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CZYTAJ 
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Gdy mam lepszy dzie*, to daj" rad" a' do mostu, a!gdy kondycja 
s%absza, wyznacznikiem jest wielki krzak w!po%owie drogi, przy 
nim mog" spokojnie zawróci$ bez wyrzutów sumienia. Najgor-
szym odcinkiem jest wzniesienie tu' za stacj&, bo nogi ewidentnie 
odczuwaj& zmian" w!pod%o'u. Wielki wór t%uszczu i!ko#ci sunie 
naprzód, ledwo przenosz" kilogram ud(ca z!jednej nogi na drug&. 
Aby doda$ sobie otuchy, patrz" na buty, które kupi%am specjalnie 
na t" okazj". Czarno-bia%e, tylko troch" +rmowe, wi"c nie by%o a' 
tak bardzo szkoda pieni"dzy. Gdy napada mnie wyimaginowana 
kolka i!skr"t brzucha, decyduj" si" na skr"t w!lewo i!odwrót. Za-
uwa'y%am jednak pewn& zale'no#$, 'e kiedy niebo szare, a!mój 
wielorybi odw%ok wyj&tkowo nie chce si" ruszy$ z!%ó'ka, to kolka 
przychodzi nadzwyczajnie szybko i!%atwo. Tak jakby chcia%a wy-
wiesi$ bia%& ,ag" i!za'&da$ natychmiastowej kapitulacji. Nie daj" 
si" tej iluzji i!my#l" o!tym, 'e kolk" b"d" mie$ dopiero w!domu, 
zimn&, z!lodem i!cytryn&. Biegn" dalej. 

Pesz& mnie inni uczestnicy tych porannych wy#cigów, którzy 
odziani w!neonowe i!obcis%e elastany pr"'& si" na wietrze i!poro-
zumiewawczo wysy%aj& znak machania r"k&. Mój wzrok w"druje 
wtedy w!dó% i!udaj", 'e zauwa'y%am bardzo istotn& rzecz na ziemi, 
mo'e jak&# biedn& mrówk" lub asfaltow& dziur", któr& oczywi#cie 
trzeba min&$. Ups! Kolejna r"ka niezauwa'ona. Wielka szkoda. 
Nie robi" tego w!ramach buntu czy silnej woli udowodnienia, 'e 
do nich nie nale'". Zwyczajnie si" wstydz", bo na nogach mam 
cz"sto dziur" zamiast trzech pasków, a!bluza to zwyczajna, sza-
ra kangurka, nieprzepuszczaj&ca powietrza. W!mojej sza+e brak 
opasek, apaszek, stoperów, garminów i! innych przyrz&dów do 
poruszania nogami. Jak wylaz%am z!%ó'ka, tak zosta%am, w!bluzie 
z!ma%& pami&tk& po pa#cie do z"bów i!w!dresach. W!ten sposób 
oszukuj" swój umys%, 'e przecie' wcale nie b"dzie 'adnych wygi-
basów, bro* Bo'e, nie zamierzam si" poci$, a!wy#ciubienie nosa 
na dwór ma jedynie charakter przewietrzeniowy. 

Ale gdy ju' nogi przemierz& odleg%o#$ od bramy do pasów, 
nast"puje wielki coming out i!organizm wie, 'e zosta% oszuka-
ny. )adne przewietrzenie, 'adne zaczerpni"cie #wie'ego tlenu, 

Jestem_marysia.indd   94 25.05.2021   16:03



95

'adna relaksacyjna przechadzka. Czeka mnie ostry wycisk, wy-
plucie p%uc i!plucie sobie w!brod", bo znowu si" nabra%am. Naj-
pierw podnosz" jedn& nog" i!nie#mia%o zamieniam trucht w!bieg. 
Drept, drept, drept. Czuj", jak machina cielesna powoli przebu-
dza si" do ruchu, jak brzuch uruchamia wszystkie mo'liwe fa%dy, 
aby podo%a$ ci"'arowi, jaki b"dzie mu dane zaraz d(wiga$. Do 
pracy bior& si" r"ce, co jeszcze przed chwil& zakrywa%y usta przed 
ostentacyjnym ziewni"ciem. Nim si" obejrz", ju' jestem ode-
rwana od ziemi, a!wór z!ko#$mi galopuje niczym utyta antylopa. 
Wiatr czesze mi w%osy i!bawi si" ze mn& w!kotka i!myszk". Ci#nie 
mnie prosto w!plecy, tak 'e niemal odrywam si" od asfaltu, lub 
jest #cian&, któr& pcham. Lubi", gdy wieje mi prosto w!oczy, a' 
schn& ga%ki. W%osy uk%adaj& mi si" wtedy idealnie, do ty%u, bez 
'adnych intruzów w!ustach, nosie i!w!oczach.

