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co ładniejsze notki z dziennika



STYCZEŃ 
O przestrzeni do robienia świeżych śladów na śniegu.

Lubię wiatr. Ten nieprzyjemny, zimny, zwiastujący – najbardziej. Ten, który wieje kiedy
chcesz zaczerpnąć powietrza. I wychodzisz. Na dwór. Na ulicę. Do tego, co jest. Do 
tego, co możesz zastać. A o stałych porach i w stałych miejscach to zastaniesz zawsze
to samo. Powtarzalność. I to jest cudowne, podczas, gdy w mieście wszystko jest 
czelendżem.

Lubię wyjść, kiedy sypie śnieg. W mieście nie ma przestrzeni na robienie świeżych 
śladów na śniegu. Na wsi jest. Możesz zrobić dużo świeżych śladów na śniegu.

Było mroźno. Wyjątkowo. Nie dostrzegałam ostrości powietrza. Dla mnie było, jak 
zawsze. Codziennie. Tak tu pięknie. Zimą, wieczorami, w półmroku i półświetle. W 
sadzie i za stodołą jest jaśniej, niż późną, letnią porą. Letnie noce są zupełnie czarne. 
Te mroźne i zimowe są błyszczące.

Szłam. Szłam, widząc kolory.

Biały dym na granatowym niebie. Srebrzysto-błękitne lampki na dojrzało-zielonym 
krzewie. Jarzeniowe, niemal jasno stalowe światło w oknach warsztatu sąsiada.

Jak długo być będzie? Jak długo być jeszcze będzie? Ile zim?

Staranowały mnie ostatnie lata nie przez to, że częstowały niesprawiedliwymi 
doświadczeniami, a dlatego, że pod nieswoim niebem . . . to wszystko. Gdzieś, gdzie 
człowiek swojego nieba nie miał, tylko swój kąt. I nie mógł sobie tego przeżyć na 
swojej, odradzającej się, rokrocznie, ziemi.

Zima. 11 styczeń. Środek zimy. Klucze, sprzączki, żelastwa – wszystko pozamarzało. 
Tylko w oknach światła się świecą i symbolizują ludzkie bycie, głaskanie, trwanie.

Czułam, jak moje ciało nieruchomieje, na drewnianej przemarzniętej ławce.

Czułam, jak jest zimno temu drewnu, tyle razy już pokrywanemu farbą. Zawsze 
zieloną.

Czułam, jak marznie biały dym, spleciony z zapachem tarcicy.

Czułam, że marznie półmrok.

Czułam, jak marzną firanki za starymi oknami jeszcze starszych domów. Tak im blisko 
do okien. A oknom do mroźnego świata.



Czułam, jak marzną moje usta.

Na szczęście nie musiałam nic mówić. Tylko słuchałam mroźnego wieczoru…



LUTY 

Patrzę na spalone w ognisku łupiny orzechów i dziwi
mnie ich cierpliwość, w końcu przeleżały tu całą zimę.

Irytuje mnie już brak pośpiechu saren widywanych na horyzoncie.

Patrzę na spalone w ognisku łupiny orzechów i dziwi mnie ich cierpliwość, w końcu 
przeleżały tu całą zimę.

Lód nie roztapia się na tyle szybko, by wiosna mogła przyjść jutro.

Czuję, że mnie i innych ludzi dzieli taka różnica, że mimo najlepszych intencji nigdy 
nie będziemy mówili o jednym, mówiąc o tym samym. Gdy szłam po nierównym 
chodniku, minął mnie granatowy Ford, należący do ludzi, którzy zawsze nakładają 
swój filtr na to, co do nich mówię.

Lubię czasem popatrzeć na prawdziwych ludzi.

Tak naprawdę to chciałabym być teraz w podróży. W dalekiej podróży, pieszczona 
przez widok horyzontu.

Nie mam nic do stracenia i nie mam nic do osiągnięcia. Nie mam też z kim dzielić 
tego, co mam.

Postanawiam wrócić do tego, co kiedyś się sprawdzało.

Długa droga do celu, który był pod nosem.

Przede mną nowe projekty. Dawno ich nie było. Ostatnie 2 lata były stęchłe i 
bezsensowne.

https://zachwyconezapiski.wordpress.com/2019/02/25/patrze-na-spalone-w-ognisku-lupiny-orzechow-i-dziwi-mnie-ich-cierpliwosc-w-koncu-przelezaly-tu-cala-zime/
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MARZEC
Tyle samo pożarów, co ugaszeń.

Ostatnie 2 lata – 2017 i 2018 . . . Tyle samo pożarów, co ugaszeń.

Braki, przepływy, łatanie, wynajdowanie, zaspakajanie, nadążanie, ryzykowanie, 
porzucanie i bycie porzucaną.

Czuję się, jakbym budziła się ze śpiączki.
Czuję się, jakby odrastały mi ręce.
Cokolwiek by się nie działo, chcę iść do przodu, w trosce o swoją stabilność i 
spełnienie.
Pewnie nie jestem jedyna, której w pewnym momencie zabrakło determinacji. Nie 
czuję się wyróżniona przez to, że wyruszyłam w nieznane, niestabilne i 
niegwarantowane.

Najchętniej zostawiłabym cały ten miejski świat i wyjechała w podróż na Wschód – 
Białoruś, Japonia, Indie. Ale wiem, że w tym miejskim świecie są odpowiedzi.

Tu, na Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej, ludzie żyją i bez tych odpowiedzi.

Żyją między burymi kotami i spróchniałymi drzewami.

A ja, gdy słyszę, że zmarnowałam ostatnie 2 lata, przestaję tak czuć.

Było tyle samo pożarów, co ugaszeń. A teraz stoję, na tej wyjałowionej i oswojonej 
ziemi i rozumiem, że jeśli ludzie chcą, to niech się spalają własnym ogniem.

