
Wyjątkowo, bezglutenowo! 
 
Kiedy jest się osobnikiem płci żeńskiej w wieku lat 16, zwykle głównym tematem 

do rozmyślań są… hmmm… chłopcy. Imprezy. Szalone przyjaciółki. Brak chłopców, brak 
imprez, brak szalonych przyjaciółek. Oraz oczywiście zrzędliwi rodzice. Na dalszym 
planie tych nastoletnich rozmyślań są mniej ważne sprawy, czyli szkoła, nauka i przyszła 
kariera. I wierzcie lub nie, ale kiedy nastolatka ma coś takiego, jak dajmy na to celiakię, 
jest dokładnie tak samo! To wręcz irytujące, że cały świat zwraca największą uwagę na 
to, co jesz. Nikogo nie obchodzi, że dzisiaj włożyłaś nową sukienkę w groszki. W groszki! 
Ilu z was ma sukienkę w groszki? Albo że przez oszałamiająco różowe paznokcie 
zarwałaś nockę i NALEŻAŁOBY zwrócić na nie uwagę. Nie! Każda nowopoznana osoba 
zapyta: 
- Jak sobie z tym radzisz? Przecież to okropne! 
- Eee… Nie jest tak źle, daję radę. (Halo! Moje paznokcie! Nie widzisz?!) 
- Ja bym nie wytrzymała! Współczuję… 
W tym momencie zawsze zapada niezręczna chwila ciszy. A ja robię minę w stylu „I ty, 
Brutusie przeciwko mnie…” 
 
Droga koleżanko! Kolego też ewentualnie, choć ci jakoś bardziej mężnie znoszą ten njus, 
że ktoś nie trawi glutenu. Musiałabyś wytrzymać! Ja nie miałam na to wpływu. Powinnaś 
się cieszyć, że jesteś zdrowa, a nie jęczeć tu nade mną. Ja się czuję niezręcznie, kiedy 
użalasz się nade mną i przepraszasz mnie po nieprzemyślanym poczęstunku 
ciasteczkami. Droga koleżanko, ja mam 16 lat, właśnie zmieniłam szkołę, zaczynam 
nowe życie w liceum i wszyscy dookoła są Nowi. Wiesz ile razy dziennie muszę tego 
wysłuchać? Tłumaczyć się, że mam dziwne rzeczy w śniadaniówce? 
Mam dość. Idę do domu. Zmyję te paznokcie. 
 
A w domu? Czeka nadgorliwa mama z serią pytań: „A jadłaś coś? A drugie śniadanie ci 
przecież zapakowałam. A co jadłaś? A sprawdziłaś, czy możesz?” Tsa… własna matka 
zamknie ci życie w talerzu. A ja sobie myślę, że to powszechne przekonanie o 
nastoletnim roztargnieniu i bezmyślności w temacie diety jest mocno przesadzone. 
 
W imieniu swoim apeluję: 
Odpuście mi! Ja naprawdę potrafię o siebie zadbać! Naprawdę nie kręci mnie 
perspektywa życia z bólem brzucha, anemią i całą resztą makabrycznych dolegliwości. 
Szanowna reszto świata, dieta to nie wyrok. To dosyć śmieszne, ale prawda jest taka, że 
przejmujecie się tą sprawą dwa razy bardziej niż ja.  
A ja chcę być normalna.  
Wyjątkowa, ale nie przez chorobę. 
Idealnie niedoskonała! 
Mamo, zmywacz do paznokci się skończył! 
 
No dobra, zgłodniałam. 
- Maaamo! Co jest dla mnie do jedzenia? 
 
 


