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Gdzie jest mój dom?

Przez pierwszych kilka lat przemierzania !wiata i"zamieszkiwa-
nia pod ró#nymi adresami mawia$am, #e jestem tymczasowo 

bezdomna. Nigdy nie uwa#a$am tamtych miejsc za prawdziwy 
dom, a"jedynie chwilowy. Zawsze wiedzia$am, #e opuszcz% dane 
miejsce, nie zagnie#d#% si% ani nie zapuszcz% korzeni. Napotykani 
ludzie pytali: „Gdzie jest twój dom?”, maj&c na my!li kraj pocho-
dzenia. Odpowiada$am zgodnie z"tym, co mówi$ paszport.

Czy dom to cztery !ciany? A"mo#e osoby, które w"nim miesz-
kaj&? Czy to miejsce pochodzenia?

Czasami mówimy, #e jeste!my w"domu – maj&c na my!li spo-
kój, harmoni% i"ukojenie nerwów – w"miejscu dobrze nam zna-
nym.

Przez kilka lat zwi&zku z"Clintem, Amerykaninem poznanym 
w"Gruzji, mawia$am, #e dom to nie miejsce, #e dom mo#na zna-
le'( w"drugiej osobie. On okaza$ si% jednak domem tymczasowym.

Z"czasem znów zacz%$am nazywa( Polsk% domem. „Bo tam 
dom twój, gdzie serce twoje”. Im wi%cej i"dalej podró#owa$am, 
tym bli#ej czu$am si% ze swoj& rodzin& i"z"krajem. Do pewnego 
stopnia na pewno go idealizuj% i"widz% w"nim azyl. Gdy jednak 
przebywam w"nim za d$ugo, czuj%, #e czas si% pakowa( i"znów 
rusza( w"drog%. Nie wiem, czy kiedykolwiek wróc% do Polski na 
sta$e, ale to chyba ju# zawsze b%dzie mój dom. A"mo#e znajd% 
nowy dom gdzie! w"szerokim !wiecie? Cokolwiek to znaczy.
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Rozdzia# 2

Codzienno$%
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Mieszkanie w!tropikach nie znaczy, "e codziennie le"# na pla"y. Czasem zmagam si# 
z!proz$ "ycia, które wygl$da zupe%nie inaczej ni" w!Polsce.
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Moje podró#e to nie ci&g$e przygody ani #ycie us$ane ró#ami. 
Nie ka#dego dnia przemierzam nieznane l&dy, poznaj% nowe 

osoby, odkrywam miejsca zapieraj&ce dech w"piersiach. W"wielu 
przypadkach to codzienno!( i"rutyna, praca, dom, znajomi. Mo#e 
troch% inna, bo pod palmami lub z"robakami, ale do!( monotonna. 
Czasami przygody #ycia nie przytrafiaj& si% w"podró#y, a"w"#yciu 
codziennym gdzie! na !wiecie, i"zdarzaj& si% rzeczy, które nigdy 
nie przesz$yby mi przez my!l w"Polsce. Czasem bardziej zabawne, 
czasem mniej, niebezpieczne, smutne, $ami&ce serce. Podró# na-
uczy$a mnie, #e nale#y traktowa( je z"dystansem. Niekiedy jest to 
ocean dystansu, a"niekiedy zaledwie d$ugo!( wyka$aczki.
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Piasek na Malediwach

Ka#dego poranka w"malediwskim raju wita nas promie) s$o)ca 
padaj&cy na twarz i"szum fal zza okna uderzaj&cych o"piasz-

czyst& pla#% koloru ko!ci s$oniowej.
Mnie codziennie wita$a miot$a. Przez ca$y okres pracy jako 

instruktorka nurkowania wi%cej zamiata$am, ni# nurkowa$am. 
Piach by$ wsz%dzie. Pod stopami chrz%!ci$y mikroskopijne zia-
renka na kafelkach. Schody do mojego skrzyd$a mieszkalnego 
wygl&da$y niczym po burzy piaskowej. Mimo #e codziennie trze-
pa$am wycieraczk% przed drzwiami i"mat% przy $ó#ku, piach i"tak 
nie znika$. Jak w"kreskówce: gdy wyrzucasz co! przez drzwi, to 
wraca przez okno. Ale swoje okno przecie# zamyka$am.

Piachu z"$ó#ka nigdy nie zdo$a$am si% pozby(. Jakby krasnale 
z"Kingsajzu codziennie w"nocy robi$y inwazj% na moj& po!ciel 
i"wsypywa$y pod ni& sterty piachu, który wymiata$am przed snem.

Nigdy w"#yciu nie zamiata$am tyle piachu w"pokoju, na kory-
tarzu czy w"pracy. Zosta$ mi chyba taki nawyk, bo od tamtej pory, 
ilekro( odwiedzam rodziców, codziennie zamiatam pod$og%.
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Brak wody w Tajlandii

Mimo #e przeklina$am Gruzj% za jej problemy z"wod&, po wielu 
latach doceni$am tamto do!wiadczenie, bo ju# nigdy brak wody 

nie objawia$ mi si% jako koniec !wiata. Zawsze co! da$o si% zaradzi(.
Karina wyj&tkowo zapuka$a do mojego okna. Na ogó$ to ja 

o"6.30 nad ranem budzi$am j& na poranny bieg po tajskiej pla#y.
– Martyna, nie ma wody. To dzi! chyba nie biegamy, co?"– 

us$ysza$am zza szklanych #aluzji. 
– No nie, bo jak si% pó'niej umyjemy przed prac&?"– wy-

mamrota$am jeszcze z"zamkni%tymi oczami."– A"dzi! idziemy do 
szko$y, wi%c trzeba si% elegancko ubra("– doda$am, przewracaj&c 
si% na drugi bok. Cieszy$am si% z"dodatkowej godziny snu. Za 
ka#dy inny powód pos&dzi$abym przyjació$k% o"lenistwo, ten jed-
nak by$ usprawiedliwiony.