Ja sama również spalałam się własnym ogniem. 2 lata.

Dobrze, że nie dłużej.



KWIECIEŃ
Panie, uświęć wspomniane dary i jeszcze te, 

które wyleciały mi z głowy.

„Panie, uświęć te dary, mocą swojego ducha.” – Przypomina mi się fragment modlitwy 
z niedzielnej mszy.

Następnie przypomina mi się ogród cioci Cechny, ten sprzed domu. Sprzed lat, chyba 
dwudziestu.
Zaraz później przywracam myślom tę lekkość wiejskich lat i splatam ją ze 
świadomością, że przecież miasto daje mi tyle przestrzeni na samorealizację. Nadąża 
za mną, rozumie i pozwala zmieniać ludzkie perspektywy.
Panie, uświęć te dary. A najszczególniej uświęć dar widzenia sytuacji jako rozwojowej,
sprawczej i pełnej mojego wpływu. Uświęć mój dar wprowadzania w czyjeś życie 
pożyteczności, jakości i odprężenia – dzięki Slow Karierze. Uświęć dar widzenia w 
ludziach dobrych i szlachetnych pobudek. Uświęć dar zacisznego miejsca, w którym 
można zapalić świece, otulić się kocem i przywitać mrok, który już nie przeraża. 
Uświęć dar poprawy obecnych sytuacji. Uświęć dar olejku goździkowego. Uświęć dar 
chwil, w których ludzie dostrzegają moją wesołość.

Panie, uświęć wspomniane dary i jeszcze te, które wyleciały mi z głowy.
Obiecuje je pomnażać.

https://zachwyconezapiski.wordpress.com/2019/04/19/panie-uswiec-wspomniane-dary-i-jeszcze-te-ktore-wylecialy-mi-z-glowy/
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MAJ 

O wznoszeniu dłoni nad polami, kruchości i o tym, że
życie jest czułe na nasze szepty.

Dzisiejszy dzień pokazał, że nic nie jest oczywiste, dane, gwarantowane.
Dziś życie nam przypomniało, że szybko mija czas.

Nauczyłam się przyjmować, nawet rozumieć i szukać usprawiedliwień. Choć czasami 
to nie wystarczy i pozostaje się po prostu modlić.
Ważne, by nacieszyć się tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze.
Moi przyjaciele buddyści zawsze mi powtarzali, że jesteśmy tu na chwilę. Krótszą, 
dłuższą. Przecież to wiem. Wiem to wszystko, co nie jest równoznaczne z tym, że 
akceptuję i mnie to nie porusza.

Chciałam napisać piękny, wart powrotów do niego tekst… O wsi. Ale ona ma tyle 
oblicz, wzruszeń, tragedii rozumianych jako sensacje…
No dobrze. To może napiszę o tych starannych staruszkach, z którymi śpiewałam dziś 
pieśni majowe. O tych kamizelkach założonych na swetry, sfatygowanych laskach i 
książeczkach na nabożeństwa. O tym, że „do zobaczenia” za rok przy kapliczce.
Chociaż kto wie. Nikt nie wie. Nikt nie wie, czy następna zima nie zabierze tej 
najbardziej eleganckiej staruszki, co na majowe przychodzi w granatowej marynarce i 
z torebką.

Za rok może nie być towarzyszek w modlitwie w tym samym składzie. Kto inny zapali 
znicz i podleje kwiaty. Zwolni się jedno miejsce na ławeczce. Jedna książeczka do 
nabożeństwa znajdzie się w pudełku ‚Pamiątki po babci.” Ktoś odda biały pulower 
babciny „na dary”.

Żegnaj, maju. Przekształciłeś. Zabrałeś, podarowałeś, pozwoliłeś rozumieć w nowy 
sposób. To był naprawdę ciężki miesiąc. Chyba najcięższy, patrząc na ilość spraw, 
które zamknęłam albo które zostały przerwane. Cóż. Czy tego nie poczułam . . . ? 
Poczułam.

https://zachwyconezapiski.wordpress.com/2019/05/31/o-wznoszeniu-dloni-nad-polami-kruchosci-i-o-tym-ze-zycie-jest-czule-na-nasze-szepty/
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Chyba się teraz nie poddasz?

Chyba się teraz nie poddasz?

Nie teraz, kiedy tak długo budowałaś koncept, który jest już niemal gotowy.
Nie teraz, kiedy wszystkie elementy, by odpalić, zacząć, ruszyć, są już gotowe i 
czekają na poukładanie.
Nie teraz, kiedy znajdują się ludzie, którzy ufają w Twoje umiejętności i rezultaty, 
jakie możesz dla nich wypracować. Nawet, jeśli wypracowując je, nie zarabiasz jeszcze
tyle, ile dla Ciebie stanowi wystarczająco.
Nie teraz, kiedy znalazłaś się w otoczeniu ludzi, którzy potrafią znaleźć Twoje 
niedociągnięcia, nazwać je i zwracać Ci uwagę na dyscyplinę w pracy nad nimi.
Nie teraz, kiedy odgrodziłaś miniony – niesprzyjający czas, grubą kreską i wiesz, że 
teraz jest czas żniw.
Nie teraz, kiedy zrozumiałaś, że nie warto być murem, a wiatrakiem, a każda zmiana 
jest tylko próbą sprawdzenia Twojej elastyczności.
Nie teraz, gdy na Twoim biurku stoi bukiet świeżych konwalii.
Nie teraz, gdy nic nie stoi Ci na przeszkodzie poza Twoją niecierpliwością.
Nie teraz, gdy pojawia się trudność, która tylko obrazuje Ci, jak wygląda od środka i 
od swojej ciemnej strony środowisko, które wybrałaś na działanie wśród niego i za 
jego pośrednictwem.
Nie teraz, gdy większość okoliczności sprzyja.
Nie teraz, gdy frustruje Cię jedno potknięcie.
Nie teraz, gdy wiesz, że jesteś na początku drogi i jeszcze nie masz doświadczeń.
Nie teraz, gdy Twoja ścieżka duchowa wspiera Cię w byciu daleką od jednoznacznych 
sądów i wartościowania.
Nie teraz, gdy w ostatnim czasie tyle się już udało i powiodło.
Nie teraz, w otoczeniu Przyjaciół i Życzliwych Twojemu Wzrostowi.
Nie teraz, gdy cała reszta jest tylko kwestią cierpliwości, determinacji, konsekwencji – 
nie poddawania się.



