
A co, jeśli to miłość? 

Wiecie jak to jest kiedy wszystko się wokół was wali? Kiedy tracicie to, na czym wam zależy 

i nie potraficie nic zrobić, żeby to uratować? Kiedy wasza ulubiona piosenka traci sens, a 

ulubione jedzenie smak? Kiedy sobotnie wieczory, wcześniej spędzane z przyjaciółmi w 

kinie, stają się samotnym siedzeniem w pokoju i oglądaniem słabych seriali? I kiedy już 

prawie się poddajecie, zauważacie światełko i wszystko się zmienia. 

***  

 Jestem Sara, mam 17 lat i zwykłe nastoletnie życie wśród niedziałających płynów 

przeciwko trądzikowi, stosów ubrań wypływających z szafy, w których pogubione są zeszyty 

do szkoły i w ciągłych emocjonalnych rozterkach. Mieszkam w małej, dość cichej 

miejscowości: w Raciborzu, gdzie chodzę do liceum, poznaję nowych ludzi i ogólnie 

funkcjonuję. Tutaj poznałam osobę, która sprawiła, że z szarej myszki, którą byłam przed 

laty, stałam się trochę mniej szarą i trochę weselszą myszką. Poznałam tu moją najlepszą 

przyjaciółkę, Maję.  Stało się to dwa lata temu na warsztatach teatralnych organizowanych w 

szkołach. Przez przypadek lub przeznaczenie wylądowałyśmy w jednej parze do ćwiczeń. 

Maja przekonała mnie do siebie uśmiechem, różowymi włosami i żółtymi skarpetkami. 

Przekonała mnie swoją innością i tym, że się tej inności nie wstydziła. A czym ja ją 

przyciągnęłam? Szczerze? Nie mam pojęcia. 

  Spędzałyśmy ze sobą każdą wolną chwilę, chodząc do kina Bałtyk na promocyjne 

seanse, słuchając muzyki i jeżdżąc na koncerty odbywające się na Zamku Piastowskim. 

Widywałyśmy się codziennie i nigdy się nie nudziłyśmy. Potrafiłyśmy godzinami siedzieć w 

ciszy i nie czuć skrępowania, a innym razem wygłupiać się czy śmiać się z niczego i nie 

uważać tego za dziwne. Razem rozwiązywałyśmy problemy i słuchałyśmy siebie nawzajem. 

Przetrwałyśmy wspólnie moje pierwsze rozstanie z chłopakiem i rozwód rodziców Mai. 

Byłyśmy nierozłączne. Przynajmniej tak mi się wydawało.  

                                                              *** 

 Maja często zmieniała obiekt westchnień. Po jakimś czasie stało się to dla mnie całkiem 

normalne, więc kiedy pewnego dnia oznajmiła, że poznała nowego chłopaka, nie zrobiło to na 

mnie większego wrażenia. Powiedziałam, że się cieszę i mam nadzieję, że tym razem będzie 

to ktoś na dłużej. Przytaknęła, ale nic nie odpowiedziała. Zignorowałam to. 



 

 Okazało się, że chłopak, z którym się spotykała, stał się chłopakiem na stałe. Nie 

znałam go zbyt dobrze, ale też o to nie zabiegałam - był mi obojętny. Wspólnie imprezowali, 

chodzili na zabawy. Z początku proponowali, żebym do nich dołączyła,  natomiast po moich 

licznych odmowach, że to nie w moim stylu, że wolę posiedzieć w domu, dali sobie spokój. 

Maja zaczęła olewać szkołę, rodziców i mnie. Nie liczyła się z konsekwencjami czy 

mnożącymi się problemami. Zaczęła się zmieniać. Najpierw były to małe zmiany, 

przefarbowanie włosów na czarny, mocniejszy makijaż, wyzywające ubrania. Potem stała się 

wulgarna i wredna. Zmieniła się w kogoś obcego. Moja Maja traciła to, co sprawiało, że była 

wyjątkowa, stając się jedną z wielu. A ja się temu przyglądałam i nie zrobiłam nic. Nie 

zrobiłam nic ze strachu przed utratą kogoś, kogo kochałam.  

                                                                           *** 

 Przez kilka miesięcy starłam się utrzymywać kontakt. Pisałam do niej smsy, dzwoniłam, 

przychodziłam pod jej dom. Z początku odpowiadała, jednak po jakimś czasie zaczęła mnie 

ignorować, przestała odpisywać, nie odbierała telefonu, ale nie powstrzymywało mnie to, 

przed dalszymi próbami.  Nie rozumiałam jej. Przecież chciałam dla niej jak najlepiej, 

chciałam dowiedzieć się co słychać, chciałam się spotkać. Brakowało mi jej i chciałam, żeby 

o tym wiedziała.  

