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Trzaskam drzwiami. Mama już na mnie czeka. Szybko naciągam na siebie kurtkę, poprawiam 
plecak i biegnę do niej. Podchodzi ze mną na początek ścieżki. 
-Trzymaj się ciągle niebieskiego szlaku, tam masz tylko kawałek żółtym, ale sprawdzaj sobie 
na mapie. 
-Dobra, pójdę za ludźmi.  
-Byle nie w krzaki.  
Uśmiecham się ironicznie i rozglądam dookoła. Zapada cisza, żadna z nas nie wie, co 
powiedzieć.  
W końcu mama ją przerywa. Ona zawsze działa, ja myślę.  
-No, to baw się dobrze. 
-No, ty też. 
Chłonę tą chwilę. Ostatnią chwilę naszej relacji. Za parę minut ta nić pęknie, ja w końcu 
oficjalnie odetnę pępowinę, opuszczę gniazdo. Ona to wie, ale nigdy nie przyzna tego na głos. 
Jakby była zbyt ważna na okazywanie uczuć. Jakby okazywanie uczuć niosło za sobą 
cierpienie, więc lepiej udawać, że wszystko jest okej.   
-Wszystkiego najlepszego! – woła za mną. 
Dziś wypada dzień moich osiemnastych urodzin. 
-Nawzajem!  - odpowiadam. 
Dziś wypada dzień jej trzydziestych szóstych urodzin.  
Ona się odwraca, już wybiera numer na komórce. Wraca do domu, ma do czego wracać, nie 
ma już nas, matki i córki, dwóch istot przeciw całemu światu. Zostałam sama. Ja, w dniu 
moich osiemnastych urodzin. 
Ruszam w drogę. 

Podobno kiedy miała cztery lata, wyszłam z domu i poszłam do sąsiadów. Mała, czteroletnia 
uciekinierka. Nasza ulica to jedna wielka rodzina, wszyscy żyli w zgodzie, ja byłam wnuczką 
kilku nazwisk. Czterolatka nie była zapewne świadoma wagi ucieczki. Ale z tej czterolatki 
wyrosła dziewczyna, która pragnęła świata i wychodziła, bo ten ją wołał, bo życie codzienne 
nie oferowało jej wystarczająco dużo, by zaspokoić  pragnienie przeżywania pełni życia. Po 
lekcjach uciekałam w pola, a potem godzinami próbowałam "rozgryźć" śpiew ptaków, 
analizowałam ruchy ich skrzydeł, marząc o podobnej możliwości zrzucenia ciężaru 
człowieczeństwa i wzniesienia się wyżej. Patrzyłam jak niebo odbija się w leśnym strumieniu, 
wdychałam zapach traw i szukałam bicia serca na korze drzew. Nie miałam dość. Jakby świat 
zawarł kawałek swej duszy we mnie, a ona, zawsze spragniona, zawsze gorąca, pragnęła 
powrotu do domu. 
 

Dziś czuję się jak ta czterolatka. Wychodzę. Szukam domu. 

Jest wcześnie, ale paru ludzi już schodzi z góry. Kiwają głowami, witamy się przelotnie, 
zawiera się między nami więź, która łączy wszystkich miłośników gór, przez parę sekund 
jesteśmy sobie przyjaciółmi, towarzyszami podróży, powiernikami największych sekretów. 
Przed czym uciekacie? Co nas zaprowadziło aż tu, do krainy oddechu, nieistnienia? Co nas 
skazało na wygnanie do miejsca pokuty? Bo właśnie w tym momencie stajemy się 
niepowtarzalnymi punktami w czasie, tylko my wiemy o swoim istnieniu, patrzymy sobie w 



oczy i w tych uśmiechach widać całą tęsknotę, która zaprowadziła nas tu, do korzeni.  
Choć ja zawsze myślałam, że pochodzę z morza. 

Miałam siedem lat, kiedy pierwszy raz byłam nad morzem.  
Może wtedy zrodziła się moja miłość do tego miejsca – ja, mama i tata, szczęśliwa rodzina, 
pierwszy raz na wakacjach, tak daleko. Ja zawijałam na siebie wodorosty, tata udawał 
wieloryba, a mama była mamą, zbyt ważną na takie rzeczy. Pamiętam hotel i pokój zabaw, w 
którym poznałam Agnieszkę. Nigdy później zawieranie znajomości nie przychodziło mi tak 
łatwo. Pamiętam plażę i rozsypujące się zamki z piasku. Nigdy później zabawy na plaży nie 
wydawały się takie oczywiste. Pamiętam chodzenie po straganach i kupno flagi pirackiej. 
Nigdy później żaden zakup nie sprawił mi takiej radości. I pamiętam też moich rodziców 
razem. Nigdy później nie pojechaliśmy na wspólne wakacje. 
Ale pamiętam również morze. Ono za każdym razem zachwycało mnie coraz bardziej. 