CZERWIEC

Widać.

Często Cię na wsi widać.
Widują Cię.
Jesteś widywana.

Nie widzę przeciwwskazań, żebym była widywana, widoczna i widzialna.

Idę przez wieś, zrywając po drodze, białą różyczkę od sąsiada, wystającą zza płota i 
wkładam ją sobie za ucho. Dłońmi potrząsam dwoma czosnkami, jak makówkami.
Jak widać, gdzieś mi z tym po drodze. Światy zostały zminimalizowane do ekranów.
Jak widać, przeplatam te moje widoki.

A jakie mam widoki na przyszłość? Widzę, jak opieram się na sobie.
Jak widać, właśnie tak jest dobrze.
Konsekwentnie powtarzam, że życie nie jest tylko tym, co widać.
A najgorzej, to nie widzieć sensu. Ja widzę sens.
Robię drinka wiśniowego i widzę sens. W czerpaniu, małymi łykami, ale jednak . . . 
czerpaniu.



Łódka.

Zaraz po wojnie, dwie kobiety, matka i córka, znalazły sposób na zarobek. Przewoziły 
łódką ludzi z jednego brzegu na drugi. Pośród pól. Na skróty. Kiedy zawaliła się 
spróchniała kładka, którą przechodziły „co łodważniejsze chłopy”, one postawiły budkę
i znalazły łódkę. 

Same?

Z odgórnego polecenia? 

Tego nie wiem. Ale pracować wśród pól i słońca, przewożąc ludzi, w czasie kiedy ludzie
zakupy robili w czwartek, kąpali się w sobotę, a mięso jedli „na Świętego Piotra” . . . 
chciałabym.
Znam tamto miejsce. Jest piękne. Czy dawniej było równie piękne? Te kobiety na 
pewno miały ze sobą kawę w termosie i pajdy chleba z cukrem do niej. A dziś? A dziś 
zamawiam kawę w eleganckiej porcelanie i przez duże, przeszklone okna patrzę na 
zawirowany, tak uderzająco inny świat. Ale przecież. Ale przecież, kiedy one 
przewoziły tych ludzi łódką na drugi brzeg, gdzieś tam, daleko, istniał Paryż. I pito 
gdzieś kawę z porcelany.

Dawniej ograniczenia ustalały reguły. Dziś? Frustrują, podburzają wiarę w siebie, 
smucą. Nie pozwalamy sobie na nie. Bo jak to? Zaakceptować, że nie potrafimy 
rozprawić się z przeszkodą? Znaleźliśmy nowe słowa. Nasi dziadkowie mówili „taki 
los”, a my mówimy „poniosłam porażkę”. Nasi rodzicie mawiali „takie czasy”, a my 
skrupulatnie rozliczamy się z tego, na co mieliśmy wpływ, a co zawaliliśmy.

Siedzę na leżaku, przykrytym muślinowym, beżowo – szarym kocem i myślę sobie, że 
„Jeśli (jeszcze) nie mieć, to dążyć”. Dążę. Wytargiwuję z katalogu podróżniczego 
wycieczkę na Wschód za niecałe 2 tysiące i myślę, że „Nie dziś i nie jutro, ale może na
jesień? Może nawet nie tę, co następna przyjdzie, ale jeszcze kolejną?” Pamięć moja 
więcej pamięta ostatnich ciężkich dni, niż nieco już zwietrzałych dni w Toskanii. W 
niektórych latach ciężko bywało. Różnie bywało. I wtedy się nie jechało na Lazurowe 
Wybrzeże. Jechało się wtedy, gdy ciężkie tygodnie minęły. A minęły. Jechało się, żeby 
staranie swoje uczcić.

Przywykliśmy do świętowania sukcesów, tymczasem – starania czcić trzeba. 
Podnoszenie. Podnoszenie się. To, że dziś jesteś na ugiętych kolanach, nie oznacza, że
za rok, o tej porze, nie będzie siedziała na ławeczce, podziwiając zachód słońca u 
zboczy morza Istrii. „Za rok o tej porze.” ma ogromną siłę.

Jaskrawe kaczeńce i stokrotki wciąż rosną, jak rosły. Zrywam po 3 i wklejam do Bullet 
Journala. Kto wie, o czym napiszę w Bullet Journalu za rok.



LIPIEC
Lżejsze, niż kapcie.

Wieś.

Słyszę cykanie świerszczy. Słyszę jeden, jednostajny dźwięk. Jak pięknie! W mieście 
słyszę mnóstwo dźwięków na raz, nakładają się na siebie . . . i nie słyszę nic. Albo 
właśnie słyszę! Dźwięk pośpiechu. Którego słyszeć nie chcę. Zagłuszam. Włączam 
muzykę poważną albo mantry. Mówię mało i konkretnie. Staram się przy każdej okazji
przerywać ten jednostajny dźwięk pośpiechu śmiechem, komplementami lub 
taktownym milczeniem. Jednak wciąż go słyszę. Wdarł się do mojej głowy. Dlatego 
gdy przyjeżdżam na wieś, boli mnie dźwięk ciszy. Boli mnie dźwięk ciszy, od której się 
odzwyczajam. To zły znak…

Wieś.

