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Nazywam si! Zuza Skrzy"ska. Teraz, kiedy to pisz!, mam jeszcze 
dwadzie#cia dziewi!$ lat. Jeszcze, bo zaraz stuknie mi trzydziest-
ka. Czas rozwa%a", podsumowa", planów na to, jak prze%y$ resz-
t! %ycia. Nic wi!c dziwnego, %e i&mnie si! to udzieli'o. Zw'aszcza 
%e jako przedszkolak by'am przekonana, i% w&wieku lat trzydziestu 
przechodzi si! na emerytur!, a&na pewno rezerwuje ju% w'asne 
miejsce na cmentarzu.

B!d(c w&tym miejscu %ycia, w&którym jestem teraz, jako mama 
dwójki ma'ych dzieci, %ona mojego m!%a i&pa"cia w'ochatego psa 
rasy border collie, potrafi! spojrze$ na swoj( egzystencj! z&nie-
co wi!kszym ni% kiedy# dystansem. Na te wszystkie niepowodze-
nia, fatalne zrz(dzenia losu, dziwne sytuacje i&zdarzenia, które 
przytrafiaj( si! innym niesamowicie rzadko. Podczas gdy w&moim 
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przypadku stanowi( jakie# dziewi!$dziesi(t procent wszystkiego, 
co prze%y'am i&nadal prze%ywam. No dobra, mo%e osiemdzie-
si(t&dziewi!$.

Kiedy# czu'am si! jak totalny frajer. Wiecie, zupe'nie jakbym by'a 
trzecim bohaterem w&filmie G!upi i"g!upszy&– tym najg'upszym. 
W&my#lach nazywa'am siebie nieporadn(, histeryczn( (w&ko"cu 
inni ludzie nie prze%ywaj( tak mocno i&nie „histeryzuj(” jak ja), 
roztrzepan(. Przyci(gaj(c( pecha. Wierzcie mi, %e je#li co# komu# 
mo%e si! spierdoli$, to spierdoli si! w'a#nie mnie. Wszak nie da si! 
oszuka$ przeznaczenia.

Je#li zapytaliby#cie mojego m!%a, jak mu si! ze mn( %yje, to z&pew-
no#ci( nie narzeka'by na nud!. To ja jestem t( osob(, która walczy 
o&%ycie, id(c z&garnkiem pe'nym starej zupy w&stron! toalety, %eby 
nieco przyschni!te ju% ziemniaczki wraz z&pozosta'o#ciami m!t-
nego p'ynu wyla$ do muszli klozetowej. To ja, w&u'amku sekundy, 
potykam si! o&w'asn( stop!. Tym razem mi si! uda'o. Nie zaliczy-
'am gleby i&nie wyla'am na siebie cuchn(cej zawarto#ci garnka. 
Jednak%e, jak zwykle, prze%y'am mikrozawa'. A&mo%e nawet ca'( 
ich seri!. Musia'am potem odpoczywa$ przez jakie# pó' godziny, 
%eby doj#$ do siebie. 

To równie% ja jestem tym cz'owiekiem, który pracuj(c w&agencji 
reklamowej, tu% przed spotkaniem z&wa%nym klientem, postanawia 
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obra$ pomara"cz! jedynym ostrym no%em, jaki pozosta' w&biuro-
wej kuchni. Tasakiem. Kilka godzin i&milion mililitrów rozlanej krwi 
pó)niej dwóch #miej(cych si! pod nosem chirurgów przyszywa'o 
na miejsce odci!ty opuszek mojego wskazuj(cego palca. Ot, dwa-
na#cie szwów. Ka%demu si! mog'o zdarzy$!