Przystaję na chwilę. Dyszę lekko, w duchu śmieję się z siebie. Sprawdza się to, czego się 
obawiałam – bez towarzystwa, które mnie przytrzymuje, ja idę przed siebie, jakby mnie coś 
goniło. Dzisiaj to już jednak bez sensu, przekroczyłam próg, jestem dorosła. Nie ucieknę od 
tego. Los już osiągnął swój cel, złapał mnie uciekającą przed biegiem czasu, teraz pewnie się 
śmieje, bo tak uporczywie wierzyłam, że jestem w stanie go pokonać, że mogę nie dorastać, a 
byłam tylko kolejną naiwną ofiarą. Potrząsam głową. 
Głowa.  
Moja własna głowa. 
To właśnie przed nią chcę uciec. 
Ruszam dalej. 

Jeśli miałabym wskazać moment, kiedy zorientowałam się, że wszystko jest kruche i ulotne, 
byłby to wieczór, kiedy siedzieliśmy wszyscy razem i oglądaliśmy telewizję. Ja, tata i mama. 
Tata łaskotał mnie, a ja się śmiałam i rzucałam po łóżku. W końcu jednak uderzyłam głową w 
ramę. Płakałam długo, histerycznie, mama krzyczała na tatę, mówili, że mam wstrząs mózgu. 
Oczywiście skończyło się to tylko guzem, nie szpitalem, ale wtedy się dowiedziałam, że nie 
może być zawsze fajnie. Że chwile największej ekscytacji kończą się największą rozpaczą i 
nawet piękne zamki z piasku się w końcu rozsypią. 
Minie parę lat, zanim utwierdzę się w tym przekonaniu. 
A potem jeszcze kilka, zanim pogrążę się w ciemności. 

Na niebie świeci słońce, co jest  niespotykanym zjawiskiem w ostatnim czasie. Chłonę jego 
promienie, jestem święcie przekonana, że człowiek też uprawia fotosyntezę, że to natura 
wyznacza nasze samopoczucie. W końcu odkąd ono znowu świeci, ja znajduję powody, by 
wstać z łóżka. Chyba nie tylko ja, bo wreszcie trafiam na ludzi na szlaku. Są to dwie 
przyjaciółki, stoją pod drzewem, śmieją się z czegoś, jedna je kanapkę. Uśmiecham się do 
nich, ale tak naprawdę uśmiecham się do siebie i do Oliwii. W mojej głowie będziemy 
nieśmiertelne. 

Poznałyśmy się w zerówce. Nie znałam wtedy siły i konsekwencji nieznaczących decyzji, ale 
my przypadkiem ją podjęłyśmy albo została ona podjęta za nas i zostałyśmy wtedy związane, 
całą podstawówkę mówiono na nas ,,papużki-nierozłączki”, byłyśmy uważane za jedność. 
Byłyśmy siostrami. Wychowałyśmy się nawzajem, dlatego obie istniałyśmy dla siebie, 
dopełniałyśmy się. Niewielu ludziom się to przytrafia. Ale mnie się przytrafiło. 
Tylko rok temu w moje urodziny wystawiła mnie dla gościa, który teraz jest jej chłopakiem.  
Dawno z nią nie rozmawiałam. 



Drzewa na moment się rozrzedzają, a ja przystaję, by spojrzeć na rozciągające się w oddali 
miasto. To chyba ono mnie zmusza do drogi. Z daleka wygląda tak obiecująco, ale zbliż się 
choćby o krok, a cię osaczy, porwie, pochłonie. Są dobrym tłem do wykorzystania filtrów z 
Instagrama, ale odłóż telefon i spójrz w twarze tych wszystkich zagonionych ludzi. Czemu tak 
muszą biec? Dokąd ich to prowadzi? Witryny pełne są sztucznych uśmiechów i chwytliwych 
haseł reklamowych. W ulicznym tłumie łatwo wszystko ukryć. Ciężko znaleźć tam prawdę.  
I to mnie przeraża. 

Mam mnóstwo wspomnień, kiedy jeszcze byłam mała, a mama, ciocia i jej koleżanki 
wpakowywały się do naszego auta na wielki wyjazd na zakupy. Podróż do większego miasta, 
by robić zakupy w galeriach handlowych,  to było coś, wydarzenie, które robiło na mnie 
ogromne wrażenie. Ja, mała dziewczynka, rzucona w wir wielkiego miasta. Kochałam to, to 
inne życie, życie, którego nie znałam. Patrzyłam przez okna i się zachwycałam. Wracając, 
widziałam „światła miast”, tak nazywałam je w głowie, które do dziś za mną chodzą. 
Widziałam tyle zapalonych lamp, tyle płonących serc i iskier w oczach. Każde światełko było 
dla mnie nową historią, każde coś za sobą kryło. Miasta były więc szczególnym skupiskiem 
historii, a ja zawsze miałam do nich słabość. 
Moje oczy dalej wieczorami szukają świateł miast. 
Od tamtego czasu poznałam jednak za dużo historii, by wciąż wymyślać nowe. 