Gorzej, gdy wiatr pcha mnie do przodu i!niby pomaga w!tej co-
dziennej porannej przebie'ce. Wtedy nawet najmocniej #ci#ni"-
ty kucyk nie ma szans i!pogubi gilgocz&ce kosmyki. Wykonuj" 
wówczas paralityczne ruchy odganiania r"k& czego# na kszta%t 
muchy. Ilekro$ przejdzie mi przez my#l, aby wyposa'y$ si" 
w!opask", prze'ywam zimny prysznic w!postaci podanej ceny. 
Przera'a mnie te', 'e mia%abym mie$ w! domu profesjonaln& 
opask" do biegów. Czy' nie oznacza to, 'e by%by ze mnie profe-
sjonalny biegacz? Taki, co na maratonie %apie za banana i!%ydki 
ma 'ylaste? Czy nie jest to przypadkiem niepisany pakt z!Cho-
dakowsk&, który zobliguje mnie do codziennego cardio, nawet 
w!#wi"ta? Boj" si" tej a+rmacji i!przynale'no#ci do tych wszyst-
kich wariatów. Nie dorastam im do pi"t i!nie odwa'" si" wej#$ im 
w!parad". Ju' za czasów szkolnych los wyra(nie dawa% mi znaki, 
'e to nie moje terytorium. Wiecznie ostatnie miejsce w!ka'dych 
zawodach, zmora koz%a i!dwie lewe r"ce. Zostawi" lepiej opaski 
w!sklepie w!spokoju. Wybieram k%"bowisko w%osów na spoconej 
twarzy i!za lu(ne spodnie, które przy ka'dym podniesieniu nogi 
spadaj& mi z!ty%ka.

Gdy pokonam to uczucie niewygody, biegnie si" ca%kiem przy-
jemnie. Szczególnie gdy min" stacj" benzynow& i! wiem, 'e 
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najwi"kszy ból ju' za mn&. Zaczynam nawet odczuwa$ pewn& 
rado#$ i!dreszcze na ciele, cho$ kompletnie nie rozumiem, z!cze-
go tu si" cieszy$, skoro wyprzedza mnie nawet podstarza%a pani. 
Czuj", jak mkn", coraz szybciej odhaczam wszystkie drzewa po 
mojej prawej i!zapach trawy dobija mi si" do nozdrzy. Staj" si" 
Usainem Boltem, moje cia%o jest lekkim piórkiem i! 'ycie nagle 
roz#wietla si" czaruj&c& %un&. Telefon do banku? Nie ma pro-
blemu, si" zrobi, jak wróc". W#ciek%y komentarz? Ju' nawet nie 
pami"tam, o! co chodzi%o. Kredyt? Spoko loko. Brak pomys%u, 
co robi$ ze swoim 'yciem? O, jednak co# mi wpad%o do g%owy. 
I! tak z!ka'dym krokiem napawam si" coraz to odwa'niejszymi 
my#lami i!bohaterskimi czynami. Wizualizuj" sobie wielk& piz-
z" w!ogrodzie i!wyjazd w!góry, widz" si" w!kostiumie z!go%ym 
brzuchem i!przestaj& mnie wkurza$ ci, co wkurzali. Prawie nie 
zauwa'am, jak mój wzrok si" podnosi i!odmachuj" wszystkim 
po kolei, z!szerokim u#miechem na twarzy i!dum& w!spojrzeniu. 
)aden maraton mi niestraszny, a!Sklep Biegacza ju' szykuje dla 
mnie zni'ki. 

Na horyzoncie wy%ania si" Biedronka, moja destynacja i!mekka 
sukcesu. To ona rozstrzygnie, czy dzi# mam dobry dzie*, czy je-
stem ,akiem. Kusicielem w!tej okolicy jest burgerownia, z!woni& 
tak osza%amiaj&c&, 'e a' #lina ta*czy kankana. Wiem, 'e je#li po-
biegn" dalej i!przyklepi" kraw"d( mostu, dostan" niewidzialne 
przyzwolenie na takiego ma%ego, soczystego burgerka, co patrzy 
na mnie jak kot ze Shreka. Je#li za# zdecyduj" si" na odwrót, b"d" 
musia%a przywita$ si" z!sa%at& i!co najwy'ej razowym chlebem, bo 
takie s& prawid%a sprawiedliwo#ci, któr& wymierzam sobie sama. 
Przyciskam wi"c mocniej i!czuj", jakbym w%a#nie odpala%a ko-
lejny bieg swojej cielesnej maszyny, co# skrzypi, stawia opór, ale 
po chwili wystrzeliwuje przed siebie z!moc& +ata abartha. Jestem 
królow& szos, wy#cigówk&, marzeniem wszystkich m"'czyzn. Po 
tak wielkim sukcesie nast"puje moment przybicia niewidzialnej 
piecz&tki niczym podpisu w!toalecie: by%am, odhaczy%am, zawra-
cam. Cho$ czeka mnie drugie tyle cz%apania, to w!ogóle ju' o!tym 
nie my#l". Rozp%ywam si" w!#wie'ym powietrzu, delektuj" wido-
kami, uspokajam wzrok, patrz&c na horyzont daleko przed siebie. 
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B%ogo#$ otula moje spocone cia%o. Biegn", jakbym w%a#nie wysz%a 
na wolno#$ po dziesi"ciu latach odsiadki.

W%&cza si" we mnie pewien sprzeczny tok my#lenia, bo wcale 
nie chc" wraca$ do domu. Widz", jak droga si" kurczy, i!wiem, 
'e zaraz dobij" do ko*ca, wcisn" guzik w!czajniku i!otworz" lo-
dówk". S%o*ce grzeje mi nos i!wiedzie mnie prosto pod drzwi, 
które jeszcze trzydzie#ci minut temu kurczowo trzyma%y si" mo-
jej d%oni. Wszystko wy%o wtedy: „Zosta*”. Wymówki sypa%y si" 
z! r"kawa jak asy w!kasynie, by%am mistrzyni& przepowiadania 
pogody i!prognozowa%am milion nag%ych burz, które uniemo'-
liwi& mi przecie' wyj#cie. Tymczasem gdy wracam, czuj" nostal-
giczn& t"sknot" za tym jednostajnym ruchem stóp i!regularnych 
oddechów. Obiecuj" sobie, 'e kupi" jutro wygodne legginsy 
w!odblaskowym kolorze i!mo'e nawet skusz" si" na opask". Nie 
trzeba by$ przecie' profesjonalnym sportowcem, 'eby skoszto-
wa$ odrobiny wygody. Mam w!sobie tyle energii, 'e jednocze#nie 
umiem przegl&da$ dziesi"$ stron z! neonowymi propozycjami 
i!ju' planowa$ poranne biegi na kolejne dni. Wizualizuj" sobie, 
'e pokonam jeszcze wi"kszy dystans, wstan" wcze#niej i!b"d" pi$ 
zielony szejk. Czuj" autentyczn& rado#$, gdy sobie to wszystko 
wyobra'am, bo by$ mo'e w%a#nie znalaz%am now& pasj", cel 'y-
ciowy, nowy i!zdrowy. 