To ja wci(% zapominam zabra$ ze sob( kluczy od mieszkania, to 
mnie wiecznie roz'adowuje si! telefon. Najcz!#ciej wtedy, gdy pil-
nie potrzebuj! zadzwoni$. Kiedy jestem w&totalnej rozsypce i&roz-
mazanym makija%u, ro#nie szansa na to, %e na przystanku autobu-
sowym czy w&Auchan spotkam którego# z&moich by'ych ch'opaków. 
I&zamiast wygl(da$ jak budz(cy uk'ucie w&sercu milion dolarów, 
wygl(dam jak „ca'e szcz!#cie, %e ci! kiedy# zostawi'em”.

To mnie go'(b sra na g'ow! przed rozmow( o&prac!. To ja wy-
rzucam do #mietnika sto z'otych, podczas gdy chcia'am wyrzuci$ 
paragon, a&gdy przychodzi moja kolej usypiania dzieci, prze%y-
waj( akurat najgorsze chwile w&swoim %yciu i&za choler! nie mog( 
zamkn($ oczu. ZA CHOLER*!

A&wszystko (tak my#l!) zacz!'o si!, gdy postanowi'am „znikn($” 
mojego chomika. Mia'am kilka lat i&bardzo imponowa'y mi sztuczki 
iluzjonisty, Davida Copperfielda, których naogl(da'am si! wów-
czas w&telewizji. Jedna z&nich polega'a na „znikaniu” królika. David 
k'ad' na bia'ym króliku poduszk!. Nast!pnie siada' na niej, liczy' 
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do trzech czy tam do dziesi!ciu i&królik znika'. My#l!, %e sami od-
powiecie sobie na pytanie, czy ta sztuczka powiod'a si! w&moim 
wykonaniu przy asy#cie chomika syryjskiego o&imieniu&Czaru#.

Rozczarowanie, które wtedy czu'am, pami!tam do dzi#. By'am 
przekonana, %e tylko mnie spotykaj( takie niepowodzenia. Nie-
szcz!#cia. Pech, kurwa, wrodzony. Wtedy jeszcze nie wiedzia-
'am, jak to si! nazywa. Dopiero gdy zosta'am mam(, odkry'am, 
%e to kurwo#$ losu. +e inaczej nie da si! tego okre#li$, nazwa$ 
czy& wyja#ni$.

Wtedy poczu'am te%, %e nie tylko ja tak mam! Nie tylko moje dzieci 
robi( symultanicznie kup! w&momencie, w&którym przekraczamy 
próg mieszkania, po godzinnej próbie ubrania dwójki maluchów 
tak, %eby to drugie nie zacz!'o si! rozbiera$, kiedy to pierwsze 
ju% si! grzeje w&kurtce i&r!kawiczkach na pi!$ palców (swoj( dro-
g( ten, kto wymy#li' takie r!kawiczki dla kilkulatków, powinien si! 
sma%y$ w&piekle).

Nie tylko ja wybiegam mokra spod prysznica tu% po tym, gdy jak 
zwykle w&chwili, w&której nak'adam szampon na w'osy, s'ysz! roz-
dzieraj(cy wrzask niemowlaka. I&nie tylko mnie kurier robi psikusa, 
nie czytaj(c bardzo wa%nej adnotacji dodanej w&uwagach przy 
zamawianiu przesy'ki: „PROSZ* NIE DZWONI, DZWONKIEM 
DO DRZWI. DZIECI -PI.. TO JEDYNY CZAS W&CI.GU DNIA, 
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KIEDY MOG* USI.-, NA TY/KU. PROSZ* NIE ODBIERA, MI 
TEJ MO+LIWO-CI!”. Zapewne ju% wiecie, jak to si! ko"czy.

I&to jest w'a#nie to co#, co '(czy wszystkich rodziców. Niezale%-
nie od pochodzenia, orientacji seksualnej, od wieku, liczby dzieci, 
stylu wychowania czy sposobu karmienia. Absolutnie ka%dego ro-
dzica dotyczy kurwo#$ losu. Je#li nie pr!dzej, to na pewno pó)niej 
przyjdzie mu si! z&ni( zmierzy$.

