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Prawdziwe 
historie
Czytam wasze prawdziwe historie od początku i mam wraże-
nie, że czytelnikom łatwiej pisać o kłopotach i problemach niż
o tym co dobre i szczęśliwe. Może dobro nie potrzebuje opisa-
nia, bo jest takie zwyczajne, normalne i nikogo nie dziwi. A nie-
szczęście wywołuje emocje i porusza ludzi. No a poza tym,
zwierzenia w chwilach trudnych pomagają, dają nadzieję, cza-
sem zwrócą uwagę na coś z czym trudno sobie poradzić.
Chyba dlatego tyle osób pisze o najtrudniejszych momentach
swojego życia. O tym jak je przetrwali i jak ich losy potoczyły
się dalej. 

A ja chciałabym wam opowie-
dzieć o mojej rodzinie, która dała
mi poczucie bezpieczeństwa i zwy-
czajnie nauczyła kochać. Niby tak
niewiele...

Moja mama umarła kiedy mia-
łam sześć lat. Pamiętam bo potem
przez wiele miesięcy byliśmy z tatą
sami. Z tamtego okresu wspomi-
nam przede wszystkim wizyty u
babci. Babcia mieszkała jakieś
dwa kilometry od nas. Szło się do
niej przez park, a właściwie taki
mały lasek. Zawsze w niedzielę
odwiedzaliśmy babcię, zaraz po
obiedzie. Pamiętam, że tata zabie-
rał cukierki albo pączki, które dla
nas piekła sąsiadka. Babcia wie-
działa, że przyjdziemy i stała przed
domkiem, żeby widzieć nas już z
daleka. To była mama mojej
mamy. Myślę, że kochała nas
także za swoją córkę, jakby w
dwójnasób. Nie wyobrażaliśmy
sobie, aby którejkolwiek niedzieli
nie pójść do babci. 

A potem mój tata się ożenił.
Przyznaję, że był to dla mnie szok.
Ciągle byłam małą dziewczynką
tatusia i wydawało mi się, że przez
całe życie będziemy tylko we
dwoje. Kiedy więc przyprowadził
do domu panią Ewę, czułam, że
coś się skończyło. Wtedy myśla-
łam, że po prostu przestał mnie ko-
chać. To były najtrudniejsze dni od
czasu gdy pożegnałam moją
mamę. 

Zapytacie dlaczego o tym
mówię, skoro miało być dobrze i
pogodnie?

Ano dlatego, by wam opowie-
dzieć, za co pokochałam moją
drugą mamę. Bo pani Ewa została
nią naprawdę. 

Byłam już dorosła, gdy dowie-
działam się, że przed ślubem żona
mojego taty postawiła mu waru-
nek, że nie będą mieli dzieci, przez
co najmniej dwa, trzy lata. Ten
czas miał być wyłącznie dla mnie.
Wtedy o tym nie wiedziałam, ale
czułam, że jestem ważna nie tylko
dla taty. To Ewa odrabiała ze mną
lekcje, siadała przy łóżku, gdy

byłam chora, czytała mi książki. Z
nią robiłam naleśniki, dla całej na-
szej trójki i zaprawy latem. I z nią
chodziłam do babci. Wyobrażacie
sobie, że moja druga mama nigdy
nie powiedziała, że jest zbyt zmę-
czona, by w niedzielę iść pieszo do
sąsiedniej wsi. Chodziliśmy jak za-
wsze, póki babcia żyła. Po raz
pierwszy powiedziałam do niej
„mamo” kiedy byłam w czwartek
klasie. Dla mnie wtedy było to
oczywiste. Ona płakała ze wzru-
szenia. Chyba już wówczas ją ko-
chałam.

A za co jeszcze kocham moją
mamę?

Najpierw urodził się mój brat, a
dwa lata później siostra. Brat jako
dziecko był bardzo słaby. Do
dwóch lat nie chodził, jeszcze dłu-
żej nie mówił. Mama przerwała
pracę zawodową i cały czas po-
święcała wyłącznie nam. Nie sły-
szałam, żeby się skarżyła. Może z
ojcem niejedną noc przegadali o
kłopotach i chorobach, ale nam

nigdy nie dali odczuć, że jest
ciężko. A łatwo nie było. Tata pra-
cował na całą naszą piątkę, często
brakowało pieniędzy, a mimo to
mówiliśmy sobie, że jesteśmy bo-
gaci. Tak to wtedy czułam. Kocha-
łam mamę za to, że chociaż to jej
synek był chory i mogła oddać mu
się bez reszty nie zapomniała o
mnie. Ja byłam tak samo có-
reczką, jak moja młodsza siostra.
przytulała nas, gdy tego potrzebo-
wałyśmy i karciła gdy byłyśmy nie-
grzeczne. Bo przecież i to się
zdarzało. Pamiętam jak musiała
wysłuchiwać uwag na wywiadów-
kach, za trochę gorszy okres mojej
nauki. A brat wyzdrowiał i wyrósł
na fajnego chłopaka. 

Mama jest bardzo dobrym czło-
wiekiem. Nieraz sobie myślę, że
może na nią nie zasłużyliśmy, ani
tata, ani ja. Przyznaję, że tata
bywał trudny, może z powodu tej
ciągłej bieganiny za pracą, może z
przemęczenia. Ale jak tylko chcia-
łam mamie powiedzieć, że jest wy-
jątkowa, to się denerwowała.
Twierdziła, że za miłość się nie
dziękuje i że ona jest po prostu
taka jak powinna. Zwyczajnie jest
mamą. Dla mnie jest kochaną
mamą. Kto wie, może moja pierw-
sza mama, tam u góry, zadbała że-
byśmy mieli prawdziwy dom. 

Mama mieszka z moją siostrą.
Całkiem niedaleko od nas. Tata
niestety już odszedł na zawsze.
Jeżdżę do nich często, bo pamię-
tam wizyty u babci i to święto kiedy
tam do niej chodziliśmy. Czasem
dla wspomnień kupuję też pączki.
Mama wie, co wtedy chcę jej po-
wiedzieć. A za to, że mnie rozumie
też ją kocham.
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 Afryki 

Chrystusa. Niech Trójjedyny Bóg otacza
Was swoją opieką, strzeże przed poku-
sami tego świata, a nasza Matka bez-
piecznie prowadzi do Domu Ojca, Syna i
Ducha Św. w Niebie. 

Z serca Wam wszystkim błogosławię,
życząc błogosławionych Świąt Wielkiej
Nocy. 

O. TOMASZ PRZYBYŁ SVD – RPA 

P.S. Jeśli ktoś chciałby się pouczyć ję-
zyka Xhosa, zapraszam na lekcje na You-
Tube 


