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                                                                                                                 GODŁO: „ roztiulowana ” 

 

                                                                                                                           - Kraków, 05.11.2015- 

 

Kochany Tatku! 

 

Piszę do Ciebie Władziu – mając nadzieję, że darujesz mi taką banalną, epistolarną poufałość, 

ale wiesz dobrze, że mam do niej wszelakie prawo. 

Bardzo mnie to kolnęło w duszy – nie powiem, gdy tak moralizatorsko pozostawiłeś moją 

historię skalaną, bez happy endu. Nie powiem – w czasach gdy nie ma dobrodziejstw i 

uroków kurortów typu apres ski, kąpiel w sianie, a dokładniej - sianie zmieszanym z 

fekaliami, nie stanowi żadnej, uwierz mi przyjemności. Wystarczyło powiedzieć. Przesadziłaś 

córuchno i uważaj na wójta. Albo że miłość matki kole w oczy innych ludzi, którzy tak wielkiej 

akceptacji czynów swych w dzieciństwie nie doświadczyli. Mamina córa – tak to ja, ale sam 

przecież wiesz, że i to nie pomogło. Przesądziłeś mój los jednym, zgrabnym pociągnięciem 

gęsiego pióra. 

Jesteś ciekaw co dalej? Jak miały się moje losy? Ku upadkowi, zapomnieniu zupełnym, 

przekleństwom które cisnęły się na wąsko zasznurowane w zawziętości ludzkiej usta? Może 

cię miło rozczaruję, ale nie – dane mi było przeżyć me życie jeszcze raz, nie od podszewki, ale 

w wieku młodej kobiety, mającej cały świat przed sobą. Mam teraz dwadzieścia osiem lat i 

jestem brand managerem dobrze prosperującej firmy kosmetycznej. Nie poznałbyś mnie, 

Tatku. 



Warkocz długi aż po pas – ścięty, moje uczesanie to blond irokez stawiany raz dwa przed 

lustrem za pomocą lakieru. Nie mam czasu na wypicie kawy, a co dopiero na dywagacje, co 

zrobić by pasma włosów przyciągały spojrzenia męskie. Niech nie przyciągają. Czasy się 

zmieniły, kobiety wyemancypowały, zarabiają, ubierają się jak chcą, chodzą własnymi 

ścieżkami, bez obaw, że ktoś je za to każe przewieźć lichymi taczkami na kraj świata. No 

chyba, że stanowią coś w rodzaju seks bomby na budowie, ale to chyba nie dla mnie. Mam 

kolosalny uraz do taczek raz na zawsze. Wiesz kochany, dzięki komu? 

Nie, nie bój się. Nie chodzę do psychoanalityka. Alimentów zaległych też na siebie nie chcę. 

Wychowana przez silną matkę, jestem silną kobietą. I zdziwiłbyś się – stronię teraz od 

mężczyzn. Do szczęścia nie potrzebuję ani starych, bogatych ziemianinów, ani znudzonych 

małżeństwem z dwójką dzieci młodych samczyków, ani polityków - wójtów z plakatów 

wyborczych, no way! Jestem teraz prokobieca. Jakbym się skrzyknęła to i Hankę, i matkę i 

jeszcze jakąś psiapsiółę wzięłabym na Barbados i opalałybyśmy się w samych stanikach, albo 

i bez! Jak jakaś naszpikowana trofeami pop gwiazdka. Zgorszony jesteś Tatku? Ach, gdybyś 

przechodził te polskie zimy, które tak pięknie skądinąd opisywałeś na kartach powieści, 

uwierz mi, robiłbyś to samo i to co roku! Może gdybyśmy razem gdzieś poleżakowali 

(pogodny plażing&smażing) z dala od zgiełku codziennego życia i martyrologicznej zadumy 

unoszącej się znad łąk, mógłbyś poznać mnie lepiej, zrozumieć czemu jestem taka jaka teraz 

do Ciebie piszę. Staram się robić to prosto – bez emocji i uniesień, lecz wiedz, że nie było to 

łatwe, wychowywać się bez ojca w świecie, który wydaje się wtedy trudny i srogi, bardzo 

ograniczony jeżeli chodzi o możliwości. 