 Pewnego dnia, po moich licznych prośbach o spotkanie, zgodziła się. Umówiłyśmy się 

w Parku Roth na naszej ławce pogadanek. Wyszłam wcześniej, żeby móc na nią poczekać. 

Byłam szczęśliwa i pełna nadziei o tym, że zrozumiała swoje postępowanie, że chcę, żeby 

było jak kiedyś. Długo na nią czekałam, tracąc wiarę w to, że się pojawi. Kiedy już miałam 

się zbierać, zobaczyłam ją. Szła w krótkiej, obcisłej spódniczce, w ręku trzymała papierosa. 

Nie spieszyła się. Pomachałam do niej, ale nie odwzajemniła gestu, pomyślałam, że pewnie 

nie zauważyła i nie zaprzątałam sobie tym głowy. Podeszła do mnie, ale nie przywitała się, co 

trochę mnie zdziwiło, ale stwierdziłam, że ja zacznę. Zapytałam co słychać, jak się jej układa. 

Oczekiwałam monologu o ostatnich wydarzeniach, nowych historii i streszczeń przebiegu 

imprez, jednak ona powiedziała tylko, że jest okej. Przez kilka minut trwałyśmy w krępującej 

ciszy, jakiej nigdy między nami nie było. Ja milczałam zdziwiona jej zachowaniem, a ona 

niechęcią do rozmowy. Nagle zerwała się mówiąc, że musi już iść, że chłopak na nią czeka i, 

że było miło mnie zobaczyć. Złapałam ją za rękę i patrząc w jej oczy zapytałam, czy jeszcze 



się spotkamy. Odpowiedziała, że tak i odchodząc, krzyknęła, że się odezwie. Nie odezwała 

się. 

                                                                           *** 

 Kilka tygodni czekałam na wiadomość od niej. Nie mogłam spać, jeść, wciąż 

zastanawiając się co u niej. Z plotek słyszałam, że zaczęła pić, brać narkotyki, że ktoś ją 

widział zjaraną w Starym Szpitalu. Najpierw w to nie wierzyłam. Wypierałam tę myśl. 

Tłumaczyłam sobie, że znam Maję, że nie robiłaby by takich rzeczy. Jednak czas 

zweryfikował moją wiarę i przestałam wypierać prawdę, zaczęłam godzić się z 

rzeczywistością.  

 Chodziłam do szkoły, wracałam do domu, uczyłam się. Nie wychodziłam na miasto. Po 

pierwsze nie miałam ochoty, a  po drugie nie miałam z kim. Nie potrafiłam się cieszyć, nie 

potrafiłam być szczęśliwa. Maja, zabijając starą siebie, nieświadomie zabijała również mnie. 

Wciąż czekałam na jakąś wiadomość, jednak wiedziałam, że nie nadejdzie. 

                                                                    *** 

 Minął jeden miesiąc, drugi, aż nagle zauważyłam, że upłynęło mi tak pół roku. Pół roku 

czekania, zamartwiania się. Pół roku bez odpowiedzi, bez żadnego kontaktu z Mają. Moi 

rodzice zaczęli mnie prosić, żebym wyszła do ludzi, żebym nie siedziała sama przez całe dnie. 

Oni nie rozumieli, że wcześniej też byłam sama, że nie wierzyłam w miłość, nie wierzyłam w 

uczucia.  Miłość była dla mnie czymś nierealnym, czymś wymyślonym jak Święty Mikołaj, 

czymś nieosiągalnym. To Maja sprawiła, że zaczęłam kochać. Pokochałam ją jak siostrę i 

teraz miałam o niej zapomnieć? Oni tego nie rozumieli, a ja nie chciałam tego tłumaczyć, 

więc, żeby uniknąć konfrontacji z przeszłością, przystałam na ich błagania i zaczęłam chodzić 

na spacery do naszego Parku. Był to mały krok do przodu. 

 Najpierw krótkie, szybkie przebieżki, które z czasem zaczęły przeobrażać się w długie 

przesiadywanie na ławce. Zaczęło sprawiać mi to radość. Codziennie przychodziłam, 

czytałam książki, słuchałam muzyki, obserwowałam ludzi wokół siebie. Zauważałam piękno 

jakie mnie otaczało: pływające w małym jeziorku dostojne łabędzie, biegające po drzewach 

rude wiewiórki.  Chwilami zapominałam o tym, co się wydarzyło i myślami biegłam gdzieś w 

przyszłość, zastanawiając się, co jeszcze mnie czeka. Dałam sobie za zadanie odnalezienie 

szczęścia. Bo chciałam być szczęśliwa. 