Kolejnego dnia przerywam sen bezlitosnym budzikiem i!przesta-
wiam go na pó(niejsz& godzin". Jeszcze godzin" i!jeszcze godzin-
k"… Gdy odczuwam ju' zbyt mocne przegi"cie pa%y, wysuwam 
praw& nog" spod ko%dry i!patrz" w!okno. „Zosta*, przezi"bisz 
si", chyba s& chmury i!wiatr”. Przez chwil" czuj" si" rozgrzeszona 
i!nawet dumna, 'e tak czule dbam o!zdrowie. Podskórnie jednak 
ju' dawno pukn"%am si" w!czo%o, bo na dworze jest ciep%o, a!moje 
cia%o za nic w!#wiecie nie wykazuje oznak os%abienia. Wyczo%guj" 
si" w!dresie i!szarej bluzie z!%ó'ka, 'eby zaoszcz"dzi$ czasu, po raz 
kolejny rezygnuj" z!na%o'enia #wie'utkich legginsów, co pr"'& si" 
na sto%ku obok. Nak%adam buty i!ledwo cz%api" na dó%. „Dzi# tyl-
ko do krzaka, nie musisz wcale wi"cej”. 
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Ma%a, niewidzialna istoto
jestem tu na #wiecie
pustk& najedzona
samotno#ci& rzygam
mi%o#$ mi nie smakuje
bo nie zanotowa%a# mi w zeszycie
jak d%ugo j& gotowa$.

DO MAMY, 
CO 
ZOSTAWI%A 
NOTES 
W KUCHENNEJ 
SZUFLADZIE
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KRÓLOWA
KREWETEK

Dlaczego krewetki s& tak drogie i!tak dobre? Czemu bu%ka pszen-
na nie mo'e kosztowa$ sto z%otych za sztuk", a!razowy chleb na 
prawdziwym zakwasie nie stoi po trzydzie#ci groszy na pó%ce? 
Z!jakiej racji w!ogóle pszenica tak tuczy, skoro smakuje tak bo-
sko, a!orkiszowe bajgle miel& si" w!ustach za kar", z!grymasem 
i!bez smaku? Przynajmniej gdyby kajzerka kosztowa%a fortun", 
to nie kusi%oby, 'eby pcha$ j& do paszczy, zwyczajnie nie by%o-
by to op%acalne. Zreszt& pono$ kiedy#, dawno, dawno temu, za 
czasów #redniowiecza, pszenne produkty by%y rarytasem i!#wiad-
czy%y o!bogactwie. A!ten, kto 'ar% razowy, by% lamusem. Planeta 
przewróci%a si" do góry nogami i!nagle wszystko si" pomiesza%o, 
a! ja musz" wcina$ malutkie kromki ciemnego chleba i!popija$ 
niegazowan& wod&, najlepiej ze szklanej butelki, bo przecie' pla-
stikowa to #mier$ dla jelit i!#rodowiska. Sama ju' nie wiem, co 
pakowa$ do ust, a!czym si" brzydzi$, i!które opakowania k%ami&, 
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a!które serio stroni& od cukru. Milion pyta* przychodzi mi do 
g%owy, szczególnie gdy jestem bardzo g%odna, a!kiedy pisz" ten 
tekst, burczy mi w!brzuchu tak, 'e spokojnie mo'na straszy$ tym 
odg%osem ma%e dzieci. 

Zakupy w! takim stanie to wielka udr"ka dla r&k i!portfela, bo 
taszczy$ trzeba siaty z!jogurtami, nowo#ciami i!wszelkimi dzi-
wactwami, na które nabra%o si" wyg%odnia%e oko. Mia%y by$ 
tylko krewetki i! cytryna, a! wysz%am ze szparagami, cha%w&, 
ciasteczkami z! kremem, szynk& parme*sk& i! bu%eczkami cy-
namonowymi. Na temat tych bu%eczek mog%abym pisa$ niezli-
czon& ilo#$ chwalebnych pie#ni i!wylewa$ tak& sam& ilo#$ %ez 
z!powodu, 'e s& mi zakazane. Na kilometr wida$, 'e pszenne, 
wi"c w! #redniowieczu by%abym klas& najwy'sz&, tymczasem 
w!obecnych czasach sko*czy%abym jedynie jako spasiony wie-
loryb. By$ mo'e jest to jakie# rozwi&zanie na moje problemy, 
bo gdyby tak si" podda$ od razu, podpisa$ cyrograf z!cukrzyc& 
i!zwisaj&cymi fa%dami t%uszczu, to nie musia%abym si" martwi$, 
'e kilo wte albo wewte. Ale mój rollercoaster 'yciowych ambi-
cji ci&gnie mnie ca%y czas w!stron" upragnionych fantazji, wi"c 
czytam skrupulatnie sk%ady, blokuj&c przej#cie w!alejkach skle-
powych, wmawiam znajomym po raz setny, 'e „alkohol nie, bo 
leki”. Potem obserwuj" na spotkaniach towarzyskich ci&gn&cy 
si" ser, powstrzymuj&c kapanie #liny. 

