0404 04 04

04 04

Ty utworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś
mnie w łonie matki mojej.
Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie
stworzyłeś.
Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją
znasz dokładnie.
Żadna kość moja nie była ukryta przed
Tobą, choć powstawałem w ukryciu,
utkany w głębiach ziemi.
Oczy Twoje widziały czyny moje,
w księdze Twej zapisane były wszystkie
dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich
nie było.
Psalm 139,13–16

W RYTMIE MOJEGO SERCA
Szłam tą drogą po raz pierwszy. Pierwszy raz w tak długiej drodze, nie mając pojęcia, jak iść. Szybko i drapieżnie,
powoli i uważnie? Kto powie, którędy iść i kiedy przestać,
dokąd dojść i gdzie skończyć? Pierwszego dnia wzięłam
do ręki przewodnik, który zalecał dzienną dawkę dwadzieścia pięć kilometrów. Dobrze. Pisali go ci, którzy wiedzą. Ja nie wiem, jestem tu po raz pierwszy. Wieczorem,
co całym dniu wędrówki ogarnęło mnie uczucie smutku
i zagubienia. Byłam wyczerpana. Ale droga przygotowała
mi spotkanie z Aleksem.
– Jak się czujesz? – zapytał Aleks.
– Zmęczona, bardzo zmęczona. Bolą mnie nogi, ramiona i plecy. Nie mam na nic siły ani ochoty.
– Ile dziś przeszłaś?
– Dwadzieścia pięć kilometrów.
– Ile kilometrów przechodzisz bez zmęczenia?
– Idealnie szesnaście.
– Dobrze. Kto ustala, ile ich masz przejść?
Kto to ustala, Boże? Kto mi wyznacza metę? Kto wie najlepiej, ile zdołam przejść? Kto jest moim trenerem, przewodnikiem, kto wie, co jest dla mnie dobre?
– To twoja droga. Możesz skończyć po szesnastu kilometrach, a możesz po czterdziestu. Jeśli chcesz nią iść, nie
zapomnij odpoczywać, jeść i spać. Just rest, eat and sleep
– powiedział Aleks.
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To moja droga. Choć jestem na niej po raz pierwszy, jest
miłosierna i uległa. Nie kaprysi, nie krzyczy i nie obraża
się. Nie zmusza do pośpiechu i zadyszki. Daje mi czas
i przestrzeń.
– Jest twój – mówi droga. – Jest tu dla ciebie. Weź go
i przemień, w co chcesz.
Tak. Mogę biec, mogę być najszybsza i mieć nadzieję,
że dostanę za to nagrodę, pochwałę i wyrazy uznania. Dyplom? Certyfikat? Medal? Stopień! Szóstkę wpisaną czerwonym długopisem, żeby tata był ze mnie dumny… Tego
chcesz? Boże! Taki jesteś, tego ode mnie chcesz? Oczekujesz, że będę najzdolniejsza, najsilniejsza, a potem mnie
pokochasz? Czy to są wyścigi? Zwycięża ten, kto przebiegnie najwięcej kilometrów z najcięższym plecakiem na ramionach?
Szepczę razem z psalmistą: „Ty utworzyłeś nerki moje,
ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię
za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła
Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja
nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałam w ukryciu, utkana w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny
moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe,
gdy jeszcze żadnego z nich nie było“. Stworzyłeś mnie tak,
że idę szesnaście, nie dwadzieścia pięć kilometrów. Dałeś
moim biodrom siłę, by unieść dziesięciokilogramowy plecak, nie więcej. Dałeś mi brązowe oczy i brązowe włosy
i powiedziałeś: „To jest bardzo dobre.“ To tylko ja o tym
wszystkim zapomniałam. Ty ugniotłeś moje serce. Kiedy
zamykam oczy, słyszę, jak bije. Tydy, tydy, tydy… Krok
