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Prawdziwe
historie

Z Kamilem chodziłam do szkoły
podstawowej, a potem do średniej.
W liceum co prawda byliśmy w
dwóch różnych klasach, ale widy-
waliśmy się codziennie. Uprawia-
liśmy też ten sam sport, biegaliśmy
na długich dystansach. Nasz tre-
ner organizował mnóstwo obozów,
treningów, wyjazdów. Zawsze był
tam również Kamil. Nic dziwnego,
że się zaprzyjaźniliśmy. 

Kamil wyznał mi miłość tuż po
maturze. Wybierał się na studia i
chciał abym wiedziała, że będzie
do mnie przyjeżdżał, że jestem ko-
bietą jego życia, że kiedyś zało-
żymy rodzinę. Dziś trudno mi
nawet przypomnieć sobie, jak
wtedy zareagowałam. Na pewno
byłam uradowana, poczułam się
ważna, może nawet szczęśliwa.
Chyba jednak nie wierzyłam, że to
wyznanie Kamila zmieni coś w na-
szym życiu. Może to nie był ten
moment, ta chwila? Może za
wcześnie?

Kamil naprawdę wyjechał na
studia. Ja poszłam do pracy. Oczy-
wiście pisywaliśmy do siebie.
Kamil często dzwonił, co miesiąc
był w domu więc się spotykaliśmy.
Ale moje życie układało się ina-
czej. W małym miasteczku
wszyscy się znają, stworzyliśmy
paczkę przyjaciół i organizowa-
liśmy sobie własne rozrywki. Kino,
wyjazdy, trochę biegów, trochę tań-
ców. Było mi dobrze, bezpiecznie.
Rodzice akceptowali moich znajo-
mych, lubili jak zapraszałam ich do
domu, czasem razem z nami wy-
bierali się na imprezę. Wspomi-
nam ten czas jako beztroski i
wesoły. Kamil nie brał w nim
udziału. 

Skoro opowiadam szczerze o
moim życiu nie będę ukrywać, że
zaszłam w ciążę. To nie była przy-
padkowa znajomość, czy chwilowe
zauroczenie. Naprawdę chciałam
być z Maćkiem. Ciąża przyspie-
szyła tylko decyzję. Wzięliśmy ślub
kiedy skończyłam dwadzieścia trzy
lata. 

I teraz powinnam opowiedzieć
o całym moim małżeńskim życiu.
Byłoby tego sporo i to zarówno
tych dobrych chwil, jak i trudniej-
szych, a nawet bardzo ciężkich.
Ale nie to jest powodem moich
zwierzeń. Powiem więc tylko o
kilku. Na pewno najszczęśliwsi by-

liśmy kiedy urodziła się Basia.
Mieszkaliśmy jeszcze z rodzicami,
więc było nam naprawdę dobrze.
Rodzice rozpieszczali maleństwo,
a my dalej czuliśmy się jak narze-
czeni. Zresztą Basia zawsze spra-
wiała nam radość, do dziś. Mój
mąż namówił mnie na studia. Ro-
biłam je oczywiście zaocznie, a
Maciek bardzo dużo mi pomagał.
Przede wszystkim zajmował się
domem, kiedy ja wyjeżdżałam.
Wtedy byliśmy już na swoim. Dużo
podróżowaliśmy, co roku byliśmy
na wczasach, z Basią zwiedziliśmy
całą Polskę. Nieraz zastanawiałam
się, czy tak wygląda szczęście.
Czy spokojna poukładana co-
dzienność wystarcza za wszystko?
Także za Kamila?

A potem przyszły te najtrudniej-
sze chwile. Maciej zachorował.
Walczyliśmy o jego życie przez
kilka miesięcy. Dzień po dniu,
potem już godzina po godzinie.
Odszedł na zawsze po prawie
dwudziestu latach naszego wspól-
nego życia. Nie mogłam uwierzyć,
że jestem wdową. Nie lubiłam tego
słowa. 

Mówi się, że czas leczy rany.
Pewnie tak jest, tylko że nie wy-
rzuci z pamięci i z serca wszyst-
kiego, co przecierpieliśmy. Trzeba
to sobie jakoś poukładać, znaleźć
miejsce na wspomnienia, pielęg-
nować to, co dobre, wreszcie po-
godzić się z losem. Mnie to zajęło
kilka lat. Bardzo pomogła mi Basia.
To mądra i kochana dziewczyna.

No więc wracam do mojego
dzisiejszego życia i tej planowanej
zmiany, o której mówię, że jest
jedną wielką niewiadomą. I której
się trochę boję, ale na którą cze-
kam. Chcę być szczęśliwa. 

Moja Basia ciągle namawiała
mnie na wyjazdy. Chciała, bym tak
jak kiedyś brała udział w wyciecz-
kach i wczasach. Na początek ze
mną jeździła, abym nie czuła się
samotna. Teraz wyjeżdżam już
sama. Oczywiście nie tak często,
ale raz, dwa razy w roku funduję
sobie taki luksus. Wyobraźcie
sobie, że w ubiegłym roku przyje-
chałam do Włoch. To była zwykła
dwutygodniowa wycieczka, by-
liśmy w Rzymie, we Florencji, w
Padwie. Któregoś dnia, zwyczajnie
na ulicy, nagle zobaczyłam Kamila.
Poznałam go od razu, od pierw-

Mam ponad czterdzieści lat i zaczynam życie od nowa. Zmie-
niam niemal wszystko i nie ukrywam, że trochę się tego boję.
Ale jestem szczęśliwa. Opowiem o tym po kolei. 

szego spojrzenia. Byliśmy tak zdzi-
wieni tym spotkaniem, że odebrało
nam mowę. Oczywiście tylko na
chwilę, bo potem wpadliśmy sobie
w ramiona. Już nie zwiedzałam
Rzymu, już nie szłam dalej na wy-
cieczkę. Usiedliśmy w kawiarence
i gadaliśmy, gadaliśmy….

Kamil na stałe wyjechał do
Włoch kilka lat temu. Wiedział
oczywiście o moim małżeństwie i o
Basi, jednak nie śledził mojego
życia. Pogodził się z tym, że wy-
brałam inaczej. Sam jednak nigdy
się nie ożenił. Dalej jest kawale-
rem, teraz takim dorosłym, mę-

skim. Popatrzyłam na niego jak
kiedyś, po maturze. 

Zaczynam od nowa i nie ukry-
wam, że jestem zakochana. Kamil
wraca do kraju, już kupił mieszka-
nie. Przeprowadzam się do niego,
weźmiemy ślub. Basia zostanie w
naszym mieszkaniu. Ona też zna-
lazła miłość swojego życia. Mam
nadzieję, że spotka nas wszystko,
co najlepsze. A w sercu zawsze
będzie miejsce dla Maćka, dał mi
tyle dobrych dni i dał mi Basię.
Kamil to rozumie. 
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