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Mieszkam tu od zawsze. Za rok już tak nie powiem. Mieszkam zmieni się w ‘’mieszkałam’’,                 

a zawsze w ‘’długo’’ lub ‘’całe dzieciństwo’’.  

Jeszcze cztery lata temu nie mogłam się doczekać momentu, w którym wyjdę i już nie wrócę, 

przynajmniej nie w taki sposób jak zawsze wracałam. Chciałam codziennie otwierać drzwi w odległym 

miejscu, którego jeszcze nie poznałam.                                                                                                                                                                

W siódmej klasie nauczycielka dziwnego przedmiotu, którego nazwy nie pamiętam zapytała nas 

„jakie są wasze marzenia?”. Na samym środku mojej kartki bez zastanowienia przykleiłam 

amerykańską flagę. „Zamieszkam w Nowym Jorku, zostanę kimś, osiągnę wszystko”.                                                                                                                                                   

Były to plany i marzenia zupełnie innej osoby. Ale wtedy byłam z nich dumna: wyjechać jak najdalej               

i jak najszybciej, odciąć się od dawnego życia i zbudować nowe, lepsze. Wymazać siebie z mojego 

domu. Wymazać mój dom ze mnie. Jak gdyby nigdy nie było mnie tu na stałe. Jakbym tylko 

przechodziła. Nie miałam wtedy dobrego powodu, żeby uciekać, ale mimo tego pogardzałam 

wszystkim dookoła. Wydawało mi się małe i nieważne w porównaniu z tym co czekało na mnie w 

wielkim świecie i miejscach, o których słyszał każdy.  

Wydaje mi się, że od tamtego momentu dzieli mnie wieczność, a to zaledwie parę lat. 

Gdybym miała opisać mój dom nieznajomemu, powiedziałabym ‘’jest tu całkiem ładnie’’. Nie 

wyjątkowo, nie pięknie, po prostu całkiem ładnie. Przypadkowy turysta pewnie powiedziałby „jak tu 

cicho i spokojnie!” po czym odjechałby w stronę czegoś bardziej interesującego, szybko zapominając 

o cichym i spokojnym. Właśnie takich turystów tu spotykam. W słoneczne dni zawsze robią sobie 

zdjęcia na kamiennym moście w parku. Kiedy ich mijam czuję się jakbym była w posiadaniu wielkiej 

tajemnicy. Bo to właśnie ja wiem, że zimą idąc po zmarzniętym stawie można pod tym mostem 

przejść, a nocą oświetla go niebieskie światło, które sprawia, że zaczynasz myśleć o wszystkich 

obejrzanych filmach kryminalnych. Co kilka dni pojawia się tam starszy pan. Wygląda jak 

motocyklista, tylko że na najbardziej ekstrawaganckim rowerze jaki widziałam w życiu i dokarmia 

stado gołębi. Rozganiający gołębie pies nie jest dla mnie zwykłym kundlem, ma swoje imię i jedyny w 

swoim rodzaju charakter. Pamiętam ton głosu właściciela i ścieżki, którymi zwykle spaceruje. Pewnie 

na zawsze pozostanie dla mnie panią Luny albo panem Cekina. Rozmawiamy o swoich psach, rzadko 

o sobie, bo nie mamy takiej potrzeby. Zostajemy anonimowi mimo tego, że wiemy o naszych 

zwierzętach prawie wszystko. 

Znam każdy skrawek ziemi na pamięć. Każdą ścieżkę, chodnik i drzewo. Nie muszę myśleć 

dokąd idę, bo byłam tam już tak wiele razy. To pewnie jedyne miejsce na ziemi, w którym nie potrafię 

się zgubić.  

Mam swoje ulubione miejsca, poza wydeptanymi ścieżkami.  Drogi bez końca między dwoma 

stawami albo aleję z drzewami starszymi od wszystkich znanych mi osób, gdzie człowiek czuje się 

mały. Zielone trawy przy rzece, w których mój pies nieudolnie poluje na żaby. Lubię tam po prostu 

być, jakby czas się zatrzymał. W takich momentach myślę, że miałam szczęście. Urodziłam się w 

miejscu, które mogę nazywać domem. Pokochałam jego nieuczęszczane uliczki, tajemnice i ciszę. 

Jednak niektórzy odmawiają mi prawa do bycia częścią tego miejsca.  