Kawałek dalej już wiem, dlaczego trafiłam na taki widok na miasto. Leży tu mnóstwo ściętych 
drzew, leżą wzdłuż drogi poukładane jedno na drugim. Przysiada na nich starszy mężczyzna. 
Kiwam mu głową, on odpowiada. Mijam go, ale zerkam na niego ukradkiem. Człowiek i 
drzewo. Tak idealnie do siebie pasują. Za parę, parędziesiąt lat znajdą się w podobnej 
kombinacji, tym razem będą to już zimne zwłoki w drewnianej trumnie. Ale dzisiaj, tutaj, jest 
jeszcze tyle życia. 

Odkąd pamiętam wyśmiewano mnie za bycia „obrończynią przyrody”. Byłam gotowa wiązać 
się do drzewa, kiedy mieli je ścinać, histeryzowałam każdej wiosny, kiedy dziadek z wujkiem 
zwozili ścięte konary. Kiedy myśliwi wychodzili do lasów, ja najgłośniej rozmawiałam o tym 
przy niedzielnym stole. W końcu tu chodziło o kawałek mojej duszy. Wychowałam się na 
tamtych łąkach, moją młodość zamknęłam w tamtych lasach. Widzieli mnie, powinni mnie 
rozumieć, a oni jedynie kiwali głowami. Tylko dziadek wciąż zabierał mnie ze sobą, 
siadywałam za nim w traktorze i cieszyłam się życiem, jakie mi się trafiło. Kiedyś 
rozrzucaliśmy nawóz,a ja na postoju przy lesie  wyciągnęłam z traktora nóż i wyryłam na 
drzewie serce a w środku napisałam: Ola + Dziadek. Uwielbiałam to drzewo. Miałam 
nadzieję, że będzie tam stało długo po nas, że utrzyma wspomnienie naszej dwójki w 
słoneczne popołudnie. Te drzewa były tu długo przed nami, my mogliśmy się tylko przed nimi 
pokłonić i schronić się w ich cieniu. 
Ale przyszli inni ludzie i zostawili po sobie inny ślad. 
Ścięli nasze drzewo. 
Oczywiście nikogo poza mną to nie przejęło. 
Ja coraz głośniej krzyczę, a dziadek coraz więcej pije. 

Słyszę odgłos płynącej wody, kawałek dalej zza zakrętu wygląda niewielki strumyk. Podchodzę 
bliżej i siadam na kamieniu. Obok widzę ojca z synem. Chłopak kończy jeść ciastko, ojciec 
zabiera  papierek i chowa go do plecaka. Woła syna za sobą, ale ten patrzy na niego 
błagalnym wzrokiem. Mężczyzna wzdycha i bierze dziecko na barki. Mijają mnie, ale ja jeszcze 
długo słyszę radosny śmiech chłopca. 



Zawsze byłam tylko ja i mama. 
My dwie przeciwko światu. 
Byłam wystarczająco pojętnym dzieckiem, żeby wiedzieć, że między rodzicami się nie 
układało. Spali w osobnych pokojach, rzadko rozmawiali bez podnoszenia głosu, nigdzie 
razem nie jeździli. Mama urodziła mnie w swoje osiemnaste urodziny i zawsze czułam się tak, 
jakbym odebrała jej młodość. Ona jednak postanowiła wyszaleć się ze mną. Zjeździłyśmy pół 
Polski, zdobyłyśmy najwyższe szczyty Beskidów, robiłyśmy zakupy w każdej galerii na 
Wybrzeżu. W mojej głowie miało tak być już zawsze.  
My dwie przeciwko światu. 
Ale potem pojawił się On. Okazało się, że mama jest w ciąży. Rozwiodła się z tatą, urodziła 
syna i mieszka w naszym domu ze swoim nowym facetem. 
Ja tu jestem tylko gościem. Teraz moim domem znów stały się pola. Znów uciekam. 
Świat zyskał nowego zawodnika, a ja zostałam sama. 

Słońce jest coraz wyżej na niebie. Ścieram pot z czoła. Przede mną idzie grupa znajomych, 
mniej więcej w moim wieku, mijam ich szybko, chcę uniknąć kontaktu wzrokowego. Jestem 
niewolniczką opinii, w głowie wymyślam wszystkie możliwe teksty na mój temat. „O, patrzcie 
jaka ważna”. „Ona nie ma przyjaciół, ale mi jej szkoda”. „Taka dupa idzie sama w góry?” 
Oni nie wiedzą, że ja wybrałam samotność. 