Stąd mogę zabrać tylko akcent. Zabieram więc. Czarną spódnicę, w lawendowe 
kwiaty. Rozłożystą, jak łąki. Naprawioną dłońmi Sąsiadki, Co Jest Mi Jak Babcia, Z 
Której Słowami Się Liczysz. Podarowałam jej dziś malinowe piwo, w podziękowaniu, bo
przecież „ludzie, którzy mają dla Ciebie czas i życzliwość, to dar”.

Wieś.

Idę ulicą. Widzę wystający zza płotu, dziko rosnący, piękny kwiat. Próbuję urwać. Nie 
udaje mi się. Wracam więc z nożyczkami…
Po drodze spotykam sąsiada. Idzie, elegancki, jak król. W sobotę! Przecież na 
elegancje to się na wsi do niedzieli czeka, ale on . . . zawsze z powszedniością na 
bakier był.

– Eleganckie ma Pan buty! – Mówię.
– Ano. A jakie lekkie. Lżejsze, niż kapcie! – Mówi.

A zawsze w kapciach po wsi chodził. I z tego był znany. A teraz w butach takich 
eleganckich i lekkich . . . idzie, chyba donikąd. Przed siebie. Kości rozprostować. 
Chociaż kto go tam wie.

I ci, co życie swe planują, nie wiedzą na pewno, dokąd własne buty ich zaprowadzą. 
Te ze srebrnymi dodatkami i te co stukają lekko. I te, co do paska pasują.
Chciałabym . . . mieć takie buty. Lżejsze, niż kapcie. 
I iść w nich swoją drogą. 
Naprawdę.



O tym, że to nie my wybieramy miejsce, a miejsce
wybiera nas.

To Katowice wybrały mnie. – Myślę sobie, leżąc ostatniej nocy w białym, mikro – 
mieszkanku, na wybebeszonym do gąbki materacu. Wszystko z kategorii „do 
popakowania” zmieściło się do swoich miejsc. Na szczycie walizki układam pastę z 
trawy cytrynowej i sos z czarnej fasoli.

Teraz to tylko wyprowadzka, ten grudniowy ewenement to była ucieczka, a 
zeszłoroczne wędrowanie . . . Cóż to było? . . . Przeniesienie . . . Uciekałam, 
wędrowałam, przenosiłam się . . . A następny mój ruch? Osiedlenie . . . ? Pięknie 
brzmi. Mogło by tak być. Boże, kiedy ja osiądę? Gdzie? Dziś domem mi scenariusze 
spektaklów . . .

Od jutra już bez odgłosów pociągów. Bez popielato – różowej kamienicy. 
Udeptałam, oswoiłam . . . Przeszłam . . . tyle . . . Przeszłam tu swoje. Swoje 
przeszłam.
Tyle pięknych wspomnień. Nawet w nie do końca pożądanych okolicznościach. 
Zaczynam patrzeć na przeszłość, jak na wciągającą i ukierunkowującą książkę na 
półce. Te wszystkie zakręty mnie tu w końcu zakotwiczyły. Ciężko w to uwierzyć.

Tyle tu przeszłam. I na tej mojej drodze trafiałam na swoich, bo przecież „swój 
swojego znajdzie” . . .

Katowice wybrały mnie.
Wybrały mnie dźwięki saksofonu na żywo.
Wybrały mnie dżinsy, upolowane po 2 zł. Niezliczone pary.
Wybrały mnie złote i neonowe światła.
Wybrały mnie anioły i zaopiekowały się mną.

. . . Katowice mnie wybrały, a ja zapomniałam brawach dla saksofonisty.





O tym, że biały winogron pomachał już na pożegnanie
brązowiejącym, białym różom.

To zadziwiające, że bratki dopiero zaczynają kwitnąć, kiedy cała reszta zrzuca już 
liście. Fasola nie ogląda się na bób, rośnie i wydaje owoce. Jeżyny rosną wespół z 
ciemnym winogronem, choć jabłoń już więcej liści ma pod sobą, niż na gałęziach. 
Biały winogron pomachał już na pożegnanie brązowiejącym, białym różom. Stare 
cukinie rozdziobały już kury, a młode rozgaszczają się w suchej ziemi. Maliny nie 
przejmują się tym, że rosną małe.

Nasza ulica mogłaby nazywać się Ku Słońcu. Choć patrząc na przekształcenia wioski, 
myślę, że bardziej pasuje Ku Zmianom. Dziękuję Ci, Boże, że mogę przeplatać tę 
rzeczywistość z moją miejską rzeczywistością glamour. Chyba już na zawsze zostanę 
glamour country ; )

Jeszcze wczoraj miałam dwa pudełka wspomnień, dziś mam już tylko jedno. 
Przekładam z miejsca na miejsce książki i nie czuję się już do nich tak przywiązana. 
Postanawiam ograniczyć mój zbiór tylko do tych bardziej znaczących. „O szczęściu.” 
Tatarkiewicza kurzy się równo, w starej skrzyni na strychu. Kiedyś, razem z 
katalogiem najpiękniejszych wysp, zajmą honorowe miejsce na ekspozycyjnym stoliku
w salonie.
Jestem pewna, że mając za kino całą tą zmienność przyrody, nie potrzebowałabym 
niszowych kin, pokazu fajerwerków i neonów, na które pada wzrok, gdy rozłożyć się 
na miejskim leżaku.

