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Uczucie czasem znika. Jednak wiem, że powróci, bo zawsze powraca . Tylko kiedy? 

Może podczas rodzinnego obiadu, wypadu do kina, w sklepie albo w autobusie. Wtedy, gdy 

są obok inni ludzie, potrafię je w sobie zdusić i po chwili o nim zapomnieć. Sytuacja zmienia 

się po powrocie do mieszkania. Tam, gdzie nikt mnie nie widzi, uczucie przejmuje nade mną 

pełną kontrolę. 

Zawsze wiem, że to nastąpi. W sumie to nawet myślę o tym już podczas powrotu do 

domu. Nie usiądę na kanapie. Nie zrobię tego. Wrócę, umyję się i zacznę robić cokolwiek                 

z tego co mam zrobić. Nie pamiętam zazwyczaj co to dokładnie miało by być, ale czuję, że 

pewnie jest to coś bardzo ważnego, coś czego nie mogę odsunąć w czasie. A zatem 

posprzątam, odpiszę na zaległe maile, zadzwonię do tych, co na mój telefon czekają, 

dokończę wszystko co kiedyś rozpocząłem i do czego się zobowiązałem. Oczywiście zaraz po 

wejściu do mieszkania, od razu na kanapę patrzę, a po chwili na niej siadam. Kupiłem ją 

chyba jakiś czas po tym jak się tu wprowadziłem. Po taniości, używaną. Pasuje do wnętrza 

domu. 

Gdy już na kanapie siadam kompletnie zmienia się moje podejście do życia. 

Oczywiście towarzyszy temu pewne uczucie. Bo ja wiem, że muszę coś zrobić,                           

ale jednocześnie nie jestem w stanie. Dosłownie przyklejam się do kanapy - wcale nie 

przesadzam! Fizycznie nie jestem wstanie się z niej ruszyć, tak jakby moje plecy były                    

z ołowiu. Z kolei do ręki przyczepia się mój telefon. I przez resztę dnia, tak jak w dniach 

poprzednich, i poprzedzających te poprzednie, leżę na sofie, rozładowując baterię komórki, 

przeglądając rzeczy absolutnie zbędne. Lub prowadząc w internecie dyskusje polityczne. 

Zastanawiam się czasem jakie znaczenie ma to czy wygram z kimś kłótnię, skoro nawet tej 

osoby nie znam. Jednak, przyznam się, to że potrafię dowieść swojej racji zawsze sprawia mi 

satysfakcję. Czasem oglądam też seriale i filmy, na telefonie, bo nie mam telewizora. Robię to 

tak często, że przy ludziach zacząłem nazywać to moim hobby. Bo głupio jest powiedzieć, że 

lubię bezmyślnie oglądać cokolwiek co znajdzie się na głównej stronie Netflixa. Zamiast tego 

mówię, że interesuje się kinematografią . Brzmi to ładniej i dzięki temu ludzie szanują moje 

opinie, a przynajmniej tak sądzę. 

Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego podejmuje takie decyzje, doskonale wiedząc, że 

będę ich żałować przez resztę dnia i cały dzień następny. Przecież wychodzę z założenia, że 

to jak wygląda moje życie, od czego zależy mój sukces i moja porażka jest determinowane 

przez moje wybory. I niby wiem o tym, a jednak robię wbrew sobie. Nie mogę się od tego 

uwolnić. A niczego tak nie pragnę w życiu jak szczęścia! Więc dlaczego, dlaczego tak 

skutecznie potrafię się przed szczęściem powstrzymywać? 

Kilka dni temu kompletnie się nie wyspałem. Całą noc przewracałem się z boku na 

bok, zastanawiając się czy miałem coś zrobić dnia poprzedniego, a czego pewnie nawet nie 

ruszyłem. Oczywiście nie pamiętałem co to było, tak jak zawsze. Wiem tylko że coś 

faktycznie musiałem, no przecież zawsze jest coś do zrobienia. Może miałem zadzwonić                 

do matki. Albo skontaktować się z ubezpieczycielem. W zmywaku zawsze piętrzą się 



 

 

naczynia, podłogi błagają by je zamieść, a okna by je wymyć. Ale ja zapominam o wszystkich 

moich obowiązkach, czasem nawet o jedzeniu. Gdy mam na to siłę, wszystko ładnie sobie 

wypisuję. Gromadzę listy zadań niewykonanych. Tylko że napisanie tego co mam zrobić nie 

jest przecież końcem zadania. A ja odkładam wszystko na później, mimo że czuję się wtedy 

jakby życie leciało mi z rąk. Boję się, że kiedyś całkowicie stracę nad nim kontrole i zamkną 

mnie gdzieś w psychiatryku.  