W podstawówce miałam dobrą siłę przebicia, więc wszystkie imprezy zawsze były u mnie. 
Zapraszałam prawie całą klasę i potrafiliśmy wszyscy razem wspólnie bawić się w moim 
domu. W gimnazjum dalej prowadziłam swoją paczkę, dalej za wszelką cenę chciałam ich 
przy sobie przytrzymać. Potem się zorientowałam, że im wcale nie zależało. Słyszałam teksty: 
zmuszasz mnie, żebym do niej szła, a ja nie chcę, inni pytali tylko, kiedy kolejna impreza, bo 
chcieli się napić poza domem. Minęło dużo czasu, zanim przestałam się łudzić. Odkąd rodzice 
nie są razem, ani razu ich do siebie nie zaprosiłam. 
A oni nie spytali, co u mnie. 

Jestem już prawie na szczycie, przede mną ostatnia prosta. Zdobyłam mniejszy szczyt, stoi na 
nim kapliczka, a pod nią pali się znicz. Śmierć na tle nieskończoności, gdzie góry piętrzą się 
powoli, bez końca, niewzruszone ruchem wskazówek zegara, tu my, krusi, się rozpadamy.  
Dobrze wiem, jak łatwo można się rozpaść. 

W szkole pierwszą osobą, nawet przed Oliwką, z którą zostałam związana, był Mieszko. Nasze 
rodziny się przyjaźniły, toteż zgodnie z zasadami wiejskiej społeczności zostaliśmy zeswatani i 
skazani na swoje towarzystwo. On był głośny, ja cicha, on wolał wymyślać akcje, o których się 
mówi szeptem na lekcjach, ja zapisywałam się w szkolnych gazetkach ze swoimi sukcesami. A 
mimo to zawsze potrafiliśmy się razem śmiać. Tyle lat spędziłam w jego pokoju, tyle lat 
słuchałam jego opowieści, w których mógł przechwalać się rokiem różnicy, który nas dzielił. 
Kiedy byliśmy mali, bawiliśmy się w małżeństwo. Kiedy byliśmy więksi, spytał, czy chcę być 
kimś więcej. Dzisiaj już wiem, że nie będziemy mieli ku temu okazji. 
Kiedyś on rozpraszał mnie, jego rozproszył mrok nocy. 
Zmarł dwa lata temu na raka. 

Potykam się o kamień i klnę pod nosem. Znowu dałam się ponieść własnym myślom. 
Podnoszę głowę i zamieram. 
To już tu. Kilka kroków i będę na szczycie. 
Oddycham głęboko. Przeszłam w życiu tyle kilometrów, spotkałam tylu ludzi, doświadczyłam 
tylu uczuć, a zamieram przed kolejnym punktem na mapie. Lecz tym razem ten punkt jest dla 



mnie punktem kulminacyjnym. Oddaję się tak dobrze znanej mi panice świadomości końca. 
Wciągam powietrze. Przygryzam wargę, wbijam paznokcie w dłonie, oczy zachodzą mi mgłą. 
Powoli je wydycham. Zaczynam czuć. Ptaki śpiewają tak dobrze znanymi mi głosami o małej 
dziewczynce, która wyszła z domu i wędruje już bardzo długo, ale wciąż jest małą 
dziewczynką. Wiatr delikatnie szepcze mi do ucha o wszystkim, co straciłam po drodze, o 
wszystkim co on wziął ze sobą. Wiem, że w końcu weźmie też mnie, ale mogę iść w jego 
rytmie, tak dobrze go znam. W powietrzu unosi się zapach, zapach wolności, życia, bo oto 
wiosna daje o sobie znać, zaraz wszystko znów będzie nowe, choć już rok starsze. I ta 
dziewczyna na szlaku, którą za sobą zostawiam. Uśmiecham się i zamykam jej oczy. Śpij dalej 
śniąc marzenia. Ja w tym czasie pójdę je realizować, będę szukać, nigdy nie przestanę iść. 
Świat mnie woła. Muszę odpowiedzieć. 

Piszę do mamy. „Doszłam.” Odpowiedź przychodzi niemal od razu: „To kiedy wracasz?” Patrzę 
przed siebie. Wyszłam kiedyś na spacer, przechodziłam obok domu babci, przez okno zawołał 
mnie wujek. 
-Hej, hej, gdzie idziesz? 
-Przed siebie. 
-Przed siebie, przed siebie… Ale ile będziesz tak szła, jaki masz cel? 
-To się okaże. 
Uśmiecham się na to wspomnienie. Chowam telefon do kieszeni, nie wracam na szlak, 
którym przyszłam. Zostawiam za sobą bagaż osiemnastu lat, zabieram ze sobą promienie 
słońca i lekki wiatr. 
I idę. 

 

 