Wiem to.
Z dzisiejszego dnia chciałabym zapamiętać błotnisty zapach deszczówki. I już zawsze 
mieć w sobie spokój. Taki spokój, który mieli ci dwaj panowie, którzy zaparkowali 
swoje motocykle, usiedli na sklepowym murku i zachwycali się wolną sobotą.

https://zachwyconezapiski.wordpress.com/2019/08/17/o-tym-ze-bialy-winogron-pomachal-juz-na-pozegnanie-brazowiejacym-bialym-rozom/
https://zachwyconezapiski.wordpress.com/2019/08/17/o-tym-ze-bialy-winogron-pomachal-juz-na-pozegnanie-brazowiejacym-bialym-rozom/


SIERPIEŃ
Kiedyś potrafiłam być wdzięczna nawet za rozmaryn

pływający w zalewajce.

Podjęłam decyzję, że napiszę książkę o moich dwóch latach na wsi.

Co znajdzie się na jej kartach? Nieustępujące rozgoryczenie, smak ciasta z 
rabarbarem i wszechobecna chęć usystematyzowania zawartości mojego portfela. 
Po dwóch latach pamiętam ten czas gorzej, niż lepiej . . . 
Pozostaje śpieszyć się z zapiskami, nim machnę na to ręką. Pozostaje znów 
rozmiłować się w perspektywie wdzięczności, którą kiedyś potrafiłam praktykować od 
pierwszego porannego oddechu.

Kiedyś potrafiłam być wdzięczna nawet za rozmaryn pływający w zalewajce. 
Dzisiaj? Dziś traktuję i przeżywam wszystko z taką powszechnością, że coraz więcej 
kwestii przestaje mieć znaczenie, zamiast je zyskiwać. Najdrobniejszy szczegół nie 
pasujący do idealnej chwili jest w stanie mnie zniszczyć od środka, a daną scenę 
widzę zawsze od najbardziej irytującego szczegółu – do całości.

Miasto dało mi zupełną wolność, neony i neurozy. Wciąż słucham mojej intuicji, a ona 
coraz rzadziej otwiera mi usta, za to coraz częściej nakazuje niewzruszenie być 
(obok), bez wszelkiego komentarza.
Próbując zasnąć w środku niedzielnego popołudnia, pod zbyt ciepłym kocem, 
uświadomiłam sobie, że byłaby to książka o samotności pośród innych wzorców życia, 
o rozmowach zaczynających i kończących się tak samo.
Potrzebujemy tylko akceptacji, miłości i możliwości wpływu na to, co dzieje się 
dookoła nas. Wspólnoty, porozumienia i krojenia chleba na tyle kawałków, ilu nas jest.
Tymczasem ja byłam codziennie karmiona inną wizją życia, niż ta, która mi 
wystarczała i która sprawiała mi przyjemność. Moja wizja nie wykluczała osiągnięcia 
tych samych celów, do których przekonywali mnie inni.

Dostaję rozdwojenia jaźni od tych ciągłych podróży. Wczoraj śniło mi się, że biuro 
mojego szefa mieści się w tipi wplecionym w krzaki malin. Wiem, że doznaję 
błogosławieństwa mając do czynienia z tymi wszystkimi Ludźmi, Aktywnościami i 
Miejscami. Fakt faktem, że gdybym znów mogła zamieszkać na wsi, tęskniłabym za 
nimi tylko na kartkach z bożonarodzeniowymi życzeniami.

Naprawdę, błogosławię Miasto. Miasto nauczyło mnie, że problemy się rozwiązuje, a 
nie pielęgnuje i powiela w kolejnych pokoleniach. Miasto dało mi środki, 
ukierunkowania i wskazówki, jak się rozwijać z pożytkiem dla siebie i dla świata. 
Miasto ukazało mi rozbieżności, na podstawie których bardzo dokładnie wytyczyłam 
własne ścieżki, wolne od marności.
Miasto było mi potrzebne. Może w końcu się przełamię i wtopię. Zacznę działać na 
rzecz tego, by miasto było równie zachwycające i przyjazne, jak wieś. Póki co, wciąż 
jeszcze, kontrastuję wspomnienia i zamierzenia, niemal obracając je w dłoniach jak 
kostkę Rubika.



Lato fruwających ostów.

Spokojność przychodzi wraz z akceptacją i to spokojność pozwala mi pisać. 
Spisywać, materializować, powracać, układać – pozbywać się ciężaru z serca i 
przewracać tę moją freelancersko – hippisowską historię, jak naleśniki z czekoladą i 
czereśniami. Raz na jedną, raz na drugą. Obracać nieustannie, na swoją korzyść.
Musiały minąć dwa lata, bym mogła ułożyć to moje wiejskie bytowanie z historii w 
opowieść. Póki co – w plan. Luźne punkty. A jednak – udało się. A jednak udało się 
dokonać mezaliansu sielskości z wielkomiejskością.
Dziś, czas, specjalnie dla mnie, płynie wolniej.

Uwielbiam zapach rozgrzanych torów. Zaczynam się przyzwyczajać do tej dwoistości, 
a nawet z niej czerpać. Już nie kontrastuję, nie przeciwstawiam, nie zestawiam nawet.
Katowice i Zimnowoda to po prostu dwa końce drogi. 100 km rozbieżności, różnic i 
własnego pulsu. Każda ziemia ma swój puls. Tu słyszę wiatr. Tam – tramwaje.
Zdążyłam się już oswoić. Nie przywiązałam się, ale oswoiłam – właśnie tak traktuje to 
miasto. Usiadłam już parę razy na „moim” kamieniu. Gdziekolwiek jesteś, pozostaje Ci
znaleźć swój kamień, usiąść na nim i przyjrzeć się całej reszcie. W Kato, wieczorami, 
świecą neony i latarnie uliczne, a na Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej – gwiazdy i 
świece.
Mogę mieć je wszystkie – latarnie uliczne, neony, gwiazdy i świece. Martini espresso w
restauracyjnym ogródeczku i grzane, białe wino z rozmarynem na zagarnku. 
Przepyszne gorące ciasto z lodami w You Dessert It i tort z sąsiadkowej lodówki na 
wsi. Herbatę malinową z malinową wódką na zaganku i zieloną herbatę w mieście.
Jeśli za czymś bardzo tęsknisz, nie przeciwstawiaj tego z tym, co akurat masz. Po 
prostu staraj się wracać, jak najczęściej i jak najlepiej wspominać. Nie myśl 
kategoriami ‚Skończyło się bezpowrotnie.’, nie odmawiaj sobie prawa powrotów i 
powrotu.