O poranku moim ciałem wstrząsnęły dreszcze. Po otworzeniu oczu uderzyło we mnie 

uczucie, takie które całkowicie skręca w brzuchu, zresztą dobrze wiecie o co mi chodzi.                 

Nie przejąłem się tym przesadnie, bo uczucie owo jest nieodłączną częścią poranka. Potem 

wstaję, udaję się do łazienki, myję twarz, zęby, przeczesuje włosy, których poprzedniego dnia 

nie umyłem, by na sam koniec przyjrzeć się dokładnie postaci, która patrzy się na mnie                        

z lustra. Ten, który patrzy na mnie, całkowicie nie odpowiada mojemu wyobrażeniu własnej 

osoby. Z jednej strony widzę podobieństwo, wiem że tak właśnie wyglądam. Tylko nie 

potrafię połączyć siebie w lustrze, ze mną w ciele, który rano poczuł się przytłoczony 

rzeczywistością, a poprzedniego wieczora wyliczał w głowie w jaki sposób marnuje sobie 

życie. Czasem mam wrażenie, że jestem bardziej myślą niż rzeczywistością.  

W tym momencie zazwyczaj patrzę na zegarek, by przypomnieć sobie, że wstałem 

zdecydowanie za późno, i że jeśli się nie pospieszę, to nie zdążę na autobus. Więc tamtego 

dnia, wedle mojego zwyczaju, podbiegłem do szafy i wyciągnąłem z niej kilka 

wygniecionych ubrań, które zacząłem zakładać z nadzieją, że będą wyglądać lepiej kiedy już 

je ubiorę. Jak gdybym miał czas na przebranie się, gdyby jednak wyglądały gorzej niż 

zakładałem. Przecież od razu musiałem wybiec z domu. I tak właśnie to wygląda od kilku lat. 

Zawsze bez śniadania.  

Gdy biegnę na autobus przeklinam moje nikotynowe uzależnienie. Naprawdę 

powinienem rzucić. Strasznie bolą mnie płuca, a przebiegnięcie tych kilkuset metrów jest 

coraz trudniejsze. Poza tym nie rozumiem dlaczego zdecydowałem się na zakup mieszkania, 

które jest tak daleko od przystanku. To było kilka lat temu i na pewno coś za tą decyzją stało, 

ale naprawdę nie pamiętam co. Znajomi doradzają mi, bym po prostu kupił sobie auto.                      

Po pierwsze w moim przypadku nic nie dzieje się tak “po prostu”. Po drugie jazda 

komunikacją miejską jest lepsza dla planety. Ma to jakiś związek z emisją CO2, jestem 

pewien. Przeczytałem o tym w bardzo poważnym artykule, tyle że nie pamiętam, naprawdę 

nie pamiętam jakim. 

Chociaż muszę przyznać, że taka poranna rutyna, nie ważne jak bardzo chaotyczna                  

i niepraktyczna, sprawia mi pewną przyjemność. Mimo że większość poranka mija w dość 

przygnębiającej atmosferze, to cały ten proces, mycia twarzy, czy zmiany ubrań, daje mi jakąś 

energię. Czuję że to właśnie wtedy zmieniam się w osobę, która może przypomina, chociaż 

trochę, człowieka. Przecież nikt nie dowie się, że wczoraj nie zjadłem nic na kolację, i że 

spałem w niezmienionej od dwóch miesięcy pościeli. Gdy już wybiegam z domu wyglądam 

normalnie, standardowo, może jestem odrobinę pognieciony. Dookoła mnie biegają inni,                      

a ja znowu odzyskuje kontrolę. 



 

 

Tyle że ten dzień naprawdę nie wyróżniał się niczym od tych poprzednich.                                        

Ja naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć ostatnich kilku miesięcy. Można zwariować. 

Ledwo co przypominam sobie co działo się przedwczoraj po południu i zastanawia mnie - czy 

to właśnie tak ma wyglądać reszta mojego życia? Czuję się jakbym ciągle przed czymś 

uciekał, a jeśli ta rzecz mnie dogoni, dopadnie, to zostanę rozerwany na miliony małych 

kawałeczków. Przeraża mnie to uczucie, czasem tak bardzo, że mam ochotę zacząć biec jak 

najszybciej i jak najdalej tylko potrafię, byleby przed nim uciec. Bo jeśli to ono przejmie 

kontrolę, to już nie będzie dla mnie ratunku. Stracę szansę na normalność… I tak w kółko. 

Myśli, uczucie, rutyna to jedyne co pamiętam   zeszłych miesięcy, a może nawet i lat? 

Wszystkie dni minione są tak podobne, że nie jestem ich w stanie rozróżnić. Może wpadłem 

po prostu w jakąś spirale czasową i nie wiem jak się wydostać? Nie chcę znowu spojrzeć na 

kanapę.  

 