Krewetki za to #pi& sobie spokojnie na dnie morza i!nie maj& 
poj"cia, ile luksusowych kolacji zawdzi"cza im ludzki 'ywot. 
Ilu kelnerów ma dzi"ki tym ma%ym, ró'owym w&sikom robot" 
i! ile cytrynowych r"czników wyciera ciekn&ce palce, %apczywie 
pa%aszuj&ce w!amoku. S& nie#wiadome skwierczenia na grillu we 
francuskim upale i!wywindowanych cen w!warszawskich barach, 
gdzie za trzy ma%e ogonki bulisz trzydzie#ci pi"$ z%otych. )yj& so-
bie gdzie# w!ferajnach, che%pi&c si" morskim pr&dem i!racz&c sol& 
z!wody, byle tylko tacy pró'ni smakosze jak ja mogli poczu$ si" 
cho$ troch" lepiej. Za ka'dym razem, gdy kto# pyta mnie o!moje 
ulubione danie, waham si", czy wyzna$ prawd" i!przyklei$ so-
bie %atk" bur'uja, czy mo'e lepiej opowiedzie$ si" za klasyczn& 
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pizz& i!mie$ #wi"ty spokój. Zatem gdyby skorupiaki nie by%y takie 
modne i!drogie, mog%abym bez problemu mówi$ prawd" w!to-
warzystwie i!problem wcale nie by%by problemem. Pech chce, 'e 
w!moim przypadku pad%o na krewetki i!mog" je#$ je w!ka'dej 
postaci, poch%ania$ z!makaronem, sauté z!czosnkiem, w!zalewie 
z!pomidorów czy w!wersji pokrytej glonami. Ka'da krewetka jest 
dla mnie jak królowa smaku, padam na kolana i!delektuj" si" 
ostentacyjnie. Ma%e, wielkie, królewskie, z!Lidla, mro'one, wy-
p%ochy skulone na patelni, zamarynowane. Krewetki w'ar%y si" 
przez mój 'o%&dek do ca%ego cia%a, przegryz%y mi wszystkie %&cze-
nia i!dotar%y do mózgu, nad którym przej"%y ca%kowit& kontrol". 
Mam krewetk" zamiast mózgu, a!odstaj&ce kosmyki w%osów wy-
gl&daj& jak w&siki, ró'owiej" i!trwam bez namys%u jak krewetka. 

Pami"tam tak& sytuacj" w!Pary'u, jak wie'a Ei1a mieni%a si" za 
oknem, a!restauracja, w!której przysz%o mi siedzie$, nale'a%a do 
tych wybitnie &-". Menu zach"ca%o, aby skosztowa$ krewetek, 
a!towarzystwo ewidentnie by%o na tak, bo ka'dy pojedynczy pa-
lec wskaza% wymownie na pozycj" o!nazwie gambas. Obok moje-
go krzes%a bia%e futra, kolie z!prawdziwych diamentów i!fryzury 
prosto z!salonu. Szyk i!elegancja kipia%y wr"cz w!powietrzu, ta-
jemnicze spojrzenia lustrowa%y, co robi& twoje r"ce i!czy znaj& 
wystarczaj&co du'o zasad savoir-vivre’u, bo zaraz przyjdzie da-
nie i! fajnie by%oby nie zrobi$ siary. Gdy na stó% wjecha%y moje 
ukochane, zauwa'y%am rzecz dosy$ zadziwiaj&c&. Futra si"gn"%y 
po sztu$ce i! zacz"%y kroi$, odkraja$, wyd%ubywa$, gimnastyko-
wa$ si" i! trudzi$. Usta porusza%y si" z!gracj&, prze'uwa%y ma%e 
kawa%eczki, a!g%owy aprobuj&co kiwa%y. Pomy#la%am wtedy, 'e 
#wiat stan&% do góry nogami i!od tych luksusów to si" ludziom 
w! dupach poprzewraca%o, jak to mawia% Ferdynand Kiepski. 
Przecie' krewetki je si" palcami! Na có' #wie'e, gor&ce jeszcze 
r"czniczki, które puchn&, gdy naci#niesz palcem? Do czego s%u'y 
zatem cytrynowa miska z!wod&? Czy mokre chusteczki, skrz"tnie 
z%o'one na trzy, stoj& ko%o mnie tylko po to, aby %adnie wygl&da$? 
Z!pewn& doz& niepewno#ci z%apa%am za krewetk" swoimi w%as-
nymi, wyhodowanymi przez wiele lat palcami i!zacz"%am obie-
ra$, odrywa$ ogonki i! je#$, jak nale'y. Wyba%uszone spojrzenia 
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zmrozi%y atmosfer" przy stole, a' kelner id&cy z!lodem momen-
talnie si" cofn&%, kolie si" zatrz"s%y, panowie chrz&kn"li. Cho$ nic 
nie zosta%o powiedziane, poczu%am, jak wydaj& jednog%o#ny os&d, 
'e niez%y ze mnie wie#niak. Sztu$ce znowu zazgrzyta%y, gard%a po-
nownie prze%kn"%y krewetkowe kad%ubki, a!ja parskn"%am w!du-
chu. Gdyby krewetki nie zyska%y statusu tych trudno dost"pnych 
i!luksusowych, nikt nie patrzy%by mi na d%onie, a!moje ukochane 
danie mo'na by jada$ zarówno w!restauracjach, jak i!w!fast foo-
dach i!ulicznych budach. Aby odda$ si" krewetkowej modlitwie, 
musz" zawsze wyszykowa$ fortun" i!psychicznie si" przygotowa$ 
na to, 'e obok usi&d& pretensjonalne, wykwintne baby lub buraki 
w!garniturach. Obwiniam swoje kubki smakowe za to, 'e zawsze 
musz& zrobi$ mi na z%o#$ i!rozkocha$ mnie w!tym, co niedost"p-
ne, rzadkie lub niezdrowe. 

