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Wstęp

Nazywam się Róża i chcę opowiedzieć wam moją hi-
storię. Długo zastanawiałam się, w jaki sposób opisać 
to, co się stało w moim organizmie, w mojej głowie, 

w moim życiu.
Dlaczego?
To sprawka podstępnej, przebiegłej i wciąż powracającej 

żmii, która nazywa się endometriozą. Przychodzi znienac-
ka, w najmniej oczekiwanym momencie, w chwili, w której 
się nie spodziewam. Za każdym razem chce zawładnąć moim 
ciałem: głową, kręgosłupem, nogą, nerkami, pęcherzem, jeli-
tami i co najważniejsze umysłem. Stara się podporządkować 
sobie moje życie. Chce, abym straciła bliskie osoby i wszyst-
kich znajomych. Jest bezwzględna, sieje strach, wywołuje ból 
i unieruchamia ciało.

Dobrze wie, że jest gorącym tematem i źródłem badań na-
ukowców, lecz nie ustalono jeszcze dokładnie jej przyczyny. 
Dlatego atakuje coraz szerzej i coraz to młodsze kobiety. Jest 
bezkarna i bezlitosna, bo jest nieuleczalna.

Nie! Mnie nigdy nie zdobędziesz!
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Rozdział I

Rozpoznanie wroga

Nigdy nie zapomnę dnia, w którym podczas badania le-
karz stwierdził:

– W jelitach nie zauważyłem zmian, ale z drugiej 
strony jelit wyczuwam dużego guza.

Świat zaczął wtedy wirować, nie mogłam się skoncentro-
wać na dalszej rozmowie, po głowie zaczęły skakać rozmaite 
obrazy z życia.

– Guza? Ale jakiego? Skąd się tam wziął? – myślałam.
Proktolog zakończył badanie, zdjął gumowe rękawiczki, 

usiadł przy swoim biurku i zaczął skrzętnie coś notować. Na-
stępnie wrócił do rozmowy.

– Kiedy zaczęły się krwawienia? – zapytał.
– Krwawienia trwają od kilku miesięcy, ale pojawiały się 

i znikały. Od początku tygodnia bardzo się nasiliły i są przy 
każdym wypróżnianiu.

– Od jak dawna panią boli?
– Na początku tylko pobolewało i przestawało. Natomiast 

od pięciu dni ból jest nie do zniesienia, jakby coś wyrywało 
ze mnie jelita. Zwykłe tabletki przeciwbólowe nie pomagają, 
dostałam od mamy mocne leki, które zażywała po operacji 
i dopiero one przynoszą ulgę. W nocy myślałam nawet, czy 
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zgłosić się do szpitala na ostry dyżur. Doktorze, co teraz? – 
mój głos się załamał, nie potrafiłam dalej wyksztusić słowa. 
Czekałam z utęsknieniem, żeby odpowiedział, że wszystko 
będzie w porządku, że to nic groźnego, że miał już takie przy-
padki. Ale niestety.

– Proszę rano zdobyć skierowanie od lekarza rodzinnego 
na badanie rektoskopii. Będę jutro przyjmował w Klinice, dla 
sprawdzenia przeprowadzę badanie i powiem, co dalej. Dziś 
przepiszę pani ketonal, to lek przeciwbólowy, myślę, że po-
może.

Lekarz udzielił również wskazówek i opisał, w jaki sposób 
przygotować się do jutrzejszego badania.

Wychodząc z gabinetu byłam tak bardzo zamyślona, że nie 
zauważyłam stojącego w kącie pojemnika na śmieci. Mało co, 
wysypałabym je wszystkie na sam środek, dobrze, że tylko się 
zatrząsł, ale nie przewrócił. Z każdym dalszym moim krokiem 
do głowy napływały coraz gorsze myśli.

– Guz? To na pewno rak. Ale dlaczego ja? W moim wieku? 
Przecież mam dziecko, jak sobie poradzi bez matki? No tak, 
przecież nawet dzieci umierają na raka. Na pewno to będzie już 
mój koniec – myślałam i z trudem opanowałam nadchodzącą 
do oczu lawinę łez. Wydawało mi się, że wszyscy dookoła sku-
piają swój wzrok na mnie i widzą, co się dzieje w środku mnie.

