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11-02 
Kolejna bezsensowna niedziela. Śniadanie, lekcje pod wieczór idę do Kościoła. 
Czasem zastanawiam się czy chodzę ze zwykłego przyzwyczajenia czy z 
potrzeby modlitwy która się ze mnie ulotniła. Piszę bo boję się zaufać. 
Nazywam się Marta i mam 16 lat. 
 
 
13-02 
Same problemy. W szkole rzucają się że nie udzielam się na lekcjach i takie tam 
bla bla bla. Już słuchać ich nie mogę. Tak, to prawda, jestem zamknięta w sobie. 
Zresztą w ogóle po tym wypadku się zmieniłam. Wypadek… 
Nie! Nie! Nie! Nie chcę o tym myśleć. To za bardzo boli. 
 
 
17-02 
Dziś moje urodziny. Pierwsze urodziny bez taty. Zginął w wypadku. Słucham 
muzyki i zamglonym wzrokiem patrzę się w okno. Przełamuję się. Staram 
wszystko sobie przypomnieć, choć w sumie niewiele pamiętam. Jechaliśmy 
samochodem, a w pewnym momencie zza zakrętu wyjechał jakiś wariat. 
Uderzenie, huk, to wszystko co pamiętam. Później szpital, rehabilitacja, pogrzeb 
taty. Z zamyśleń wyrywa mnie mama. Widzę jak cierpi. Zostałam ja i ona bo 
rodzeństwa nie mam. Musimy się teraz wspierać. Bardzo jej potrzebuję, choć 
właściwie od czasu wypadku mało rozmawiamy. 
 
 
24-02 
Dziś na stołówce przysiadła się do mnie Aga. Choć jest w innej klasie, wie co 
się stało. Mimo że nie rozmawiałyśmy za długo lepiej się poczułam bo po prostu 
z kimś pogadałam. 
 



 
07-03 
Dziś na przerwie wpadłam na Agę. Porozmawiałyśmy jednak trochę dłużej. 
Nawet miła z niej osoba. Lubię ją. Może będę miała koleżankę. 
 
 
11-03 
Coraz lepiej dogaduję się z Agą. Myślę że jest dziewczyną godna zaufania. 
 
 
24-03 
Nie idę jutro do szkoły. Muszę znowu się w sobie pozbierać. Płaczę w 
poduszkę. Nie mam się do kogo przytulić a bardzo potrzebuję choć odrobiny 
miłości. Dziś zmarła babcia. Kolejny cios dla mnie. W ręku żyletka. Zrobiłam 
sobie jedną sznytę. Z krwią upłynęło trochę mojego żalu i smutku. Robię 
kolejną i następną. I tak się pociełam. Jak jakieś cholerne Emo. Jednak czuję że 
w ten sposób uciekłam. Uciekłam od tego wszystkiego. 
W pewnym sensie… 
Miesiąc temu poznałam Agę. 
 
 
28-03 
Spotkałam się z Agą. Wygadałam się o moich wszystkich problemach, żalach, o 
tym co mnie boli. Słuchała uważnie. Pokazałam jej moje cięcia na rękach. 
Popłakałam się. Aga patrzyła na sznyty i na mnie z wielkim smutkiem w 
oczach. Łzy ciekły mi po policzkach a ona po prostu mnie przytuliła. tak po 
prostu. Głaskała mnie po głowie i nic nie mówiła. Gdy się wypłakałam 
odprowadziła mnie do domu. Powiedziała że spotkamy się jutro. 
 
 
29-03 
Po dzisiejszym dniu czuję się spokojniejsza. Rozmawiałam z Agą. Bardzo dużo 
rozmawiałam. To uczucie nie do opisania, znaleźć kogoś komu można się 
wygadać. Dość silna więź nawiązała się między mną a nią. Jak na miesiąc z 
kawałkiem znajomości. W miarę czasu, jak ją znam czuję że zaczynam się 
otwierać. Otwieram się na przyjaźń i na miłość. Sznyty się goją. 
 
 
01-05 
Dość długo nie pisałam jednak to będzie mój ostatni zapisek. Dziś poszłam do 
Kościoła. Podziękowałam Bogu za przyjaźń jaką dostałam. Podziękowałam za 
to że na drodze mojej opatrzności postawił Agę. Za to że dzięki niej się 
otworzyłam. Wracam pamięcią do dnia w którym miałam w ręku żyletkę. 



Zrobiłam sobie cięcia, jednak myśl o Adze nie pozwoliła mi docisnąć żyletki 
mocniej. Tylko dzięki niej nie znalazłam się po drugiej stronie świata. 
Wychodzę z Kościoła. Wieje lekki wiatr. Przypominają mi się słowa: „Przyjaźń 
jest jak wiatr, nie widzisz jej ale czujesz ją”. 
Moje serce płonie radością. W myślach jeszcze raz dziękuję Bogu. Nie będę już 
pisała, bo mam przyjaźń, zresztą, resztę kartek dopisze życie. 