Dlatego zdecydowa%am si" zwraca$ wi"ksz& uwag" na to, co 
jem. Wydawa%o mi si", 'e dam sobie rad", i!wizja warzywnych 
da* majaczy%a na horyzoncie, niewymownie kusz&c. Trenerka 
sporz&dzi%a dla mnie list", entuzjastycznie oznajmi%a, 'e wybór 
dietetycznych potraw jest du'y, a!ja wyobra'a%am sobie, jak jem 
mizeri" z!ziemniakami albo chrupi" marchewki w! ramach po-
po%udniowej przek&ski. Sa%ata z!kurczakiem te' nie taka marna, 
w! sumie jak si" doda troch" wi"cej sosu, to smakuje ca%kiem 
przyzwoicie. Nie musia%am d%ugo czeka$, aby wyczyta$ grubymi, 
drukowanymi literami, 'e ziemniaki oraz marchew maj& zakaz 
wst"pu do mojej lodówki, a!jak sa%ata, to tylko z!oliw&. Znowu mi 
to zrobili! Zabrali mi to, co smakuje najbardziej, i!pozbawili mnie 
namiastki normalno#ci w! tym ca%ym dietetycznym szale*stwie. 
Na domiar z%ego do potraw dozwolonych i!zdrowych do%&czy%y 
sery halloumi, awokado, orzechy nerkowca i!wszystkie inne gów-
na, które kosztuj& krocie i!smakuj& jedynie przez chwil". Dlacze-
go na marchewk" i!ziemniaki starcza nawet w!br&zowych, a!jak 
z%apie ci" ochota na awokado, to ju' na bilet powrotny metrem 
brak? Jesz mniej, p%acisz wi"cej. Nie starcza ju' na nowe ubrania, 
w! których chcia%oby si" zaprezentowa$ wersj" cia%a z! ok%adki, 
wi"c zostaje chodzi$ w!worze po ut"sknionych ziemniakach, tak 
'e znajomi nawet nie dostrzegaj& ró'nicy.

104
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Gdy robi" rachunek zysków i!strat, wychodzi na to, 'e warto je#$ 
niezdrowo. Nie trzeba kisi$ si" przy obrusie pe%nym nad"tych ust 
i!wyd"tych brzuchów, nie wydaje si" na leki antydepresyjne, %ykane 
tylko po to, aby poradzi$ sobie z!kompleksami, nie trzeba gania$ 
po biomarketach i!wyszukiwa$ orkiszowych m&k oraz przepiór-
czych jajek. Mo'na i#$ do okienka z!naszykowanym banknotem 
dwudziestoz%otowym i!zamówi$ to, co spe%ni marzenia, na chwil" 
sprawi rado#$ i!b"dzie szybkie. Z!drugiej strony, gdy zapada noc, 
a!oko sklei si" z!powiek&, wy%azi spod %ó'ka gigantyczny wyrzut 
sumienia, który wrzeszczy i!grozi, 'e jak dalej b"d" #mieci$ w!swo-
im w%asnym ciele, to si" doigram. Zaczynaj& bole$ comiesi"cz-
ne przelewy na si%owni", sens trac& zakupione buty do biegania, 
a!wizyta u!lekarza zaczyna si" wi&za$ z!paranoicznym stresem, 'e 
do 'y% trzeba pakowa$ kroplówk", rak si" zbli'a i!insulina skacze 
kankana. Mi"ciutki tost z!zapiekanym serem nie smakuje ju' tak 
kolorowo i!zastyga w!gardle przy #niadaniu, zaczyna marzy$ si" 
jednak ta sa%ata i!wdzi"czno#$ na twarzy, 'e przynajmniej z!oliw& 
mo'na. Dochodzi si" do wniosku, 'e nie da si" poch%ania$ wszyst-
kiego bez umiaru ani inwestowa$ jedynie w!czipsy z!jarmu'u. Raz 
trzeba wybuli$ i!pom"czy$ si" z!awokado na razowym podk%adzie, 
aby innego dnia kupi$ fryty za pi"$ z%otych. Nie ma wyj#$ dosko-
na%ych, nie ma diet wiecznych i!nie ma rozwi&zania na to odwiecz-
ne pytanie: co pcha$ sobie do g"by? Moja odpowied( brzmi: do 
g"by pcha$ sobie to, co sprawia, 'e wyjesz ze szcz"#cia. W!moim 
przypadku s& to krewetki. 

