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       Zawsze lubiłam Boże Narodzenie. To były moje ulubione święta. Nie chodziło tu 

tylko o to, że był to dzień bez szkoły. Brakowało mi czasu z rodziną. Te wspólne 

wieczory, światełka i choinka, ten nastrój.  Tylko wtedy mój tata nie zajmował się pracą, 

a mama nie szperała w najnowszych czasopismach i stronach internetowych. Mogłam  

opowiedzieć dobre i złe wydarzenia, aczkolwiek mam swoje tajemnice. To ambitni ludzie 

i cenią profesjonalizm. 

      Tylko w tym czasie mówią te piękne słowa, na których mi tak bardzo zależy. 

Motywują mnie one bardziej niż te wszystkie rzeczy, które dostaję w nagrodę za dobre 

stopnie.  

,, Kochamy Cię"- to znaczy wiele więcej niż pieniądze. Nawet wakacje nie są takie super, 

tylko właśnie ten czas, kiedy lśnią w miastach lampki, a słońce spotyka się z horyzontem 

około piętnastej. 

      Jak co roku święta spędzaliśmy u babci. Tylko ona potrafi zrobić takie pierogi i 

potrawy. Było cudownie. Nawet zaczął prószyć śnieg.  

Wracaliśmy z Wigilii, słuchając jak zwykle kolęd. Zaczęliśmy śpiewać. Wyjeżdżaliśmy z 

zakrętu, nikogo nie było. Nagle zjawił się  tir, wjechał w nas z całej siły. Pamiętam z tego 

wydarzenia  niewiele. Bałam się, widziałam dużo krwi. Przód dużego samochodu wbił 

się w nasze volvo. Czułam straszny ból nie do opisania. Tylko ja byłam przytomna. 

Pierwszy raz w życiu tak bardzo bałam się o przyszłość. Wyciągnęłam komórkę i ledwie 

wykręciłam numer, nawet nie pamiętam jaki. Powiedziałam: - pomocy i wybuchłam 

płaczem. Nie mogłam mówić, coś mnie dusiło. Wykrztusiłam: - skrzyżowanie Kościuszki 

i Grunwaldzkiej. I wtedy nie pamiętam, co się stało. Ocknęłam się, kiedy byłam na 

noszach. Błysk światła i oczy widowni, tyle mogę sobie przypomnieć  z ostatnich 

wspomnień Wigilii. 

      Obudziłam się i zobaczyłam jasną szybę i słońce. Myślałam, że to był sen. Wstałam 

uśmiechnięta z łóżka i chciałam otworzyć okno, ale nie mogłam podejść. Byłam przykuta 

kablem, który prowadził do moich żył. Nie wiedziałam, co się dzieje. Odpięłam aparaturę 

i wyszłam na korytarz. Szybko nadbiegły pielęgniarki i lekarz. Wszyscy myśleli, że 

umarłam. Kiedy szli, patrzyli się na mnie jak na zabitą. Nie wierzyli, że obudziłam się już 

następnego dnia. Pierwszy dzień świąt. Tak, dwudziesty piąty grudnia, a ja jestem w 

szpitalu. Lekarz chciał mi coś powiedzieć. Nie słuchałam go. W końcu zatkał mi usta   i 

powiedział: 

- Słuchaj, możesz być w szoku, ale musisz mi odpowiedzieć na parę pytań. 

- Ja nic nie rozumiem, gdzie są moi rodzicie, wie pan coś o nich? Niech pani mi powie! 

Wtedy myślałam, że zemdleję. Jego mina doprowadziła mnie do wstrząsu. Myślałam o 

najgorszym. 

- Czyli wczoraj przywieziono mnie z wypadku? 

- Tak. 

- To jednak była prawda.... Co z moimi rodzicami! 

- Spokojnie, sądzę że powinnaś porozmawiać z psychologiem. 

- Co z nimi? Dobrze, może nie mam osiemnastu lat, ale chcę wiedzieć, co się stało. 

- Leżą na OIOM-ie. Ich stan jest krytyczny. Twoja mama znajduje się w śpiączce 

farmakologicznej. .. 



- A tata, co z moim tatą? 

- Myślę, że to był już dla ciebie zbyt duży szok, zaraz spotkasz się z psycholo… 

- Mów mi, co z moim ojcem! 

       Nie chciałam tak zareagować, ale to było silniejsze od mnie. 

- Zapadł w śpiączkę. Stracił wiele krwi, ale jego serce się nie poddaje. 

       Wtedy nie wytrzymałam. Wybiegłam, nie przejmując się, że mam gołe stopy. 

Musiałam         to wszystko odreagować. Nie wiem, jakim cudem trafiłam właśnie na ten 

oddział, gdzie leżeli moi rodzice. W pewnym momencie zauważyłam ich sale i ich. 

Weszłam tam i zaczęłam płakać. Postanowiłam im wszystko wygarnąć. 

- Jak tak możecie! Leżeć tak tutaj  w święta! Tylko w ten czas, kiedy zwracacie na mnie 

uwagę. Nigdy w życiu już wam nie zaufam! Dlaczego tak bardzo chcieliście mieć 

dziecko? Żeby pokazać mu, jak bardzo chcecie być złymi rodzicami? Dobrze, że 

cierpicie, może przynajmniej w ten sposób zobaczycie, co ja czuję przez cały rok. Nikt na 

was nie zwraca uwagi, wyglądacie okropnie! Czy jest wam miło, myślę, że nie i dobrze,  

poczujcie chociaż raz, co to znaczy obojętność, poniżenie i wszystko to, co mnie spotyka. 

Nigdy w życiu          nie pozwolę już wam wtrącać się w moje życie! Zaraz zniknie tak 

szybko. To wszystko jest karą dla was i dla waszego sumienia. 

     Wtedy usłyszałam wołanie głosów mamy i taty 

- Alicja, Ala kochanie, co się stało? Co ty wygadujesz? 

      W tym momencie zorientowałam się, że to był sen. Rodzicie patrzyli się na mnie z 

niedowierzaniem. 

- Prawda- odpowiedziałam już całkiem świadomie. 

- Ale my wszystko ci kupujemy, staramy się ci pomóc. Wozimy cię na te wszystkie 

korepetycje. 

- Ale ja nie potrzebuję dodatkowych lekcji, ja chcę was! 

       I wtuliłam się w ich ramiona i opowiedziałam im o okropnym śnie. 

- Nie ma wyjścia, biorę urlop i zamawiamy bilety, jedziemy do Zakopanego albo do 

Karpacza. Musimy spędzić te święta razem i nic nas teraz nie rozdzieli. 

Wtedy po raz pierwszy w życiu mój tata ,,nie postawił” na pracę, tylko na rodzinę. 

Nie musieliśmy długo szukać. Zarezerwowaliśmy domek w górach, w Zakopanem, 

spakowaliśmy potrzebne rzeczy i wyruszyliśmy. Wreszcie byliśmy razem. Nikt nie wziął 

telefonu, byliśmy odcięci od świata. Towarzyszył nam jedynie aparat, którym wreszcie 

mogliśmy zrobić zdjęcie naszej rodziny. Cieszyłam się, wtedy pierwszy raz poczułam, że 

mam kochającą mnie rodzinę, a nie obce mi osoby. 

             To były wspaniałe Święta Bożonarodzeniowe i nigdy ich nie zapomnę. 

       Ten sen i moja szczerość uświadomiły nam, że rodzina jest najważniejsza, nie 

pieniądze    i praca. Od tamtej pory jeździmy co roku w to samo miejsce. To nasza 

tradycja rodzinna. 

 

                                                                                                   Kinga Kędzierska 

 


