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  Gdy idê ulic¹ przeœladuj¹ mnie po-
stacie. Smuk³e dziewczêce sylwetki, 
ogromne na billboardach, mniejsze 
na ulicach. Przemykaj¹ obok mnie 
gibkie i g³adkie, o idealnych kszta³-
tach. Wszystkie o cerach bez skazy, 
skórze, wydawaæ by siê mog³o, po-
dobnej p³atkom kwiatu. Delikatne, za-
trzymane w ruchu lub id¹ce z wdziê-
kiem. Patrzê na nie i zastanawiam siê, 
czy czuj¹ dumê ze swojego wygl¹du? 
Czy satysfakcjê daje im fakt, ¿e to 
dla nich szyte s¹ ubrania, ¿e to one 
w³aœnie s¹ wzorem do naœladowania. 
Czy wiedz¹ i pielêgnuj¹ w sobie œwia-
domoœæ, ¿e teraz to ich kszta³ty sta³y
siê kanonem piêkna. Widzê je i czujê 
obrzydliw¹, niczym niet³umion¹ zaz-
droœæ. One patrz¹ w lustro i widz¹ 
to, co dla mnie zawsze pozostanie 
niedostêpne.
  Przypomina mi siê czas, gdy niemal 
codziennie chodzi³am na trzygodzin-
ne spacery po pla¿y i lesie. Ka¿dego 
dnia æwiczy³am godzinê lub dwie. 
Jad³am razowy chleb, sa³atki, goto-
wane warzywa i sok wyciskany ze 
œwie¿ych pomarañczy. Nie jad³am, 
choæ kocham jeœæ. Kocham powolne 
i szczegó³owe przyrz¹dzanie potraw 
i spo¿ywanie ich w ciszy. Delektowa-
nie siê jedzeniem sprawia, ¿e czujê siê 
szczêœliwa. Na t¹ krótk¹ chwilê zapo-
minam o wszystkim i jest mi dobrze. 
To w³aœnie wtedy, jak dziecko, ca³a 
jestem doznaniem, smakiem tego, co 
jem. Niewiele jest rzeczy, które po-
trafiê kochaæ. Odk¹d tylko pamiêtam 
kocham jeœæ. Lecz odchudza³am siê 
¿yj¹c jak¹œ namiastk¹ ¿ycia. I tak by³o 
przez wiele miesiêcy, lecz po co? Nie 
pamiêtam. Pozosta³y wspomnienia
snów z tamtego okresu.  By³y niesa-
mowicie wyraŸne i czyste. W tych
snach wchodzi³am do kuchni i otwie-
ra³am drzwi ogromnej spi¿arni. W jej 
wnêtrzu znajdowa³y siê góry, masy 
jedzenia. Piêtrzy³y siê wielkie talerze 
a na nich ma³e kanapeczki z szynk¹, 
serem, pomidorem, jajkiem i majo-
nezem, posypane przyprawami. Na 
pó³kach sta³y niesamowicie kolorowe 
ciastka i torty, polane czekolad¹, obfi-
cie przek³adane kremem kawowym, 
kakaowym, brzoskwiniowym, œmie-
tankowym. Wszystkie przybrane owo-
cami, pokropione lukrem, posypane 
migda³ami, orzechami, rodzynkami, 
wiórkami kokosowymi. Wszystko 
by³o takie wyraŸne, niemal jaskrawe.
Czu³am zapach jedzenia, s³ysza³am 
odg³os gryzionych bakalii, gdy siêga-
³am po kawa³ek tortu. Jad³am czer-
pi¹c pe³nymi garœciami. Wpycha³am 
do buzi kanapki, ciastka, owoce w cze-
koladzie. Wszêdzie, gdzie tylko siêg-
nê³am rêk¹, by³o jedzenie. Gdy pa-
trzy³am na pod³ogê widzia³am ciasno
stoj¹ce obok siebie brytfanny i pó³-
miski. By³o na nich miêso. Mnóstwo 
miêsa. Najró¿niejsze jego rodzaje a 
wszystko ton¹ce w sosach. Siêga³am 
do garnka i wyjmowa³am kawa³ek 
wo³owiny. Po rêce ciek³ mi sos i 
t³uszcz. Zanu¿a³am palce w miêkkim 
i zimnym pasztecie, wgryza³am siê 
w soczyste udka kurczaka. ¯ar³am 
bez opamiêtania a wszystko by³o 
tylko dla mnie. I wtedy siê otwiera-
³am oczy. Budzi³am siê, czasem jak 
dziecko, z otwart¹ buzi¹ i œlin¹ na po-
liczku. Czu³am jeszcze w ustach smak 
jedzenia. Ale spi¿arnia znika³a a wo-
kó³ by³a ciemnoœæ. P³aka³am. Pamiê-

tam dobrze, ¿e zawsze p³aka³am po 
tym œnie. Ale by³ jeszcze inny. Zda-
rza³o siê, ¿e by³am w cukierni. Sta³am
w d³ugiej kolejce. Przez szk³o widzia-
³am wypieki o najró¿niejszych kszta³-
tach, z kremami, karmelem, galaret-
k¹, owocami i bakaliami. Chcia³am 
kupiæ cokolwiek, bo czu³am silny 
g³ód. Wra¿enie ssania w ¿o³¹dku by³o 
równie realne jak widok niesamowi-
cie przybranych ciast. Ale gdy ju¿ 
podchodzi³am do lady przychodzi³o 
przebudzenie. Jedzenie nawet we œnie 
pozostawa³o dla mnie niedostêpne. 
