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rzez ostatnie cztery lata k!opoty dotyka!y mnie 
seriami. Epizody wzgl"dnego spokoju by!y tak 
krótkie, #e nie warto o$nich wspomina%. Los wspi-
na! si" na wy#yny kreatywno&ci, by umo#liwi% mi 

testowanie wytrzyma!o&ci w$praktyce. Wiedzia!am, #e #aden 
stan nie mo#e trwa% wiecznie, ale cztery lata oczekiwania na 
odmian" bardzo mnie um"czy!y. Dzi&, kiedy kurz opad!, je-
stem silniejsza ni# kiedykolwiek, a$#ycie smakuje jak nigdy. 

Filmikami z$ serii A! ja "em jej powiedzia#a… zacz"!am si" 
dzieli%, kiedy krajobraz by! jeszcze zacieniony, w$ lipcu 2017 
roku. Sta!y si" znakomit' odskoczni' od codziennych zma-
ga(, a$ #ywe zainteresowanie ludzi, którym dostarcza!y roz-
rywki, przynosi!o dodatkow' porcj" rado&ci. W$pa)dzierniku 
los da! mi jeszcze jednego, wyj'tkowo bolesnego kuksa(ca. 
Wyliza!am si" bardzo szybko, a$ abstrakcyjne postrzeganie 
rzeczywisto&ci – przydatne w$instagramowych dzia!aniach – 
niezwykle mi w$tym pomog!o.

Propozycj" Wielkiej Litery, by szerokoustej babie z$Instagra-
ma pozwoli% na drukowan' wypowied), przyj"!am z$„pewn' 
tak' nie&mia!o&ci'”, ale i$entuzjazmem. 

Oddaj" Wam ksi'#k", która – mam nadziej" – zas!u#y na 
miano &wietnej towarzyszki podró#y, pocieszycielki, przega-
niaczki nudy, a$mo#e nawet stanie si" wsparciem w$czasie 
oczekiwania na odmian" losu dla tych, którzy chwilowo nie 
s' jego pupilami.

Je&li jest Wam czasem ci"#ko, zaufajcie mi, zaufajcie Ka&-
ce! Sens zdarze( objawia si" z$ opó)nieniem. Trzeba tylko 
przeczeka%. To co dzi& jest czystym cierpieniem, po czasie 
okazuje si" przedsionkiem szcz"&cia i$ m'dro&ci. B'd)cie 
dzielni i$miejcie si" &wietnie!
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d urodzenia mia!am problem. Pono% przez pierw-
sze trzy miesi'ce dar!am si" wniebog!osy. Dar!am 
si" tak g!o&no i$przejmuj'co, #e w$matczynej mle-
czarni usta!a produkcja. Pierwsze zdanie, jakie wy-

powiedzia!am, maj'c pó!tora roku, brzmia!o: „Kurwa ma%, 
znowu w$tym piecu zgas!o”. 

Jako dwuipó!latka dorwa!am si" do apteczki i$ rozdzieli-
!am mi"dzy siebie i$ kuzyna tabletki sprawiedliwie, w$ syste-
mie „jedna dla mnie, jedna dla ciebie”. Dla mnie du#a tabletka 
wapna, bo by!am du#a, dla niego ma!e relanium, bo by! ma!y. 
Odratowano.

Jako trzylatka w$przedszkolu napad!am uzbrojona w$z"by 
i$pazury kole#ank", która jako pierwsza chwyci!a w$ramiona 
lal" typu bobas. Dosta!am lanie pasem. Bola!o.

Maj'c lat pi"%, kocha!am si" w$ blondynku, ale laurk" 
z$okazji Dnia Kobiet otrzyma!am od grubaska, który tydzie( 
wcze&niej na rytmice zrobi! kup" w$majty, i$który kocha! si" 
we mnie. P!aka!am.

W$wieku siedmiu lat us!ysza!am od taty, #e wybra! mam" 
spo&ród miliona, a$ja jestem tylko dodatkiem. Zapami"ta!am. 

Mama mówi!a, #e facetom nie wolno ufa%, #e kobiety s' 
wredne. Mówi!a: „Co ludzie powiedz'?”, „Bogaty? Pewnie 
nakrad!”, „Jak taka b"dziesz, nikt ci" nie zechce”, „Nikomu nie 
ufaj”, „Nie jedz tyle, bo b"dziesz gruba”, „Nie skub tego, bo 
dostaniesz raka”.

W twoim wieku 
nie można wszystkiego 
zwalać na dzieciństwo.

A JA !EM JEJ POWIEDZIA"A, KA#KA…
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Maj'c dwadzie&cia jeden lat, wyjecha!am do Warszawy. 
Z$walizk', pikowan' ko!dr' po babci i$samoocen' ni#sz' ni# 
Tom Cruise. Ze Szczecinem !'czy mnie pi"%set pi"%dziesi't 
kilometrów metaforycznej, napi"tej jak postronek p"powiny, 
na której ko(cu t"tni wspomnienie dzieci(stwa.

Trzydzie&ci dziewi"% lat sz!am w$stron" katafalku, korzy-
staj'c z$ map rozrysowanych przez rodziców, rodzin", na-
uczycieli. Czu!am sw'd, ale mapa mówi!a: „Prosto”, wi"c 
brn"!am boso w$ #ar. Do czterdziestki, pod!ug wskazówek, 
nie zaufa!am nikomu, a$#e niska samoocena ch"tnie si" bra-
ta z$chorobliw' ambicj' – nie ufa!am równie# sobie. Obej-
mowana – wierzga!am. W"szy!am w$ poszukiwaniu zdrady. 
Wzgl"dnie spokojna czu!am si" tylko, maj'c w$polu widzenia 
neon z$napisem „Exit”. 

W$ czterdzieste urodziny pomy&la!am: „Basta!”. Postano-
wi!am spali% mapy, odkurzy% trzecie oko i$ ruszy% w$ stron" 
wieczno&ci godna w!asnych zmarszczek!
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Mogą Cię także zainteresować:
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