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   Leżę, co pani widzi, mg³ę, faceta 
z nieogolon¹ brod¹, zamykam oczy, 
niech pani nie zamyka oczu, ale one 
s¹ takie ciężkie, otwieram z trudności¹, 
z bólem, coś mówi¹, nie rozumiem, nie 
s³yszę dok³adnie. Coś się sta³o, dlacze-
go g³owa boli, coś p³ynie mi z ucha,
niech pani nie dotyka. Krew, g³owa 
huczy, pęka. To ja jestem? Jak się pani 
nazywa, który dziś mamy, znam od-
powiedź na te wszystkie pytania, tyl-
ko nie rozumiem co się sta³o? Jakoś 
dziwnie się czuję, wcześniej nic po-
dobnego nie mia³am, nie mam si³y 
wstać ani podnieść ręki. Chyba coś się 
sta³o? Poważnego? Znowu coś mó-
wi¹, nie rozróżniam s³ów, g³owa jakaś
dziwna. Czy ja mam z³amanie pod-
stawy czaszki? Brak odpowiedzi, ci-
cho, niech pani będzie cicho. Czy ja 
mam z³amanie podstawy czaszki, ci-
cho, cicho, cicho. Gdzieś mnie wioz¹, 
niedobrze mi się robi, tak niedobrze, 
że rzygam mimo rozpaczliwych prób 
opanowania, zapanowania myślami 
nad moim organizmem. Nic z tego, 
wymiotuję wszystkim, nawet tym cze-
go nie mam. A g³owa dziwna. Gdzieś
mnie przywieźli, na salę, jest Darek, te-
raz dociera do mnie, że on jest, że tam 
też by³. A ja taka obrzygana, nieważne. 
Zastrzyk, mam już nie wymiotować, 
nie wierzę, g³owa jakaś dziwna, zasy-
piam... 

  Obudzi³am się, dzień, poranek, pie-
lęgniarki chc¹ abym odda³a mocz na 
takie coś niewygodne pod tob¹, ale nic 
z tego, więc cewnik, no dobrze. Krop-
lówka, następna, ręka boli, ca³a sztyw-
na, spuchnięta, aż do obojczyka, nie 
wierz¹ mi. Sen, trzy dni spania, by³ 
brat, mama, tata, Darek codziennie, 
jacyś ludzie z mojej pracowni, to po-
noć moje koleżanki i koledzy. G³owa 
boli, boli g³owa, g³owa, będzie tablet-
ka, po³ykam, pomaga czy pomaga 
świadomość po³knięcia tabletki? 
Dzień, noc, dzień, rano, pobudka, my-
cie, śniadanie, nic nie smakuje, ob-
chód, nic nie mówi¹, zastrzyki, krop-
lówki, obiad, bez smaku i apetytu, ja-
kieś odwiedziny, kolacja, przychodzi 
Darek, jest d³ugo, jest siusianie na ba-
sen, pogaduszki, czasem trzymanie za
rękę, bo g³owa boli i nie ma si³y na nic 
innego. Spanie. Przyzwyczaiłam się,
rytm dnia, coś czytam, często widzę 
za mg³¹. Nie mogę wstać, leżę p³asko, 
mój zasięg ogranicza się do d³ugości 
moich r¹k. 
  Teraz mam taki ma³y świat, sala, a 
w niej sześć ³óżek, każdy, kto przy-
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chodzi, ma mi opowiadać jak wygl¹-
da poza sal¹, wyobrażam sobie, jak 
dobrze jest... Mam iść do domu, dalej 
leżeć, nic z tego, porażenie nerwu VII 
i paraliż lewej strony twarzy. Nieźle to 
wygl¹da, martwo, następne zastrzyki, 
kroplówki, ale g³owa mniej boli, mogę 
coś sobie pomyśleć, przypomnieć, pa-
miętam wszystko, jaka ulga. 
  Paraliż schodzi, ci¹gle leżę, pozwolili 
mi wstać na 5 minut, następnego dnia 
obejść oddzia³, wiem jak wygl¹da, jadę 
do domu, leżę dalej, wstaję trzy razy 
w ci¹gu dnia do toalety, jaka rozkosz 
oddać mocz w pozycji siedz¹cej, leżę, 
robię na drutach. 
   Mogę wstać, siedzę, haftuję, ale nie 
czuję się najlepiej, g³owa dziwna, mam 
zawroty, okropieństwo. Lekarz, stos 
recept, mia³a pani dużo szczęścia, 
bo mog³o być gorzej, nie może pani 
nigdy już skoczyć na bangi. I bardzo 
dobrze, nie mam żadnego dylematu, 
czy spróbować, czy będę się ba³a, czy 
coś tam. Cia³o mnie nie s³ucha, moja 
g³owa rz¹dzi mn¹. Może za jakiś czas 
role się odwróc¹? Dużo odpoczywa-
nia, leżenia, spania w ci¹gu dnia, tab-
letki, zastrzyki. Idę do sklepu, sama!!! 
Kolejka, muszę w niej stać, sklep nie 
jest daleko, ale powrót by³ d³ugą dro-
g¹. G³owa boli, wychodzę coraz dalej 
sama. Niestety poza domem nie ma 
miejsca na odpoczynek, leżenie przy-
nosi mi ulgę, leży tylko chory, więc 
skoro jesteś chora, siedź w domu, my 
nie potrzebujemy chorych, my – spo-
³eczeństwo ludzi stoj¹cych. 
 Nikt mnie nie odwiedza, bo za dale-
ko mieszkam, bo to nie jest Trójmia-
sto, tylko za Trójmiastem. Boli, boli 
g³owa i w środku. Cóż.. Kolejna sa-
motność, tym razem chorego na ciele, 
rany się goj¹, a pamięć zostaje, nic nie 
będzie tak jak wcześniej, wszystko 
jest inne, już jest inne, ja jestem inna, 
moje myślenie jest inne. Jadę sama do 
Wejherowa osiem kilometrów, jeden 
autobus, przystanek blisko, żadnego 
miejsca siedz¹cego, nikt nie ustąpi,
bo jestem m³oda, m³oda na ciele, na 
twarzy. Postoję. 
  Wróci³am z mam¹, zmęczy³am się 
nieźle, dobrze, że mam dziekankę. 
Zdrowie, cia³o mam jedno, ale mam 
drugie życie. Coś jednak mam w nim 
zrobić wartościowego, skoro dostałam
je z powrotem. Dobrze. Jest ze mn¹ 
Darek, ten po którym się nie spodzie-
wa³am, że by³, jest, że będzie? Po tym 
wszystkim, ja obrzygana, ja w zsika-
nym ³óżku, bo nie po³oży³am się do-
brze na basen, ja z t³ustymi w³osami, 
które on chcia³ rozczesywać, żebym 
poczu³a się może bardziej zadbana, ja
leż¹ca, zależna od innych, z pokiere-
szowanym cia³em, ze sparaliżowan¹ 
twarz¹, z niewiadomo co dalej, jaka 
będę, czy kwiatem, czy na wózku mart-
w¹ chryzantem¹? On, codziennie, przy
mnie, dla mnie, przed³użenie moich 
r¹k, mój ³¹cznik ze światem. On. 
 A teraz? Więcej czasu spędzam obok 
innych niż z nim. Jak wracam do do-
mu, nie mam si³y dla niego. Niedobrze, 
nie tak chcę, aby było, aby tak się u-
k³ada³o. Ale jeszcze trochę, tylko kilka 
dni i będzie weekend i będziemy dla 
siebie, dla siebie w tym samym miej-
scu świata, dla siebie w naszym świe-
cie. Jak dobrze. Mam drugie życie. 
Może w³aśnie dla niego? Aby mieć 
dla niego czas? Dać siebie jemu? Tak?

