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Recenzja książki 
 
 
 Jest już jesień. Liście  okryły ziemię. Jesienny wiatr w gałęziach drzew będzie jej  grał 

nokturny. Chmury będą płakać jesiennymi kroplami... bo dziś dzień zmarłych. Święto tych, których 

czasem na ziemi nikt nie zauważył, którzy nic nie mieli, którzy na ziemi płakali, szukali, ale nikt 

ich nie wysłuchał. To również święto tych, którzy na ziemi z uśmiechem pochylali się nad innymi, 

którzy pomagali, przebaczali, których inni bardzo kochali. 

 Lubię w ten dzień cmentarze, bo jest w nich tyle spokoju, wiary, tyle nadziei i miłości. 

Zadumani ludzie przynoszą  kwiaty i światła, a potem wracają do domów; może ze łzami w oczach, 

może z uśmiechem. Świat bowiem pełen jest kontrastów, różnych odcieni bieli i szarości. 

 Mój wzrok zatrzymał się  gdzieś  na półce w  moim ciepłym domu. Oczy  anioła – 

widziałem przed chwilą kamiennego aniołka na pustym, starym grobie. Jakie miał oczy? Nie 

pamiętam już! Moje Oczy anioła to książka  - autobiografia Lisy Reid spisana wspólnie z pisarką 

Sharon Course, wydana w Polsce w wydawnictwie KDC w 2002 roku. Z okładki wyrywały się  

słowa: „Tak bardzo chcę podziękować za to, że żyję, widzę i kocham”. No tak, czy już mówiłem, że 

życie to pasmo przeciwieństw? Zacząłem czytać... 

 Przeżywałem  historię życia dziewczyny, walczącej z nowotworem mózgu, utratą wzroku, 

depresją, gwałtem, zaburzeniami odżywiania. Poznałem chwile jej życia – zdumiewające, 

wzruszające, czasem bardzo bolesne i szokujące. Bohaterka, dzięki pojawieniu się w jej życiu psa 

przewodnika oraz trosce matki i przyjaciół, potrafi mimo przeciwności losu, nie poddawać się. 

Zaczyna poruszać się samodzielnie, pracować i cieszyć się z życia. 

 Taka wzruszająca opowieść idealnie pasuje do dzisiejszego, jesiennego dnia. Na kartkach 

zauważyłem ślady łez poprzedniego czytelnika... 

 Okazało się, że ta historia ma szczęśliwe zakończenie. Dziewczyna w cudowny sposób 

odzyskuje wzrok. Zaczyna podziwiać zatarte kolory świata, miłości, bicia małego serduszka. 

 Młody czytelniku, jeśli oczekujesz na porcję wzruszeń – przeczytaj tę książkę. Dzięki 

barwnemu językowi i formie pamiętnika czyta się ją w ciągu jednego wieczoru, a pamięta chyba 

bardzo długo. Myślę, że Ty też chętnie przeżyjesz prawdziwą, czasami wstrząsającą walkę 

dziewczyny z losem... Wydaje mi się, że Tobie też mimo wszystko  potrzebna jest  dzisiaj dawka 

optymizmu i radości z życia. Ty też przy niej odpoczniesz, a jednocześnie zastanowisz się głęboko 

nad swoim życiem. 

 Wiem, że jutro przyjdą stare smutki, stare błędy w zeszycie, minusy przy ocenach w szkole, 

stare z martwienia, smutne dni bez słońca. Ale Ty nauczysz się już patrzeć na wszystko inaczej, od 

nowa, lepiej. 


