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 Widziałam kiedyś w księgarni książkę o tytule "To nie jest love story, do ch***ry".  
W tym przypadku jednak nie mogę zacytować tych słów dokładnie, przez jeden szczegół: 
jest to historia o tym, jak się zakochałam. Panie i Panowie, przedstawiam Pisanie. Kryje 
się ono zazwyczaj pod postacią powieści pełnej nieśmiesznych żartów, licznych zdrobnień 
pozbawionych sensu i logiki, aczkolwiek wiersze również się zdarzają.                    
 Pusta strona wygląda jak wyzwanie. Jest zarazem najmniej lubianym widokiem, 
tylko potem klawiatura musi mnie nienawidzić, bo wyrzucam z siebie słowa w szaleńczym 
tempie i w takiej ilości, w jakiej nie przyszłoby mi mówić. Raz się śmieję, raz płaczę, raz 
muszę sama siebie uspokajać. Dzięki temu czuję, że żyję i odczuwam cokolwiek. Wszystkie 
istoty mają tlen, ale ja do tego mam moje Pisanie. Nawet nie zliczę, ile te historie słyszały 
lamentów, ile najróżniejszych kolorów noszą w sobie wykreowane przeze mnie światy. 
Jedni planują, inni idą na żywioł, ja po prostu to widzę i wylewam ze swojego umysłu ową 
wizję, szukam lepszych słów, koloruję ten mały wszechświat na nowo, opowiadam,                    
jak baśń, jak przepowiednię losów, jakbym otwierała tajemnicze, stare drzwi                                      
do zagadkowego, ekscytującego wymiaru, w którym znajdę wszystko, to moją skroń otula 
chłód korony owego miejsca.                                               
 Pisanie poznałam bliżej jako dwunastolatka, w jeden z tych smutnych, 
listopadowych dni, gdy za oknem padało, a ja byłam chora. Pamiętam ten pokój w domu 
mojej babci, gdzie mogłam się w spokoju bawić. Miał żółte ściany, dwa średniej wielkości 
okna, ogromne łóżko bez zagłówka przykryte ciepłym, brązowym kocem, dużo półek                      
i spore biurko. Teraz jest chyba wynajmowany, ale to, co powstało w tych czterech 
ścianach, zostało ze mną. Wracając do tematu, przynosiłam sobie krzesło z kuchni, 
czekając, aż rodzice wrócą z pracy, wsłuchiwałam się w deszcz, pomstując w duchu na to, 
ile będę miała do nadrobienia po powrocie do szkoły. Spojrzałam na pusty zeszyt, który 
do dziś trzymam w starym pudle. Ma wściekle różową okładkę z czarnymi elementami, 
układającymi  się we wzorek, który ciężko do czegokolwiek przyrównać. Ta jedna, jedyna, 
niezwykła, szczególna myśl była jak impuls, jak grom z jasnego nieba. Pomyślałam,                         
że napiszę, więc sięgnęłam po długopis i wzięłam się do pracy. Słowa spływały na kartki 
jak szalone. Zakochałam się bez pamięci, a do dziś, tworząc, uśmiecham się bez powodu 
i moje policzki robią się różane z emocji. Czasami potrzeba było chwili na zastanowienie 
się, ale Pisanie za każdym razem mnie czymś zaskakiwało. Drżałam cała z ciekawości,                           
co czeka mnie i opowieść za kilka zdań. Przez dwa tygodnie mojego przeziębienia 
powstały trzy tomy o grupie magicznych nastolatków i niezwykłej planecie z innej 
galaktyki. Początkowo inspirowałam się  innymi książkami, które wtedy czytałam po kilka 
razy, lecz po czasie wracałam do swoich pierwszych dzieł i zmieniałam w nich połowę 



rzeczy, sprawiając, że były unikatowe- teraz się z tych tworów śmieję, ale były wyjątkowe. 
Nawet, gdy zaczęłam je publikować, wciąż czułam, że trzymam każdą z nich w dłoniach, 
nieprzerwanie, odkąd były tylko zalążkami pomysłów. Jednakże nie mogę rzec, że były 
tylko moje, one były "nasze", jakby Pisanie było osobą, albo częścią mnie, z którą dzielę 
się wizjami swojego umysłu. Nie wiem, czy to on czy ona, mam  z uosobieniem spory 
problem. Gdy myślę o Pisaniu, mam przed oczami dziewczynę, ale  z drugiej strony                           
w moim rozumowaniu to wciąż "on". Może to znak, że nie ma w nim niczego określonego, 
żadnych granic, których nie można by przesunąć, może to dlatego ciężko jest  zdecydować, 
jak o tym mówić.                                                           
 Jak w każdej relacji, kłócimy się z Pisaniem od czasu do czasu. Bywam zmęczona, 
jak każdy człowiek, bywam rozemocjonowana, ale Pisanie to również humorzasta 
osobistość. Zdarzają się dni, w których chcę rzucić wszystko, co mam w rękach i nigdy 
więcej się do mojej twórczości nie odzywać, ale potem przychodzą czasy, gdy tylko 
przepisanie swoich myśli i "przetrawienie" ich ze wszystkich możliwych stron pozwala                
mi się uspokoić  i zahamować łzy. Jakbym siadała koło niego, a w odpowiedzi                                        
na wymowne, pełne żalu milczenie i zagubienie, otrzymywała ciepły uśmiech i łagodne 
"dobra, dobra, po prostu gadaj". Choć nie lubię mówić za pomocą strun głosowych, wolę 
słowo pisane, w końcu pierwsza miłość ma swoje prawa. Nie znam się za bardzo                               
na relacjach, ale zgaduję, że ludzie świętują rocznice.  Ja i Pisanie nie mamy określonej 
daty, przyjmuję za nią miesiąc założenia konta na Wattpadzie.    