AUUUUUUUU
UUUUUUUU !
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MOI 
PRZYJA   CIELE 
Z NETFLI   XAOdwo%uj" ju' pi&te spotkanie, bo nie mog" przeoczy$ urodzino-

wej imprezy, na której b"dzie poncz, ca%uj&ce si" pary w!sypial-
niach rodziców i! bejsbolowe kurtki. Moja przyjació%ka jedzie 
tam zawalczy$ o!serce ch%opca, co w%osy ma bujne jak lew i!prze-
tarte jeansowe spodnie. Jest zabójczo poci&gaj&cy, je(dzi szyb-
kim samochodem i!ma niski g%os. W!sumie to troch" si" w!nim 
podkochuj", cho$ si" kompletnie nie znamy. Dziwna sprawa, 
a! konkretniej Stranger $ings. Jego czarny charakter zmusza 
mnie do patrzenia na niego z!pogard&, jednak w! g%"bi duszy 
kibicuj" swojej przyjació%ce, aby sko*czyli razem w! %ó'ku. Co 
z!tego, 'e ona ma m"'a, jest grubo po czterdziestce i!w!zasadzie 
to nawet nie wie, jak mam na imi". Najwa'niejsze, 'e wzbudzi%a 
we mnie wystarczaj&co du'o wspó%czucia przez ostatnie trzy od-
cinki i!sta%a si" moj& ulubion& osob&. Jej m&' taki nudny, chra-
pi&cy na kanapie, do kuchni ledwo cz%apie. A!ona jeszcze ca%kiem 
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SZYBKA  
RYBKA
To jest bardzo szybki tekst o bardzo szybkich facetach.
Co szybko powoduj!, "e mi#kn! kolana.
Szybko k$ad! r#k# na udzie.
Szybko stawiaj! maka.
Po portfel si#gaj! szybciej ni" ty.
W szybkim tempie dochodz!.
Do wniosku, "e ci# kochaj!.
Szybkim oddechem powiedz! twoje imi#.
Zdrobnieniem, o którym nie s$ysza$ nikt wcze%niej.
Zawrotne tempo obior! wieczorem.
W szybkim aucie przetr! szybk#.
Znikn! z piskiem opon.
Spojrz! tak, "e a" w %rodku poczujesz.
Jak szybko lecisz jak winda do szybu.
Spadasz na widok ich szybkich oksów.
Szybujesz w ob$okach po ka"dym spotkaniu.
W tej windzie zawrotnie szybko ci# wezm!.
Oparta o szyb# nie oprzesz si# nigdy.
Szybko ci# klepn!.
Szybko ci# zlej!.
Szybka $za po policzku ci sp$ynie.
Zapomnisz szybko o niskich ich g$osach.
Szybko wybijesz z g$owy ten zapach.
Szybko si# ockniesz.
Szybko ich przeklniesz.
Szybko usuniesz ich numer z pami#ci.
Pojawi! si# szybko nowi w zanadrzu.
Co sprawi!, "e szybko na$o"ysz po&czochy.
Szybko przecedzisz przez usta dwa s$owa.
Szybko ich we'miesz.
Szybko im warkniesz.
Szybko zostawisz.
Znudz! si# SZYBKO.
Wi#c nie smu( si#, rybko.

zgrabna, na basen chodz&ca, czego# od 'ycia chc&ca. Czemu nie 
mia%aby spróbowa$ si" rozerwa$? Na jej miejscu zrobi%abym to 
samo, bo có' jej od 'ycia pozosta%o? Rodzinny minivan i!obcis%e 
garsonki? Krem na zmarszczki? M&' i!tak by si" nie dowiedzia%, 
bo polot ulotni% mu si" lata temu. Jak obserwuj" ich z!daleka, to 
widz" wr"cz konieczno#$, aby wyrwa%a si" na chwil" z!tapczano-
wego marazmu, wsiad%a 
do tego szybkiego samo-
chodu i! da%a si" porwa$ 
na jedn& noc. Mówi%am 
jej to milion razy i! dzi# 
ma si" okaza$, czy wresz-
cie pos%ucha. Odwo%a%am 
wi"c kolejne spotkanie 
z! kole'ank& i! wieczorne 
wyj#cie na miasto. War-
szawa poczeka.

Przez ca%& t" akcj" sama 
zacz"%am szuka$ jakie-
go# %obuza, co okiem by 
za#wieci% i!co# wulgarnie 
burkn&%. Móg%by mie$ 
tyle samo lat, co ten od 
jeansowej kurtki, który 
do#$ m%odo wygl&da, na 
jakie# dwadzie#cia par". 
Móg%by s%ucha$ podob-
nej muzyki, ostrej, roc-
kowej, i! poci$ si" tak, 
by tylko skronie by%y 
lepkie i! mokre, jak na 
ekranie. Pali papierosa 
za papierosem, wi"c te' 
marz" o!palaczu i!dymie 
owini"tym wokó% buj-
nych w%osów, d%ugich, 
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kr"conych, wcze#niej przeze mnie znienawidzonych. Sama nie 
wiem, jak to si" sta%o, 'e zapragn"%am nagle umawia$ si" z!kim#, 
kto wygl&da jak cz%onek Iron Maiden, nosi bia%e, wytarte trampki 
i!ciasne spodnie. Gdy pojawia si" scena z!jego udzia%em, co# dr'y 
we mnie i!wprawia w!os%upienie, wzrok kieruj" na uwypuklone 
miejsce w!spodniach i!#lina cieknie niepostrze'enie. -ni mi si" po 
nocach jego twarz, cho$ imi" kompletnie nieznane. Ca%uje mnie, 
tuli, pozwala dotkn&$ swoj& umi"#nion& r"k", wi"c robi" to ocho-
czo i!sikam w!majtki ze szcz"#cia. Zauwa'y%am pewn& tendencj", 
'e na ulicy zacz"li mi si" podoba$ tacy, co go przypominaj&, cho$ 
wcze#niej niewidzialnie egzystowali. Obrzydzali wr"cz i! zdecy-
dowanie nie nale'eli do branych pod uwag" nawet w!awaryjnych 
sytuacjach. Teraz w%os staje d"ba na widok dziur w! spodniach, 
naszywek na kurtkach i!niechlujnych zarostów. Strach pomy#le$, 
gdzie mnie 'ycie zaprowadzi, skoro utkn"%am raptem na pierw-
szym sezonie. On dopiero si" rozkr"ca i!w%a#nie zdecydowa% si" 
zdoby$ serce mojej przyjació%ki, cho$ obie jeszcze nie wiemy, czy 
zachowa si" nale'ycie, czy jak chuj. Sytuacja na razie jest w!zawie-
szeniu, bo musz" i#$ wyj&$ pranie i!zrobi$ kilka wa'nych rzeczy. 
Stres pospiesza moje ruchy, niecierpliwo#$ niechlujnie wyjmuje 
skarpetki z!kosza i!przypina do sznurka, jak najszybciej si" da. To 
nie mo'e zaczeka$! Telefon musi na chwil" odpocz&$, „Nie mog" 
teraz, oddzwoni"”. 