Dziś, jeśli o pisanie chodzi, nic nie przychodziło mi do głowy, aż usłyszałam w sklepie 
na skrzyżowaniu, że „popatrzeć na panny można, ale na kolacje do domu” : ) A cóż ja 
zjem na kolację? Smażone ziemniaki z migdałami i jarmużem?
Przyciszam mantrę tak, by wyraźniej było słychać wiatr. Pod leżakiem skryłam 
maleńki, ręcznie zrobiony stojaczek służący mi do palenia ziół. Zapach pięknie 
rozchodzi się po otwartym zaganeczku. Miesza z zapachem kawy z przyprawami.
Nad moją głową latają białe motyle i biały puch z ostów. Oset rozsiał się na działce 
sąsiadów, a wiatr popycha go gdzie bądź i gdzie oczy poniosą. Oset rozprzestrzenia się
na każdej łące.

Mamy lato fruwających ostów. Dziś odkryłam, że każdy dzień na Wsi Spokojnej, Wsi 
Szczęśliwej jest inny. Każdego dnia wiatr wieje w inny sposób, a jeśli nie wieje, to 
każdego dnia nie wieje inaczej.

Osty fruwają nieśpiesznie, osadzając się na kwiatach, pajęczynach i rogach ławek. 
Lato fruwających ostów. Właśnie tak je zapamiętam…



WRZESIEŃ
I nie ma dnia.

I nie ma dnia. – Powiedział kierowca autobusu, wskazując na okrągły księżyc, który 
zawisł tuż nad lasem, odgradzającym Wieś Spokojną, Wieś Szczęśliwą, od pobliskich 
Zajączek. Prawie zasnęłam w autobusie. I o mały włos nie zostałam wywieziona do wsi
parafialnej, z której z tymi walizami szłabym wieczność…
Boże, kiedy z mojego życia znikną walizki, wyjazdy i przenosiny? Czy kiedyś taki dzień
nadejdzie…?

Ja tak czuję codziennie – „I nie ma dnia.” I poszło… I „po ptokach”. I „nie tym razem”. 
I „cóż, będą jeszcze inne okazje”. I „wiszą” tematy… Nie potrafię zdążyć ze wszystkim,
co jest do przeżycia. Tak właśnie czuję. A tak bardzo chciałabym zdążyć z 
zabezpieczaniem, życzliwością, snem, śmiechem, poleganiem na mnie, z doczytaniem 
książek do końca, z zachodem słońca… 
Moje serce bije w rytmie „i nie ma dnia".

A całą resztą to chwalić się nie chcę. Kłóć w oczy – też nie. Wplatać, wspominać, 
nakierowywać, zbaczać na temat – nie. Boże, nie. Jeszcze nie teraz. A jeśli już, to nie 
w taki sposób. Dajmy temu czas. Podchodzę spokojnie, z ostrożnością, 
sceptycyzmem, opanowaniem i trzeźwością. Z taką mieszkanką… Przecież i tak chodzi 
o coś zupełnie innego. Na pewno nie o to, żeby pod nos podtykać swoją pozycję i 
prężyć grzbiet. Chodzi o akceptację, cierpliwość, procesowość, rozwiązanie i 
zadowolenie. Właśnie o to chodzi. Nawet pod najbardziej prestiżowym adresem… Nie 
potrafię się przyzwyczaić do tej lekkości. Mam obawę, by nazwać to zaangażowaniem i
troską…

Ale tym razem to ja chciałam o innych mieszankach. O tym czasie – jak tu mawiają – 
w moich żyłach płyną, naprzemiennie – orzechowa kawa i grzane, białe wino z 
rozmarynem… I jeszcze bimber z trawą morską, który znalazłam w szufladzie w 
garażu, tuż obok modlitewnika z 1938 roku… A w powietrzu? Palone liście i wyschnięta
ziemia. Za chwilę może dołączą papierosy z ziół. I świat cały – powiążę – z runami i 
kartami tarota. Połowę przyjaciół stracę przez tę decyzję, drugie tyle zyskam… bo 
życie jest otwierające i pojemne… I nie mam pretensji o to, że ktoś skrótowo myśli… 
Już o nic nie mam pretensji…
Jestem w takim wirze, że mogę tylko mówić „I nie ma dnia.” Są za to róże we 
wszystkich odcieniach czerwieni i różu… welurowa, granatowa, długa suknia… 
rozpuszczalna kawa w delikatnym szkle, urodziny, co przeszły bez echa, pierwszy raz 
robione kruszonki, kwoty do przełknięcia…

. . . ale dnia nie ma. Za dniem. Jesiennych dni zostało coraz mniej.
Chcę nadążyć, chcę zdążyć. Choćby tylko po to, by przed siebie iść, ale chcę zdążyć…



Pokój codzienności.

Biegam boso po suchych liściach. Ufam wrześniowemu wiatrowi i polewam się ciepłą 
wodą na rozgrzane ciało. Woda spływa z moich ramion, a obok dojrzewają jeżyny. 
Ostatnie dwa lata nauczyły mnie koncentrować się na tym, co jest dla mnie dobre, 
odcinając wszelkie niekonstruktywne energie. Jeśli będzie trzeba, to będę jak ten 
wiatr. Nie zakorzenię się nigdzie. Nie zakorzenię się w mieście neonów i 
sprzedawczyków.

