
To Księżyc 

powiedział mi kim jestem 

  

to były trzy olbrzymie palmy 

Wyszłam w nocy dać się sobie przewiać schłodzonym powietrzem, wiał dość intensywny wiatr. 

Popatrzyłam na moje ukochane palmy i nagle... przestały być ukochane. Ich liście uwydatniły 

kolce, ostro zakończone kształty swą sztywnością opierały się wiatru strosząc się... one kłuły! a 

wiatr próbował złamać ich opór. Poczułam się potężnie niespokojnie. Ciemno w świetle pełni 

przeraziło mnie i chciałam uciec pod koc z powrotem. To był ten sam stan dla którego nigdy 

wcześniej nie zostałam po zmierzchu na cmentarzu, nie przeszłam się sama po mieście, a już na 

pewno nie pustą ulicą. Teraz czując jak wiatr wdziera się w moje ciało, a światło księżyca zwiększa 

cienie czułam przerażenie. Wklejona stopami w ziemię stałam się zimna szalejącym we mnie 

napięciem. Mój mózg przybrał wymiary otchłani jak studnia bez dna wytwarzając ciśnienie 

niekończącej się produkcji myśli. Jedna wyzwalała drugą, napędzała i podkręcała. Stały mi już 

wszystkie włosy na ciele. Skóra już gęsią nie była. Teraz mogłaby robić za ogrodzenie Oświęcimia. 

Wiatr szalał. Cienie szalały. Liście grzmiały i syczały. Zamarłam. Scenografia z horroru. 

-          hej! ale czego ty się właściwie boisz? jesteś tu całkowicie sama!!! – krzyknęłam sama 

do siebie 

To był krzyk potężnej determinacji wywołany silnym przerażeniem, że za chwilę wciągną mnie 

jakieś demony... krzyknęłam sama na siebie! Ten krzyk mnie ocknął, rozejrzałam się wokół 

siebie... i uświadomiłam sobie swoje położenie. 

  

3 palmy i nikogo wokół 

Wypuściłam powietrze, dlaczego się boję? 

Właściwie to czego się boję? 

Skąd ten niepokój? Gdzie jego źródło? Skąd przychodzi? 

Zaczęłam się wpatrywać w palmy. 

Układały się z ich liści demoniczne twarze. Ja w cieniach palm widziałam twarze! Na plecach 

czułam skurcze i suchość w gardle. Powiedziałam do siebie: 

- dobrze! wyjdźcie wszystkie, co do jednego, chodźcie do mnie wszyscy! 

Stałam i nie ruszałam się. Wsłuchiwałam się w groźny szum. W zimne światło i wpatrywałam w 

powykrzywiane twarze. Mogłabym przysiąc że słyszałam głosy, jęki i otchłań... ale stałam nadal... 

teraz czułam, że nawet jakbym chciała się ruszyć – to nie dam już rady. 

Wirowały wokół. Wchodziły uszami. Wychodziły gardłem. 

Trudno, nawet jakby miało mnie to roztrzaskać. Wytrwam i zobaczę co jest dalej! W końcu niech to 

zobaczę! Czego ja tak naprawdę się boję? 

Dlaczego stojąc w ciemni, owiana szumem, z zimnym bijącym przez nozdrza sercem, czuję strach? 

Przed czym? 



bo ciemno, bo pusto... jaki to ma sens? 

Skoro pusto to czemu odczuwam strach? 

Wytrwam! 

Stałam i patrzyłam im w twarz, przerażona... puls w skroniach narastał coraz silniejszy... wysadzi 

mi mózg! 

Wytrwam! Oddech... glęboki oddech... 

  

Pękło... 

  

Coś poprostu potężnie głucho pękło i wszystko się rozlało... 

Szum zamienił się w spokój, wiatr momentalnie ustał, kolce palm stały się ich liśćmi i nie było już 

cieni. Światło księżyca uwydatniło spokój. 

To pękło we mnie. Pękły moje lęki. Powciskane myślami i myślami wykreowane, powzbudzane 

przez całe moje życie. 

Odeszły. Rozpuściły się. Nie ma. Cały paniczny strach odszedł. 

  

Cały strach ze mnie uleciał... 

Co to było? 

  

  

To była moja stłumiona energia! 

  

  

Zablokowana: 

- przez pierwszy płacz który przyciągał kolejny 

- przez pierwszą negatywną myśl, która tworzyła silne postanowienia i tworzyła kolejne... 

- przez pierwszy żal... 

- przez pierwszą walkę i pierwsze rozczarowanie, które podtrzymywało brak zrozumienia i 

akceptacji... 

ten strach to były wszystkie moje krzyki, rezygnacje, uciśnienia, płacze, bóle i żale... 

skumulowana energia wszystkich moich emocjonalnych historii tych wszystkich chwil gdy gardło 

było ściśnięte, żołądek skręcony, a dusza przyciśnięta do wymuszenia pogodzenia się z czymś 

wbrew jej samej... 

  

Opadłam z sił. Usiadłam na ziemi... 

Boże co ja sobie żem uczyniła... 

  

Kaleczyłam samą siebie 



Mordowałam swoją duszę 

Powiesiłam ją 

  

Zmanipulowane sumienie 

  

Niewolnictwo istnieje do dziś i wcale nie w Afryce 

Istnieje w nas samych 

Jest pokarmem którym się faszerujemy: 

-          podaną przystawką z obawy odrzucenia 

-          zupą rozciapaną z powtórzeń tego samego 

-          daniem głównym ubitym z własnej niewiary, pokrojonych  kompleksów, oblanych 

sosem ustanowionych obcych zasad 

-          na deser fundujesz sobie słodycz obślizgłą lukrującą Twoją wewnętrzną prawdę, 

oblewasz się nią w skorupę i kisisz w imię zewnętrznych standardów... 

  

Nie masz szans by nie być niewolnikiem 

jesteś nim z chwilą urodzenia i z każdym oddechem stajesz się nim bardziej. 

Zaprzężona w kierat 

drążysz jedynie ciągle ten sam tor sądząc że żyjesz... 

Ty jedynie drążysz tor na którym postawiły Cię schematy. 

Oddajesz władzę nad sobą innym. 

Rodzicom, nauczycielom, koleżankom, pracodawcy, facetom... pozwalasz by decydowali za Ciebie 

  

  

Najpierw bo jesteś mała 

Później bo jesteś niedoświadczona 

Ostatecznie bo jesteś kobietą 

  

  

Wzdychasz jedynie że ciężko i niesprawiedliwie. Modlisz się do Boga ale już w samej modlitwie nie 

wierzysz że mogłoby się coś zmienić .. 

i czekasz 

po drodze w poczekalni mordując swoją duszę , wolę i samorozpoznanie... 

  

  

Ja go rozsadziłam 

wysadziłam w powietrze lukrowaną obślizgłą skorupę 

  



  

  

  

  

i zaczęłam żyć ! 

 


