość, 
jak nie tobą samą?

Papużki nierozłączki to wy. Ty i twoja radość. 
Ja i moja radość. Ty i ja. Dlaczego o niej zapomi
namy? Ponieważ zapadamy w życiowy sen. Gdy 
zaczęłam śnić, cień spowił moją radość. Stała się 
nim, a ja przestałam ją zauważać. Zapomniałam, 
że nawet gdy nie świeci słońce, mój cień wciąż jest 
ze mną. Gdy śniłam, mój świat wyglądał zupełnie 
inaczej. Opowiem ci o nim. A o sobie jako o kimś, 
kogo kiedyś znałam.

Gdy zgubiłam swoją radość

Miała na tyle dużo lat, by mieć w sobie kobiecy luz. 
Taki, nad którym się pracuje. Taki, który jak już się 
pojawi, to trzeba nieźle się napracować, by go nie 
utracić. To tak jak w związku – samo zakochanie 



nie wystarczy, później ciężka orka na polu. Tak się 
składało. Tak się składało zazwyczaj. A kiedy się 
składało zupełnie inaczej, kiedy leciało się na skrzy
dłach, wtedy się nagle – z dnia na dzień – spadało. 
Twarzą w błoto, również zazwyczaj. Z upadków 
podnosiła się silniejsza. Każdy kolejny mniej bolał. 
Była zahartowana, nie umiała się tym cieszyć. Miała 
jednak na tyle dużo lat, by nie utracić tego wewnętrz
nego kobiecego luzu. Już nawet nie musiała nad nim 
pracować, po prostu go posiadała. Było im razem 
bardzo dobrze, jej i temu poczuciu, że może wszystko. 
Z tym kobiecym luzem to wiecie, jak bywa, czasem 
przychodzi, czasem nie. Wtedy jest najgorzej. Wtedy 
łatwo jest poddać się manipulacji, wtedy to się 
wydaje, że się jest gorszą, od męża, listonosza, prezesa, 
konduktora w pociągu PKP relacji Toruń – Tczew. 
Od kolegi z działu albo od barmana, który przyrzą
dza trzecią już caipirinhę, spoglądając tak jakoś 
z wyższością i litością. I wtedy nie liczy się niena
gannie zrobiony manicure, perfekcyjnie zatuszowane 
sińce pod oczami, doskonale pokryte najnowszej 
generacji farbą odrosty ani buty na wysokim obcasie. 
Nie liczy się też iloraz inteligencji ani walka z prze
konaniami. Ot, taka ściana po prostu. Próbowała 
zbudować drabinę, żeby w jakiś sposób tę ścianę 



pokonać. Wiedziała, że drabina powinna być solidna, 
żeby się nie chwiała, nie zawaliła, żeby też nikt nie 
zdołał jej przestawić. Bo, że będą próbowali, była 
pewna. Budowała więc sobie drabinę, ustawiając 
pieszczotliwie kolejne szczebelki. Pierwszy powstał 
dość szybko, miała zaledwie dwadzieścia dwa lata. 
Wiedziała, czego chce. Tak jej się zdawało. Ileż można 
wiedzieć w takim wieku? To śmieszne. Zdecydowała, 
że w lipcu powie „tak”. On też miał to samo powie
dzieć. On był przystojny, inteligentny, zadbany, ale 
zamiast powiedzieć w lipcu „tak”, w kwietniu napisał 
SMSa. Że lepiej będzie jeśli się jednak rozstaną, 
bo tak uważa jego mama. Szczebelek „jego mama 
powiedziała” był najmocniejszy. Mógł spokojnie 
służyć za podwaliny. Należała do kobiet, które 
po krótkiej chwili załamania zadawały sobie pytanie: 
co zrobiłam źle? Poczucie winy rosło wprost pro
porcjonalnie do kolejnych wydarzeń, tworzących 
kolejne szczebelki. Poczucie winy wydłużało się, 
więc i tworzyło boczne pręty jej własnej, tak po
trzebnej drabiny. Po jakimś czasie poznała kogoś. 
Nawet postanowili, że wezmą ślub. Tak postanowili 
nie z własnej woli, okazało się, że ona zaszła w ciążę. 
Z nim oczywiście. Nowa sytuacja, niezwykła dla 
niej, dla niego wydawała się być równie niezwykłą. 



Mimo to lękała się SMSów, zwłaszcza tych, które 
przychodziły w nocy. Nawet wtedy, kiedy spała obok 
już męża, już mając dziecko, już posiadając rodzinę, 
w dalszym ciągu dźwięk SMSa, nawet taki najbar
dziej przyjazny, sprawiał, że miała odruch wymiotny. 
Odruchy wymiotne miała tylko ze strachu. Na kacu 
nic takiego się nie działo. Choć zresztą nie piła jakoś 
tak specjalnie za dużo. Czas leciał. Z biegiem lat 
SMSy polubiła, aż do pewnego wydarzenia z nie
dalekiej przeszłości, ale o tym później. Teraz pojawił 
się kolejny szczebelek, drabinka jeszcze zbyt niska, 
miała jednak już pewne predyspozycje. Napawała 
nadzieją, że uda się przejść przez ścianę. Szczebelek 
pojawił się, kiedy na badaniu ultrasonograficznym 
płód wyglądał jak ziarnko fasoli. Pracowała wtedy 
w korporacji w wielkim mieście. Staż pracy szczytu 
marzeń wynosił zaledwie dwa miesiące, a już miała 
w sobie wypracowaną lojalność. Wobec pracodawcy. 
Lojalność się jej uczepiła jak rzep psiego ogona. 
Pracodawca jednak nie znał słowa „lojalność”. Ona, 
przed upływem trzech miesięcy ciąży, składała 
pracodawcy solenne obietnice pracować do samego 
rozwiązania. On złożył jej wypowiedzenie, bo przed 
upływem tych trzech miesięcy zgodnie z prawem 
pracy miał na to zielone światło. Pracodawcy było 


