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Chyba nowzla. c1twil4, w kt6r«j m.ożM J'f'tcl.ttocryć ca.~ 
11wje życie. Dnie s.za/re, ponure i zle, clobf'e i Bzc:.ętliwe jak po
dzi~lić je to też jest trud?i.a sprawa.. W k.ażdym bqdź razł.e istm~ 
jqe 'lłie rmm wielkiego żalu do nikogo. Choć i życie splat<M-0 mt 
dos11ć figlów, lecs czy będę mogla i9 kiedyś prułotyć 2 moidi 
wspomnień na pa~r. Niby ~dzfta JWUsrlo§ć ale ja.Je bogata 
chociaż Rie maninyjn"4, mote nawet i wstydliwa, cile t.o wuy
stko jest mo;e młode iycie, które myślę że się nigdy me po
wtórzy. Tom~, ta chwila, to moje kilk4 młodych lat. Pi.Mi: 
czyżby to co przyjdzie na myśli, to ;est cel ef>Gdcnia ich póf~j 
przez kogoś i1'7UgO, sprcn.vit tta nirn Wf'afe1łie, to CO me moil:~tl 
nieraz powiedzieć, to mobt4 pisać. 
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Chwilami ciężko jest przeżyć tiawet chwile przeżyte, usiłu
jemy uciec od nich w różny sposób, chociaż nad tym mało 
myslimy. Wbijamy sobi<> do glowy, ::.e drugiej takiej sumej 
czę§ci życia będzie nam trudno przeżyć. Przełamując się, znajdu
jemy nasz popelniony blqd, który tak jak nam się wydawało byl 
kiedyś słuszny. Ten okres który spędziłam tutaj pozwom mi 
zobaczyć przeszłość i wcale p-rzymam nie jestem nią zachwyco
na, wprost pr=eciumie wydaje mi się że jestem bardzo Pf'Zerażo
na nie tylko ale mam śiuiadomość że nigdy nie popełnię tego 
.~amego blędu . Zal mi jest tych moich 5,5 lat $pędzonych tutaj. 



MAMO 

Już ranek w okienko zaświtał 
A Ciebie już dawno nie ma. 

· Już naszykowałaś dla mnie . 
to śniadanie którego wcale nie chcę jeść. 

· Posprzątałaś i napaliłaś w piecu a mi 
. · jeszcze spać się chce. 

Czekasz kiedy przyjdę ze szkoły 
do domu na ciepły obiad. 
Każesz mi odpocząć, choć 
nie zmęczona jeszcze jestem. 
Pomagasz mi przy lekcji 
jak możesz potrafisz najlepiej 
Czule szeptasz córuś nie 
przemęczaj się tak bardzo. 

Zostawcie mnie dajcie mi żyć 
nic chcę żyć tak samotnie 
w myślach złych opętana, 
poZ\vólcie zapomnieć wszystko co złe . 
Nie ważny dostatek, 
chcę żyć biednie, wolnie 
i tęsknię za wolnością m~ 
dajcie 

Wolność Mi. 
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Droga Mamo! 

Czemu jestem taka, wadzę każdemu, czy ja tego sama 
che~. Wyobraź sobie że sama nie wiem jaka ja jestem. 
Jestem egoistką, podobno myślę tylko o sobie, nie wiem 
czy można to tak naz•vai:. Rozumiem różnych ludzi, po
trafiłam niektórym pomóc, ale tutaj, kiedy jestem nikim. 
lekcev;·ażonn, mam na wszystko zezwolić. Tak jest .iak 
o : ::iżesz serce tn \.vys <!je jak czarne kruki. 



KANAREK 

Ciemno wokolo i noc się :zaczy·na 
Cisza spać krzyknql klawisz do drzwi 
Ale jak tu zasnąć, gdy serce tak boli 
A na rzęsach stęskniona lśni lza 
Czy pamiętasz kanarka jak w klatce 
Nucił tęskną piosenkę o Tobie 
Albo dziecko skarżqce się matce 
Że się boi że przyśni mu się lew. 
Ja poskarżyć się nie ni.am nikomu 
Kocha·m 'piewam bo jeszcze mam glos 
Ale tęskni~ za domem. i Tobq 
Tych dwóch skarbów nie zab·ral mi sqd. 
Nadejdzie dzień mej wolności 
Gdy ·na kracie usiądzie nasz ptak 
Ale czekaj tak będzie najlepiej 
Ja 11:rócę gdy sqd da mi znak. 
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Lec:: gdy :::ablyi>n1e cltwila cit'pła i gdy się ::najdzie 
kąt aby odpocząć trocl1ę się przespać 
<rt <>dy .-:am.a radość u· sercu promienne iskierki rozr.::uca. 