                                                                    *** 

  

 Dwa miesiące później nie siedziałam już sama na ławce, a z chłopakiem, którego 

poznałam w Parku. Wojtek przychodził tam biegać po ścieżkach rowerowych i zaintrygowało 

go moje codzienne przesiadywanie na tej samej ławce, więc postanowił do mnie dołączyć i 

zapytać o powód. Tak się poznaliśmy. Opowiedziałam mu swoją historię, i była to pierwsza 

osoba, z którą tak dobrze mi się rozmawiało i mimo, że nie do końca wszystko rozumiał, to 

widziałam, że naprawdę się stara. Często się spotykaliśmy, dużo rozmawialiśmy, ale starałam 

się zachować bezpieczny dystans. Nie chciałam za bardzo się przyzwyczajać, ze strachu przed 

utratą i samotnością.   

 Miałam dni, kiedy myślałam, żeby napisać do Mai, żeby jej opowiedzieć co u mnie, o 

Wojtku, żeby zapytać, jak się ma, co robi. Powstrzymywała mnie tylko obawa, że nie 

zainteresuje ją to i nie odpisze, a ja znów boleśnie poczuję odrzucenie. Powiedziałam 

Wojtkowi o swoim pomyśle i lęku, oczekiwałam słów potwierdzenia mojego niepokoju. On 

jednak przeciwnie, powiedział, że to świetny pomysł, i jeżeli będę chciała, to on chętnie mi 

pomoże. Podziękowałam mu, ale chciałam to zrobić sama.  

 Po powrocie do domu wzięłam się do pracy. Poczułam przypływ radości na samą myśli 

skontaktowania się z Mają. Pisałam i pisałam. W wiadomości zawarłam to, co było dla mnie 

najistotniejsze. Napisałam o spotkaniach z Wojtkiem, szukając kobiecej rady, co mam dalej 

robić. Opisałam, co dzieje się w szkole, że nasza znienawidzona nauczycielka matematyki 

poszła na emeryturę. Zwierzyłam się jej, że za nią tęsknię i żeby dała jakiś znak. Nie 

liczyłam, że odpowie, ale chciałam, żeby wiedziała, że o niej nie zapomniałam.  

                                                                    *** 

 Po paru dniach dotarła do mnie wiadomość o śmierci Mai. Popełniła samobójstwo. Jej 

ciało znaleziono w domu. Nie było żadnego listu, bo do kogo miałaby pisać. Nie było nic. 

Żadnej podpowiedzi.  

 Wszystko zaczęło się od nowa, moja bezsilność, rozpacz, złamane serce. Ciepło, które 

zaczynało się we mnie tworzyć, zniknęło. Nie miałam nic, byłam sama. Chciałam być sama. 

Odsunęłam od siebie rodziców, Wojtka, stwierdziłam, że im mniej będę miała osób, na 

których będzie mi zależało, tym mniej będą bolały mnie straty. Byłam zła. Byłam zła, bo nic 



nie zrobiłam, bo zaczęłam własne, nowe życie. Byłam zła, bo zapominałam.  Byłam zła, bo na 

to pozwoliłam. A przede wszystkim, byłam zła, bo kochałam.  

                                                                   *** 

 Wpadłam od nowa w tę samą rutynę. Szkoła, lekcje, dom. Nie miałam powodu, by się 

cieszyć. Jak można się cieszyć, kiedy odebrano ci coś najważniejszego w życiu? Nie da się, a 

więc się nie cieszyłam. W końcu stałam się ignorantką, zbywałam Wojtka, jego wiadomości, 

próby kontaktu. Nie wiedziałam, o czym mam z nim rozmawiać, czy mam udawać, że 

wszystko gra, i że jest okej? Wiedziałam, że nie dam rady, a łatwiej było się nie odzywać.  

                                                                       *** 

 Nie wiem, ile czasu zajęło mi przełamanie się i pójście na spacer do naszego Parku, ale 

w końcu to zrobiłam. Poszłam i usiadłam na naszej ławce pogadanek. Było inaczej niż kiedyś, 

trochę smutniej, trochę dziwniej. Łabędzie nie pływały tak żwawo, a wiewiórki nie skakały 

tak szybko. Wszystko było jakby spokojniejsze, jakby cały Park Roth przechodził żałobę. I 

utożsamiałam się z charakterem Parku, bo i ja przechodziłam swoją małą żałobę.  

