
1



Anka Mrówczyńska

Młody bóg z pętlą na szyi. 
Samobójstwo na raty
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Słowem wstępu

W Wasze ręce oddaję trzecią część cyklu „Młody bóg z pętlą
na szyi”. Prace nad nią poszły szybko, bo w większości była to
redakcja, a nie pisanie od zera. Tym razem możecie przeczytać
mój dziennik internetowy, pisany w latach 2007-2014. 
Przedostatniego  dnia  listopada  poznałam Mrówka.  W lutym
zaczęłam pisać. Możecie więc prześledzić dynamikę rozwoju
naszego związku. 
O  „Psychiatryku”  powiedziałam,  że  to  „psychiczna
wiwisekcja”.  Tym razem jest  podobnie.  Czytacie  na  własną
odpowiedzialność!
Kończąca  rama  czasowa  książki,  to  pierwsze  konsultacje  u
psychoterapeuty – znanego Wam z „Terapii u Doktorka”.

Chciałabym, abyście wzięli pod uwagę, że pisałam zazwyczaj
będąc w złym stanie. Przez co możecie odnieść wrażenie, że te
wszystkie lata były tragiczne. Nie, bywało też dobrze.  Tylko
wtedy nie czułam potrzeby dzielenia się tym.

Jeszcze słówko do Rodziców. Kochani, pamiętajcie o tym, że
to wszystko przeszłość. Liczy się tylko to, co jest teraz. Jeszcze
raz  podkreślę,  jak  bardzo cieszę się  z  odbudowania naszych
relacji. Jesteście dla mnie ważni.
 

facebook.com/mlody.bog.z.petla
facebook.com/anka.mrowczynska
anka-mrowczynska.com
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W  tej  chorej  walce  z  samą  sobą,  stanęłam  po  złej  stronie.
Zamiast  przezwyciężać  słabości  -  niszczę  siebie,  z  wściekłą
irytacją opluwam swoje imię, z bezsilną rezygnacją zabijam w
sobie resztki człowieka. Stanęłam po złej stronie - sama sobie
jestem wrogiem...

1 – intro
3 lutego 2007, 20:01

Anka  Mrówczyńska.  Dwadzieścia  lat.  Studentka  filozofii.
Rodzina pełna, jedynaczka, tak zwany dobry dom.

Kiedy zaczęło się moje piekło? Dokładnie nie pamiętam.

Pić  zaczęłam  w  wieku  czternastu  lat.  Ciąć  się  –  piętnastu.
Nadużywać leki – szesnastu. Mając siedemnaście lat, podjęłam
pierwszą  próbę  samobójczą.  W  sumie  jestem  po  trzech.
Niezdiagnozowana depresja ciągnie się za mną od lat.

Pół  roku  temu  podjęłam  terapię,  choć  to  słowo  na  wyrost.
Chodziłam  do  psycholog  w  przychodni  studenckiej.  I
doprawdy nie wiem, kto ją zatrudnił na to stanowisko.

 Nie mogę się uczyć, nie mam siły.
 Przecież  zdała  pani  maturę  i  dostała  się  na  studia.

Przesadza pani.
 Mam  myśli  samobójcze,  tnę  się.  Kilka  razy

próbowałam się zabić...
 Ale  przecież  pani  żyje.  Trzeba  się  wziąć  w  garść,

przestać ciąć i chcieć zabić.
Mówiła, że problemy, które mam to moja wina. Że sytuacja w
domu to moja wina. Że to, jak mnie traktują rodzice, to moja

4



wina. Bo ich sobie nie „wychowałam” i dałam wejść na głowę.
Na każdym spotkaniu od początku musiałam jej tłumaczyć z
czym  przychodzę.  Nie  pamiętała  nic.  Zrezygnowałam  po
trzech miesiącach, gdy po raz kolejny mnie olała.

 Mam silne myśli samobójcze. Cały czas myślę o tym,
żeby się zabić. Boję się, że coś sobie zrobię.

 Przesadza pani. Zapraszam za trzy tygodnie.  
Więcej do niej nie poszłam. Zraziłam się. 
Teraz uratować może mnie jedynie psychiatra.

O co  mi  chodzi?  Bardzo chciałabym uchronić  innych  przed
piekłem autoagresji. Wykrzyczeć, że nie warto! Ale i tak nikt
mnie nie posłucha. Każdy musi się sparzyć sam. Tylko czasem
otrzeźwienie przychodzi za późno...

2 – uzewnętrznienie
3 lutego 2007, 21:39

Cały dzień się tnę. Po co? Nie wiem. Czy to mi pomaga? Nie.
Tnę, bo nie umiem inaczej. Próbowałam. Nie raz. Ale to zaszło
za daleko. 
Nie  wiem,  co  czuję.  Nie  wiem,  co  myślę.  Nie  wiem,  kim
jestem! Za to ona zawsze wie wszystko najlepiej. Ona myśli za
mnie. NIENAWIDZĘ JEJ! 

Nienawidzę  życia  -  za  to,  że  jest.  Sama  świadomość,  że
istnieję, boli i przeraża. A żyletka mnie w tym tylko utwierdza.
Tak bardzo niszczy psychikę. Powoli każe uwierzyć, że życie
jest niewarte zachodu. Że jest bezwartościowe.

Błędne  koło  samoudręczenia,  z  którego  nie  umiem
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zrezygnować.

Nie piję od tygodnia. To nie było zamierzone. Nie piję, bo nie
mam kasy.

Kocham.  Bardzo.  Do  utraty  tchu.  Od  prawie  pięciu  lat.
Przyjaciela. 
Każdego dnia za nim płaczę. Po co? Dlaczego? Dlaczego nie
potrafię (nie chcę?!) zapomnieć? 
Może  to  forma  autoagresji.  Wrodzony  czy  też  nabyty
masochizm.
Lub moja reakcja na bycie produktem popkultury. Niezgoda na
zostanie  elementem  konsumpcyjnego  społeczeństwa.  W
czasach, gdy liczą się tylko pieniądze i wyrabianie nadgodzin
ponad  ludzką  wytrzymałość.  W  czasach,  gdy  uczucia  i
wrażliwość są tępione jako oznaka słabości. 
Może to potrzeba tragedii, cierpienia, odrobiny romantycznego
patosu w tym bestialskim i odczłowieczonym świecie.
A  może  to  tylko  zwykła,  naiwna  miłość,  którą  próbuję
wytłumaczyć  sobie  samej.  Ludzie  tworzą  teorie,  by
usprawiedliwiać  swoje  zachowanie.  Więc  może  tworzą  je
również po to, by się przed samym sobą usprawiedliwiać?
Po  co  tak  kurczowo  trzymam  się  tego  uczucia?  Po  co  je
podsycam?

Zaczęłam  odczuwać  silną  potrzebę  wymiotowania.  Ale  nie
umiem. Nie potrafię. Opiłam się wody z solą. Rozbolał mnie
tylko żołądek.
To okropne. Wiem, że nie powinnam tego robić. Nie powinnam
pakować się w kolejne problemy. Ale to jest tak piekielnie silna
potrzeba...
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Jak można tak bardzo nienawidzić swojego życia? Jak można
tak bardzo się unicestwiać?

Przecież mam tyle marzeń. Tyle zainteresowań. Tyle planów.
Chciałabym  coś  osiągnąć.  Zrealizować  choć  część  swoich
pragnień. 
A  sama  siebie  zabijam.  Sama  siebie  skazuję  na  porażkę.
Zabijam w sobie każdą chwilę radości.

Już  nawet  nie  chcę  być  szczęśliwa,  zdrowa.  Chcę  tylko
spokoju, świętego spokoju. A tu wciąż tylko rozpacz, pustka,
autoagresja i samozagłada…

3 – niedzielny atak
4 lutego 2007, 15:28

Byłam  sama  w  domu.  Miałam  pisać  pracę  zaliczeniową.
Zachciało  mi  się  pić,  bo  jakżeby  inaczej.  W  portfelu,  jak
zwykle  pusto.  Lekkie  podenerwowanie.  Ale  pisałam  dalej.
Nagle coś… nie wiem co. Impuls. Nagły atak agresji. Miliony
myśli rozsadzające głowę. Czułam, jak zbliża się nieuchronnie.
Rozpacz, strach, tęsknota za Nim. Już nic nie miało znaczenia.

Zerwałam się z krzesła. Gorączkowe poszukiwania alkoholu.
Bieganie  po  mieszkaniu.  Nic,  zero!  To  musiało  się  tak
skończyć. 
Zagłuszyć myśli. Otumanić się czymś. Byle szybko! 
Tabletki!  Już zero kontaktu z rzeczywistością.  Już zaczął się
ten amok. Wywalanie wszystkiego z szafek, szuflad. Przecież
muszą  gdzieś  być,  jakiekolwiek!  Przeciwbólowe,  nasenne,
uspokajające.  Byle  tylko  się  sponiewierać!  Byle  skrzywdzić
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swoje ciało!

Nie ma nic. Drgawki z bezsilnej rozpaczy i poirytowania. 
Gaz!  Biegiem do kuchni.  Nawdychać się  gazu!  Jego zapach
uspokaja.  Tak...  już  trochę  lepiej.  Zgrana  z  nas  para.  Syk
dobiegający  z  palnika  i  ja  nad  nim  pochylona.  Wdychać.
Wdychać. 
Nagle przebłysk. Rozpuszczalnik! Skrytka ojca. Jest! Niestety.
Nie zagłuszył myśli. Tylko rozbolała głowa.
Przecież  gdzieś  muszą  być  jakieś  tabletki!  W szafce  matki
listek Polopiryny. Dobre i to. Ważne, żeby się zatruć. Żeby się
skrzywdzić.
Na  chwilę  mnie  zmogło.  Piętnastominutowa  drzemka.
Obudziły mnie nudności.

Przekręcany klucz w drzwiach. Rodzice! 
Przejrzałam  się  w  lustrze.  Oczy  czerwone.  Napuchnięte  od
płaczu. Cera blada.  Jakoś się ogarnąć! Palcami przeczesałam
włosy.
Pukanie do drzwi.

 Proszę.
Pamiętałam  nawet  o  przyklejeniu  sztucznego  uśmiechu  na
skrzywdzoną  twarz.  Wymiana  kilku  standardowych
uprzejmości.
Wyszli. 
Znów się udało. Niczego nie zauważyli.

W  nocy  ta  cholerna  pustka.  Płacz,  że  znów  się  musiałam
skrzywdzić.  Ale  inaczej  przecież  być  nie  może.  Myśli,  że
mogłoby być normalnie zbyt przerażają.
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4 – strach... paniczny lęk przed życiem
4 lutego 2007, 22:57

Alkohol: brak. Nie ma kasy, a pić się chce. Oj, chce...