Postanowi'am napisa$ t! ksi(%k! w'a#nie dla nas, rodziców. Ku po-
krzepieniu serc. +eby#my w&tych chwilach, w&których nie wiadomo 
ju%, czy si! #mia$, czy p'aka$, czy wystrzeli$ si! w&kosmos, potrafili 
jednak u#miechn($ si! pod nosem. Przypominaj(c sobie, %e to tyl-
ko nieszcz!sna kurwo#$ losu, a&nie brak ogarni!cia, wszczepiony 
przez kosmitów magnes na rodzicielskie trudno#ci czy spe'niaj(ca 
si! przepowiednia zawistnej chuje%anki1. To tylko kurwo#$ losu! 
Chocia% jest ca'kowicie od nas niezale%na, to my wybieramy, jak 
zareagujemy, kiedy ju% si! pojawi. Ja osobi#cie polecam si! po-
#mia$, chocia% p'acz te% jest jak najbardziej w&porz(dku. To mo%e 
p'acz, a&potem #miech? -miech przez 'zy? Cokolwiek wybierzecie, 
b!dzie okej!

1 Chuje%anka – niby kole%anka, ale jednak… nie. Osoba, która cz!sto nas 
krytykuje, uniewa%nia uczucia innych lub na ró%ne inne sposoby sprawia, %e 
cz'owiek czuje si! )le. A&wszystko to pod przykrywk( dbania o&innych i&oczy-
wi#cie dobrych intencji.
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A&je#li kto# Was przy'apie na czytaniu tej kurwo#ciowej ksi(%ki 
i&zarzuci Wam, %e marnujecie czas na g'upoty, to ja powiem, 
%e czas po#wi!cony sobie, równie% na rozrywk!, to %adna 
 g'upota! Co wi!cej, rodzic nadal mo%e czyta$ to, co chce. Nie 
tylko  poradniki, podr!czniki pisane przez specjalistów czy zbiory 
tych wszystkich zda", których nigdy w&%yciu nie mo%esz powie-
dzie$ do dziecka, bo z&pewno#ci( ski#nie i&znienawidzi Ci! na 
zawsze. B!d(c mam( czy tat(, nadal mo%esz czyta$ krymina'y, 
 fantastyk!, romansid'a powoduj(ce wypieki na twarzy, a&nawet 
komiksy z&Kaczorem Donaldem. I&o&kurwo#ci losu równie% mo-
%esz czyta$.

Lektura tej ksi(%ki jest wskazana z&jeszcze jednego, wa%nego po-
wodu. Otó% zmiana my#lenia o&czynnikach generuj(cych stres, na-
zywanie ich w&inny sposób i/lub wyobra%anie sobie ich w&mniej 
zagra%aj(cym, a&nawet zabawnym kontek#cie, mog( pomóc zre-
dukowa$ stres. Profesjonalnie nazywa si! to przeformu'owaniem 
oceny poznawczej. Pisze o&tym mi!dzy innymi #wiatowej s'awy 
psycholog, Philip Zimbardo, w&swojej ksi(%ce Psychologia i"#ycie2. 
Mam nadziej!, %e czytaj(c kolejne rozdzia'y mojego kurwo#cio-
wego dzie'a literackiego, z'apiecie troch! tego zdrowego dystansu 
i&innego spojrzenia na to, co trudne.