  Za duży, szary, wełniany sweter, si-
we włosy, zmęczona, ale nieustannie 
uśmiechnięta twarz i piękne, czarne, 
błyszczące oczy. Durða Miška – Chor-
watka, która przyjęła mnie do swoje-
go skromnego, zaniedbanego domu 
będącego częścią niewielkiego gospo-
darstwa: kilka kur i trzy kozy. Przywi-
tała mnie ciepło, jakbyśmy były przy-
jaciółkami, które przez wiele lat nie 
miały okazji do spotkania. Zaprosiła 
mnie do środka, do małej jadalni, w
której stał piękny stary kredens. Obok 
stół przykryty białym obrusem, a na 
nim przygotowany specjalnie dla mnie 
posiłek. Nigdy nie zapomnę zapachu 
i smaku tamtego chleba posmarowa-
nego przyrządzonym własnoręcznie
dżemem z moreli, tak słodkim, że każ-
dy kęs kanapki wywoływał na mej 
twarzy niezamierzony grymas. I jesz-
cze aromat mocnej kawy, jak się do-
wiedziałam, parzonej w specjalny spo-
sób – wielokrotnie gotowanej w mie-
dzianym rondelku.
  Durða siedziała obok mnie i w mil-
czeniu, z uśmiechem na twarzy, przy-
glądała się, jak pałaszuję kanapki. 
Tylko przez chwilę czułam się lekko 
zakłopotana, gdy później, na mój wy-
jazd, upiekła wielki bochen chleba i 
zapakowała mi trzy słoiki konfitur 
z moreli. Chorwatom nie można od-
mówić przyjęcia prezentu, to mogło-
by ich urazić, wzięłam więc wszystkie 
dary, a było ich poza chlebem i konfi-
turami sporo.
  Przyłapałam się na dziwnej myśli, 
że zaskoczyło mnie i wzruszyło coś, 
co jest przecież zwyczajne, gościnność 
i serdeczność Durðy była jej natural-
nym odruchem. Każdego ranka witała 
mnie w jadalni radosnym „dobro jutro” 
(dzień dobry) i pocałunkiem w czoło. 
Każdego wieczora czekała z kolacją, a 
na stole stał zawsze słoik z morelowy-
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   Lubię podróżować. Obserwować 
świat zza okna poci¹gu, samochodu. 
Moment, w którym zapada zmrok, a
ja siedzę wygodnie i ogl¹dam prze-
suwaj¹ce się obrazy za oknem, jest
najmilsz¹ i zarazem najbardziej ta-
jemnicz¹ chwil¹ spędzon¹ w podróży. 
Kolory ciemniej¹, gęstniej¹. Kszta³ty 
staj¹ się niejasne, nierealne. Kontury 
zanikaj¹. Wszystko doko³a nierucho-
mieje. Pozostaj¹ tylko świat³a. 
  I to w³aśnie świat³o latarni, świat³o 
przed domem, ma³a zapalona lampka 
jest g³ównym aktorem w ciemności. 
  Widzę domy. Malutkie, gin¹ce w 
ciemności. Zapalone świat³a. Cisza.
Spokój. Mrok. I te ma³e, jasne punk-
ty widoczne z oddali. Uk³adające się
w różne, najróżniejsze kszta³ty. W ca-
³e konstelacje. A potem, w miarę jak 
samochód się przesuwa, znikaj¹. Ci-
sza, ciemność, następne domy, mia-
sta, świat³a. Potem znowu mrok. 
  Świat powoli przesuwa się wokó³ 
mnie, a ja jestem tylko cichym obser-
watorem. Ogl¹dam zastyg³e w świet-
le życie, które idzie swoim w³asnym 
torem. Czuję się tak, jakby czas stan¹³ 
w miejscu. Mam wrażenie, że nic nie 
dzieje się bez przyczyny. Wszystko
kieruje się jakimś odwiecznym po-
rz¹dkiem i ³adem. Wszystko wydaje 