I wtedy odezwała się druga połowa mojej duszy i przywo-
łała mnie do porządku.

– Czy ja zwariowałam? Po co tak panikuję? Przecież nie 
mam jeszcze wyników badań. Będę się martwić, jak stwier-
dzą nowotwór. Na razie trzeba poskromić ból, bo z nim nie 
da się żyć.
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Nazajutrz byłam pierwszym pacjentem w poradni rodzin-
nej. Dobrze, że miałam przy sobie męża, który mi pomagał. 
Nafaszerowana lekami przeciwbólowymi, niewyspana, zmę-
czona, nie potrafiłabym nawet prowadzić samochodu, a leka-
rze przyjmowali w dwóch różnych końcach miasta.

Trzymając w dłoni tak ważne przecież skierowanie na prze-
prowadzenie badania, stanęłam w Klinice w kolejce do reje-
stracji. Nagle ból zaczął się nasilać. Spojrzałam na zegarek, 
żeby sprawdzić, ile czasu minęło od zażycia ostatniej tabletki. 
Ze zdziwieniem stwierdziłam, że jeszcze jest czas na następ-
ną. Spacerowałam po korytarzu w oczekiwaniu na swoją kolej. 
I właśnie nadszedł mój czas.

– Proszę, teraz pani – zawołała pielęgniarka.
Weszłam do środka. Byłam przerażona, przecież badanie 

nie należało do najprzyjemniejszych. Jednak ból, który para-
liżował ciało, szybko pozbawił mnie wstydu i mogli ze mną 
robić, co tylko chcieli.

– Zaraz sprawdzimy, co się dzieje – powiedział lekarz i za-
czął smarować wziernik jakąś maścią, chyba znieczulającą. 
Później długo oglądał ściany jelita, po czym zwrócił się do 
pielęgniarki czy może koleżanki na stażu:

– Proszę zerknąć pani Aniu, w badaniu manualnym wy-
czuwam guzy, ale ściany jelita są czyste.

Następnie, po chwili popatrzył na mnie i zapytał:
– Kiedy ostatnio była pani u ginekologa?
I wtedy myślałam, że umrę ze wstydu. No tak… nie pomy-

ślałam o wizycie u ginekologa. Ale przecież bolały mnie jelita!
W jednej chwili przypomniało mi się, jak chodziłam na 

wizyty do gabinetu prywatnego ordynatora, który pracował 
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w szpitalu na oddziale ginekologicznym. Stałam się jego 
częstą pacjentką, ze względu na leki hormonalne, które mi 
przepisywał. Codzienne zażywanie tabletek pozwalało na 
normalne funkcjonowanie i przynosiło ulgę podczas bole-
snych menstruacji. Niestety, lekarz się postarzał, przeszedł 
na zasłużoną emeryturę, zapominał o wizytach. Postanowi-
łam wówczas zmienić lekarza. Postanowiłam, ale już tego 
nie zrobiłam.

– Dwa lata temu – odpowiedziałam nieśmiało.
– No proszę, przez dwa lata nie była u ginekologa i teraz 

się dziwi! – oburzyła się pani Ania.
– Pani Aniu! – lekarz chciał załagodzić sytuację. Następnie 

spokojnym, czułym głosem zwrócił się do mnie:
– Zadzwonię do mojej koleżanki na oddział, może znajdzie 

chwilę i panią zbada. Chce pani tam pójść?
– Tak. Oczywiście doktorze. Bardzo dziękuję.
Za parawanem ubierałam się pośpiesznie, ale słyszałam, 

jak lekarz w trakcie rozmowy telefonicznej tłumaczy, że ma 
u siebie pacjentkę, która wymaga konsultacji. Bardzo pro-
sił o pomoc, bo on stwierdził dużego guza na godzinie dru-
giej, ale nic nie wynika z badań i jelita od środka są czyste. 
Gdy wyszłam zza białego płótna, podał mi nazwisko pani gi-
nekolog i wytłumaczył, jak dojść do oddziału, bo Klinika nie 
jest przecież taka mała. Podziękowałam i ruszyłam we wska-
zanym kierunku.