Otwiera³am oczy i by³am g³odna, lecz 
mia³am œwiadomoœæ, ¿e œniadanie ni-
czego nie zmieni. Nie by³o wspania³ej 
miêkkiej bia³ej bu³ki z chrupi¹c¹ skór-
k¹. Tylko chleb razowy, który sma-
kiem przypomina³ trociny i kruszy³ 
siê w wilgotne grudki. Ale jad³am 
go, ¿eby tylko nie przytyæ. Jad³am i 
czu³am w sobie rosn¹ce jednoczeœnie 
uczucie gniewu i smutku.
  Czasem, gdy obserwujê siebie w lus-
trze, widzê wyraŸn¹ granicê akcep-
towalnoœci mojego cia³a. Ta granica 
zaczyna siê na wysokoœci miednicy. 
Poni¿ej jest to, czego nie chcê. Ni¿ej 
s¹ nogi, które pomimo tylu starañ s¹ 
dla mnie brzydkie. Odpychaj¹cy jest
cellulit i rozstêpy na poœladkach. Cia³o 
œciœniête rêk¹ ujawnia w swojej struk-
turze jakieœ podskórne kluski i prze-
barwienia. Poœladki, które powinny
byæ twarde, napiête, g³adkie, jêdrne, 
apetyczne, lecz przypominaj¹ dwa
klopsy. Poni¿ej pleców skóra zaczy-
na siê pokrywaæ delikatn¹ siateczk¹ 
jasnych niby blizn. Rozpinaj¹ siê na 
mojej skórze niczym mapa. Przypo-
minaj¹ struktur¹ drobniutkie zgniece-
nia papieru, fantazyjne koronki, spê-
kania starego werniksu lub tynku. Na
innej powierzchni by³y by ca³kiem 
ciekawe. Ich linie mog³yby staæ siê 
interesuj¹cym motywem zdobni-
czym. Lecz nie s¹ tam, s¹ tutaj, na 
mojej skórze. Nie zdobi¹, lecz szpe-
c¹, uk³adaj¹c siê jak pr¹¿ki na we-
wnêtrznej stronie ud. Patrzê na nie 
i wiem, ¿e jestem bezsilna. ¯adne 
czynnoœci nie sprawi¹ by zniknê³y. 
Nienawidzê ich. 
  Kobieta z pewnym kszta³tem siê 
rodzi. Pewna uroda, lub te¿ brzydota 
s¹ jej dane. Patrzê w lustro. Stojê naga 
i obserwujê swoje odbicie. Kobieta 
jest sob¹ tylko wtedy, gdy jest naga. 
Wtedy pozbywa siê z³udzeñ, wtedy 
nie ma na sobie niczego, co zakry³o-
by wady jej cia³a. Nagoœæ zdejmuje 
maskê. Obdziera z kostiumu, jakim 
jest ubranie i makija¿. Bêd¹c nag¹ 
jestem sama, tylko ja, taka, jaka jes-
tem, naprawdê. Nikt nie powiedzia³ 
mi, ¿e jestem brzydka. Moje cia³o 
przez innych zawsze okreœlane by³o, 
jako atrakcyjne. Innych mój wygl¹d 
zadowala³ w pe³ni. Ja mogê kochaæ 
poszczególne czêœci swojego cia³a. 
Kocham swoje d³onie, oczy, stopy. 
Jednak siebie, jako ca³oœci nie poko-
cham nigdy. Nigdy nie zadowolê tej 
jedynej. Tej nagiej, któr¹ widzê pa-
trz¹c w lustro.
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