Czy jesteś zainteresowany moją opowieścią? Jak sobie poradziłam w naszym obecnym 

kosmopolitycznym świecie, w blond irokezie w czub, nastawianym rano w łazience z 

cudownie pięknymi włoskimi płytkami, używając do tego dwie garście lakieru w piance? Z 

krwistoczerwoną szminką, sugerującą wszystkim tu i teraz, że jeszcze jestem w wieku 

produkcyjnym i mogłabym być super samicą, mieć dziecko, okocić się, ale nie chcę, wbrew 

temu co sugerują teraz rozpaczliwe kampanie dotyczące posiadania dzieci. No właśnie. 

Posiadania. Dzieci się nie posiada. Męża się nie posiada. Posiadać można samochód, nowy 

tablet i konto w banku. Posiąść można na moment czyjąś wyobraźnię. Jak miłe wizualizacje 

czynione przed snem. Dla żywej istoty trzeba mieć czas, zrozumienie i możność cierpienia za 

dwoje. Ja cierpieć w ogóle nie zamierzam. Ani fundować nikomu to cierpienie. Może cię 



zadziwię, ale gdy tak wracam sama po dziesięciu godzinach pracy do cichego mieszkania – 

odczuwam ulgę. Żadnej paplaniny, lataniny, rozwieszonych schnących dziecięcych rajstopek, 

hałasu, szkarlatyny, wrzawy, sępienia dziesięciu lub stu złotych na Mc Donald’s albo nową 

płytę Katarzyny Groniec. Katarzynę Groniec włączam sobie sama. I roztapiam się w niej, 

zanurzona w wannie z aromatycznymi olejkami. Trwam tak póki nie rozpuści się ze mnie 

ostatnia kluczowa decyzja dla firmy, stres iście marketingowy, kurz codziennie wybijany do 

taktu mega wysokimi obcasami na płytach chodnikowych. Nie poznałabyś mnie. Super 

woman to ja. Prawie ja. Ale bardzo mi do niej bliziutko. Potem owijam się w wielki puszysty 

ręcznik, robię latte z ekspresu, sięgam po książkę ( telewizji nie trawię już od lat!) i nastukuję 

paluszkiem nagrania z automatycznej sekretarki jak alfabet Morse’a dla wtajemniczonych. 

Dzwonił, czy nie zadzwonił? Może się spotkać, albo nie? Chce jeszcze się spotykać, albo mu 

zobojętniało? Dzisiejsi mężczyźni sa równie trudni jak ci z Lipiec z drugiej połowy 

dziewiętnastego wieku. Mówi się, że kobieta jest zagadką, ale i tak uważam, że to pikuś w 

porównaniu z płcią odmienną. No bo Tatku, powiedz szczerze – co mogę myśleć o Tobie – 

dostałeś nawet Nagrodę Nobla – jestem z Ciebie taka dumna, chciałabym się Tobą ludziom 

chwalić na prawo i lewo, ale nikt nie uwierzyłby mi, że jestem córką tego noblisty. Że jestem 

w ogóle czyjąś córką. Jesteś dla mnie zagadką, bo do końca nie znam cię w ogóle. Czy można 

kogoś w ogóle znać do końca, skoro jest to takie trudne z poznaniem samego siebie? 

Wiesz – jest taka scena w najnowszym filmie „Pentameron” z Salmą Hayek (kino uwielbiam, 

chodzę kiedy tylko mam wolny czas!), ucharakteryzowaną jak w co najmniej „Fridzie Kahlo”. 

Scena z młodą, apetycznie rumianą, nie tkniętą jeszcze przez życiowe zmagania, młodą 

księżniczką, gdy wyśpiewuje swoją miłość i oddanie dla Ojca na czymś w rodzaju 

średniowiecznej gitary. A potem scena końcowa w tej opowieści, gdy zakrwawiona po 

ucieczce i walce z ogrem stoi spłakana, lecz dumna przed ojcem, ukazując mu naocznie swoje 

cierpienie spowodowane przez jego błędną decyzję i pewną obojętność wobec jej losów. 

Wybaczają sobie oboje, padając na kolana, zapłakani i już na zawsze bliscy sobie, zjednoczeni 

w tym bólu. 

Czasem marzę sobie Tatku, że to my. Dałbyś temu wiarę? 

 

- Twoja – nie Twoja,na zawsze – kosmopolityczna Jagienka Borynowa zd. Pacześ 


