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Pycha                                                                            

 

Nie prosiłam o pierścionek z diamentem choć marzyłam o 

niezniszczalnej miłości ukrytej głęboko pod ziemią, którą 

rozkopywałam gołymi rękoma łamiąc paznokcie. A ty 

mówiłeś: możesz założyć rękawiczki. 

 

Nie prosiłam o biały welon choć wierzyłam w swoją  

niewinność ofiarowaną tobie styczniową nocą z potrzeby 

dzielenia się tym, co dla mnie najcenniejsze. A ty 

mówiłeś: nie masz już nic do stracenia. 

 

Nie prosiłam o miłość, bo wiedziałam, że jest mi dana. 

Dzieliłam się nią z tobą jak chlebem kalecząc palce 

zimnym ostrzem stępionego przez lata noża. A ty 

mówiłeś: od tego się nie umiera. 

 

Wierząc, że nie mam nic do stracenia, co dzień kroiłam  

chleb. Patrząc na biel kości moich palców myślałam:  

przydałby się diament, żeby naostrzyć nóż. A ty 

patrzyłeś i czekałeś aż powiem: 

 

proszę. 

 
 
 
 



Nieumiarkowanie                                                   

 

Powierzyłam ci swoją najmroczniejszą tajemnicę. A ty 

słuchałeś nie zdradzając rodzących się w twym sercu 

emocji. Chciałam być czysta jak kryształ dla ciebie. A ty 

zbrukałeś mnie w chwili, gdy stałam po szyję zanurzona w tobie. 

 

Oddałam ci trzy cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. A ty 

wziąłeś je bez podziękowania. To był bezinteresowny dar.  

Chciałam dzielić się z tobą wszystkim, co miałam. A ty 

nie pomogłeś mi wstać, gdy leżałam  bezsilna na dnie duszy. 

 

Otworzyłam przed tobą drzwi do domu serca. A ty 

wszedłeś tam bez pukania. To nic. Przyjęłam cię gościnnie,  

bo chciałam, żebyś czuł się jak u siebie. A ty 

urządziłeś w nim orgię i piłeś z kielichów moją krew. 

 

I wtedy stałam się jak szyba przezroczysta. A ty 

patrzyłeś przeze mnie na wskroś. Twój wzrok ranił  

postrzępione tkanki serca. Mimo wszystko chciałam żyć. A ty 

oderwałeś mnie od swojego krwiobiegu nie pozwalając  

 

na konieczną transfuzję. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gniew                                                                                       

 

Nie potrzebuję luksusowego apartamentu z widokiem na życie  

w splendorze, kupionym za czas odebrany naszym dzieciom, za cenę 

przeoczenia pierwszego kroku, pierwszego zęba, pierwszy raz  

wypowiedzianego słowa mama. 

 

Potrzebuję domu z widokiem na las zasadzony zielonym atramentem, 

w którym  nasze dzieci będą mogły wdrapywać się po drzewach, a ja 

będę patrzeć jak wspinają się coraz wyżej. 

 

Nie potrzebuję oglądać swojej twarzy przerobionej w fotoshop’ie i 

wydrukowanej na kredowym papierze, którym nawet nie sposób 

posłużyć się do rozpalenia ognia pod kuchenną płytą, tak bardzo 

jest sztuczny. 

 

Potrzebuję albumu z pożółkłymi kartkami pełnego starych fotografii 

uwieczniających prawdziwe twarze malowane sepią czasu, które  

opowiadają rodzinną historię. 

 

Nie potrzebuję perlistych słów: kochanie, dziubuś, serduszko… Potrafię 

odróżnić prawdziwe perły od plastikowych koralików, po które nie trzeba 

schodzić na dno morza, a po ich zerwaniu z szyi, pojawia się ulga zamiast 

poczucia straty. 

 

Potrzebuję ciszy twardej jak diament, ukrytej w dwóch połówkach 

małży, bym mogła, zanurzona w perłowej macicy, śnić swoje życie 

bez konieczności  

 

zakładania na szyję sznura czarnych łez oceanu. 


