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Od autorki

Drogi Czytelniku, czy wierzysz, że nie ma w życiu przy-
padków? „Coś” przecież sprawiło, że sięgnąłeś po tę 
książkę. Zatem… czy jesteś gotów, by wejść „w cudze 

buty” na 100%?
Spacerując „w butach” głównej bohaterki, która oprowadzi 

Cię po ogrodach marzeń, wewnętrznym świecie myśli i emocji, 
komnatach namiętności, krainie bólu, gniewu, goryczy, nienawi-
ści i… miłości, pozwól sobie na swobodną ocenę.

Retrospekcja obejmująca całe życie, od samego poczęcia po-
prowadzi Cię do odpowiedzi, płynących z samej głębi Twojej 
istoty.

Kim jestem?
Jaki jest sens mojego istnienia?
Po co jestem na tym świecie?
Czy istnieje uniwersalna PRAWDA?
Co jest miłością, a co nią nie jest?
Czym jest świadomość?

Wiem dobrze, że kiedy przejdziesz przez wszystkie karty tej 
książki, Twoja świadomość bezpowrotnie zmieni sposób postrze-
gania wszystkiego, co Cię bezpośrednio dotyka. Odsłoni perspek-
tywę spojrzenia na życie przez pryzmat starych, rdzennych 
prawd.

Jak każdy z nas, pozornie bez żadnej przyczyny, komplikujesz 
sobie życie. Rozbierasz się do naga, ale nie jesteś nagi. Pozostają 
na Tobie: obawa, lęk, niechęć, osąd i inne zbędne emocje. To 
właśnie one nie pozwalają Ci poczuć, kim naprawdę jesteś. „Na 
drodze poznania trzeba zostawić przekonania”.
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To, co proste, wydaje się zbyt proste, by mogło zadziałać,  
a jednak…

No to jak? Gotowy jesteś na spacer w cudzych butach?
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Głęboki sen





�

Żelazna kobieta

Olimpia, na pierwszy rzut oka, była chłodna i niedostępna. 
Z dużym dystansem, bez jakiejkolwiek wylewności, po-
dała rękę dziennikarzowi.

— Olimpio, jak się domyślasz, spotkaliśmy się dziś, ponieważ 
dokonałaś wielu nieprzeciętnych wyczynów — mężczyzna z dyk-
tafonem i notatnikiem zaczął od komplementu. Umiał rozluźnić 
rozmówcę, wprowadzić w odpowiedni klimat. Już w pierwszej 
chwili zwrócił uwagę na urodę Olimpii, szczególnie, że była bar-
dzo inna od kobiet, z którymi zwykle prowadził wywiady. Jednak 
nie chciał mówić nic na temat jej wyglądu, żeby zachować się  
w pełni profesjonalnie. Mógłby przysiąc, że bije od niej blask. 
Zaczął się bacznie przyglądać jej postaci ale... nie! Oczy nie chcia-
ły potwierdzić tego spostrzeżenia. To było odczucie płynące  
z jego wnętrza, wibracja objawiała się przyjemnym ciepłem  
i poczuciem błogości. Zreflektował się, że milczenie trwa zbyt 
długo, więc pośpiesznie przystąpił do rzeczy.

— Chciałbym napisać o tobie artykuł. Dziękuję ci bardzo, że 
zgodziłaś się ze mną porozmawiać, to dla mnie zaszczyt — mó-
wiąc te słowa wskazał gestem zarezerwowany stolik.

Indyjska restauracja, w której się spotkali, miała odpowiedni 
nastrój: zapach kadzideł, pomarańczowo-czerwone ściany, mięk-
ki dywan, poduchy do siedzenia i wiszące hamaki. Nie miał żad-
nych wątpliwości, że ona usiądzie w hamaku. Nie pomylił się.

— Od lat piszę artykuły o nietuzinkowych kobietach do róż-
nych kobiecych czasopism.

— A co cię konkretnie interesuje? — zapytała, jakby jeszcze 
próbowała się przed czymś bronić.



10

— Wszystko, czego dokonałaś. Zapewne spędzimy tu dziś 
wiele godzin, jeśli zechcesz mi poświęcić tyle czasu — kontynuo-
wał pytająco.

— Tak, mam dziś wolne, nie musimy się śpieszyć — odpowie-
działa spokojnie, lekko nieobecna.

— Daj sobie chwilę, zrelaksuj się, pomyśl przez moment, od 
czego chciałabyś zacząć. Zależy mi, byś czuła się komfortowo  
w mojej obecności — powiedział tonem hipnotyzera. Już dawno 
przekonał się, że skrócenie dystansu z rozmówcą jest najważniej-
szym elementem jego dziennikarskiego warsztatu. Długo nie 
musiał czekać na efekt. Olimpia odpłynęła myślami. Widział, jak 
przez jej twarz zaczęły przepływać skrajne emocje, a wspomnie-
nia aż wstrząsały całą jej postacią.
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Niechciany prezent

Szukała drogi. Po nieudanych związkach, zżerana brakiem 
akceptacji, szukała miłości, o jakiej czytała. Przyglądała się 
swoim relacjom i z żalem stwierdzała, że każdej z nich bra-

kowało tego magicznego CZEGOŚ. Wiele się nasłuchała o zmia-
nie świadomości, że można inaczej postrzegać rzeczywistość, gdy 
się innych zrozumie, gdy się wybaczy. Tyle razy próbowała!  
Z całej siły chciała wybaczać, ale pokaleczona, zamknięta, po 
wielu nieudanych próbach, była o krok od kapitulacji. Wszystko 
już zawiodło.

