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Aneta Ślemp 

Kolekcjonerka chorób 

 

Ludzie na przystanku w milczeniu oczekiwali na autobus. Ponura aura nie nastrajała 

do kontaktów towarzyskich. Ania też nie miała ochoty na żadne pogawędki. Milczące usta 

wcisnęła w ciepły szal i patrząc pustym wzrokiem w czubek butów, zatopiła się w myślach. 

To już piętnaście lat. Tyle minęło od dnia, w którym drżącą ręką przesuwała maszynką        

do strzyżenia włosów po głowie swojej mamy. Do dziś pamięta gulę w gardle na widok łysej 

czaszki i smutnych oczu mamy. Ania miała wtedy dwadzieścia trzy lata i niewiele wiedziała  

o prawdziwym życiu. Mama zawsze była wobec niej wymagająca i ostra. Nie były sobie 

bliskie, lecz widok kobiety pozbawionej włosów, wstrząsnął dziewczyną i wrył się w pamięć 

na zawsze.  

Przypadkowe szturchnięcie mężczyzny przepychającego się do autobusu wyrwało 

Anię z zamyślenia. Usadowiła się na pierwszym wolnym siedzeniu i jeszcze raz szybko 

odczytała z telefonu wiadomość od taty: „Z mamą źle. Jest w szpitalu. Odwiedź ją, bo może 

to już ostatnia szansa”.  

„Ostatnia szansa… Tylko, na co?” – pomyślała Ania. „Na wysłuchanie krytycznych 

uwag na mój temat? Na obejrzenie jej popisu aktorskiego?” 

Dziewczyna zacisnęła wargi. Gdyby ktoś zapytał, co czuje, nie wiedziałaby             

czy nazwać to smutkiem, wściekłością, czy może rozczarowaniem. Według niej mama była 

ofiarą własnej głupoty. No bo jak inaczej nazwać osobę, która całe życie pali papierosy,        

w wyniku czego choruje na raka, przechodzi chemioterapię, wraca cudem do zdrowia,          

po czym znowu pali papierosy i po piętnastu latach ponownie dowiaduje się, że ma raka. Ania 

zawsze namawiała mamę do walki z nałogiem. Prosiła, napominała, pouczała. Nic nie 

działało. Córka czuła się lekceważona. „Teraz mam jej współczuć? Słuchać, jak cierpi? 

Pocieszać ją?” – pytała samą siebie.  

Mimo niechęci i lęku przed tym, co może się stać, Ania pojechała do szpitala. Widok 

śpiącej mamy podpiętej do kroplówki wymuszał pokorę. Córka była wdzięczna losowi         

za te kilka minut ciszy, kiedy mogła oswoić się z sytuacją. Usiadła cichutko przy łóżku 

chorej, obserwując ze smutkiem jej wątłe ciało. Mama wyraźnie schudła i jakby zmalała. Nie 

była już taka groźna jak kiedyś. Wydawała się krucha jak opłatek. Jej ciche pochrapywanie 

rozczulało Anię. Dziewczyna z zadowoleniem zauważyła, że mama dba o siebie. 

Przypiłowane paznokcie pomalowane bezbarwnym lakierem, nowa piżama, ładnie przycięte 

włosy. W pewien sposób dawało to Ani nadzieję. Mama walczy. Nie poddała się.  

Nagle ciałem chorej wstrząsnął skurcz. Poderwała tak gwałtownie rękę, że wenflon 

wydostał się z żyły. Na prześcieradle szybko powiększała się krwawa plama. Ania 

natychmiast pobiegła po pielęgniarkę.  
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Dopiero po kilku minutach sytuacja została opanowana na tyle, by matka z córką 

mogły porozmawiać. Ania dowiedziała się, że tato przesadził oceniając stan zdrowia żony. 

Lekarzom udało się obniżyć gorączkę u chorej. Miała pozostać w szpitalu trzy dni                

na obserwacji.  

„To jeszcze nie teraz…” – pomyślała Ania. „Wyrok odroczony z nadzieją                  

na ułaskawienie…” – z tą myślą wróciła do domu.  