Mogę deptać dowolne, suche liście, biegnąc. Słońce dosięgnie mnie na każdej innej 
polanie, wystarczy znaleźć polanę. Mogę zrealizować to, czego pragnę w miejscu, w 
którym akurat się znajduję. Jest tyle miejsc, w których obecnie również dojrzewają 
jeżyny.

Moje życie dedykowane jest jakiejś regularności, która nie przynosi mi pokoju 
codzienności. Wręcz przeciwnie, czuję ciągły niepokój i zobowiązanie na rzecz czegoś, 
co zagarnia moją jasność myślenia i czas. Noszę w sobie tylko jedno pytanie ‚Kiedy to 
się wreszcie skończy?’ Noszę je ze sobą do teatru, noszę na prestiżowe spotkania 
networkingowe, zabieram ze sobą do zachwycających dzielnic, będących mieszanką 
tradycji i luksusu, noszę na zajęcia z relaksującej jogi…

Kiedy to się wreszcie skończy?
Kiedy spłynie na mnie pokój codzienności zamiast niepokoju codzienności?



PAŹDZIERNIK 

To się doleży.

Wszystko zeschło, ale nie straciło uroku. Na gałęziach trzymały się ostatnie listki. 
Wygrzewały się nieporuszone ani upływem czasu, ani faktem, że przy mocniejszym 
podmuchu wiatru spadną na ziemię.

Po raz kolejny w tym roku minęłam mieszczący się pośrodku niczego, domek z 
odnowionym, zielonym dachem. Słyszałam od którejś kumy, że mieszkający w niej 
młody mężczyzna ma niecodzienną wyobraźnię. Trudno jej nie mieć, mieszkając w tak 
malowniczym miejscu. W takim miejscu naprawdę nie potrzebujesz do szczęścia 
więcej, niż solidnego dachu i odpowiedniej ilości drewna na zimę.

Powietrze było suche i ciepłe – zupełnie, jakby lato nigdzie się nie wybierało I 
postanowiło przezimować w lesie pod mchem. Październikowy piach potrafi być aż tak 
jasny, drobniutki i ciepły? Leżące na polnej ścieżce, zakurzone kamienie, zdawały się 
wysychać na wiór.

Może tym razem zima do nas nie przyjdzie?

Chociaż lepiej, żeby jednak przyszła. Ludzie żyją tym, co będzie po niej. Ludzie planują 
to, co będzie po zimie i wierzą, że wiosna dla nich nadejdzie.

 - Mam zaproszenie na Śląsk na wiosnę. Kwiecień. – Powiedziała sąsiadka, jadąca w 
czarno – srebrnym swetrze na lawendowym rowerze.
- Kwiecień? Obyśmy dożyły. – Powiedziałam.
- To się doleży. – Skomentowała.
Popatrzyłam na nią zdezorientowana.

- Jak to się doleży?
- Trochę tu, trochę tam.

A zatem – doleżymy do wiosny.
Doleżymy, przez tę późną jesień i przez zimę. Leżeć będziemy z grzańcem w dłoni. 
Albo z chałką polaną syropem klonowym. W wełnianych, pocerowanych skarpetach. Z 
kotem przybłędą na kolanach. Z dumą, wciśniętą między uniesiony kącik ust i 
błyszczące oko. Z zapachem palonego drewna, kręcącym w nosie.

Będziemy tak leżeć, aż spadnie śnieg.
Będziemy tak leżeć we Wszystkich Świętych, Wigilię, Nowy Rok, Trzech Króli i Dzień 
Kobiet.

Będziemy tak leżeć do pierwszych roztopów.

Tak bardzo nam życzę, byśmy doleżały.
Tak bardzo nam wszystkim życzę życia.

Do zimy, do wiosny, do lata i do jesieni. I tak w kółko.



LISTOPAD

Najpiękniejsza, o każdej porze roku i dnia.

Zimnowoda jest najpiękniejsza, o każdej porze roku i dnia.

Najpiękniejszy jest widok na niebo, przez rozrzedzone z liści drzewa.
Najpiękniejszy jest spokój kota, który ułożył się przy zmurszałym i różowiejącym 
płocie.
Najpiękniejszy jest widok świateł zapalanych w oknie o zmroku.

Wyszłam dziś popołudniu na spacer, skręciłam w polną drogę. Usiadłam na kamieniu. 
Niebo przybrało kolor popielatego błękitu. To najpiękniejszy, popielaty błękit na ziemi.
W sklepie na „trakcie” jest najlepsze, półsłodkie wino.
A Ty, poszukująca jakości istoto, zbieraj się w drogę. Ogrzewaj się w innej miękkości 
świateł.
Czego Cię to nauczy? Jeszcze nie wiesz. Jak dotąd nauczyło inteligentnego stawiania 
granic, obrony siebie i współistnienia. Wyruszaj w drogę, kolekcjonować doświadczenia
inne, niż te, które tu są – pod nogami i w zasięgu wzroku. Żyj, okazjami, które daje Ci
świat. Krąż. Podróżuj. Wracaj. Zawracaj. Błądź. Ale stawiaj stopy pewnie. Bądź. 
Opisuj. Przestrzegaj. Porównuj. Doceniaj. Bądź w ruchu, daj sobie wybór, poznaj to, 
czego nie ma w Zachwycającej Prostotą i Spokojnej Krainie.

Chciałabym tylko umieć cieszyć się miejscami, sposobnościami i energiami. 
Chciałabym tylko uznawać je za dar, lekcje albo potrzebne doświadczenie. Chciałabym 
nie chcieć uciekać i się wycofywać.