 To zależy od opowieści, ale zdarzają się postaci, do których przywiązuję się bardziej. 
Nie umiem pisać nieszczęśliwych zakończeń ani nie potrafię być bezpośrednia,                           
choć Pisanie czasami wydziera się na mnie, że mam nie tworzyć kolejnego happy endu, 
lecz koniec końców odpuszcza, gdy zasypuję je dziesiątkami argumentów, dlaczego 
bohaterowie  zasługują na dobre zakończenie. Nawet już nie próbuje się wykłócać. 
Nie ma zbyt wielu miejsc, w których się z Pisaniem lubię widywać. Zazwyczaj jest to moje 
biurko, białe, z nadstawką zawaloną zeszytami i obklejoną plakatami z k-popowymi 
idolami. Codziennie wieczorem siadam z telefonem pod kołdrą, przed snem muszę 
napisać chociaż kilka zdań, żeby nie snuć się przez cały następny dzień jak kot,                           
który nie dostał piątej porcji swoich przysmaków, bo mój kot to ekspert w przybieraniu 
tego rodzaju ekspresji i jedna z głównych inspiracji. Czasami widujemy się z Pisaniem                   
na przerwach między lekcjami, bo kiedy indziej nie ma czasu. Zawsze, gdy odkładam 
rozwinięcie jakiegoś pomysłu, wścieka się, aż stawia mnie pod ścianą, oznajmiając,                        
że teraz już bierzemy się do roboty i myślimy, co bohaterowie tej opowieści mają mi                     
do powiedzenia. Bywa również, że  to ja wpadam w szał  i oświadczam, że napiszę ten 
rozdział do końca i niech nikt ze mną nie dyskutuje.    
 Zazwyczaj piszę ukryta  pod pierzyną, nawet opowieść o mojej pierwszej miłości 
tak  powstała. Gdyby Pisanie było rzeczywiście człowiekiem, już widzę, jakby siedziało tu 
obok i patrzyło na mnie z politowaniem, mówiąc: "Serio? Musiałaś?", widząc, jak dwoję 



się i troję, szukając synonimów, żeby słowa się nie powtarzały, o godzinie, gdy powinnam 
już dawno spać, a wspominam czasy, w których się na mnie obraziło i tworzenie kolejnych 
zdań historii graniczyło ze staniem na rzęsach.                                 
 Pisanie umie mnie uspokoić, bez znaczenia, z czym przyjdę, mija chwila i już rany 
na moim sercu zmieniają się w blizny, widzi, że jestem zbudowana z bólu i trudności,                    
że jestem skomplikowana. Jest jak plaster na ranę. Pisanie zna każdą opowieść                                  
o wszystkich dniach bezsilności, ale widzi wszystkie moje nocne łzy i lamenty bezsilności, 
Pisanie delikatnym gestem obejmuje mnie roztrzęsioną wątpliwościami i mówi: „Teraz 
wstaniesz, zrobisz to, twoim mieczem będzie słowo, zadziwisz ich wszystkich,                                    
aż ich twarze będą malowane szokiem i blaskiem niedowierzania, ale nie będą mogli nic 
powiedzieć, bo będziesz trzymała wiązankę słów w swoich dłoniach”. Nie mam jak                      
się odnieść do znanego wszystkim "jeśli kochasz, pozwól odejść", może przez ciąg dalszy, 
"jeśli kocha, to wróci", bowiem między jednym a drugim mija najwyżej  godzina. Mogę 
sobie mówić, że czas z tym skończyć, gdy znów wątpię, ale sama dobrze wiem, że to tylko 
puste gadanie, że i tak za moment nie wytrzymam i znów przypomnę klawiaturze,                         
jak bardzo mnie nienawidzi, wpadając na kolejny pomysł eksperymentu z narracją.                                                                    
 Mam cichą nadzieję, że kiedyś stojąc w księgarni, zobaczę na półce swoją książkę  
i będę, ten jeden raz w życiu, naprawdę z siebie dumna. A moje Pisanie będzie stało obok 
mnie i weźmie mnie za rękę.                                                            
 