się takie proste. Po prostu jest. Dzia-
³a. Funkcjonuje od wieków. Czuję 
harmonię świata. Bezpieczeństwo.
 Moje smutki, bóle, obawy s¹ w tym 
momencie nieistotne. Gonitwa, co-
dzienny stres, wszystkie sprawy trac¹ 
sens. Staj¹ się b³ahe. Ważne jest to, co 
widzę w tym momencie. ¯ycie, świat 
za oknem. Cisza tego bezkresnego 
pejzażu. To odkrycie uspokaja mnie. 
Widok za oknem przypomina mi, że
nie jestem sama na tym świecie. Wo-
bec tego ogromu ciemności i spokoju 
ja jestem tylko ma³¹ istot¹. Ma³ym 
świate³kiem. 

  Nie jestem niepowtarzaln¹ osob¹. 
Jestem jednym z wielu „ja”. Tam na
zewn¹trz jest tyle osób, które tak jak 
ja przeżywaj¹, odczuwaj¹, marz¹. Co 
myśl¹ ci ludzie? Co teraz robią? Jak
żyj¹? Czy tak samo jak ja? Jakie maj¹ 
smutki? Co sprawia im radość? Czy 
jest druga taka sama osoba jak ja? 
Czy by³a? Będzie?
  Przychodzimy na świat tylko na 
chwilę. ¯yjemy, a potem nasze świat-
³o po prostu gaśnie. Znika. Na naszych 
miejscach zapalaj¹ się inne świat³a, 
nowe jasne punkty w ciemności.
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mi konfiturami. Zabrzmi to dość pa-
tetycznie, ale robiła to wszystko z po-
zbawionej patosu miłości do drugiego
człowieka. Czułam, że udało się jej za-
razić taką postawą także mnie. Mimo
tragicznych doświadczeń wyniesio-
nych z niedawnej wojny, mimo śmier-
ci kilkunastoletniej córeczki, potrafiła 
ocalić w sobie pogodę ducha i zdol-
ność do delikatnej troski o gościa.
  Bardzo trudno było się rozstać z Dur-
ðą. Uściski, łzy, wdzięczność i smutek 
związany z powrotem do zupełnie in-

nej społecznej codzienności. Tylko jed-
no mogłam zrobić, zaprosiłam Durðę 
z całą jej rodziną do Polski. Tęsknię 
do nich i czekam z nadzieją, że przy-
jadą. Wieczorami, przy słoiku z mo-
relami, wracam wciąż myślami do 
wypełnionego miłością, małego chor-
wackiego domku. Edward Stachura 
pisał, że ludzi coraz więcej, tylko czło-
wieka trudno spotkać. W tym domku 
spotkałam człowieka, zwyczajnego, 
dlatego nie chcę tego słowa pisać z du-
żej litery.