 Siedziałam tam jakiś czas, kiedy zorientowałam się, że na miejscu, gdzie zwykle siadała 

Maja, leży karteczka. Zdziwiona wzięłam i ją i przeczytałam nagłówek: „Kochana Saro” - 

było to pismo Mai. Czytałam dalej. 

 „Kochana Saro, 

 jeżeli to czytasz, to nie ma mnie już przy Tobie. Czysto teoretycznie, bo jak mnie znasz, 

to wiesz, że tak łatwo nie dam Ci spokoju. Na pewno będziesz się zastanawiała dlaczego to 

zrobiłam, będziesz się obwiniała, zadręczała. Nie chcę tego, nie chcę, żebyś marnowała, 

swoje życie przeze mnie, dlatego chcę Ci dać odpowiedź.  

 Poznałam chłopaka, to wiesz, myślałam, że jest on moją życiową miłością.  Naprawdę 

go kochałam, nie tak jak tych wszystkich poprzednich, jego kochałam szczerze i myślałam, że 

on też mnie tak kocha. Robiłam wszystko co chciał, przefarbowałam włosy, zmieniłam styl 

ubierania i zachowania. Zmieniłam towarzystwo, tylko po to, żeby był ze mnie zadowolony. 

Kazał mi zerwać kontakt z Tobą, nie chciałam, ale kazał. Zrobiłam to, straciłam Ciebie, moją 

najlepszą przyjaciółkę, dla jakiegoś faceta. Kazał mi ćpać, pić, robiłam to tylko po to, że był 

dumny, żeby mnie kochał. Wiem, nie szanował mnie, nie kochał. Ale wtedy chciałam myśleć, 

że jednak mu na mnie zależy. Próbowałaś się ze mną kontaktować, ale ja wstydziłam się tego, 



co się ze mną dzieje, myślałam, że nie zrozumiesz i nie będziesz chciała zrozumieć. Łatwiej 

było Cię ignorować, niż porozmawiać, bo wtedy byś wyczuła, że coś jest nie tak.  Potem nie 

miałam już siły o tym mówić, nie miałam siły by żyć. Dlatego. Zrobiłam to dlatego, bo 

wstydziłam się żyć.  

 Przeczytałam Twoją ostatnią wiadomość, uśmiechając się do ekranu. Cieszyłam się, że 

jesteś szczęśliwa, że kochasz, że Ci zależy. Cieszyłam się, że poznałaś fajnego chłopaka i 

szukasz u mnie porady. Nie odpisałam, bo wiedziałam, że nie oczekujesz mojej odpowiedzi, a 

chcesz, żebym pamiętała, że mam do kogo się odezwać. I Saro ja wiem, że Ty teraz 

wszystkich odepchniesz, że będziesz chciała być sama, ale proszę, nie popełniaj tego błędu i 

pozwól sobie żyć.  Znam Cię i wiem, że będziesz uciekała od miłości, bo wiesz ze może Cię 

ona zranić, ale zatrzymaj się i pomyśl, że nie dasz rady ukryć miłości tam, gdzie ona już jest. 

Nie odrzucaj Wojtka. Bo co, jeśli to jest miłość? 

 I ostatnia moja prośba, prośba o wybaczenie. Proszę wybacz mi to, że Cię zostawiłam, 

że odeszłam. Wiem, ciężko będzie to wybaczyć, ale spróbuj.  

         Twoja na zawsze, 

          Maja” 

   Odłożyłam list zalana łzami i spojrzałam w niebo. Wyobrażałam sobie Maję piszącą te 

słowa i delikatnie się uśmiechnęłam. Szepnęłam: „wybaczam” i nagle usłyszałam słowa 

przywitania, które wyrwały mnie z zadumy. Spojrzałam w kierunku dobiegającego głosu i 

ujrzałam Wojtka. Szedł w moim kierunku, i trochę zmieszany, posłał mi najcudowniejszy 

uśmiech jaki kiedykolwiek widziałam.  I mimo mojego braku wiary w miłość oraz 

opłakanego stanu, moje serce zaczęło bić szybciej i mimowolnie wróciłam do słów z listu: „A 

co, jeśli to miłość?”. I odwzajemniłam uśmiech.  

Uzasadnienie jury. 

A co, jeśli to miłość?  

Wzruszająca opowieść nastolatki o emocjach będących konsekwencją przeżywania przyjaźni 

i miłości. Sprawnie skonstruowana fabuła przedstawiona została przy pomocy konwencji 

pamiętnika.  

 

 



 

 

 

 