Przed  chwilą  schowałam  żyletkę.  Zaraz  chyba  znów  ją
wyciągnę. Nie mogę się nasycić. Ciągle mi mało.
Obserwuję  nasiąkający  krwią  bandaż.  Jest  mi  siebie  szkoda.
Znów pochylam się  nad  sobą,  jak  matka  nad  niegrzecznym
dzieckiem. Ale nawet nie wiem, co czuję. Nie wiem, co myślę.
Czasem tylko coś we mnie krzyczy: 

 Kobieto!  Przecież  ty  kaleczysz  swoje  ciało!  Robisz
sobie krzywdę!

Ale jestem głucha i ślepa na wszystko. Liczy się tylko kolejna
sznyta. Obiecywałam sobie ograniczyć się do nadgarstka, pod
chustką.  Ale  gdzie  tam.  Znów się  złamałam.  Pojechałam po
całej ręce. Nie myślę o konsekwencjach. Liczy się tylko tu i
teraz. A to „tu i teraz” trwa już pięć lat. Płakać mi się chce, jak
sobie o tym pomyślę.

Jutro egzamin. Trzeci dzień siedzę i tępo patrzę przed siebie.
Gdy zerkam na książki, wybucham płaczem. Tak mi na tych
studiach  zależało.  Wiem,  że  muszę.  Że  powinnam...  ale  nie
potrafię się zmusić. Bezsilność. 

Patrzę,  jak marnuję swoje życie.  Nie umiem temu zapobiec.
Może już nawet nie chcę... robię wszystko, żeby się pogrążyć,
jeszcze bardziej dobić. 
Rozdrapuję  najboleśniejsze  rany  i  z  zafascynowaniem
obserwuję, jak krwawią.

Panicznie boję się życia. Sam fakt, że istnieję mnie paraliżuje. 
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Czasem  zapominam,  że  żyję.  Czuję  ulgę.  Ale  zaraz
uświadamiam sobie:

 Przecież  to  wszystko  dzieje  się  naprawdę!  Przecież
jestem człowiekiem. Jestem.

I wpadam w tak paniczny lęk, że muszę się napić i pociąć. A
potem płaczę kilka godzin.

Najprostsze sprawy mnie przerastają. Sprawy, na które inni nie
zwracają uwagi.
Wyrobienie dowodu osobistego. Zwlekałam z tym pół roku. Aż
pod pretekstem wspólnych zakupów namówiłam matkę, żeby
poszła  ze  mną  do  Urzędu.  Kurwa!  Mieć  silne  myśli
samobójcze przez głupi dowód? 
A  ile  było  cyrków  ze  składaniem  papierów  na  studia?
Namawianie koleżanek, żeby ze mną pojechały.
I tak jest ze wszystkim. Zabija mnie lęk przed najprostszymi
sprawami życia codziennego.

Żeby  pójść  do  tamtej  psycholog,  przełamywałam  się  cztery
lata. Cztery cholerne lata! Jak mam iść do psychiatry, skoro już
samo  umówienie  się  na  wizytę  doprowadza  mnie  na  skraj
samobójstwa?

Nienawidzę życia. Nienawidzę życia za to, że żyję...

5 – trans
5 lutego 2007, 18:33

Miałam się uczyć. Obiecywałam to sobie. I co? I GÓWNO!

Dawno mi się to nie zdarzało. A jednak. Po raz kolejny. Ten,
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dobrze znany, trans. Wzrastające napięcie. Uczucie wściekłości
rosło. I rosło. By po chwili zamienić się w apogeum agresji.
Rozsadzające od środka „nie wiadomo co”. 
Spojrzenie na wczorajsze rany. Cyniczny uśmiech. Pełen litości
nad samą sobą. A jednocześnie pogardliwy. Że nie umiem raz,
a porządnie.
I przytępa żyletka.
Najpierw powoli. Nieśmiało. Potem coraz szybciej. Zero bólu.
Nagły wzrost energii. Rozpierający przypływ siły, który trzeba
wyładować. Na sobie. Liczy się już tylko płynny ruch żyletki.
Raz  za  razem.  Ciach.  Ciach.  Ciach!  Zero  myśli.  Utrata
kontaktu z  rzeczywistością.  Amok.  Tak,  to  dobre określenie.
Liczą się tylko kolejne cięcia. Wciąż więcej. I więcej. I więcej!
Nagłe  osłabnięcie.  Odpływ siły.  Zobojętnienie.  Zero  emocji.
Tępy  wzrok  utkwiony  w krwawiącej  ręce.  I  powoli,  bardzo
powoli,  wracająca  świadomość  tego,  co  się  stało.  Całej  tej
sytuacji.
Przerażenie.  Że  znów.  Że  to  wróciło.  Te  transy,  podczas
których mogłabym pociąć całe ciało, a wciąż byłoby mi mało.
Powoli wracają emocje.  Rozpacz.  Bezsilność.  Gdyby ktoś tu
był i mnie przytulił...  ale w domu pusto. Pies skulony siedzi
pod drzwiami. Piszczy, żeby go wypuścić. Nawet on nie chce
ze mną przebywać w jednym pomieszczeniu. Widać, że się boi.
Mnie.

Po raz kolejny bolesne uświadomienie.  Nie panuję nad tym.
Zupełnie. Potrzebuję lekarza, nim będzie za późno. Jest gorzej,
coraz gorzej z każdym dniem...

Ale póki co, jest spokój. Cisza. Skończyło się wszystko. Już
nic nie jest ważne.
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Spojrzenie na rękę i łzy w oczach. Po raz kolejny umarły we
mnie złudzenia. I resztki człowieczeństwa. Nie ma nic. Tylko
tępy ból. I przeraźliwa pustka.
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111 – zgubiłam siebie
17 września 2008, 14:55

Ty  nic  nie  rozumiesz.  Nie  chcę  iść  na  te  studia.  Nie  chcę
niczego.  Boję  się.  Panicznie  się  boję  poznać  tych  nowych
ludzi. Na filozofii było ich 30, tu będzie 150. Nie chcę się z
Tobą rozstawać – kocham Cię nad życie!
Nie wiem kim jestem. Nie chcę się ciąć.  Nie chcę niszczyć.
Choć mówisz, że to moje przeznaczenie. Pogubiłam się.
Chcę zacząć od nowa. Poznać cię jeszcze raz. Dowiedzieć się
w końcu, kim naprawdę jestem.
Wśród tylu kłótni,  zgubiłam siebie.  Pomóż mi się  odnaleźć.
Chcę znów być z Tobą szczęśliwa!

112 – bezczas
20 września 2008, 01:24

Po prostu. Zerwać kartkę z kalendarza. Zostawić ślad po sobie.
Tak malutki,  najskromniejszy.  Niezauważalnie  oddalić  się  w
ciszy.
Te słowa niewypowiedziane. Czyż one nie są najpiękniejsze?

113 – o jeden krok za daleko
14 listopada 2008, 16:48

Długo mnie tu nie było. Sama nie wiem, od czego zacząć.

Stało  się  -  18  października  w  nocy.  Skarb  był  u  mnie  od
tygodnia.  Było  cudownie.  Rodzice  wyjechali  na  weekend.
Między mną a panem Mrówkiem było idealnie. I nagle… lęki.
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Pojawiły się znikąd. Strach przed tymi drzwiami, na których
klamce kiedyś próbowałam. Jakieś przeczucie, że te drzwi chcą
mi coś zrobić. A potem...
Między nami krótkie spięcie, bo trudno było to nazwać kłótnią.
Pan Mrówek poszedł do ubikacji.
Odtąd już nic nie pamiętam.

Otworzyłam oczy.  Białe  ściany,  coś  pika.  Ledwie  widzę  na
oczy. Nie mogę się poruszyć. Przerażenie - CO SIĘ STAŁO?
Podchodzi jakaś kobieta. Rzuca: „21 lat i się wiesza”.
CO? Czy ona mówi o mnie? Co się stało? Gdzie ja jestem?
To chyba szpital… Muszę się stąd wydostać! A może to sen?
Idę spać, może się z niego obudzę. Zasypiam. 
Budzę się znów. Nie wiem, która jest godzina. Dalej nie wiem,
co się stało. Pojawia się myśl, że mnie porwali i chcą sprzedać
moje organy. Głupie i absurdalne myśli. Ale byłam ogłupiona –
śpiączką, lekami.

Wszystko  wyjaśniło  się  dopiero  gdy  otworzyłam  oczy  i
zobaczyłam  Go.  Widok  pana  Mrówka  nieznacznie  mnie
uspokoił – nie zostałam porwana przez handlarzy organów.
- Co się stało? - zapytałam, patrząc w jego czerwone od łez
oczy.
Czyli to jednak była prawda. Powiesiłam się. Nic z tego nie
pamiętam. Na tej klamce, której się tak bałam. Niedotlenienie
mózgu, śpiączka farmakologiczna, intubacja. W konsekwencji
– ciężkie zapalenie oskrzeli.
Mało  pamiętam  z  tamtego  tygodnia  pobytu  na  intensywnej
terapii. Skarb był u mnie codziennie.

Potem  było  jeszcze  gorzej.  Szpital  psychiatryczny.  Dwa
tygodnie pobytu na obserwacji.
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Ale o tym kiedy indziej…

114 – na wolności
18 listopada 2008, 20:51

Od  tygodnia  jestem  u  Mrówka.  Po  wyjściu  z  psychiatryka
spędziliśmy kilka dni  u  mnie.  Nie wiem, co bym bez niego
zrobiła.

Moja  próba  samobójcza  była  trudnym wydarzeniem dla  nas
obojga. Ale czasem takie przeżycia są dnem, od którego można
się odbić.  Teraz wiemy jedno: NIE MOŻEMY SIĘ WIĘCEJ
ROZSTAĆ!
Nie  chcemy  więcej  Skype  i  kilkuset  kilometrów  odległości.
Musimy być razem, obok siebie. Musimy i chcemy. Nieważne
jak, nieważne gdzie – byle być razem!

Chwilami myślałam, że pobyt w psychiatryku był  najgorszy.
Że kiedy w końcu wyjdę na wolność będzie dobrze. I jest. Bo
jestem z panem Mrówkiem. Jest jednak wiele rzeczy, których
się  nadal  obawiam.  Tego,  co  będzie  dalej.  Tego,  że  kiedyś
znów mogę spróbować się zabić.
Jednak wiem, że Mrówek mnie nigdy nie opuści, ani ja jego. I
że już na zawsze będziemy razem! Stworzymy rodzinę i… w
końcu będziemy szczęśliwi!