– Dobra, to wracam spa("– brzmia$ oddalaj&cy si% g$os Kariny.
S$o)ce ju# wpada$o do mojego pokoju, a"za oknem s$ysza$am 

kumkanie #ab z"najbli#szej sadzawki pozosta$ej po wydobyciu 
cyny w"tajskiej nadmorskiej wiosce.

Ta my!l uderzy$a mnie znienacka. Wyba$uszy$am oczy, jakby 
mi si% przypomnia$o, #e zostawi$am mleko na gazie.

– Woda!"– krzykn%$am tak, aby odchodz&ca Karina jeszcze 
mnie us$ysza$a. Zerwa$am si% na równe nogi i"wybieg$am z"poko-
ju prosto na ulic% przed naszym domem. Kto by budowa$ przed-
pokoje w"tropikach?

– Skoro nie mamy bie#&cej wody w"kranie, to równie# w"ubi-
kacji."– Z$apa$am przyjació$k%, jeszcze zanim zatrzasn%$a za sob& 
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Pono& co za du"o, to niezdrowo. Bia%y, mi#kki piasek mo"e okaza& si# zmor$, gdy jest  
na ca%ym ciele, we w%osach, na pod%odze, w %ó"ku, na ubraniach, po prostu wsz#dzie,  
i do tego przez ca%y rok.

Podroze_na_wlasnej_wersja21.indd   82 25.09.2020   12:37



Podroze_na_wlasnej_wersja21.indd   83 25.09.2020   12:37



'*  

metalowe, prawie pancerne drzwi."– Mieszka nas tu o!mioro, jak 
wszyscy skorzystamy z"toalety i"nie sp$uczemy wody, to po trzy-
dziestu minutach trzeba si% b%dzie ewakuowa(."– Pokaza$am na 
wszystkie pokoje pe$ne ludzi, którzy jeszcze le#eli w"obj%ciach 
Morfeusza.

– Shit, masz racj%. To co robimy? Sk&d we'miemy wod% do 
sedesu?

Pokaza$am palcem w"stron% pla#y oddalonej o"nieca$e dzie-
si%( minut pieszo.

– Dobra. Zabierzmy wszystkie mo#liwe buk$aki i"butelki na 
wod% i"pojed'my tam skuterem, bo nie uniesiemy tego same"– 
zdecydowa$a Karina.

W"pi#amach i"kaskach na g$owach udowodni$y!my miesz-
ka)com wsi, #e obcokrajowcy nie zawsze maj& równo pod su-
fitem. Skuter obwiesi$y!my czterema buk$akami na wod%, a"do 
plecaka wpakowa$y!my jeszcze kilka butelek.

P%dz&c po kamienistej drodze wiod&cej przez puszcz%, czu$y-
!my powiew morskiej bryzy. Palmy szumia$y nam nad g$owami, 
a"przed nami wy$ania$a si% bia$a pla#a.

– A"co to jest? Gdzie si% podzia$o morze?"– A# musia$am 
zdj&( okulary przeciws$oneczne, bo nie wierzy$am w$asnym 
oczom.

– To chyba najni#szy poziom wody, jaki tu widz% od roku"– 
roze!mia$a si% Karina.

– Oczywi!cie… Akurat w"dzie), kiedy potrzebujemy wody. 
Prawo Murphy’ego!"– Nie da$o si% nie us$ysze( sarkazmu w"moim 
g$osie. Pla#a, która zazwyczaj rozpo!ciera$a si% mo#e na dwadzie-
!cia metrów szeroko!ci, wydawa$a si% teraz nieko)cz&c& si% opo-
wie!ci&.

Zostawi$y!my skuter na skraju d#ungli, w"miejscu, gdzie nie 
zakopa$ si% jeszcze ko$ami w"piasek. Aby nape$ni( buk$aki, musia-
$y!my wej!( do morza przynajmniej po kolana. Tamtego poranka 
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wydawa$o nam si%, #e dno le#y raptem dziesi%( centymetrów pod 
poziomem morza.

Godzin% pó'niej siedzia$y!my na naszym !cigaczu i"próbu-
j&c utrzyma( równowag%, ci%#sze o"kilkadziesi&t litrów morskiej 
wody, usi$owa$y!my przemierzy( sto metrów pasma lasu, który 
wtedy jawi$ nam si% jako d#ungla amazo)ska.

– Znaj&c nasze dzisiejsze szcz%!cie, pewnie woda ju# jest 
i"wszyscy teraz si% k&pi&!"– Karina próbowa$a przekrzycze( silnik.

– Nie posz$y!my biega(, bo nie mia$yby!my jak si% wyk&pa(. 
A"po tej wycieczce kapie z"nas pot. Brawo my!

W ma%ej tajskiej wiosce najlepszym 'rodkiem transportu by% skuter albo rower  
(ale rowerem nie przewiezie si# kilku buk%aków wody z morza).
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Mogą Cię także zainteresować:
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