2 R.J. Gerring, P.G. Zimbardo, Psychologia i"#ycie, prze'. J. Radzicki et al., Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 410-411.
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Dzisiaj, kiedy to czytacie, zapraszam Was w&podró% po najciem-
niejszych i&zarazem najzabawniejszych zak(tkach rodzicielskiej 
codzienno#ci. Teraz, gdy ju% to napisa'am, czuj! si! przynajmniej 
jak Scully z&Archiwum X! I&podobnie jak Scully prze#ledz! dla 
Was ró%ne kurwo#ciowe przypadki. B!d! si! opiera$ na w'asnych 
do#wiadczeniach oraz historiach zaczerpni!tych z&%ycia innych 
rodziców. Pojawi( si! tu wi!c cytaty opisuj(ce przeró%ne niepraw-
dopodobne zdarzenia. B!d( opisy ma'ych wzlotów i&spektaku-
larnych upadków. Troch! #miechu, troch! 'ez i&zero obciachu. Je#li 
jeszcze nie jeste# rodzicem, nie przera%aj si!! Sytuacje, które opi-
sa'am w&tej ksi(%ce, to wisienki ze szczytów rodzicielskich torcików, 
a&nie ca'okszta't %ycia rodzica. Tak czy siak mo%na si! u#mia$, 
troch! sobie powspó'czu$, poczu$, %e „nie tylko ja tak mam”.

Uprzedzam tylko, %e ta ksi(%ka zawiera przekle"stwa. Jak to w&%y-
ciu, raz „o&jejku”, a&raz „kurwa ma$”. Istniej( badania dowodz(ce, 
%e przeklinanie pomaga z'agodzi$ ból, i&jestem przekonana, %e 
w'a#nie dlatego, kiedy upadniemy z&powodu po#lizgni!cia si! na 
resztce banana rzuconego przez malucha na pod'og!, z&naszych 
ust leci raczej siarczysta „kurwa” ni% subtelne „jejuniu!”. Nie #ciem-
niam, badanie opisa' doktor Richard Stephens ze Szko'y Psycholo-
gii Uniwersytetu Keele w&Wielkiej Brytanii3. Prowadzi' eksperyment, 
w&którym studenci zanurzali d'o" w&zimnej wodzie. Nie wdaj(c si! 

3 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00723/full, 
dost!p: 25.05.2021.



w&szczegó'y, jedni z&nich w&tym czasie przeklinali, drudzy wypo-
wiadali inne s'owa, nieb!d(ce przekle"stwami. Jak pewnie sami 
si! ju% domy#lacie, ci przeklinaj(cy wytrzymali z&r!k( w&lodzie 
nieco d'u%ej.

Mam wra%enie, %e ta r!ka zanurzona w&lodzie spokojnie mog'aby 
by$ metafor( wielu chwil z&rodzicielskiej codzienno#ci. By$ mo%e 
Wam równie% pomo%e przeklinanie. Albo pochodz(ca od prze-
kle"stwa %artobliwa nazwa „kurwo#$ losu”, któr( mo%ecie nazwa$ 
sobie ka%d( wyprowadzaj(c( Was z&równowagi sytuacj!.

Czy opisane tu historie zdarzy'y si! naprawd!? Nie potwier-
dzam, ale te% nie zaprzeczam. Przygotujcie popcorn i&bierzcie si! 
do&czytania!
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KOMU W&DROG!…

Przyznajcie, tak z&r#k$ na sercu,  
czy uda"o Wam si# pojecha'  

na wakacje z&dzie'mi  
i&faktycznie odpocz$'? 

Bo mnie samej ten zaszczyt jeszcze nie kopn('. By$ mo%e dlatego, 
%e dzieci mam ma'e i&%e na te wakacje zwykle wybierali#my si! 
bez wsparcia w&osobie babci czy innej cioci. Oczywi#cie, gdyby 
to by'o mo%liwe, zabraliby#my ze sob( przyczep! pe'n( specjali-
stek od animowania dzieci!cego czasu, ale niestety by'o to daleko 
poza naszym zasi!giem.