115 – tam naprawdę nie ma klamek! – psychiatryk
28 listopada 2008, 16:50

Wracając do wydarzeń z października...
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Kiedy  byłam  na  intensywnej  terapii,  zawieźli  mnie  na
konsultację.  Psychiatra  zasugerowała  -   obserwacja  w
psychiatryku  z  powodu  bezpośredniego  zagrożenia  życia.
Miało być na kilka dni.  Nie chciałam o tym słyszeć.  Jednak
przy wypisie...  Ordynator,  rodzice,  ciocia  -  wszyscy nalegali
żebym podpisała  zgodę na  obserwację.  Tylko Mrówek mnie
rozumiał.
-  Aniu,  interesujesz  się  psychologią,  to  będzie  dla  ciebie
ciekawe doświadczenie – mówiła rodzina.

I stało się. 23 października zostałam wypisana z intensywnej
terapii, ale nie do domu. Karetką przewieźli mnie do szpitala
psychiatrycznego. Ordynator OIOM-u mówiła, że można mieć
ubrania, komórkę. Że to nie więzienie.
Na wózku inwalidzkim trafiłam do Izby Przyjęć. Jakież było
moje zdziwienie kiedy kazali mi się rozebrać. Ubrałam piżamę.
Sprawdzili  moje rzeczy -  czy nie  mam nic ostrego,  pasków,
komórki.  Lekarz  dyżurny zrobił  na  mnie  złe  wrażenie.  Przy
mamie zaczął wypytywać o autoagresję, autodestrukcję, próby
samobójcze.  Nie  chciałam  nic  przy  niej  powiedzieć.  Kiedy
wychodziłam z Izby Przyjęć... spojrzałam ze łzami w oczach
na Mrówka. Tak bardzo chciało mi się płakać. Zrozumiałam, że
idę do zamknięcia.
Pielęgniarka  (zwana  dalej  siostrą)  oprowadziła  mnie  po
oddziale, pokazała łóżko. Siadłam na nim i nie wiedziałam, co
ze sobą zrobić. W oknach kraty, drzwi bez klamek, wokół mnie
dziwni  ludzie.  Byłam  przerażona.  Nie  miałam  się  gdzie
schować.  Zapytałam  siostrę  co  z  odwiedzinami,  czy  mój
chłopak wie, kiedy mnie odwiedzić, gdzie iść. Uspokoiła mnie,
że na pewno wszystko wie i przyjdzie.
Pierwszą  pacjentką,  którą  poznałam,  była  św.  Terenia  od
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Dzieciątka Jezus. Lat około 70. Kiedy poszłam na świetlicę od
razu mnie zawołała. Była ubrana w jakiś prześwitujący fartuch.
Coś rysowała,  śpiewała.  Kiedy kazała mi koło siebie  usiąść,
zaczęła opowiadać, że jest matką Jezusa.
Później okazało się, że z tej Tereni to niezły numer jest. Cały
czas  gasiła  światła,  rozlewała  wszystko,  sikała  pod  siebie,
krzyczała,  rozbierała  się  i  chodziła  nago,  ale  nie  była
agresywna.
Dużo  by  pisać  o  pacjentkach.  Jedne  bardziej,  drugie  mniej
oderwane od rzeczywistości. Były takie, które napadały na inne
pacjentki, były też takie, z którymi się dało porozmawiać.
Jednak wracając do tego, co czułam...
Przede  wszystkim  zagubienie  i  rozpacz.  Snułam  się  po
korytarzu,  nie  mogąc  sobie  znaleźć  miejsca.  W sali  też  nie
chciałam  siedzieć  -  obserwacyjna  ma  okno  do  dyżurki
pielęgniarek.  Poczucie  bycia  obserwowanym  cały  czas,
przerażało.
Pierwszego  dnia  byłam  też  u  ordynator  -  mój  lekarz
prowadzący.  W  pierwszej  chwili  zrobiła  na  mnie  dobre
wrażenie, które jednak szybko prysło. 
Mój  pobyt  w  szpitalu  minął  boleśnie.  Płacz,  smutek,  lęk.
Rozmowy  z  psychiatrą,  psychologiem.  Wywlekanie
wszystkiego  -  od  czasów  przedszkola  aż  po  ostatnią  próbę.
Wieczne doszukiwanie się przyczyn. Oskarżenia psychiatry, że
okłamuję lekarzy i  nie  chcę powiedzieć,  czemu próbowałam
się zabić.
Najgorsze były noce. Kiedy nie mogłam zasnąć i patrzyłam w
sufit.
Na szczęście Mrówek był u mnie codziennie po kilka godzin.
W weekendy siedział całymi dniami.
Tylko to mnie trzymało. Miała to być kilkudniowa obserwacja,
a  nie  chcieli  mnie  wypuścić  przez  15  dni.  Poczułam  się
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oszukana,  zdradzona,  rozżalona.  Nie  chciałam  rozmawiać  z
rodzicami  ani  ich  widzieć.  Ufałam tylko  panu  Mrówkowi  i
psycholog - była miła i wzbudzała zaufanie.

Wypisali  mnie  7  listopada  z  diagnozą:  bierno-agresywnego
zaburzenia osobowości z elementami schizoidalnego. Zalecili
psychoterapię.

Ogólny bilans z pobytu w szpitalu:
- okropne samopoczucie,
- lęk,
- poczucie zdradzenia przez rodzinę,
- pogłębienie więzi między mną i panem Mrówkiem,
-  stwierdzenie  zaburzeń  osobowości  i  nieprzystosowania  do
życia.
Ordynator  stwierdziła,  że  będę  wracać  do  szpitala.  Że  będę
dalej próbować się zabić. A jak mi się uda, to pół biedy. Gorzej,
jak przeżyję. Bo albo będę sparaliżowana, albo zamkną mnie w
psychiatryku na dożywocie.

Ale ja tam nie wrócę! Na terapię też nie chcę iść. Choć wiem,
że powinnam. Wiem, że rodzice będą naciskać.  Mrówek też
nalega. Mniejsza z tym na razie.

Wiem jedno: NIGDY NIE WRÓCĘ DO PSYCHIATRYKA!

I pomyśleć, że jak kiedyś przechodziłam koło tego szpitala, to
wydawało  mi  się,  że  tam  jest  moje  miejsce.  Ale  w  takim
miejscu nie pomagają. Nie takim osobom, jak ja.
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116 – miało być – a nie jest
30 listopada 2008, 14:21

Miało  być  zupełnie  inaczej.  Kiedy  byłam  w  psychiatryku,
planowaliśmy nie  rozstawać  się  już  nigdy.  Szpital  miał  być
czymś najgorszym. Potem miało być już tylko lepiej.

Od dwóch tygodni jestem u Mrówka. Mieliśmy po pobycie u
niego pojechać do mnie.  Miałam wrócić na studia.  Iść na tę
terapię.  Mieliśmy  mieszkać  razem  u  mnie.  Jak  zwykle  -
przeliczyliśmy się.
Rodzice  chcą,  żebym  wracała  sama.  Że  zamieszkanie  z
ukochanym to życiowa decyzja. Ja pierdolę! 
Podczas  konfrontacji  w  szpitalu  (ja,  rodzice,  psychiatra  i
psycholog), padały stwierdzenia, że nie będą nam utrudniać, że
nikt nas nie chce rozdzielić. A teraz? Wiedziałam, że oni się nie
zmienią. Choć wiedzą, że tak bardzo potrzebuję pana Mrówka
przy sobie. 
Decyzja  –  nie  wracam  do  domu  sama.  Zostaję  tu  jeszcze.
Tylko, co potem? Nie mogę tu przecież zamieszkać.
Rodzice zdenerwowani - że niby histeryzuję. Że mam wrócić
do  domu,  do  normalnego  życia.  Tylko  jak?  Kiedy  na  samą
myśl o rozstaniu znów chce mi się zdechnąć?
Kolejna  sprawa.  Studia.  Nie  wiem,  czy  uda  mi  się  na  nie
wrócić.  Nie  było  mnie  na  uczelni  już  półtora  miesiąca.  Nie
wiem, jak załatwię zwolnienie.  Nie wiem, czy w ogóle chcę
wracać. Drugi wymarzony kierunek. Ale jeśli mam wracać do
domu bez niego, to ja pierdolę te studia!

Chwilami znów łapię się na złych myślach. Wiem, że nie mogę
tego zrobić, nie mogę zostawić pana Mrówka. Ale kiedy te łzy
stają w oczach. Kiedy każdy oddech sprawia ból. Tylko jedna
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myśl zaprząta głowę:
- Nie istnieć! Umrzeć!
Wiem,  trzeba  to  w  sobie  zdusić.  Przecież  jestem  z  nim
szczęśliwa. Przecież może się jakoś ułożyć.
Tylko brak siły. I wiary brak. I to wieczne wrażenie – że dla
mnie nie ma tu miejsca.

117 – wciąż u Skarba
5 grudnia 2008, 11:25

Postaram się załatwić urlop zdrowotny na uczelni na ten rok. 

Jestem wciąż  u  Mrówka.  Nie  wyobrażam sobie  powrotu  do
domu.  Nie chcę,  nie  mogę!  Chcę z  Nim być cały czas.  Nie
rozstawać się ani na chwilę! Muszę z Nim zamieszkać. Muszę
z Nim żyć.
Pan  Mrówek  jest  dla  mnie  najważniejszy.  Potrzebuję  Go
bardziej niż tlenu.

Mam tylko Ciebie. Tylko Ciebie chcę! 

Nie potrzebuję żadnej terapii. To Ty jesteś dla mnie Terapeutą.
Twoja  miłość  wyleczy  mnie  ze  wszystkiego.  Kocham Cię  i
nigdy nie przestanę!
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131 – nowe życie
1 marca 2009, 15:33

Pojutrze jedziemy do mnie. Nowe życie. Wspólne mieszkanie,
praca.  Oboje się  tego obawiamy.  Mam tylko nadzieję,  że to
będzie zmiana na lepsze. Cieszę się, ale jednocześnie mnie to
przeraża. To nie jakaś tam zmiana. To rewolucja i metamorfoza
całego życia. Oby nam się udało! I oby wyszło nam na dobre.
Bo chcę żyć i mieszkać z moim Skarbem. I chcę żebyśmy byli
szczęśliwi.

Kocham Cię!

132 – źle
23 marca 2009, 18:05

Nie  jest  dobrze.  Prawie  codziennie  mi  odwala.  Wieczny
smutek,  rozczarowanie.  Tylko  nie  wiem,  czym.  Mam,  co
chciałam.  Mieszkam  z  panem  Mrówkiem.  A wciąż  mi  źle.
Wciąż,  gdy  zostaję  sama  ze  swoimi  myślami,  lecą  łzy.
Zamyślam  się  bez  powodu.  Poczucie  krzywdy  (jakiej?),
nieuchronnego końca (czego?), rozczarowania (czym?).

