
Matczyność 

Matka zawsze mi powtarzała: “Nie daj po sobie poznać, że można cię zranić, płaczą 

tylko słabi i niewydarzeni”. Nie chciałam być słaba, więc nie płakałam. Kiedy zaginął mój 

pies, poplamiłam sukienkę lodami, bolał mnie brzuch, byłam smutna. Nie płakałam. Nie 

wiem… czy jest to przez  wpojone, matczyne zasady, czy zostałam pozbawiona tego 

odruchu. Czasami wydaje mi się, że na świat przyszłam bezgłośnie, a moje policzki nigdy nie 

były mokre od łez. Teraz siedzę w rogu ciemnego pokoju i liczę do jedenastu, tego również 

nauczyła mnie matka. Tak mam powstrzymywać łzy i tłumić emocje. Liczyć do jedenastu. 

Nigdy nie do dziesięciu. Dlaczego akurat do tej konkretnej liczby, nie wiem. Wiem za to, że  

pomaga. Pomaga powstrzymać uderzenie fali różnorakich uczuć. Nie wiem ,co by się stało, 

gdybym odpuściła. Gdybym nie zaczęła liczyć. Może cały świat rozpadłby się na miliony 

kawałeczków i nie byłabym w stanie już  przestać płakać. Płakałabym całe życie i opłakiwała 

wszystko ,co kiedyś mi się wydarzyło i, mimo że minęło już sporo czasu, to mój umysł ciągle 

od nowa odtwarzałby wyblakłe sceny. Biorę głęboki wdech i zaczynam liczyć.   

Jeden. Zamykam oczy i od nowa odtwarzam scenę, która zapędziła mnie do ciemnego 

rogu pokoju. Odtwarzam w głowie cały dzień. Co właściwie sprawiło, że czuje się 

taka...pusta. Nagle przed oczami staje mi zdjęcie, które znalazłam na dnie pudełka, o którym 

dawno zapomniałam. Zdjęcie, kiedy ona jeszcze ze mną była.  Czy to były dobre czasy?. 

Często czułam, że mnie osacza, że nie mogę oddychać, że swoją matczynością mnie zabija. 

Patrząc na zdjęcie, na jej twarz przypomniałam sobie jak bardzo się różniłyśmy. Ona zawsze 

piękna i dystyngowana, ubranie bez żadnego ugniecenia i idealne włosy .Ja - całkowite jej 

przeciwieństwo. Moje niesforne włosy, które mimo chęci, zawsze sprawiały wrażenie 

niechlujnych.  Rzeczy, pomimo starań, pozostawały ugniecione, jakbym leżała całymi 

dniami. Przypominam sobie jej wzrok : rozczarowanie z rozgoryczeniem, pretensja z żalem. 

Niesmak w oczach. Nie potrafiła mnie znieść, bo nie byłam idealna. Nie byłam nawet 

odpowiednia.  Nie zapomnę tego wzroku. Byłam wzgardzona i odrzucona. Niepotrzebna. 

Byłam pomyłką jej życia.  

Dwa. Marszczę brwi. Często to robię, kiedy próbuje się skupić. Ona też tak miała. 

Była  to nasza, jedyna, wspólna cecha. Czy człowiek w  jedenaście sekund jest w stanie 

uspokoić emocje? Nie wiem. Na tym znała się mama. Zawsze mówiła, że coś jest dla mnie 

dobre lub złe. Głupia jest zabawa… dobra jest nauka. Liczenie jest dobre, żarty nie. . 

Trzy. Nie lubię tej liczby. Trzy to za dużo, w moim życiu zawsze było dwa. Ja i 

matka. Jeden dodać jeden to równanie idealne. Chociaż trzy to świętość, sacrum, boskość , 

dla mnie to  bałagan, którego mama nie lubiła, to przepych, od którego boli głowa i ma się 



mroczki przed oczami. Ta liczba wprowadza zamęt a to tylko o jeden więcej od dwóch. Niby 

mała zmiana, jeden człowiek, a już zaczyna się robić za ciasno. Nie, trzy to nazbyt dużo, to 

już wiele. 

Cztery. Czuję jakby w moich płucach było potłuczone szkło. Nigdy liczenie nie 

sprawiało mi tylu trudności/ Przypominam sobie sceny z dnia dzisiejszego. Czasem mam  

problem, z przypomnieniem sobie kolorów, gestów, osób. Matka mawiała:  Masz pamięć jak 

złota rybka. Pewnie  dlatego nigdy nie spełniały się życzenia, o których  mówiłam 

Zapominałam? Przed oczami widzę rysunek, który znalazłam w pudełku ze zdjęciem. 

Zrobiłam go na jej urodziny. Pamiętam, że bardzo się starałam. Ona wzięła go ode mnie i 

pocałowała w czubek głowy, ale w tym pocałunku nie było  miłości, tylko gest, a może 

powinność. Tak, to była powinność… powinność miłości. Może się myliłam? W końcu 

trzymała go przez tyle lat. Wiem, że nigdy mnie nie kochała.  Krzywię się na te 

wspomnienia. Chciałabym je wymazać, jednak one powracają , monotonne i niezmienne. Są 

jak fale. 