A Ty, poszukująca istoto…
… Kolekcjonuj.
… Wzbogacaj się.
… Bądź wdzięczna za cały, otwarty jak księga świat.
… Łącz.

I módl się. Módl się o to, by wrócić kiedyś do tej Najpiękniejszej Krainy, z tymi 
wszystkimi wzmacniającymi doświadczeniami.



GRUDZIEŃ
Takich dni, jak dzisiejszy nie da się zaplanować.

Takich dni, jak dzisiejszy nie da się zaplanować. Takie dni, jak dzisiejszy, to 
mieszkanka Opatrzności, zrządzenia losu i wynikowa walki o siebie. W takie dni, jak 
dziś, zostajesz sama, a właściwie ze sobą. Warto by było zdać sobie pytanie „Czego 
nauczyła Cię przeszłość?”, ale . . . Nie na to mam teraz ochotę. Pragnę obejrzeć, jak 
najwięcej zachodów słońca. Pragnę patrzeć na jak najwięcej linii horyzontu. Taka jest 
prawda. Taka jest prawda dnia, który miał zupełnie inny harmonogram, niż ten 
wyrwany z codzienności. Mam ochotę wyjść i iść. Iść przed siebie. Czuć na swojej 
twarzy marznący deszcz. Czuć. Powracam do czucia.

Jeszcze kilka tygodni temu uśmiechałam się na myśl, że mogłabym tego samego dnia 
pojechać do Zaprzyjaźnionego Miasta i wrócić z niego. Proszę bardzo. Veni. Vedi. Co 
za szaleństwo. Vici. Szkoda, że za oknem pociągu nie przesuwały mi się zieleniejące 
krajobrazy. Ale doczekam tego. Doczekam tego, razem z równowagą i przebaczeniem.

Byliśmy zbyt szybcy, zbyt wściekli i zbyt niedopasowani. A ja dziś jestem tylko 
wspomnieniem i został po mnie tylko kubek z nadrukiem tygrysa, kwarc i spiczaste, 
czarne balerinki.

Takich dni, jak dziś, nie zaplanujesz. Pcha Cię potrzeba wyzwolenia. Czujesz każde 
zakończenie nerwowe.

Dziś chciałabym

Po dzisiejszym dniu całkowicie odzyskałam czas. Czas, który wcześniej sprzedawałam 
za nieuczciwą cenę.

Ostatnimi dniami śniłam o pięknych, zieleniejących horyzontach. Nieustannie, 
uporczywie, nawracająco.



Nie masz już tych rachunków, które trzymały Cię przy
tamtym życiu.

To możliwe.

Jesteś wolna.

Jesteś niezobowiązana.

Nie masz już tych rachunków, które trzymały Cię przy tamtym życiu.

Możesz powrócić do scenariusza z przeszłości, bogatsza o doświadczenia – 
inteligentniejsza, niezłomna, pewna swego. Nie na zawsze. Tylko „na ten czas”. Na ten
czas, póki jeszcze . . . jesteśmy. Póki dach się jeszcze nie zarwał od nadmiaru książek 
na strychu i póki stodoły wiatr nie zdmuchnął. Póki na chleb z handlu obwoźnego nas 
stać. Pytanie brzmi, czy chcę.

Chcę…

… zostawić arabską knajpkę, w której podają napój z kurkumą i kardamonem?

… wtorki, dające okazje do buszowania w lumpeksach?

… Upojonych z upajającym burgerem z bekonem?

… Kalinę i jej perspektywę?

… butik Madzi i możliwość słuchania tego, jak Madzia komentuje moją rzeczywistość?

… księgarnię Tak Czytam?

… klub podróżników Namaste?

… Caliope, z cudownymi, tiulowymi ciuchami?

… dom z tarasem i ogrodem, zanim jeszcze zacznie się wiosna?

… grzany miód w zaśnieżonym parku?

… nieprzespane, swobodne noce, spędzone na oglądaniu seriali?

… myśl, że nie wiem, kogo spotkam wychodząc w piątkowy wieczór na miasto?

… bycie wśród równych sobie, co wyznają to samo?



… organizowanie meet upów o freelancingu, magii i slow life?

… leżaki pod palmą w środku miasta?

… szansy, że znowu gdzieś się odnajdę i polubię bieg wydarzeń i spacer spostrzeżeń?

Czy chcę? Na rzecz czego? Czegoś, co już przecież było?

Spodobało mi się bardziej, niż mierzło. To życie, od którego mogę odstąpić.

O losie! Naprawdę? Teraz? W środku zimy, która jej nawet nie przypomina?

Chcę…?

Mogę.

Losie, ześlij mi 2020 nietymczasowość. Ześlij mi dom. Ześlij mi wspólnotę, sens i 
wypełnienie przeznaczenia.

Katowice… Naprawdę Was lubię. Nakarmiłam się dobrymi wspomnieniami, a moja 
pamięć dziś jest jak sito. Wiem, że to, co niekoniecznie miłe i korzystne ma okazać się
lekcją, a nie bezsensowną walką. Już nie czuję potrzeby ucieczki dokądkolwiek.

Jutro będę świętowała.

Świętowała wolność, przestrzeń, możliwość wyboru, współdzielenie życia z tymi, 
którzy chcą mieć ze mną coś wspólnego, umiejętność stawiania granic i dbania o 
siebie, re-aktywację marki, przyjaźnie, możliwość życia w rozwojowym środowisku, 
osiągnięcie pułapu finansowego, który zawsze mi się marzył…

Świętowała rok bez szaleństw i tragedii. Świętowała każde okazane zaufanie i pomoc. 
Świętowała każdą magiczną chwilę.

… i całą resztę… : )
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