Mrówek denerwuje się tym coraz bardziej. Złości się, że taka
jestem.  Nie  dziwię  mu  się.  Choć  to  sprawia,  że  czuję  się
jeszcze gorzej.

133 – jeszcze gorzej
1 kwietnia 2009, 12:26
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Mrówek jest w pracy. Ja siedzę w domu i nie wiem, co ze sobą
zrobić. Pracy znaleźć nie mogę i pewnie nie znajdę. Czuję się
takim pieprzonym śmieciem. Milion złych myśli na sekundę –
jedna gorsza od drugiej. 
Tylko kawa, kawa, kawa. Na przemian ze łzami.

Mrówek,  rodzice,  ciotka  –  wszyscy  mi  każą  iść  na  terapię.
Niby logiczne, po tym co się stało – i co się dalej dzieje. Ale
nie rozumieją, że nie chcę nikomu więcej nic mówić. Po raz
milionowy opowiadać o całym swoim życiu. To bezcelowe.

Tak  sobie  myślę.  W  końcu  i  tak  umrę  –  niedługo  lub  za
kilkadziesiąt  lat.  Więc  po  co  się  starać?  Zaraz  potem
przychodzi mi na myśl:
- Zrób coś, co po tobie zostanie!
Lubię poezję,  więc  myślę sobie  żeby pisać.  Może akurat  za
jakiś czas spodoba się to komuś. A chwilę później dochodzę do
wniosku, że za jakiś czas ludzkość i tak zginie.
Te wszystkie maszyny, cywilizacja, zanieczyszczenia. W końcu
i tak wykończymy siebie lub tę planetę. Lub po prostu przywali
w nas jakiś meteoryt. I bum! Ludzkość zginie. A wraz z nią
wszystko, co tworzyła. Więc po co się w ogóle starać? 
Smutno mi.

134 – ratuj mnie 
2 kwietnia 2009, 14:04

Byle tylko nie narazić się na śmieszność. 
Otwarte  okno.  Pachnie  wiosną.  Pachnie  tamtą  alkoholową  i
papierosową wiosną. Choć alkoholu brak. I fajek nikt nie pali.
Pachnie tamtą wiosną. Kiedy dopiero się poznawaliśmy. 
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Filozoficzne rozmyślania – ontologia, epistemologia, filozofia
starożytna, średniowieczna.
I zagubiona ja.
Nasze  wspólne  plany.  Zamiast  na  zajęciach  siedziałam  na
ławce  w  parku.  Pamiętasz?  Zamiast  wykładów,  ćwiczeń.
Mieliśmy  własne  konwersatorium  –  godziny  rozmów  przez
telefon.  Plany  wyjazdu  gdzieś  razem.  Nasze  pierwsze
spotkanie...
Tylko  czemu myśli  się  mieszają?  Przechodzą  coraz  większe
dreszcze!  Ciało niespokojne,  rozbiegane oczy.  Jakby to było
wczoraj, może nawet dzisiaj jeszcze! 
Ta krew, ten ból – autoagresja i naiwne pragnienie śmierci. To
było. Ale czy wróci?
Pamiętasz? Pamiętasz to wszystko?

Czas wraca do matury. Conocne picie wódki. Jakby to miało
miejsce jeszcze wczoraj. Czuję jej zapach, smak. Ale wiem, że
tam gdzieś jesteś. Znów wrócisz z pracy i… chciałabym tylko,
żeby było między nami dobrze.

Przytul mnie. Czuję się taka malutka. Zagubiona we własnych
myślach i emocjach.

135 – lepiej?
6 kwietnia 2009, 14:47

Źle niby nie jest. Nie licząc ostatniej kłótni. Kochanie w pracy,
ja pracy szukam. Nie poddam się i będę szukać do skutku!
Przełamuję  się  z  tą  terapią.  Choć  i  tak  nie  wierzę  w  jej
skuteczność.  Ale  to  podobno  cecha  typowa  dla  osób  z
zaburzeniami osobowości typu bierno-agresywnego.
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Nic  tam.  Nie  pójdę,  to  się  nie  przekonam –  staram się  tak
myśleć. Choć za bardzo nie wychodzi.
Pan Mrówek ma rację. Pojedziemy na święta i wszyscy będą
mnie męczyć, żebym ją podjęła. A może tylko tak gada, żebym
się w końcu zdecydowała?
Nie  mogę  o  tym  myśleć,  bo  zaraz  mi  się  odechciewa.
Zobaczymy, jak będzie.

Kocham Cię!

136 – na co komu taki ktoś jak ja?
16 kwietnia 2009, 14:20

Na  co  komu  jestem  potrzebna?  Same  problemy  ze  mną.
Przynoszę  tyle  bólu  i  rozczarowań.  Ale  tak  sobie  myślę  –
chyba jednak mam jakieś zalety?

Dziś w nocy znów nie mogłam spać.  Zasnęłam o drugiej  w
nocy, obudziłam się o 4:30. Mrówek spał obok mnie. Leżałam i
myślałam.  O  wszystkim i  o  niczym.  I  tak  mi  przyszedł  do
głowy taki niby-wiersz:

kap… kap… kap…
kapią powoli łzy
bez świadomości swojego istnienia
nieświadome ogromu cierpienia jakie niosą
wsiąkają jakby od niechcenia w dywan
nienarodzone nie dadzą ulgi
w nadmiarze przyniosą ból
takie małe, zapomniane, bezimienne
umierają po cichu co noc
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Chciałabym  dać  Mrówkowi  szczęście  i  radość.  Zamiast
codziennego bólu i rozczarowania.  I dlaczego tak ranię? Nie
wiem. Przecież chcę dla nas szczęścia.

Pogodziłam się znów z mamą – po wczorajszej kłótni. Chyba
coś zrozumiałam. Jest we mnie jakaś chęć walki. O lepsze i
milsze życie.

Kocham Cię ponad życie, Skarbie!

137 – załamanie
17 kwietnia 2009, 11:37

Jutro moje kolejne urodziny. Nienawidzę ich. Nie chcę! 
Kolejna kłótnia. 
Chciałabym  je  spędzić  w  jeden  sposób.  Żeby  to  były  już
ostatnie… Tylko tego chcę! Nie mam już siły ani ochoty żyć.
Nie chcę więcej czuć!
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203 – syndrom powrotu do domu
5 stycznia 2010, 14:09

Długo  nie  pisałam.  Osiemnastego  grudnia  pojechaliśmy  do
pana Mrówka. Cały tydzień spędziliśmy z jego mamą.  Było
dobrze,  ale  szybko  zleciało.  Potem  zrobiliśmy  sobie
tygodniowe wakacje nad morzem. Było tak cudownie!
Wynajęliśmy  mieszkanie.  Wieczorami  piliśmy piwo/wino  na
plaży.  Spacerowaliśmy. Mieliśmy czas tylko dla  siebie.  Zero
problemów. Zero zmartwień.  Obiad  w barze,  piwo w pubie,
spacer po plaży.
Nie  myślałam  o  niczym  złym.  Czułam  się  cudownie.  Tak
bezpiecznie było i tak dobrze...
Kiedy  przyszło  do  wyjazdu,  nie  chciałam wracać.  Ogarnęło
mnie  poczucie  nieuchronnego  końca.  Ale  wcale  nie  końca
wypoczynku. Końca czegoś znacznie większego. Życia?
Niepokój  i  roztrzęsienie.  Strach  i  lęk.  Myśli  suicydalne.  A
raczej samobójcze przeczucia. Nie to, że chcę. Nie to, że o tym
myślę. Nie, że planuję. A czuję, że się zabiję.

Ciąć,  pić,  nażreć  się  tabletek!  Cokolwiek.  Żeby  się  tylko
ogłupić. Tym razem nie dlatego, że nie chcę żyć. Odwrotnie.
Nie potrafię znieść tego przeczucia. 
Jakby były we mnie jakieś wewnętrzne głosy.  Jeden – który
mną kieruje. Drugi – który podpowiada, co się ze mną stanie.
Chce się płakać, ale wewnętrzna blokada nie chce odpuścić.

Czuję się winna. Nie chcę Cię przecież martwić Skarbie.

204 – przeczucie
11 stycznia 2010, 12:18
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Nierealność. Dziwne pobudzenie. COMA. Lubię COMĘ.

Chcę wrócić na filozofię. To niemalże mistyczna decyzja. Jak
powrót do przeszłości. Cofnięcie się o trzy lata. 
Na pedagogice nie dam rady. Za dużo zaległości. Jutro mam
niby  oddać  cztery  prace,  zwolnić  się  z  45  minut  zajęć,  na
których mam sporo zaległości, tylko po to, żeby iść zaliczyć
inny  przedmiot,  z  którego  mam  jeszcze  więcej  zaległości  i
dalej  nic  nie  umiem.   A potem  iść  od  razu  na  kolokwium
zaliczeniowe,  choć  nie  mam  nawet  notatek  ani  żadnych
materiałów.  A to  tylko  pierwszy  dzień  z  całej  serii  takich.
Wiem, że nie dam rady.
Tak bardzo chcę wrócić na moją filozofię. Ona była w sam raz
dla mojego porytego łba. Albo znów uciekam przed stresem i
problemami, próbując po raz kolejny zmienić kierunek.

Ciarki po mnie przechodzą.  Zupełnie  jak po efedrynie,  choć
przecież  nic  nie  brałam.  Piję  tylko  drugą kawę.  A czuję  się
taka… taka pełna nadziei i radości na myśl o filozofii, że chce
mi się płakać i serce mnie boli. Z żalu i smutku. Z cierpienia.
Ze świadomości, że żyję.
Nosi mnie. Oblewa zimny i gorący pot, przeszywają dreszcze.
Co się ze mną dzieje? Mój mózg znów zgotował mi dziwny
stan.  Pewnie  w  obronie  przed  lękiem.  Czuję,  że  znów
zamykam się w swoim świecie. Gdzie nie ma logiki, związków
przyczynowo-skutkowych.  Jest  tylko  błoga  nieświadomość
własnych poczynań. 

