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Drogi Rafale, 

Kiedy czytasz ten list, nie ma mnie już prawdopodobnie w Warszawie.  Nie chcę z tobą  

rozmawiać przez telefon, bo na pewno będziesz próbował mnie przekonać, żebym 

wróciła do domu. 

Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Siedziałeś w restauracji z Twoją byłą żoną. Ja tam 

pracowałam jako kelnerka. Tego dnia ona poprosiła cię o rozwód. Widziałam, jak 

trzymałeś ją za rękę i patrzyłeś jej w oczy. Prosiłeś, żeby została, bo ją kochałeś. Tego 

samego dnia, kilka miesięcy później siedziałeś przy barze w tej samej restauracji, a ja 

robiłam ci drinki.  Byłeś bardzo pijany, a ja bardzo zmęczona. Mimo to zakochałam się 

w Tobie od pierwszego wejrzenia.  Zaprosiłeś mnie do siebie (ty). Powiedziałam: w 

porządku i od tego dnia zaczęliśmy się spotykać.  

Wszystko było idealne do momentu, kiedy poznałam Twoich rodziców. Wiedziałam, że 

są dla Ciebie bardzo ważni, ale nie miałam pojęcia, że jesteś ich jedynym synem i 

odwiedzają Cię codziennie. Twój ojciec nie jest taki zły. Jest po prostu leniwy i źle 

wychowany. Kiedy zapraszaliśmy ich (oni) na obiad i przygotowywaliśmy razem 

jedzenie, on nigdy nam nie pomógł. Nigdy nie zapytał nas/mnie, czy może nakryć do 

stołu albo pozmywać po obiedzie.  Zawsze włączał telewizor i czekał na gotowe. 

Myślałam wtedy, że Ty na szczęście jesteś inny.  

Prawdziwym problemem jest twoja matka. Nigdy jej się nic nie podoba. Cały czas mnie 

(ja) krytykowała. Nie podobało jej się nasze mieszkanie, nie smakowało jej moje 

jedzenie. Krytykowała nawet moją pracę. „ Ona nigdy nie zrobi kariery i nie będzie 
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zarabiała tyle co Ty ” mówiła do Ciebie tak, jakbym jej nie słyszała. Ale słyszałam ją 

bardzo dobrze. Było mi bardzo przykro, kiedy mówiła o mnie okropne rzeczy, a Ty mnie 

nie broniłeś. Najgorzej czułam się, kiedy porównywała mnie do Twojej byłej żony. 

„Basia zawsze zapraszała nas, to znaczy twojego tatę i mnie, na obiad w niedzielę, a 

ona tylko chodzi z tobą (ty) do restrauracji i wydaje twoje pieniądze”.  Chciałam ją 

szanować. Szukałam sposobów, żeby mnie polubiła. Niestety. Wszystko na marne. 

Kiedy złamała nogę i przeprowadziła się do nas „na kilka dni”, w końcu zobaczyłam, kto 

jest dla Ciebie (ty) ważniejszy. Kiedy chciałam się zrelaksować po pracy na kanapie z 

książką i kieliszkiem wina, ona włączała wtedy seriale w telewizji, żeby mnie 

zdenerwować. Ciągle chciała spędziać z nami (my) czas. Przeszkadzała nam w sypialni. 

Nigdy nie mieliśmy ani chwili tylko dla siebie . Kiedy odwiedzali nas  znajomi, 

opowiadała im o moich problemach ze zdrowiem i w pracy oraz twoich sukcesach. 

Śmiała się ze mnie, a Ty jej nic nie powiedziałeś. 

Zachowywała się jak gospodyni. Ignorowała mnie kompletnie, tylko Ciebie (ty) pytała 

o zdanie. Nie pomagała mi/ nam w domu, robiła mi na złość. Myślałam, że Ciebie też 

to irytowało, ale ani razu nie zwróciłeś jej uwagi. Kiedy nasze ślubne zdjęcie zniknęło z 

komody, a na jego miejscu pojawiło się Twoje zdjecie z nią (ona), nie wytrzymałam. 

Bardzo się z nią pokłóciłam. Miałam ochotę ją uderzyć, ale tego nie zrobiłam. Zamiast 

tego spakowałam walizkę i wyszłam z domu. Nie wrócę do niego dopóki ona tam jest. 

Nie chcę już nigdy jeść z nią obiadu, nie chcę, żeby chodziła z nami do kina. Nie chcę, 

żebyś dzwonił do niej (ona) po pracy i informował ją, że za pół godziny będziesz w 
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domu. To nie ona jest Twoją żoną, ale ja nią. (ona) jestem. Musisz to w końcu 

zrozumieć.  

Kiedy wrócisz do domu, jej (ona) też tam nie będzie. Zawiozłam ją do parku na drugim 

końcu miasta. Zabrałam jej telefon, portfel i kulę, żeby nie mogła wrócić do naszego 

domu. Przepraszam, ale zasłużyła na to.    

Zadzwoń do mnie , kiedy zdecydujesz się, która z nas (my) jest dla Ciebie ważniejsza. 

Całuję,  

Gosia 

 

Słownictwo: 

Przekonywać  / przekonać kogoś – to persuade somebody 

Prosić / poprosić kogoś o rozwód – to ask someone for a divorce 

Nakrywać/ nakryć do stołu – to make a table 

Zmywać/ pozmywać – to do dishes 

Bronić / obronić kogoś – to fight for someone/ to protect someone 

Polubić kogoś – to start liking somebody 

Porównywać / porównać kogoś do kogoś – to compare somebody with somebody 

Przeszkadzać / przeszkodzić – to disturb 

Zwracać / zwrócić komuś uwagę – to reprimand somebody 

Pytać / zapytać kogoś o zdanie – to ask someone for opinion 

Wytrzymywać/ wytrzymać – to stand/ to bear 

Kłócić się / pokłócić się z kimś – to fight with someone 

Uderzać/ uderzyć kogoś – to hit somebody 
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Zawozić/ zawieźć kogoś gdzieś – to drive somebody somewhere 

Kula – walking stick 

Zasługiwać /zasłużyć na coś – to deserve something 

 


