Droga Ciociu Mirko,
Czy już wróciłaś z twojego wyjazdu? Bardzo bym chciała się z Toba zobaczyć Ciociu. Ty jedyna możesz
mi pomóc bo jesteś przecież od Praw Dziecka a ja nie mogę nawet z Tatusiem rozmawiać ani pisać ani
go zobaczyć naSkypie jak jestem u mamy, a jak się ostatnio połączyłam to wyrywała mi laptopa i
zaczęła nagrywać kamerą co ja mówię do Tatusia i to jest wstrętne i nigdy nie mogę rozmawiać z
Tatusiem. To mnie bardzo boli i płaczę codziennie że nie mogę normalnie do Tatusia dzwonić i teraz
jak wychodzę z mamy psem to idę do sąsiadki i dzwonię bo już do koleżanek mam mnie nie puszcza
żebym nie dzwoniła ani nie pisała do Tatusia od nich. I tak siedzę sama w domu z mamą albo
niańkami ale ani mama ani one się tak naprawdę to mną nie opiekują bo mama zawsze jest na
telefonie i zamyka drzwi i siedzi w sypialni albo pisze u siebie na komputerze a ja sama siedzę cały
czas i co to jest za życie jak nawet nie mam z kim porozmawiać. Mam tyle pytań i ciekawych rzeczy
jakie chce powiedzieć a nawet do Tatusia nie mogę powiedzieć a teraz tylko w szkole mogę
rozmawiać a w domu jest więzienie dla mnie. Proszę posłuchaj mnie i poradź coś Ciociu bo ja tak nie
chce dalej żyć żebym nie mogła normalnie rozmawiać z tatusiem czy koleżankami czy je odwiedzać –
tylko jak mama wyjeżdża na noc to mnie zostawia u koleżanek albo swoich albo moich a ja wolę być u
Tatusia . Na przykład teraz wyjeżdża i ja nie mogę być u Tatusia tylko wtedy mnie daje do koleżanek i
rodzicom mówi żeby mi telefonu nie dawali ani nie pozwolili na komputerze nic pisać to ja dziękuje za
takie prawa dziecka. Wiesz nawet jak mieliśmy teraz zrobić album z najfajniejszych wakacji do szkoły
na 4 strony to mama kazała mi 3 strony zrobić ze zdjęciami jakie ona mi dała i żeby na zdjęcia z
wakacji z Tatusiem była tylko jedna strona, to ja powiedziałam, że dołożę dwie strony żeby dać
zdjęcia z wakacji z Tatusiem to ona powiedziała że mi nie wolno bo nauczycielka kazała tylko na 4
strony – widzisz jaka jest? A ja i tak dałam dwie strony ze zdjęciami z Tatusiem to tylko krytykowała te
zdjęcia i album i tak jest zawsze. Znowu była zła że głowy nie umyłam u Tatusia a u niej w domu nie
mogę bo oszczędza na szambie i tak co chwilę. Wkładki musze nosić do rozsznurowanych butów co
mi kupiła bo nie chciała mi kupić innych żeby dobrze mi się chodziło tylko takie z niskim podbiciem i
musze chodzić z rozwiązanymi żeby nie gniotły. Wiesz Ciociu nie rozumiem przecież Tatuś może kupić
mi dobre buty a ona nie? – Nie chcę z nią mieszkać i tyle. Jestem nieszczęśliwa u mamy. Kiedy mogę z
Tobą porozmawiać bo Ty na pewno mi pomożesz. Pamiętasz jak Ci już dawno mówiłam że mama robi
mi przykrości i że nie jestem szczęśliwa no i nic się nie zmieniło tylko na pokaz jest inna jak kuratorka
przychodzi albo kiedy mamy gości albo w kościele. Wtedy mnie na siłę tuli i jest taka sztuczna, że cos
okropnego bo taka nie jest jak jest ze mną. Jak teraz była kuratorka to mi aż wbijała paznokcie tak
mnie na siłę ciągnęła żebym siedziała na jej kolanach przy tej kuratorce i nic nie pozwala mi samej
powiedzieć tylko mówi za mnie a ta kuratorka tez nic nie chce ode mnie wiedzieć i ze mną nie
rozmawia tylko o mnie i słucha mamy jak ta mówi same okropności o mnie i o tatusiu, że jestem
niegrzeczna, albo jak to ona mi pomaga ze szkołą i jak razem się bawimy a to nie prawda . Proszę
odpisz to przyjadę do Ciebie bo poproszę Tatusia żeby mnie zawiózł Ciociu do Ciebie. Wiesz
wszystkim mama mówi że tatuś mnie zmanipulował a ja jestem nieszczęśliwa bo mama nie daje mi
szczęścia i nie traktuje mnie jak człowieka tylko jak jakiegoś więźnia i nienawidzę tego. W szkole mam
raczej piątki i szóstki bo się z Tatusiem uczę i staram się dobrze uczyć i super odrabiam lekcje ale
więcej uczyć się nie mogę ani języków ani na sporty tez mnie mama nie zapisała i nudzę się
potwornie jak jestem w domu a jak każę dzwonić do niej niańkom to mama mówi że będzie za pół
godziny a jest za 3 i pół a nie za pół i tak zawsze i co to jest za życie Ciociu ? Aa teraz mama jeszcze
kamery pozakładała i dzwoni do opiekunek i daje mnie do telefonu i mówi ja widzę co Ty robisz w
pokoju i to jest wstrętne Ciociu. Widziałam na filmach to w więzieniu tak jest? Pa. Angelika