Znów  dziwnie  pachnie  powietrze.  Ale  tym  razem  nie  czuję
zapachu węchem. Czuję to przeczuciem.
Coś się  stanie.  To jest  już blisko.  Te  ciarki  mówią same za
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siebie. Coś się zbliża…

205 – przez ciebie
18 stycznia 2010, 14:19

TSA – „51” i „Alien”. King Crimson – „Epitaph”, „In the wake
of Posseidon”. COMA – „Leszek Żukowski”.
Samozniszczenie.
Nienawidzę życia bardziej niż kiedykolwiek. A ty cały czas mi
to utrudniasz. Wiedziałam. Byłeś dla mnie dobry tylko dlatego,
że mnie znalazłeś na tym przeklętym pasku. Kurwa, dlaczego
mnie z niego ściągnąłeś?! No dlaczego? 
Nie mogę znieść naszych wiecznych kłótni. Nie mogę znieść
tego wszystkiego. Ty mnie nienawidzisz! Miałeś być powodem
do życia, a jest dokładnie odwrotnie. NIE CHCĘ ŻYĆ!
Nie potrafię znieść już bólu. Jak możesz mi to wszystko robić?
No jak?

206 – list pożegnalny
18 stycznia 2010, 15:05

Pisanie  listu  pożegnalnego  sprawia,  że  świat  wydaje  się
odrobinę lepszy. Świadomość,  że jeszcze tylko chwilę trzeba
będzie go znosić. 

Czasami się bałam, że pokocham życie. Że pokocham życie,
kiedy będę już zniszczona. Kiedy wątroba i nerki będą ruiną.
Że  pokocham  życie,  kiedy  będę  nieuleczalnie  chora.  Tak
bardzo nie chciałam pokochać życia. Życie nie jest dla takich
ludzi, jak ja. 
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207 – zmartwychwstanie duszy
20 stycznia 2010, 13:55

Zrezygnowałam ze studiów – ostatecznie.
Czuję  się  taka  wolna!  Choć  tej  wolności  boję  się  chyba
najbardziej.  Zawsze  wyobrażałam sobie,  że  muszę  skończyć
studia. Że jeśli tego nie zrobię, będę czuć się okropnie. I tak
rzeczywiście jest. Źle się z tym czuję. Ale z drugiej strony, nie
nadaję się do tego.

Potrzebuję wolności. By móc podążać za swoimi myślami. Nie
bronić  się,  gdy  znów  metafizyczny  zapach  ożywi
wspomnienia.  Gdyby tak udało się coś napisać.  Upoetycznić
zestresowaną duszę.
Gdyby udało się znów podążyć krętymi ścieżkami dziwnego
umysłu. Odnaleźć w końcu siebie.

Stoczyć  walkę  z  samobójcą  w  sobie.  Lub  chociaż  podpisać
pakt o nieagresji na kolejne kilka miesięcy.  By żyć życiem, a
nie myślą o śmierci.

208 – małe metamorfozy codzienne
27 stycznia 2010, 13:59

Są chwile, kiedy tak bardzo chce się być. Nie to nawet, że żyć,
ale po prostu być. Trwać w swoim własnym świecie. Tam jest
bezpiecznie.

Mam marzenie. Przeczytać wszystkie książki, które chciałam.
Dokształcić  się  z  filozofii  starożytnej.  Napisać  wszystko,  co
miałam napisać. 
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Zwolnienie  tempa.  Upoetycznienie.  Ufilozoficznienie.
Odzyskanie  siebie.  Odnalezienie  zagubionych  fragmentów
duszy. 
Chciałabym poczuć się dobrze z samą sobą. Przestać uciekać w
myśli samobójcze. 

209 – zabójcze hormony
28 stycznia 2010, 13:20

Smutno. Bardzo smutno. Wiem, że to hormony. Płaczliwość,
marudzenie, bezsens.
Nawet szczura nie biorę na ręce. A jak biorę, denerwuję się na
niego.

Myślę od dłuższego czasu, jak powiedzieć rodzicom, że po raz
kolejny przerwałam studia. 
Wiem,  mam  prawie  23  lata  (czy  22?  nie  pamiętam),  a
zachowuję się, jakbym była w podstawówce.
Dalej się ich boję. Boję się krytyki, wyrzutów. Na samą myśl,
mam łzy w oczach.

Przeczytałam dziś pewien artykuł. Neurokryminolodzy odkryli,
że  u  samobójców  obniżony  jest  poziom   cholesterolu.
Prawdopodobnie  powoduje  to  słabsze  wiązania  serotoniny
(hormonu  szczęścia)  do  jej  receptorów.  Poza  tym,  w chwili
targnięcia  się  na  życie  często  mają  oni  liczne  zaburzenia
hormonalne. Kobiety częściej podejmują próby samobójcze w
czasie miesiączki, niż w innych fazach cyklu.
Samobójczy okresie, witaj więc!

Jest we mnie tyle ambiwalencji. Z jednej strony czuję, że mogę
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zmieniać świat. Z drugiej, nic nie ma sensu. Nikt nie może. A
ci,  którzy mogliby zrobić coś  dobrego,  są  zbyt  wrażliwi,  by
stawić czoła światu.

Jeszcze  cztery  dni.  Skończy  się  to  wszystko.  Hormony  się
uspokoją. I znów będzie można przetrwać kolejny miesiąc.
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250 – postanowienie
5 stycznia 2011, 22:11

Emocje kłębiące się we mnie, często nie dają się ograniczyć w
kształtach stworzonych za pomocą słów. Słowa zamykają je w
swego  rodzaju  próżni,  w  której  emocje  obijają  się  o
zarysowane,  niewidzialne  granice.  I  jedyne,  co  potrafią
przekazać, to głuche echo i niewyraźne zarysy stanów, które da
się  tylko odczuć – nigdy zrozumieć.  Przepełnione emocjami
ładunki czekają, by wyrazić je w sposób zrozumiały, po czym
znikają,  pozostawiając  pustkę  i  zawieszaną  rękę  nad
przeraźliwie pustą kartką. 

Zdecydowałam. Spróbuję coś napisać. Choć tak trudne wydają
się słowa, gdy ma ich być więcej, niż zamyka rama wiersza. A
może spróbuję gdzieś wysłać swoją poezję?  
Zaczęłam porządkować własną przeszłość. Ciekawe, czy kogoś
ona zainteresuje…

251 – zaczynam
7 stycznia 2011, 17:17

W  głowie  powoli  wszystko  się  układa.  Cała  historia
powalonego życia.  Zaczęłam robić notatki.  Pisząc,  czuję się,
jakbym  czytała  książkę.  Książkę  o  kimś  innym.  Kimś
zmyślonym. Wszystko układa  się  w całość.  Choć części  nie
potrafię  ułożyć  chronologicznie.  To  na  razie  tylko  notatki.
Kratka pod kratką dwie kartki A4. Początek liceum. Pierwsze
próby. Narastająca autoagresja. 
Czy ja to naprawdę przeżyłam?
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252 – poddaję się
9 stycznia 2011, 21:37

Nie uda mi się  nic  napisać.  Czuję pustkę.  Jak na zawołanie
zapomniałam,  co  robiłam.  Jak  się  czułam.  Nie  potrafię
wykrzesać z siebie emocji, które przeżywałam. Nie potrafię ich
nazwać. A nie ma sensu pisać, przekazując same fakty. Chyba
mnie to przerasta. Może lepiej jednak zamknąć się w swoim
świecie. I udawać, że wszystko jest w porządku.

253 – wiersz
13 stycznia 2011, 22:41

Czytasz te słowa jakby od niechcenia.
I nawet nie wiesz, że wżerasz się w mój mózg.
Odpowiedź na pytanie retoryczne ci nic nie da.
Nie dotrzesz do zakamarków mojej duszy.

Ten lekki powiew wiatru.. Metafizyczny zapach miejsca.
Jak wehikuł czasu, tylko ja się nie zmieniam.
Jak obserwator za mglaną szybą w półśnie.
Co dotykiem rozgania najczulsze obrazy wspomnień.

Patrzy na mnie Ja sprzed lat z politowaniem.
Nie rozumiejąc skąd te łzy i blizny.
Uśmiechem chce złagodzić swe odejście.
Jakby coś jeszcze mogło mi pomóc.

Wróć! Wróć Ja sprzed lat!
Ale Ty już słuchać nie chcesz.
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Ostatnie spojrzenie i znikasz we mgle.
Co zasnuła moją słabą pamięć.

254 – myśl chcąca być wariatką
29 stycznia 2011, 21:45

Znów hormony szaleją. I znów łzy w oczach. I znów bezsens
istnienia.  I  znów  dziwne  myśli.  I  jeszcze  dziwniejsze
przeczucia. Przeczucia bez żadnego przekazu. Mające jedynie
wywołać zamęt.
Uczucia chcące pisać. I rozum tym gardzący. I myśl, chcąca
być wariatką…

255 – dziwny sen
1 lutego 2011, 22:23

Już  luty.  Dopiero  był  Sylwester.  Im  człowiek  starszy,  tym
szybciej  leci  mu  czas.  Tyle  problemów  się  gromadzi.  Ale
musimy sobie poradzić. Najważniejsze, że jesteśmy razem. 
Ostatnio  było  sporo  pracy.  Nie  pisałam.  Czuję  się  taka
zagubiona. Po nocach mam koszmary. I wciąż myślę o żyletce.

Ostatnio miałam taki dziwny i przerażający sen… Pierwszy raz
w życiu czułam się, tak okropnie.
Tak  realnie.  Byłam  zamknięta  w  jakimś  ośrodku.  Dookoła
dziwni ludzie. Coś mi wstrzykiwali. Wiązali pasami. W końcu
jakimś cudem uciekłam. Biegłam przed siebie, jak najszybciej
potrafiłam. Ktoś mnie gonił.
- I tak nie uciekniesz!
Byłam okropnie przerażona. 
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-  Gdziekolwiek  pójdziesz,  dopadniemy  cię!  Wszyscy
mieszkańcy wiedzą, kim jesteś. Wydadzą cię!
Nagle  uświadomiłam  sobie,  że  to  wieś,  na  której  mieszka
ciocia. Podczas ucieczki wpadłam na jakiegoś chłopaka. Jemu
też udało się uciec. Zaczął gorączkowo mówić:
-  Robią  na  nas  eksperymenty!  Jedyny  ratunek  dla  nas,  to
napicie się krwi zdrowego człowieka. Rzuć się na trawę!
Krzyknął i wskazał miejsce, z którego wystawały usta. Kazał
mi się do nich przyssać i wypić jak najwięcej krwi. Lęk był
okropny,  ale  posłuchałam.  Piłam łapczywie.  Człowiek,  który
mnie  gonił,  już  prawie  mnie  złapał.  Zauważyłam  znajomą
cioci. Podbiegłam do jej auta i błagałam o ratunek. 
- Ja o wszystkim wiem.
Rzuciła  tylko  i  odjechała.  Mężczyzna  mnie  dopadł  i  chwilę
później znów leżałam w pasach, w tej samej, złowieszczej sali.
Coś  mi  wstrzyknęli.  Próbowałam  się  wyrywać,  krzyczałam,
płakałam. Chciałam pozabijać moich oprawców. Gdy trochę się
uspokoiłam, przyszedł ktoś w białym kitlu. Zapytał, czy wiem,
gdzie jestem. Nie wiedziałam.
- W szpitalu psychiatrycznym. Jesteś ciężko chora.
Rzucił  i  obserwował  moją  reakcję.  Byłam w szoku.  Powoli
wszystko zaczęło do mnie docierać. To nie jest laboratorium, w
którym robią eksperymenty.  To był szpital,  w którym leczyli
mnie z psychozy.