.·l gdy zabrnl nic przyjaźni t „oclię, u;ledy patr;:;ę na wszystko 
wiclknn slrasznym, okiem 
11ienawid::qc dalszego życia. 
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< 'linaluuym ::asnqć lee:; .::a:mqć nie nwgt? 
Kr~w w żylach pali ogniem. 
°fl"f nią skronie w kurczu 
Ro'!'pac::nym. §ciskają ~i~ dlonit. 
Po cos kochany stworzył tęsknotę i ko<'nanie 
r ll'iosn~ i noce takit tipalne miłosne 

Gwia::dami jasne 
Po coś to t wor:::ył 

Bo a111 .::a la.sem widnirje. 
.l:foje malt okno 
Bo tam ~wiat cal y 

KOC II A 
Tt:sk11i, 

lcoch-0., 
marzy 

i s:::xzę.!~ia pragnie. 
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Szanowna Panno! 

Postanowiłam jednak odpisać grzeczność tego v.:y
maga. Przede wszystkim zmień swoje prostackie uliczne 
zachowanie, przede wszystkim nie odnoś się do rodziców 
Wy, Wy to alfonsy i do nich możesz się tak zwracać,• jeśli 
nie wiesz jak masz się zwracać do rodziców zapytaj się 
wychowawczyni. Od nas nie wymagaj serca, ani dobrego 
słowa za to co uczyniłaś na razie jesteś głupim podlot
kiem., ale kiedy dorośniesz, zmądrzejesz staniesz się ko
bietą, matk~ zmienisz zdanie bo taką córkę wykreśJg si~ 
z serca na straty i myśmy tak zrobili. 



Kochani Rodzice. 

Nie wiem od czego zacząć mój list. Ponieważ i tak 
wiem że on nic nie zmieni. Szczególnie od tego momentu 
w którym otrzymałam wasz list, nie będę ukrywała „Prze
raził mnie" i to bardzo. Myślę że chyba najgorsza osoba by 
nie napisała mi takiego listu jak (Wy). Myślę że ten list 
był już ostatnim waszym listem i chciałabym żeby był 
ostatni jeżeli chodzi o taką treść. Wiem że w waszych 
oczach jestem niczym szczególnie dla Ciebie mamo. 
I wszyscy myślicie t.'.lk. Ja z domu nie uciekłam po to aby 
poznać inne życie i nikt do tego mnie nie namówił, ja 
mam swój rozwn i wiedziałam co mam robić. Myśleliście 
że potrzebuję tylko dobrze ubrać się i zjeść, nic - po
myliliście si~. szczególnie Ty Mamo sama mnie do tego 
doprowadziłaś, byłam więźniem już \".' domu. Dobrze 
wiecie że ja do domu bym nigdy nie wróciła mimo że 
jesteście jak wiem porządną rodziną. Przyznaję że miałam 
dużo lecz jednej rzeczy najważniejszej nie miałam. Tu 
v.. zakładzie jest mi dobrze chociaż nie mam tego co 
w domu lecz mam to co w domu nic miałam. Do dornu 
wracam tylko we śnie ale ten dom ,iest inny i sprawiedli
wy. Nie wiem czy kiedyś mnie zrozumiecie ale nie myślę 
nigdy do Was wrócić, od najmłodszych lat wzniecaliście 
móJ lęk, nienawiść do życia. Moje życie w domu dopro
wadziło do tego. Coś się we mnie zbuntowało coś nie wy
trzymało. Nigdy was nie kochałam i dobrze o tym wie
dzieliście, bo ja dla was nie istniałam tylko moje rodzeń
stwo które, przez które tak stałam się samotna. Nigdy nie 
oczekiwaliście ode mnie słowa . Nie interesowało to Was. 
Interesowało Was tylko lepsze mieszkanie i rodzeństwo. 
Teraz do mnie żalu nie miejcie bo to za późno. Wasz 
przyjazd do mnie też by nic nie zmienił. Jestem stanowcza 
i nigdy tego nie żałuję. 

Mamo jeżeli poznam kogoś takiego jak ty to wyobraź 
sobie że chyba nie przeżyję to. 

Teksty i rysunki zamieszczone w programie 
mają wartość dokumentu. 

Pochodzą z archiwum Zakładu Poprawczego dJn Dziewcząt. 
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