Matka Olimpii jechała z wioski do dużego miasta z bólami 
porodowymi i ze strachem, że urodzi gdzieś po drodze. Czy ne-
gatywne emocje matki mogą w duszy szykującego się na świat 
dziecka wypalić piętno na całe życie? Czy dlatego Olimpia nigdy 
nie umiała docenić zwykłego, spokojnego dnia, usiłując z każdej 
chwili wycisnąć ostatnie soki?

Jej dzieciństwo to porozsypywane puzzle, układające się za-
wsze w obraz pełen obojętności i przemocy. Była jak niechciany 
prezent. Kiedy miała zaledwie 7 miesięcy, rodzice oddali ją do 
tygodniowego żłobka. Wrzucili ją do strefy zapomnianej przez 
Pana Boga. Olimpia wzywała płaczem rodziców, bez skutku. Do-
stała odleżyn. Za rzadko zmieniane pieluchy pozostawiły niego-
jące się odparzenia. Jedynym towarzyszem była kostucha czeka-
jąca cierpliwie. W szpitalu stwierdzono bardzo poważne zapalenie 
płuc. Dano jej �% szans na przeżycie. Była silna, wróciła, ale nie 
po to, by zaznać rodzinnego spokoju.
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Pierwsze wspomnienie, jakie pozostało jej w pamięci, gdy 
mama, mając połamane żebra, nie mogła oddychać.

— Ty k…! Jesteś zwykłą szmatą — ojciec trzymał twarz matki, 
dociskając do podłogi bił ją pięściami, gdzie popadnie.

Podłoga aż wibrowała od ciosów a Olimpia czuła wszystko 
swymi małymi stópkami. Wibracje raniły, jakby ból matczyny 
płynął przez podłogę.

— Tadziu, proszę! Nie! Błagam! — wołała matka.
— Tatoooooooo!!! — krzyczała Olimpia.
Pastwił się tak na oczach wystraszonej, płaczącej córeczki 

niemal każdej nocy. Olimpia przyglądała się matce z bólem serca, 
gdy ta usiłowała jeść z połamaną, zadrutowaną szczęką. Co dzieje 
się z małą istotą, która przygląda się biernie przemocy? Czuła się 
jak Liliput między Guliwerami, bezsilna i słaba. Ziarno pogardy 
dla taty wzrastało w sercu małej.

— Dlaczego tak się znęcasz, tatusiu, nad moim aniołem, moją 
ukochaną mamusią? — zapytała kiedyś.

Trzask! W małą, pytającą buźkę.
— To jest odpowiedź, rozumiesz, gówniaro! — odpowiedział 

ojciec.
Alkohol lał się w domu strumieniami i coś dziwnego robił  

z tatą. Zawsze wtedy jeszcze bardziej krzyczał i zawsze wtedy bił. 
Tyle awantur o inne kobiety, tyle wrzasku o zmyślonych kochan-
ków, tyle kłótni o pieniądze na skrobanki dla nienarodzonych 
dzieci, spłodzonych przez tatę z innymi kobietami. Po latach pa-
trzyła z odrazą na ich happy endy – te beznadziejne harce, godzą-
ce rodziców w łóżku.

W małej główce wyśpiewał ktoś słowa piosenki:

„…Tato nie pij, pójdź już spać, zostaw mamę, zostaw nas, 
wyproś gości, późno już, niech idą.
Chciałabym mieć kiedyś psa, który będzie bronił nas, 
Chciałabym pójść kiedyś spać w ciszy…”
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Brak miłości ze strony ojca zostawił pustkę w sercu. Olimpia 
żebrała o tę miłość. Potem rolę żebraczki odgrywała mimowolnie 
przez całe dziesięciolecia.

Była pewna, że ojciec nie umie kochać. Gdy miała � lat, życie 
pokazało, jak bardzo się myliła. Pojawiła się siostra, którą ojciec 
kochał ponad wszystko. Dla Olimpii był to wielki szok.

— Chodź na kolanka, mój skarbie — mówił, tuląc siostrę  
z czułością, jakiej dotąd Olimpia nie widziała. Uśmiechał się wte-
dy tak szczerze, od serca.

A ja???! Co ze mną jest nie tak? – dudniło w główce. Co siostra 
ma takiego, czego ja nie mam?

— Jak można zasłużyć na miłość, mamusiu? — pytała. Posta-
nowiła, że będzie najlepsza we wszystkim, co tatuś docenia.  
W dążenie do doskonałości wkładała nadludzki wysiłek. Ojciec 
na łożu śmierci docenił jej starania pięknymi słowami:

— Ty i twoja matka będziecie dziwkami, tylko z małej będą 
ludzie.

Szok był tym większy, że od konającego ojca spodziewała się 
choć ciepłego pożegnania, a jego ostatnie słowa były jak wyrok! 
Jak ostatnia wola i testament. Jak żyć z piętnem, pozostawionym 
przez kogoś, kogo kochało się nad życie?

W Olimpii nigdy nie było zazdrości o miłość ojcowską. Sio-
strzyczka była taka niewinna i krucha. Dzięki niezmierzonym 
pokładom miłości Olimpia mogła zostać najlepszym opiekunem 
siostry. W tej roli czuła się najlepiej.

Wiele lat zajęło Olimpii, by zrozumieć, że najbardziej zawiod-
ła ją jednak mama. To było krótko po śmierci ojca, gdy chciała 
odejść, uciec od tego wszystkiego.