256 – lepiej już było
4 lutego 2011, 20:25

Znów  mam  wrażenie,  że  coś  się  wydarzy.  Coś  złego.
Negatywne myśli  znowu się  we mnie  budzą.  Nie  pozwalają
normalnie  spać.  Gdy  w  dzień  mnie  nie  nękają,  gnębią  po
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nocach.  Przychodzą  w  dziwnych  snach.  Niszczą  lekką
równowagę, którą udało mi się zbudować. Boję się. I lepiej już
nie będzie.

257 – nie wiem, jaki tytuł
29 marca 2011, 15:46

Dalej  jesteśmy  u  Teściowej.  To  już  trzy  miesiące.  Oboje
chcemy już do domu. Tyle, że musimy tu jeszcze trochę zostać.
Dobrze, że firma pana Mrówka jest mobilna. 
Nie wiem, jak się czuję. Nie chce mi się nic. Dalej męczą mnie
koszmary. Prawie się nie kłócimy.

Kocham Cię!

Piszę ten dziennik już piąty rok. A miało być tylko na trochę,
na chwilę. Kiedyś przeczytam go w całości. Teraz chyba by to
zbyt bolało. Rany jeszcze są zbyt świeże.

258 – samobójstwa chcę znów
31 marca 2011, 22:49

Tak bardzo brakuje mi tego, co kiedyś - tabletek, alkoholu w
samotności,  cięcia.  Często  myślę  o  samobójstwie.  Z  jednej
strony panicznie  boję  się  raka,  z  drugiej  palę,  piję,  chcę  tej
choroby.  Ale  nie  chcę  umrzeć  na  raka.  Wtedy każdy  by mi
współczuł. Samobójstwo też nie miałoby sensu. Mówiliby, że
to przez chorobę.

Tak  często  myślę  o  samobójstwie.  Wspominam  intensywną
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terapię, przywiązane ręce do łóżka,
paskudną pręgę na szyi, pobyt w psychiatryku.

Tak bardzo brakuje mi poezji. Rodzice kiedyś mówili, że z tego
wyrosnę. Czyżby mieli rację?

Chciałabym, aby to był mój list pożegnalny. Tak bardzo chcę
tabletek. Jakichkolwiek! Nie upicia się! Tylko tabletek.  Niby
mamy Estazolam i  Doxepin,  ale  nic  mi  po  takiej  ilości  nie
będzie. Tylko się znów wkopię. Trzeba mi czegoś silniejszego.
I więcej!
Ta trzeźwość jest nie do zniesienia! Idę nakarmić raka. Muszę
zapalić. To jedyne ukojenie.

Wiem,  że  przeczytasz.  Będziesz  zły,  rozczarowany,
zawiedziony. Ale ja już nie wytrzymuję…
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285 – cięcia pragnę, żyletki potrzebuję.
14 stycznia 2012, 18:11

Ile jeszcze mi przyjdzie wytrzymać? W nieustannym napięciu
tęsknoty za żyletką. W zdradzieckiej sieci samobójczych chęci.
W rozpaczliwej  niemocy  zdławienia  świadomości.  W myśli
zagubionej. W zaburzonej osobowości. 

I  pisać.  I  myśleć.  I  nie  czuć.  Nie  cierpieć  każdej  nocy
bezsennej.  I  żyć.  Potrafić  wreszcie  żyć.  Zamiast  umierać  i
czekać na śmierć.

I ciąć. I ciąć. I ciąć. Skórę, tak mocno wygojoną. I odurzać się
tym narkotykiem – bólem: zakrwawioną żyletką zatopioną w
ciało.

286 – ból autoagresywny
17 stycznia 2012, 18:29

Czy  nie  kalecząc  się,  ale  wciąż  o  tym  marząc,  jestem
autoagresywna? Tak.
W myślach wciąż leci krew. W myślach wciąż trwa ten ból. Ból
fizyczny.  Narkotyczny.  Autodestrukcyjny.  Pozwalający  żyć.
Budzić się. Spać. Ból autoagresywny.

288 – żyletka
20 stycznia 2012, 16:26

Przechodzę  koło  kiosku.  Sekunda  zawahania.  Sekunda
zwolnienia.  I  myśli.  Myśli.  Potok  niemych  słów.  Do siebie.
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Swojego  sumienia.  Swojej  odpowiedzialności.  Do  własnej
słabości. KUPIĆ ŻYLETKĘ. Na wszelki wypadek. By czuć się
bezpieczniej. Żeby znów ją dotknąć. Poczuć jej ostrze. Poczuć
jej chłód na skórze.

Tak dawno się nie cięłam. Przecież z tego wyrosłam. Przecież
już mnie to nie dotyczy.

Gówno prawda.  To wraca.  Wraca.  Wraca.  Cały  czas  wraca!
Coraz silniejsze. Coraz bardziej natrętnie.
Przecież nie mogę. Nie chcę. Nie chcę zawieść Mrówka.
Przecież wiem, jak by było. Chwila bólu. Krew. Chwila tego
utęsknionego stanu. Masochizmu. Autoagresji. Samodestrukcji.
Potem  poczucie  winy.  Wstyd.  Żal  do  samej  siebie.  Złość.
Upadek. Leczenie ran. Wyrzuty sumienia.
I  powracająca  ochota  na  jeszcze.  Bo  przecież  to  nic  złego.
Przecież to moje ciało. Przecież… Przecież tyle lat z żyletką.
Przecież  to  wryło  się  we  mnie.  W mózg.  W pamięć.  Ciało
pamięta  ten  narkotyczny  ból.  Umysł  wciąż  do  niego  wraca.
Myśli wciąż krążą wokół niego.

Pozostaje przetrwać. Przetrwać ten stan. Tę chęć. Tę potrzebę.
Przetrwać teraz. I do końca życia.

289 – pięć lat, dziwne pięć lat
3 lutego 2012, 18:26

Piszę od pięciu lat. Pięciu długich, dziwnych i przerażających
lat. Wiele się w tym czasie wydarzyło. Wiele się zmieniło – na
lepsze lub gorsze.
Nie jestem już tą samą dziewczyną. Jestem kobietą – dorosłam,
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dojrzałam. Ale czy na pewno?
W wielu kwestiach jest, jak było. Mimo że tworzymy z Panem
Mrówkiem rodzinę. Że mieszkamy razem już ponad trzy lata.
Wciąż jest we mnie ta zaburzona Mrówka. 
Czytam dawne  wpisy  –  szok.  Trudno  uwierzyć,  że  to  moje
przeżycia. Że byłam taka. Że taka jestem. Że będę. Czy będę?

290 - pochlastanie
1 marca 2012, 19:34

Nie  wiem…  Nie  wiem,  jak  dam  radę.  Czy  dam  radę?  Jak
spojrzę w oczy Tobie? A jak sobie? Nie wiem… Tak chyba po
prostu musi być. I już.

Raz na jakiś czas trzeba wyzerować licznik. A potem udawać…
Że przecież nic takiego się nie stało.

291 - rozdarcie
6 marca 2012, 19:12

- Możesz. To twoja sprawa. Musisz! Potrzebujesz tego!
- Nie chcesz znów zawieść.
- To tylko jeden krok. Zrób to!
- To krok milowy. Granica dwóch światów.
- Nie pożałujesz!
- Pożałujesz!
- Weź ją i tnij!
- Zapomnij o tym.
- Ulży ci przecież!
- Znów się skurwisz.
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- Nie! Pomożesz sobie!
- Zaszkodzisz sobie.
- Tnij! Tnij! Tnij! Pragniesz tego. Potrzebujesz tego. I tak to
zrobisz!
- Wytrzymaj!

Budzę się. Robię obiad. Zasypiam.
Rano.  W  dzień.  Wieczorem.  W  nocy.  Nieważna  godzina.
Nieważne zajęcie. Cały czas trwa wojna. Właściwie wciąż ta
sama bitwa. W mojej głowie.  Bitwa na emocje i  argumenty.
Wewnętrzna bitwa. O rację. O życie. O spokój.

Początkowo  niepewnie.  Nieśmiałe  myśli.  Coraz  częściej.  I
częściej.  Teraz bez przerwy. Nic nie daje ukojenia. Tylko jej
pragnę. Kusi dawno nieprzeżywanym bólem. 
- Tnij! Tnij! Tnij!
Wołają nieustannie.
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329 – szczęście jest po to, by ranić
5 stycznia 2013, 16:40

Wiedziałam, że tak będzie. Nie wierzę już w nic. Nie wierzę,
że będzie dobrze. Wiem, że zawsze tak będzie się kończyć. Nie
ma najmniejszego sensu się starać. Nie da się, ot tak, zmienić
życia. Dobre chwile? I co z tego. Skoro kończą się płaczem.
Chęcią  zakończenia  tego  cyrku  zwanego  życiem.  Chęcią
żyletki. 
Mam  dość.  Najpierw  przekonywanie  siebie,  że  może  być
dobrze. Może być szczęśliwie. Może być normalnie. A potem?
Łzy  i  wściekłość  na  siebie,  że  znowu dałam się  nabrać.  Że
znowu uwierzyłam.
Że znowu byłam naiwna.
Mam  to  w  dupie.  Po  co  się  oszukiwać?  Moje  życie  to
nieporozumienie.  Wieczne pasmo samoudręczenia.  Wycie  do
księżyca. Jak długo jeszcze mam to znosić? No ile?! Nic nie
będzie dobrze. Nigdy.
Lecą łzy. Ale nie przyniosą ukojenia. Żyletka wiedziałaby, jak
pomóc. Zmyłaby ból krwią.

Nie ma nic. Nie ma!

330 – uczulenie na szczęście
7 stycznia 2013, 08:21

To  chyba  jakieś  dys-.  Dysszczęście?  Dysradość?
Dysnormalność?
Jest źle. Narzekam. Cierpię. Użalam się: nad sobą. Nad swoim
życiem. Nad niesprawiedliwością. Nad tym, że żyję.
Nadchodzi radość. Tak upragniona. Tak wyczekana. Jest pełnia
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szczęścia. Promienieję.
I nagle...
Czy  mogę  być  szczęśliwa?  Ziarno  zasiane.  Ziarno  smutku.
Ziarno cierpienia. Ziarno samoudręczenia. 
Stało się.  Ujawnia się. Uczulenie na szczęście.  Uczulenie na
dobre  samopoczucie.  Bo  przecież  to  nie  jest  mój  normalny
stan. Uczulenie przechodzi we wstrząs. Wstrząs anafilaktyczny.
W samym środku mózgu. Endorfiny mi szkodzą. Każdą radość
muszę  odpokutować.  Płaczem.  Załamaniem.  Myślami
samobójczymi. Chęciami autoagresywnymi.
Nie potrafię być szczęśliwa.