Kiedy w!ko*cu przychodzi czas na decyduj&ce starcie, moszcz" si" 
wygodnie na swoim ulubionym miejscu, do ust pakuj" tekturowe 
kulki o!smaku popcornu i!pilotem pog%a#niam atmosfer". Co za 
idiotka! Nie pojecha%a jednak, stchórzy%a, zosta%a ze starym, chra-
pi&cym dziadem na kanapie i!wybra%a nud". Tyle razy jej mówi-
%am, 'e warto spróbowa$, 'e na jej miejscu jecha%abym w!ciemno. 
Teraz b"dzie 'a%owa$ do ko*ca 'ycia i!zostanie nudziar&. Po co 
stroi%a si" w! sukienk" i!wyjmowa%a szmink" z! torby, jak nawet 
z!domu nie wysz%a? Dwa odcinki id& do kosza. Zmarnowany czas 
i!nerwy, a!ju' zd&'y%am si" nagrza$. Rozgoryczona prze%&czam za-
k%adk" i!uwalniam si" od zachowawczej decyzji mojej przyjació%ki. 
Przenosz" si" do Syrii, gdzie strach i!parali' przeszywaj& mnie od 
#rodka, a!na twarzy rysuje si" wspó%czucie. Musz" sprawdzi$, czy 
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Pervin prze'y%a. Drobna, s%odka, m%oda, da%a si" wrobi$ tym kre-
tynom z!ISIS i!pojecha%a nosi$ burki. Gdy na to patrz", ulga mnie 
ogarnia, 'e nie musz" nak%ada$ czarnych szmat na nos i!oddycha$ 
przez siatk". Za ka'dym razem kiedy ona to nosi, zastanawiam 
si", co mia%a w!g%owie, gdy mówi%a „tak” podczas #lubu. Gdybym 
tylko mog%a, przyjecha%abym po ni&, da%a swój telefon, aby mog%a 
zadzwoni$ gdzie chce i!do kogo chce, przejrze$ nowe propozycje 
wzorów na paznokcie i!przeczyta$ wiadomo#ci. Aby przejrza%a 
na oczy, 'e 'yje w!wi"zieniu, 'ywi si" jedynie pit&, tureck& herba-
t&, a!mi%o#$, w!któr& wierzy%a, zrobi%a j& w!balona. Zabra%abym j& 
do w%oskiej knajpy, pokaza%a, 'e panna cotta smakuje lepiej ni' 
baklawa, bo nie lepi si" tak okrutnie, i!wzi"%abym j& na zakupy, 
by wreszcie pozby%a si" tej szmaty do kostek i!oble#nych ci'e-
mek. Gdy #ledz" jej losy, to miewam czasem koszmary nocne, 
w!których zamieniam si" z!ni& miejscami i!budz" si" obok m"'a 
z!gnatem w!d%oni. Takiego orangutana z!brod&, pustk& w!oczach 
i!gniewem wymalowanym na twarzy. Wierz" wtedy, 'e nie ma 
dla mnie odwrotu, 'e ju' na zawsze utkn" w!tej dziurze z!cegie%, 
otoczonej hukiem strza%ów i! obcych krzyków. Jestem skazana 
na rodzenie dzieci, ko%ysanie ich w! ramionach ze %zami kapi&-
cymi na pod%og", a!moim celem 'yciowym jest gotowanie papki 
w!lepi&cej si" kuchni. -ni", 'e je#li ju' uda mi si" dosta$ telefon, 
to b"dzie to podstarza%a nokia, której u'yj" w!schowku na mopy 
z!przera'eniem i!strachem. Moje kole'anki 'y$ b"d& w!strachu, ja 
b"d" 'y$ w!strachu, umr" w!strachu i!w!strachu odb"dzie si" mój 
pogrzeb. Gdy si" budz" z!potem na czole i!przyspieszonym od-
dechem, to czuj", 'e musz" ratowa$ Pervin! Natychmiast p"dz" 
do komputera, aby sprawdzi$, co u!niej, z!wypiekami na policz-
kach czekam, a' minie czo%ówka prowadz&ca mnie prosto do jej 
domu. Ceni" j& za odwag", podpowiadam jej, 'e ma ucieka$, za-
ryzykowa$, 'e jeszcze b"dzie wolna! [Spoiler alert]. Gdy umiera, 
rozdziawiam usta i!czuj" wielki zawód. Ju' prawie jej si" uda%o, 
by%a na granicy, wsiad%a do auta, mia%a tak wiele przed sob&, mo-
g%a by$ kim#, mog%a by$ szcz"#liwa. Straci%am przyjació%k" i!na 
chwil" zmarkotnia%am. Poczu%am, jakby i!u!mnie co# si" sko*czy-
%o, jaka# beznadzieja wkroczy%a przez g%ówne wej#cie i!zagarn"%a 
ca%y mój humor. Chyba potrzebuj" czego# l'ejszego.