Kto wie, mo%e kiedy# si! przekonam, jak to jest wypoczywa$ 
z&dzieciakami. Tymczasem do#wiadczenia mam zgo'a inne i&ka%-
dorazowo po wakacjach z&dzie$mi marz! o&dodatkowym urlopie, 
%eby odpocz($. Problem w&tym, %e od bycia rodzicem zasadniczo 
nie mo%na wzi($ urlopu, jak równie% urlop macierzy"ski czy wy-
chowawczy niewiele maj( wspólnego z&wakacjami.
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Dlaczego wi!c je)dzili#my i&wci(% je)dzimy z&maluchami na wczasy? 
Ano dlatego, %e podczas takiego wyjazdu niby nie odpoczniesz jak 
dawniej, a&jednak dwugodzinne usypianie w&nosidle zawsze przyjem-
niejsze jest na pla%y ni% w&salonie. Szum morza, zachód s'o"ca i&#wie-
%e powietrze zdecydowanie umilaj( ten czas, czego nie mo%na powie-
dzie$ o&chodzeniu tam i&z&powrotem, od okna do drzwi wej#ciowych.

Mam wra%enie, %e w&ogóle rodzicielskie problemy, codzienne dy-
lematy i&trudne dzieci!ce emocje, jak równie% samo w&sobie %ycie 
z&dzie$mi, s( zwyczajnie 'atwiejsze w&innych ni% zwykle okolicz-
no#ciach przyrody. A&jak gotowa$ 0 i&sprz(ta$ 0 nie trzeba, to ju% 
w&ogóle Malediwy. Zach!ceni wizj( tych Malediwów wybrali-
#my si! na pierwsze PRAWDZIWE rodzinne wakacje do… Krynicy 
Morskiej. Pierworodna nie mia'a wtedy jeszcze rodze"stwa. Sama 
buja'a si! na tym #wiecie dopiero dziesi!$ miesi!cy.

Uznali#my, %e trasa z&Krakowa na drugi koniec Polski na pewno b!-
dzie przyjemniejsza i&logistycznie 'atwiejsza do pokonania, je#li b!-
dziemy jecha$ w&dzie", a&nie na noc, tak jak zaleca'o jakie# dzie-
wi!$dziesi(t dziewi!$ procent osób, z&którymi o&tym rozmawiali#my. 
Ale nie, musieli#my jecha$ z&samego rana! Jebaniutcy nowicjusze. 
Z&Krakowa nad morze. A% samej mi siebie %al, kiedy o&tym teraz pisz!.

Jak by'o? Pewnie si! domy#lacie. Ju% na pierwszym rondzie dowie-
dzieli#my si!, %e tak, nasza córka ma jednak chorob! lokomocyjn(, 
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a&wymioty w&poprzednich, chocia% krótszych trasach, pokonywa-
nych samochodem, to nie efekt przejedzenia czy przypadku. Co wi!-
cej, okaza'o si!, %e nasz piesio tak%e wymiotuje na wi!kszych zakr!-
tach. By$ mo%e rasa border collie nie nadaje si! na takie& wycieczki…

Jad(c nad to zasrane morze, utwierdzili#my si! milion razy w&prze-
konaniu, %e nasze dziecko faktycznie nale%y do tych bardziej 
wymagaj(cych i, jak wida$, to nie mija z&czasem. Jazdy samochodem 
nie lubi'a ju% b!d(c noworodkiem. W&aucie, zw'aszcza kiedy si! za-
trzymywa'o, rozlega' si! dono#ny krzyk. Chyba %e na pe'nej petardzie 
jechali#my autostrad(, oczywi#cie w&porze drzemki. Dlaczego? Ano 
dlatego, %e córka wcale nie zasypia'a, siedz(c w&samochodowym fo-
teliku. Próbowa'a natomiast za wszelk( cen! si! z&niego wydosta$.

Kiedy wi!c nadchodzi'a pora drzemki podczas naszej wyprawy 
nad morze, trzeba by'o zrobi$ postój. Mieli#my ich ca'kiem sporo 
ze wzgl!du na wymioty pasa%erów z& tylnego siedzenia (ja by-
'am jedynym, który si! nie porzyga', chocia% kilka razy ostro mnie 
ci(gn!'o) oraz ze wzgl!du na to nieszcz!sne usypianie.