331 – szczęście to stan umysłu
9 stycznia 2013, 19:45

Te wszystkie jego kurwy i szmaty. Te wszystkie moje chuje i
skurwysyny.  Jak  para  głąbów.  Imbecyli  lub  idiotów.  Cała
zgnilizna  poprzedniego  życia.  Ta  rozpaczliwa  nienawiść  w
czystej  miłości.  Wszystkie  lata  wzajemnym  oskarżeń.
Wszystkie lata chorobliwej zawiści. Nie wiadomo co. Po co?
Dlaczego? Skoro mamy siebie. Skoro mamy naszą miłość.

To nie do wiary: jak wiele często chcemy. I nie do wiary: jak
mało często nam potrzeba. Do życia. Do szczęścia.

Mamy  siebie.  To  najpiękniejszy  dar.  Co  by  się  nie  działo.
Mamy siebie.

To zło,  które miało się wydarzyć – wydarzyło się.  Ten brak
porozumienia, który miał zaistnieć – już wybrzmiał. Teraz dla
równowagi  –  trzeba  zadbać  o  szczęście.  I  pamiętać,  że
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szczęście nie przychodzi i nie odchodzi. 
Szczęście to stan umysłu niezależnie od okoliczności.

332 – gdy będzie źle – przeczytaj!
10 stycznia 2013, 19:45

1. Pan Mrówek mnie kocha, oświadczył mi się i niedługo się ze
mną ożeni. Nawet jeśli się kłócimy, nie znaczy to, że mnie nie
kocha i odejdzie.
2.  Mam prawo być szczęśliwa i  dobrze się czuć – zawsze i
wszędzie. Nawet jeśli jest źle, nie znaczy to, że nie mam prawa
do szczęścia, mam być nieszczęśliwa i sama do końca życia.
3.  Mam prawo ładnie wyglądać i  jeśli  kłócimy się z Panem
Mrówkiem albo mam podły nastrój, nie oznacza to, że mam
chodzić  zaniedbana,  nieumalowana.  Mam  prawo  wyglądać
ładnie zawsze i wszędzie, a nie tylko wtedy, gdy jest dobrze.
4. Pan Mrówek, jak każdy z nas, jest tylko człowiekiem i może
mieć gorszy dzień lub się zdenerwować.  Nie oznacza to,  że
mnie  nie  rozumie,  nie  kocha  i  jest  ze  mną  tylko  z
przyzwyczajenia.
5.  ZAPAMIĘTAĆ!  Pan  Mrówek  mnie  kocha  i  nie  musi
obchodzić się ze mną jak z jajkiem, żeby mi to udowadniać
przez całą dobę.
6.  Jeśli  ktoś  mnie  krytykuje,  nie  znaczy  to,  że  jestem
beznadziejna i  nie  powinnam żyć.  Oznacza to  tylko tyle,  że
komuś nie spodobało się moje konkretne zachowanie, reakcja
albo opinia. W takiej sytuacji muszę wziąć pod uwagę czyjeś
zdanie i się do niego ustosunkować – albo udowodnić swoją
rację, albo postarać się tak nie robić.
7.  Nerwami nic  nie  osiągnę.  Jeśli  jest  jakiś  problem,  muszę
rozmawiać i starać się go rozwiązać, a nie zamykać się w sobie
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i stawiać w roli ofiary.
8. Kiedy mam PMS muszę pamiętać, że to tylko hormony i nie
ulegać płaczliwości i nerwom.
9.  Kiedy  mam  problem,  muszę  pamiętać,  że  mam  pana
Mrówka, rodziców, ciocię, teściową i że wszyscy ci ludzie chcą
dla mnie i naszego związku jak najlepiej. Każdy problem da się
rozwiązać, tylko trzeba podejść do tego na spokojnie. Zamiast
się zamartwiać i myśleć o śmierci, jako o wyjściu awaryjnym,
należy przeanalizować możliwe rozwiązania. NIE UCIEKAĆ
OD PROBLEMÓW!
10. Autoagresja jest zła i naprawdę nie chcę więcej sięgać po
żyletkę.  Kiedy myślę  inaczej  –  myślę  źle.  Nie mogę ulegać
emocjom i chwilowej słabości.

Gdyby  tylko  udało  mi  się  tak  myśleć  w  krytycznych
momentach… Muszę walczyć. Muszę się starać. Muszę robić
wszystko,  żeby  tak  było.  Przede  wszystkim  dla  siebie.  Ale
również dla Mrówka. I dla naszego związku.

343 – trochę autoanalizy
12 stycznia 2013, 19:06

Ostatnio sporo myślę nad sobą. Nad swoim życiem. To nie do
wiary, jak bardzo się zmieniłam. Choć nawet nie wiem kiedy.
To wszystko trwało długo. Bardzo długo. Wiele trudnych lat. A
doszłam do tego sama. Uleczyłam swoją chorą duszę. Chociaż
wciąż miewam nawroty, to jest o niebo lepiej. 
Nie chlam. Choć piję piwo. Nie lubię już wódki. Nie tnę się.
Choć czasem bardzo ciągnie.  Nie nienawidzę życia.  Chcę je
sobie  poukładać.  Nie  łykam  ton  tabletek.  Nawet
przeciwbólowe biorę rzadko. Tylko kiedy ból jest bardzo silny.
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To duża zmiana.  Kiedyś trułam się lekami bez przerwy. Nie
obwiniam rodziców o swoje problemy. Do niedawna uważałam
ich  za  winnych  moich  cierpień.  Moich  niepowodzeń.
Pogodziłam  się  sama  ze  sobą.  Pogodziłam  się  z  życiem.
Pogodziłam  się  ze  swoją  biografią.  Już  nie  potrzebuję  się
znieczulać.  Nie  potrzebuję  zagłuszać  myśli.  Nie  potrzebuję
siebie  niszczyć.  Potrzebuję  żyć  spokojnie.  I  potrzebuję  być
szczęśliwa.

Kiedy czytam blogi nastolatków i widzę jak zmagają się z tym
samym, z czym zmagałam się ja,  jest  mi przykro.  Wiem, że
moje słowa im nie pomogą.  Mnie też kiedyś inni  próbowali
pomagać. Nie potrafiłam im uwierzyć, że może być inaczej. Że
może  być  normalnie.  Myślałam,  że  każdy  może  być
szczęśliwy. Że każdy może cieszyć się życiem. Tylko nie ja. Że
smutek  tkwi  we  mnie  organicznie.  Że  część  mózgu
odpowiedzialna za umiejętność życia, za umiejętność radości,
u mnie nie działa. Ale działała.  Tylko ja jej przeszkadzałam.
Gdybym mogła tym osobom, wchodzącym dopiero w dorosłe
życie,  pokazać,  że  nie  musi  być  tak  źle.  Że  nie  zawsze  tak
będzie. Ale nie mogę. W takim stanie nie potrafi się uwierzyć
w możliwość poprawy. W możliwość szczęścia. W możliwość
życia. A szkoda. Naprawdę wielka szkoda, że każdy musi do
tego dojść sam.

344 – orkiestra, biała suknia i ślub
14 stycznia 2013, 19:18

Aktualnie  wszystko  mnie  denerwuje.  Ale  to  nic.  Nie
zamierzam się tym gnębić. Przejdzie mi.
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Wczoraj  niedziela.  Nienawidzę  niedziel.  A  tu  proszę.
Niespodzianka - było miło.  Byliśmy z Panem Mrówkiem na
Wielkiej Orkiestrze. Potem poszliśmy na światełko do nieba.
Taki miły akcent zakończenia tygodnia.

Powoli  zaczynamy  planować  ślub.  Rozglądamy  się  za
restauracją. Oglądamy suknie ślubne. Nigdy nie chciałam mieć
białej.  Najlepiej  czułabym  się  w  czarnej.  A  tu  proszę.
Zmieniłam zdanie. I to sama.

Wreszcie  zbieram  się  w  kupę.  Choć  i  tak  miewam  takie
momenty, że przeraża mnie ślub. Że będę w centrum uwagi. Że
się  wstydzę.  Że chciałabym się  schować.  Ale walczę z  tym.
Pan Mrówek mi pomaga. Wspiera mnie.
Kocham Go. Jest sensem mojego życia!

345 – autokrytyka przeciw samobójstwu
15 stycznia 2013, 18:07

Dzisiaj zdałam sobie sprawę, że zachowuję się, jak idiotka. Jak
rozchwiana emocjonalnie gówniara. Jak trzaśnięta histeryczka.
Bo  co?  Bo  miałam  inne  zdanie  niż  pan  Mrówek?  Na  jaki
temat? Błahy. Idiotyczny. Nic nie znaczący. Jakaś pierdoła. Na
zakupach.  A  ja  już  –  płacz.  Zepsuty  humor.  Poczucie
pokrzywdzenia. Myśli samobójcze. Psychiczna autoagresja.

Nie mogę tak dłużej. Nie mogę tak robić. Nie mogę tak myśleć.
Nie mogę tak reagować.

Ważne jest dla mnie to, że w końcu zdaję sobie z tego sprawę.
Że  chcę  się  zmienić.  Że  nie  toleruję  tego  u  siebie.  Że  nie
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zamykam się, jak wcześniej.

Pan Mrówek wyciągnął rękę. Tym razem jej nie odrzuciłam.
Ochrzaniłam sama siebie.

Czeka  mnie  praca.  Cała  masa  pracy.  Na  całe  tygodnie.  Na
miesiące. Na lata. Ale dam radę. Dla siebie. Dla Mrówka. Dla
nas.

Normalnie już bym pisała, jaka to ja jestem nieszczęśliwa. Jaka
to ja jestem beznadziejna. Jak to nie chce mi się żyć. Jak to
chce  mi  się  ciąć.  Jak  to,  po  chwili  szczęścia,  następuje
cierpienie. A i owszem. Cierpienie jest, ale na własne życzenie.
I przez samą siebie.

Ale  nie  tym  razem.  Od  dziś  już  nie.  Koniec  Z  tym
doszukiwaniem się niesprawiedliwości. Z graniem roli ofiary.
Z tą niedojrzałością emocjonalną. Koniec z tym!
Lada  chwila  będę  żoną.  Potem  matką.  Muszę  zacząć
zachowywać się, jak dorosła. A nie, jak rozwydrzony dzieciak.
Którego jedynym rozwiązaniem każdego problemu jest płacz.
Samobójstwo. Czy autoagresja.