Jestem_marysia.indd   110 25.05.2021   16:03



111

Zakumplowa%am si" wi"c z! Jen i! Judy, które w!dziwny sposób 
zosta%y najlepszymi przyjació%kami, a!po%&czy%o je morderstwo. 
Z!impetem wesz%am w!ten abstrakcyjny duet i!zadeklarowa%am, 
'e siedz" w! tym z!nimi. Najpierw Judy zabi%a przez przypadek 
autem m"'a Jen, a!potem Jen zabi%a by%ego Judy w!ramach tro-
ch" zemsty, troch" 'alu, troch" samoobrony. Gdy wy%awia%a jego 
zw%oki z!w%asnego basenu, zacz"%am si" zastanawia$, czy aby na 
pewno jestem po jej stronie. Po co si" w!to pcha$, po co kombi-
nowa$? Nie lepiej zadzwoni$ na policj" i!wyja#ni$, 'e si" rzuca%, 
'e agresywny, 'e trzeba by%o si" ratowa$? Zazdroszcz" jej od-
wagi i!fryzury, bo nawet w!towarzystwie trupa kosmyki jej blond 
grzywki uk%adaj& si" perfekcyjnie. Tak czy siak Jen zdecydowa%a 
si" ukry$ zamordowanego typa, wi"c i! ja musz" zamkn&$ buzi" 
na k%ódk", bo przecie' przyjació%ek si" nie zdradza. Obserwuj", 
co robi&, i!z!podziwem #ledz" ich losy i!wspólne picie wina w!%ó'-
ku. Im dalej w!las z!tymi wariatkami, tym bardziej czuj", 'e co# 
mi tu nie gra, 'e ludzie tak nie dzia%aj&, 'e jak si" kogo# zabije, to 
nie zaczyna si" przyja(ni z!'on& trupa, a!skoro ta 'ona ju' wie, 
to tym bardziej nie zaprasza si" jej na wino o!pierwszej w!nocy 
do pustej chaty. Zaczynam si" mocno zastanawia$ nad sensem 
swojego przymierza z!Jen i!Judy. Jeszcze chwil" je odwiedzam, po 
czym ewidentnie wymi"kam, gdy widz", 'e kole#, którego zabi%y, 
w%a#nie puka im do drzwi. Ale zanim si" dowiem po co, musz" 
klikn&$ kolejny odcinek i!wysili$ si" na trzydziestosekundow& 
plansz" z!napisami. Nie tym razem, moje drogie. Ko*cz" z!wami.

I!tak mijaj& mi dni i!wieczory z!moimi przyjació%mi z!Net,ixa, 
którzy szybko przychodz& i! szybko odchodz&. Czasem #ni& mi 
si" po nocach, czasem widz" ich sobowtóry na ulicy, a!czasem 
mi si" wydaje, 'e sama jestem nimi, gdy patrz" na swoje 'ycie 
i! nieudane zwi&zki. Bo kiedy# mia%am ch%opaka, co spodnie 
mia% przetarte, s%ucha% metalu i!bujne mia% w%osy. B%ysk w!oku 
mo'e lekko s%abszy, ale niebieski kolor niczego sobie. Szybko go 
ola%am, gdy zauwa'y%am, 'e ten ostry look to pic na wod" i!gdy 
przychodzi do ca%owania, to nawet 'ó%w szybciej dzia%a. Innym 
razem czu%am si" jak Pervin, bo spotyka%am si" z!typem, co brod" 
mia% g"st&, i!chocia' pochodzenie jak najbardziej from Poland, 
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to mentalno#$ wyj&tkowo terrorystyczna. Przegl&danie wiado-
mo#ci, zakaz wychodzenia z! domu, podnoszenie g%osu i! r"ki, 
instrumentalne traktowanie kobiet. Czu%am, 'e 'yj" za kratkami 
i!nie mam wyj#cia, 'e b"d" ju' do ko*ca pod ostrza%em wyzwisk 
i!pijanych oczu. Mia%am tak'e przyja(* podobn& do Jen i!Judy, 
mimo 'e nikogo nie zabi%am, cho$ czasem bardzo chcia%am. 

TOKSYCZNA REL ACJA, 
KOBIECA ZAZDRO!$, 

PICIE WINA NA KANAPIE, 
OWIJANIE SI# WSPÓLNYM KOCEM 

I&PSIOCZENIE NA FACETÓW. 
Cho$ mózg odsiewa te bolesne momenty i!segreguje na mi%e i!te, 
co id& w! zapomnienie, ogl&daj&c przygody swoich przyjació% 
z!Net,ixa, przypominam sobie wiele rzeczy z!przesz%o#ci. Do-
chodz" wtedy do wniosku, 'e fajnie by%oby móc w!'yciu prze%&-
czy$ to, co nudne, omin&$ niewygodne i!wy%&czy$, gdy zm"cze-
nie bierze. Wróci$ czasem do pierwszego sezonu, przeanalizowa$ 
jeszcze raz niektóre sceny, wyci&gn&$ wnioski, wzruszy$ si" po-
dwójnie. Jednak skoro jest to niemo'liwe, to korzystam z! tego, 
co mam, i!uciekam do swoich przyjació% na ekranie, gdy ci praw-
dziwi zawiod& lub odwo%aj& spotkanie. A!odwo%uj& je najcz"#ciej 
z!tego powodu, 'e wol& posiedzie$ w!domu i!poogl&da$ Net,ixa. 

FA%DKA
 FAUX PAS-%DKA
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