Zatrzymywali#my si! na przyk'ad na stacji benzynowej. Które# z&nas 
zak'ada'o nosid'o, wk'ada'o w&to nosid'o Szefow( (t! ksywk! nie 
bez powodu zyska'a pierwsza córka jeszcze jako noworodek i&tak 
ju% zosta'o) i&dawaj, dooko'a tej stacji. Jak chomik w&ko'owrotku, tylko 
wiatr we w'osy wieje, jak si! pogoda dobra trafi. Swoj( drog( %a'uj!, 
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%e nie korzysta'am wtedy z&Endomondo. Z&pewno#ci( pobi'abym 
jaki# rekord!

W&pewnym momencie, jakie# trzy godziny przed dotarciem do celu, 
osi(gn!li#my szczyt za'amania nerwowego. Poniewa%, serio, +ADEN 
ze sposobów na zaj!cie dziecka w&trasie nie zadzia'a'. Zebrali#my 
do#$ sporo pomys'ów, dobrych rad, praktycznych rozwi(za". Tyl-
ko… one nic nie da'y! Naprawd! nic nie by'o w&stanie nas uratowa$. 
Naklejki, malowanki, lusterko, zabawki graj(co-nielegalne. Aplikacje 
w&telefonie, bajki dla dzieci od drugiego roku %ycia. Postoje co chwil!, 
zakazane przek(ski. /apali#my si! wszystkiego. Kiedy ju% byli#my go-
towi wystrzeli$ si! w&kosmos, okaza'o si!, %e jest nadzieja. Czo'ówka 
z&serialu The Ranch powodowa'a totalne skupienie u&pierworodnej.

Tak wi!c ostatnie godziny jazdy up'ywa'y nam w&rytmie zap!tlonej 
piosenki z&wy%ej wymienionego serialu. Modlili#my si! tylko, %eby 
power bank do telefonu nie pad', zanim dojedziemy. Od tamtej 
pory ju% go wi!cej nie w'(czy'am. Tego serialu. A&wakacje? Pi!$ 
dni deszczu na siedem dni pobytu nad morzem. Klasyczna kurwo#$ 
losu. Ale fajnie by'o i&tak&– zawsze lepiej ni% wakacje w&domu.

 …

Je#li pierwsza d'u%sza podró% z&dzieckiem jeszcze przed Wami, 
zaprawd!, powiadam Wam, jed)cie noc(. Serio!
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HISTORIA EDYTY
Rok temu postanowili#my wybra$ si! w&wakacyjn( podró% z&Warszawy 
do Chorwacji. Stwierdzili#my, %e b!dziemy jecha$ samochodem, a&w&tra-
s! ruszymy pó)nym popo'udniem. Zaopatrzyli#my si! w&zapas energety-
ków, wybrali#my punkty postojowe, wyznaczyli#my z&m!%em zmiany za 
kierownic(. Pakowanie posz'o nam wyj(tkowo g'adko. Dzieciaki&– ca'a 
trójka&– by'y nadzwyczaj wspó'pracuj(ce. Po oko'o siedmiu godzinach 
jazdy, trzech zmianach pieluchy, dwóch karmieniach i&trzech awariach 
spowodowanych chorob( lokomocyjn( najstarszego syna dojechali#my 
do Wiednia. Wym!czeni pierwszym odcinkiem trasy postanowili#my zro-
bi$ naprawd! d'ug( przerw! i&sp!dzi$ noc w&najbli%szym napotkanym 
hotelu. Gdy ju% taki znale)li#my, m(% zada' w&recepcji kluczowe dla naszej 
rodziny pytanie: czy w&hotelu mog( przebywa$ te% zwierz!ta.

W& tym momencie zorientowali#my si!, %e zapomnieli#my zabra$ psa. 
 Zosta' w&mieszkaniu w&Warszawie…
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