Nie pamiętam nawet, jak to się stało, że znalazłam się na 
fotelu ginekologicznym. Pani doktor w średnim wieku, miła, 
sympatyczna i ładna, badała rozpoznanego wcześniej guza. 
Powiedziała coś po łacinie i kontynuowała:
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– O! Bardzo nieciekawie to wygląda – zastanowiła się przez 
chwilę, a następnie dodała – Trzeba to wyciąć. Dam pani skie-
rowanie do przyjęcia na oddział.

Nie zdawałam sobie wtedy sprawy, o czym właściwie mówi. 
I nie wiedziałam, że najgorsze dopiero przede mną. Ale byłam 
w tamtej chwili tak zmęczona, że było mi wszystko obojętne.

– Wytną i będzie po bólu – myślałam.
– Proszę zejść na sam dół – instruowała mnie lekarka. – Wej-

dzie pani do izby przyjęć i ustali termin przyjęcia na oddział.
I znowu maszerowałam długimi, wąskimi korytarzami Kli-

niki, na których w oświetlonych miejscach stały wielkie donice 
z kwiatami. To one przykuwały mój wzrok i dodawały otuchy, 
bo były takie znane, takie domowe.

Nagle usłyszałam w torebce dźwięk mojego telefonu. Sama 
byłam zdziwiona, że zapomniałam go wyłączyć przed badaniem.

– Dobrze, że dzwoni dopiero teraz – pomyślałam. Otwo-
rzyłam torbę i niezgrabnie zaczęłam wygrzebywać dzwoniące 
urządzenie. Wreszcie miałam go w ręce.

– Tak. Słucham.
– No cześć. Już myślałam, że nie odbierzesz – odezwał się 

głos w słuchawce.
To był głos najlepszej koleżanki, przyjaciółki, z którą zna-

łyśmy się już od czasów szkolnych.
– Chciałam zapytać, co robicie w sobotę? Wiesz, udało mi 

się załatwić karnet na kręgle. Tor mamy zarezerwowany od 
trzynastej. Pomyślałam, że jeśli będzie nas piątka, to warto wy-
nająć go na dwie godziny – zakomunikowała Joanna.

Bardzo chętnie skorzystałabym z zaproszenia, szczegól-
nie, że mój syn Borys uwielbiał ciocię Asię i jest dla niego 
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najlepszą chrzestną na świecie. Lubimy również grać w kręgle, 
nie jesteśmy co prawda utalentowanymi graczami, lecz wspól-
ne spędzanie czasu i trochę ruchu przynosi wiele satysfakcji. 
Ale w tej sytuacji?

– Nie wiem, co będzie w sobotę. Właśnie jestem w szpi-
talu i idę się zapisać na wycięcie guza. Oczywiście będziemy 
w kontakcie – odpowiedziałam.

– Guza? Jakiego guza? Co się stało? – zapytała zmartwio-
nym głosem.

– Nic wielkiego. Wytną i będzie po sprawie – skłamałam, 
bo tak naprawdę sama byłam w wielkim strachu i nie mogłam 
opanować drżącego głosu.

– Zadzwonię do ciebie wieczorem, to wszystko mi opo-
wiesz.

– Do wieczora. Pa.

Po dłuższej chwili dotarłam do izby przyjęć, ze względu na 
późną porę korytarz był pusty, nie było już pacjentów przyj-
mowanych na poszczególne oddziały Kliniki.

– Tu chyba nikogo nie ma – pomyślałam. Jednak pode-
szłam do drzwi z informacją „Przyjęcia na oddział ginekolo-
giczny”, zapukałam i weszłam do środka. Przy biurku siedziała 
kobieta w białym fartuchu, która spojrzała na mnie, jak na in-
truza. Poprosiła jednak o skierowanie i zaczęła oglądać swój 
duży zeszyt. Po kliku minutach podała mi datę przyjęcia. Bar-
dzo mnie zdziwił tak odległy termin.

– Ale to dopiero za półtora miesiąca. Nie mogę tyle cze-
kać, mam ogromne bóle, muszę jak najszybciej pozbyć się tego 
guza – powiedziałam z przerażeniem w oczach.