48



652 – multiplikacja
3 stycznia 2014, 14:17

Czuję to, odczuwam. Zbyt mało miejsca dla mnie w tym ciele.
W głowie tej za mało, by pomieścić mnie w tylu rodzajach. W
wielu odmianach. Odmienianą przez przypadki, czasy, osoby.
Gnieciemy się – ja  ze sobą się gnieciemy. Za ciasna głowa.
Jedna drugiej wsadza palec w oko, że niby przypadkiem. 
– Przepraszam.
I śmieje się ukradkiem z tamtej. Za mało miejsca w życiu dla
nas wszystkich. Dla mnie całej, by pomieścić tę wielorakość.
Różnorakość. Multiplikację. Skotłowanie mnie we mnie samej.
Jak porządek w szafie  za  gówniarza  – wszystko z  wierzchu
zebrać,  do szafy wepchnąć,  dopchnąć,  docisnąć,  zamknąć na
klucz i nie otwierać!
Pozorność, jak wszystko inne. Wyjdźcie, wybiegnijcie ze mnie!
Rozpierzchnijcie  się.  Po  mysich  dziurach  schronienia
szukajcie, gdy przyjdzie po was – nie ucierpicie.

653 – pokrowiec na samoświadomość
3 stycznia 2014, 17:31

Nie czuję związku z tym ciałem. Nie czuję przynależności do
niego. Lub raczej – jego przynależności do mnie. Jako mnie.
Jako samoświadomości.  Nie  mnie  człowieka  z  krwi  i  kości.
Nie  czuję  –  to  zwykły  kajdan.  Ułomny.  Zniszczalny.
Policzalny.  Wystawiony  na  widok  publiczny.  Worek  –
pokrowiec  kiepskiego  gatunku.  Szybkosięniszczący.
Psychicznie śmierdzący. Nieadekwatny do mnie. Jestem, czuję
się nieadekwatna do niego – mojego ciała.
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654 – przezroczyścieję
5 stycznia 2014, 12:40

Rozpoznaję  siebie  sprzed  lat.  Gdy  łapska  całe  posiekane  w
drobny mak.  Jak „dobrze  zaorane  pole”  –  mawiał  ktoś.  Nie
mogły zawiązać butów. Nie były w stanie. Rozpoznaję siebie z
tamtych lat. Choć w innym wydaniu – nieco zretuszowane. W
napędzie nieco spowolnionym. Znów czas płynie szybko – za
szybko. Ale jakby poza mną. Nie tyka mnie. Nie dotyka – mnie
nie.  Tylko  szturcha  to  ciało,  mnie  omija.  We mnie  czas  się
zapętla. Wiąże w supły. Zasupłuje się. On i ja. My razem. W
odwiecznym  tańcu  na  krawędzi  życia.  Czas  się  upłynnia  –
mnie upłynnia. Rozcieńcza w kolejnych godzinach. Rozmazuje
kolejnymi  dniami.  I  znikam.  Zanikam.  Przezroczyścieję  –
nieustannie.  Tym  razem  nie  brutalnie,  nie  wulgarnie,  a
delikatnie, subtelnie, nienamacalnie zupełnie – niszczeję.

655 – nieadekwatnienie
6 stycznia 2014, 12:27

Jestem nieadekwatna. Czuję się, odczuwam nieadekwatnie do
realności.  Jest  w  tym  coś  z  lęku  przed  byciem  odrzuconą.
Byciem  pominiętą.  Wykluczając  się  sama  –  na  pozór  nie
ryzykuję ośmieszeniem. Wyśmianiem. Celowym pominięciem.
Wyczekiwanym zignorowaniem.
Więc każdą sekundę trzymam w palcach.  Mocno łapię  i  nie
puszczam. Szarpię się z tym czasem o każdą już znaną sekundę
–  ze  strachu,  z  lęku  przecież  o  następną.  Wchodzącą,
wdzierającą się niebezpiecznie w ten nikły i delikatny, przeze
mnie przyjęty na słowo, porządek już znany.
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I  fajki  palę  z  wielkim namysłem,  rozmysłem.  Swej  powagi
godną  atencją.  Obserwując  i  notując  w  pamięci  ulotność
kolejnych  minut  zdrowia.  Ich  odchodzenie  z  dymem.
Spopielenie. Spopielanie wartości bywających ważnymi – od
czasu  do  czasu.  Nielinearność.  Fragmentaryczność.
Przypadkowość wielce i mało prawdopodobna.
I  znów kiepuję na głowę konia.  I  myślę,  rozmyślam o jego
drodze z kraju innego do kraju tego. Setki kilometrów. Po co?
Żeby kiepować w głowę – na głowę jego.

656 – bezimiennie
6 stycznia 2014, 12:34

Mylą się słowa. Wypowiedzi raczej. Wchłaniają się we mnie
czyjeś  –  nie  moje.  Integrują  się,  spajają  ze  mną.  Tracąc
świadomość, że moimi nie są. Wchłaniam te słowa – wszystkie
i  wszystkich prawie.  Jakbym sama je wypowiadała.  W ciągi
znaczeń  poukładała.  Rozbrzmiewają  we  mnie  –  cicho,
cichutko. Potem coraz głośniejszym obijają się echem. Bliskim
krzyku prawie, że są moje,  choć nie moje. O tym już nie chcą
pamiętać.
Jestem tabula  rasa.  Co chwilę  pożyczam,  zapożyczam jakąś
świadomość – nie moją. Coraz to inną. Wywracam siebie na
lewą stronę. Ze łzami w oczach i rozpaczą w głosie mówię:
–  Jestem czysta,  spójrz! Jestem czysta! Pobrudzona tylko na
prawej, niewidocznej przecież, stronie.
Jestem sobą,  gdy sobą nie jestem. Przebieram się  w innych.
Karmię  się  innych  wrażliwością.  Niezdolna  zupełnie  do
nabierania tlenu w płuca dla siebie.  Staję się innymi.  Jestem
innymi. Przeobrażam się. Zlewam się w jedną masę. Idiocieję
w tym nierozpoznaniu.  Gubię siebie.  Wyrzekam się  siebie  –
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notorycznie. Wciąż od nowa określam,  dookreślam, skreślam
– by nie czuć siebie.
Jestem tobą. Jestem nim. Jestem nią. Jestem nimi wszystkimi.
Każdym z osobna. Wszystkimi razem. I jestem nikim. 
Jestem bezimienna.

657 – jak nie zostałam super-tajną agentką wywiadu?
12 stycznia 2014, 13:37

Za młodu  marzyłam, by zostać super-tajną agentką wywiadu,
najlepiej amerykańskiego. W ostateczności, super-skutecznym
detektywem na usługach rządu. Na lekcjach co chwilę wpadali
do klasy panowie w czerni – błyskając odznakami mówili do
nauczycieli:
- Ona jest nam potrzebna. Zbieraj się młoda – idziemy.
Aż pewnego razu w samochodzie, czekając z ojcem na matkę,
powiedziałam mu o swoich planach. Zrobił srogą minę. 
- Ty wiesz, co tam się dzieje?
Opowiadał  o  szczególnych  rodzajach  tortur  –  by  sprawdzić
oddanie kandydata i bezpieczeństwo jego sekretów. 
–  Nigdy  nie  będziesz  wiedzieć,  czy  torturują  cię  swoi,  czy
wróg – chcesz tak cierpieć?
Swoją wiedzę czerpał z filmów – wierzę. 
- Ja się bólu nie boję.
Nie  chciałam się  bać.  Postanowiłam –  ból  nie  stanie  mi  na
przeszkodzie. Oswoję go. 
– Porwą ci rodzinę – nie możesz mieć rodziny.
– To jej mieć nie będę.
Roześmiał się tylko pustym echem. 
I tak nie zostałam super-tajną agentką wywiadu.
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658 – autoagresja… samobójstwo na raty
19 stycznia 2014, 12:21

W ostatnim natężeniu silnych myśli samobójczych, autoagresja
stała  się  ucieczką.  Eufemizmem  czynności  samozabójstwa.
Pozwala  za  każdym  razem  od  nowa  rozkładać  śmierć  na
cząstki. Przeżywać je po kolei,  pojedynczo, bezpieczniej,  nie
wszystkie naraz. Mniej intensywnie i mniej niebezpiecznie dla
życia, które skamle podkulając ogon. 
– Pomóż mi! Pomóż! Jestem nieporadne! Żyć nie umiem!
Oj,  życie,  życie.  W  coś  ty  się  wplątało?  W  co  ja  ciebie
wplątałam?  Żyletka  to  żadne  wyjście.  To  zawór
bezpieczeństwa.  Znów  codziennie  upuszczam  nim  nadmiar
napięcia. Jestem winna. Nie powinnam…

659 – chce iść baba do psychiatry
19 stycznia 2014, 12:54

Przychodnia  specjalistyczna  –  termin:  połowa maja.  PZP,  w
której byłam dwa razy – termin: koniec czerwca. Druga PZP –
przy  psychiatryku,  w którym siedziałam – czynna do 14.00.
Trzecia PZP – termin: 1 kwietnia – zapisałam się, choć termin
absurdalny.  Na  dodatek  godzina  kolidująca  z  pracą.  Istnieje
teoretyczna szansa, że uda się przenieść termin na luty – mam
dzwonić  w  przyszłym  tygodniu.  Co  zrobić…  Będę  szukać
dalej,  choć  jest  to  dość  frustrujące.  Niby  duże  miasto,  a
naprawdę  trudno  mi  cokolwiek  znaleźć.  Jestem
zdeterminowana. Gdybym nie była, cieszyłabym się pewnie z
tak odległego terminu. W obecnej sytuacji jednak, zadowolona
nie jestem. 
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Paranoja. Pół roku czekania na wizytę u psychiatry? Kolejne
pół roku czekania na wizytę u psychologa? Gdzie my żyjemy? 
Gdy  wypisywali  mnie  z  psychiatryka,  dali  namiary  na
terapeutów.  Prywatnie. Już wtedy nie było za ciekawie. Byłam
u  psychiatry  trzy  dni  przed  próbą,  ale  wtedy  czekałam  2-3
tygodnie. Nie sześć miesięcy. Chciałam iść do tej psychiatry, w
pewnym  sensie  budziła  moje  zaufanie  –  niestety.  Termin:
koniec czerwca.
Znalazłam jeszcze  kilka  numerów  do  różnych  PZP,  tylko…
skoro w jednych terminy są półroczne,  to  o czym świadczą
terminy na już w innych?
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