Pięć. Ból nie przemija. Nie jest fizyczny. Czuję go dużo głębiej i żadne lekarstwo się 

go nie pozbędzie. To żal.  Na nim zostałam wychowana. Na żalu i goryczy. Jestem prawie w 

połowie. Wydaje mi się, że dzisiejsze odliczanie  jest jak wędrówka . Kręci mi się w głowie. 

Czy dotrwam  do końca? Gula w gardle jest coraz większa. Nie będę płakać. Płaczą słabi i 

niewydarzeni. Tak mówiła matka. Przełykam ją i liczę dalej. 

Sześć. Ostatnio muszę liczyć coraz częściej. Nie panuję nad swoim życiem. Czuję się 

niewystarczająca. Wiem, że ją zawodzę . Że się mnie wstydzi. Codziennie słyszę w głowie jej 

głos, jej upomnienia i wskazówki, drogowskazy, życiowe rady . Czuję na sobie jej wzrok, tak 

wyraźnie, że mam  dreszcze. Żyję w jej cieniu, mimo że jej nie ma.   Oddycham coraz 

głośniej, a strużka potu spływa po czole. Liczenie nie pomaga. 

Siedem. Widzę ją. Niebieska sukienka i te pięknie ułożone włosy. Kobiecość, do 

której nigdy nie udało mi się dotrzeć. Ideał,  którym nigdy się nie stałam. Czy matka była dla 

mnie autorytetem? Dziwne… nie chciałam, a zarazem pragnęłam być taka jak ona. Była 

niesamowicie silna, odważna i mądra. Potrafiła oczarować każdego. Kiedy ja nie byłam w 

stanie wydusić słowa, ona prowadziła rozmowę tak jakby była to najprostsza rzecz na 

świecie.  

Osiem. Jestem już blisko, a czuję jakbym wypowiadała jeden. Nie poczułam dzisiaj 

różnicy. To przez natłok myśli i wspomnień . A może liczenie przestało działać? Wtedy cały 

mój świat, i pedantycznie poukładane zasady, w szufladkach mojego umysłu nadałyby się do 



wyrzucenia. Panika dobija się. Serce bije coraz szybciej, a ręce zaczynają się trząść. 

Zapomniałam jak te obrazy bardzo mnie ranią. Wypalają ciemne kształty na duszy, rwą ją na 

kawałki, tworząc trwałe kolaże. Jak można czuć się tak samotnym?  Niczym gąbka chłonę, 

otaczającą mnie ciemność. Codziennie. Moje życie skurczyło się i zaczęło coraz mniej 

znaczyć. Również dla mnie samej stało się obiektem drwin. Jest żałosne. Jest zbyt małe, żeby 

mogło znaczyć cokolwiek. Jest zwykłą karykaturą, obłudą i cieniem. Jest cieniem życia. 

Dziewięć. Czuję, że za chwilę eksploduję. Żal rozsadza mój umysł i zabiera 

przestrzeń w płucach. Czuję, że nie mogę oddychać. Kolejne hausty powietrza, łapię niczym 

ryba wyrzucona na brzeg. Coś się zmieniło, a może to ja sama się zmieniłam. Zmiany mnie 

przerażają. Boję się ich, bo zostałam nauczona, że rutyna jest dobra. Daje stabilizacje, wiemy 

czego się spodziewać i minimalizuje ryzyko niemiłej niespodzianki. Dlatego od zawsze robię 

to samo. Codziennie piję tę samą herbatę, mieszkam w tym samym mieście, od zawsze w tym 

samym mieszkaniu, nie zmieniam pracy. Przez całe życie minimalizuje ryzyko. 

Dziesięć. Już wiem, że liczenie nie jest w stanie mnie dzisiaj uspokoić. Byłam 

naiwna, że wierzyłam we wszystkie metody matki. Ale wykonuje je od dwudziestu lat. 

Codziennie. Parę razy dziennie. Nie rozumiem, dlaczego to  dziś nadszedł przełom, dlaczego 

to właśnie dziś zmieni moje jutro. Porządek dnia  został zachwiany. Nie rozumiem.  

Dlaczego? Zdjęcie? Laurka? Wspomnienia? Nie potrafię się uspokoić, pocę się coraz 

bardziej, a moje ręce nie potrafiłyby utrzymać ołówka. Czuję niepokój . 

Jedenaście. To koniec. Powoli otwieram oczy. W prawej ręce czuję ból, wbijałam 

sobie w paznokcie. Jest cała zakrwawiona. Wpatruję się w nią, a w mojej piersi wzrasta 

uczucie nacisku. Nie mogę usiedzieć na miejscu, krążę nerwowo po pokoju. Nagle upadam 

na kolana i patrzę na zachód słońca. To najpiękniejszy zachód słońca jaki kiedykolwiek 

widziałam. Moim ciałem wstrząsa szloch. Przechodzi przez całe moje ciało i zalewa mnie 

ogromną falą. Płaczę. Nie wiem, czy przez to, że ten zachód, który  jest tak piękny, czy przez 

to, że już nie mogę dłużej tłumić tego ucisku w gardle. Robię to głośno i całą sobą. Jestem 

słaba. Zawsze byłam słaba, mamo. Teraz klęczę na podłodze, moja twarz jest mokra od łez i, 

patrząc na najpiękniejszy zachód słońca, uśmiecham się. Uśmiecham się prawdziwie i od 

teraz wiem, że jakoś to będzie. Chyba dorosłam.  