Mój dom czasem mnie krzywdzi, krzywdzą mnie jego mieszkańcy. Nie podoba im się kim 

jestem, brzydzą się mną. Wystarczy tęczowy kawałek materiału. Te sześć kolorów sprawia, że 



 

 

sąsiadka przestaje się do mnie odzywać a uśmiech miłego pana w sklepie staje się grymasem. 

Niektórzy zaciskają usta, marszczą powieki – zaczynają oceniać. Szukają najlepszych przymiotników 

do opisania tak dziwnego zjawiska i cieszą się, że im się udało. Udało być tymi normalnymi. Nie lubię 

myśleć o tym, kim się wtedy staje. Kiedyś bałam się złego słowa, krzyku, gestu. Teraz boję się rzadko. 

Zastąpiłam to uczuciem, które uważam za jedno z najmniej wdzięcznych – obojętnością. Obojętność 

ukrywa emocje, z którymi sobie nie poradzę. To właśnie wtedy moje wcześniejsze ‘’chcę stąd 

wyjechać’’ zamienia się w ‘’muszę stąd wyjechać’’. Tylko że ja już nie chcę uciekać. Nie pozwolę, żeby 

ktoś odebrał mi to co zawsze należało tylko do mnie. Zmusił mnie do wyjazdu. Podjął decyzję za 

mnie. 

Przez ten czas zaczęłam doceniać niewielkie rzeczy i sprawy jak kolorowe liście na ścieżce czy 

głaskanie kota sąsiadów. Wcześniej zabraniałam sobie lubić to miejsce. Wierzyłam, że mój wyjazd 

usprawiedliwi tylko złość. Złość na brak możliwości i niezauważalność dla świata. 

Teraz ten większy świat także postrzegam jako niejednoznaczny. Przestał być idealny. Przestałam go 

podziwiać. Przestałam go rozumieć. Stracił swój dawny blask ale zyskał odcienie szarości i realność. 

Dowiedziałam się jak dużo ma wad, ale mimo wszystko chcę być jego częścią. 

Kiedyś wszystko było oczywiste, a mi żyło się łatwiej bo nie miewałam wątpliwości.                         

W pewnym momencie wszystko stało się skomplikowane, niejasne albo trudne. Dzisiaj pozwalam 

sobie nie wiedzieć. Nie rozumieć. Nie oceniać. Coraz rzadziej używam słów ‘’dobre’’ czy ‘’złe’’.  

Niektórych rzeczy nie umiem już ocenić, waham się, decyduję na neutralność. 

Chciałam też w coś wierzyć, wierzyć bezgranicznie. Byłam zła, że nie potrafię. Zazdrościłam 

ludziom religijności, pewności, że wszystko ma jakiś sens. Bałam się, że jestem wybrakowana, bo to 

co było dla innych niepodważalne dla mnie pozostawało opowieścią. Nigdy nie odnalazłam poczucia, 

że jest coś więcej, a niedawno przestałam szukać. Pytania zastąpiłam odpowiedzią: nie wiem.  

Nie wiem jak będzie wyglądało moje życie kiedy wyjadę. Nie umiem wyobrazić sobie 

mieszkania w innym domu, w obcym mieście wśród nieznajomych ludzi. Wiem tylko, że będę tęsknić. 

Tęsknić za wszystkim. To duże słowo, ale całe moje życie dzieje się tutaj. W moim miejscu. Co 

roku jego wygląd trochę się zmienia, ale jednocześnie zawsze pozostaje taki sam. Boję się momentu, 

w którym zastanę widok innym niż go zostawiłam, coś przegapię, czegoś nie poznam. Nie będę 

wiedziała kiedy zamknęła się piekarnia z najlepszymi rogalikami w mieście, sąsiadka zmieniła fryzurę, 

a z okolicznego parku zniknęło kilka drzew. Boję się, że przestanę być częścią tego, czego teraz nie da 

się ode mnie oddzielić. 

Niedługo wyjeżdżam. Za mniej niż rok mogę studiować w Amsterdamie. Nigdy nie 

mieszkałam w dużym mieście, nigdy nie byłam sama. Nie lubię zmian ale jestem pewna, że właśnie 

tam chcę znaleźć  nowy dom, stać się jego częścią i poznać wszystkie tajemnice. Nie wiem ile zajmie 

zanim z turysty zmienię się w kogoś więcej, ale jestem cierpliwa, zaczekam. Od mojego pierwszego 

domu dostałam wszystko co mogłam i już wiem, że nie znajdę tu życia jakiego szukam. Jednak 

żegnam się nie dlatego, że muszę, żegnam się dlatego, że chcę. 

 