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za krokiem, bez pośpiechu mogę iść tą drogą, którą mi dałeś. Jest miłosierna i uległa. Wie, że moje serce ma własne
tempo. Słyszę je, kiedy zamykam oczy. Słyszę Cię, Boże,
kiedy zamykam oczy. Słyszę, jak mówisz:
– Idź krok za krokiem w rytmie swojego serca. Na drodze będziesz zawsze pierwszy raz. Każdy kilometr będzie
pierwszy i nigdy się nie powtórzy. Nie bój się. Daj mi rękę.
Kocham cię.
Tak. Wszystko to przyjęłyśmy. Józefina i ja. Pierwszego
dnia Aleks zdjął z nas ciężkie brzemię. Od tej pory po prostu szłyśmy. Józefina wkrótce zauważyła, że nasz dzień zatacza krąg. Od porannego nadmiaru energii, poprzez wyciszenie, wytłumienie i cierpienie, aż po wieczorną nową
nadzieję. Wstawałyśmy koło ósmej, kiedy sporo ludzi było
już w drodze. Rano czytałam ze smartfona rozważania
biblijne, potem długo jadłyśmy śniadanie, by wyruszyć
w drogę jako ostatnie. Drugiego dnia dostałyśmy od jednego z hostelieros objęcie na drogę. Objął nas, podniósł
palec wskazujący ku niebu, spojrzał nam w oczy i powiedział:
– Nos vemos. Jeszcze się zobaczymy. Gdzie? Na końcu
drogi? Pierwszych osiem kilometrów spędzałyśmy razem.
Opowiadałyśmy sobie całe życie, śmiałyśmy się, dzieliły się
mądrością, cieszyły się sobą. Dwie godziny mijały niepostrzeżenie. A po nich pierwsza przerwa, drugie śniadanie
i rozstanie. Józefina szła zazwyczaj przede mną i po godzinie czekała oparta o drzewo, siedząc na kamieniu czy leżąc
w trawie. Przez pierwsze dwie godziny miałyśmy wrażenie, że przejdziemy całą drogę w kilka minut, że wszystko
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jest możliwe, że nic nas nie ogranicza. Potem zapadała cisza i rozłąka. Zanurzałyśmy się w sobie, wsłuchiwałyśmy
w siebie. Józefina szła i medytowała. Ja szłam i modliłam
się. Obiad i kolejna pauza były przełomowe. Nastawał moment, kiedy ciało pragnęło spać, ale nogi musiały iść dalej.
Krok za krokiem. I to uczucie, kiedy kończy się energia,
a droga jest jeszcze długa. Na ostatnich pięciu kilometrach
przed celem pojawiały się te same pytania: Kto to wymyślił? Co ja tu robię? Jaki to wszystko ma sens? i smutek,
wielka, szara mgła, w którą otulał się mózg. Pewnego wieczora w schronisku Józefina powiedziała:
– Proszę cię, zrób kolację, ja nie dam rady. Widzę
wszystko podwójnie, czasami potrójnie. Było źle. Wiedziałam, że było źle.
– Musisz pić, Józefino. Podawałam jej jedną szklankę
za drugą nalewając wodę z sokiem cytrynowym.
– Ile dzisiaj wypiłaś? Mało wody to duże problemy.
Po kilku dniach ten sam kryzys dopadł mnie. Wieczorem
w jednym ze schronisk prosiłam Józefinę:
– Proszę cię, przynieś mi ciepłe mleko, jest mi okropnie zimno. Szczękałam zębami zakładając jedną warstwę
ubrań na drugą. Codziennie pojawiała się chwila, kiedy
wątpiłyśmy, że możemy iść dalej, kiedy każdemu krokowi towarzyszył ból, nogi puchły i musiałyśmy zdejmować buty. Józefina w skarpetkach, ja boso chodziłyśmy
wieczorami po zapasy jedzenia i gotowałyśmy. Po kilku
szklankach wody, po kęsie chleba zaczynała w nas krążyć
nowa energia i dzień zamykał się pytaniem: Dokąd to ju-
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tro idziemy?, nadzieją i pragnieniem, by wypróbować ten
nowy kawałek drogi.
– Chodzili po niej Celtowie. W ciągu dnia obserwowali
trasy dzikich gęsi, a w nocy Drogę Mleczną. Dochodzili
do oceanu. Prawdopodobnie dlatego wzdłuż drogi jest tyle
jaskiń. Dopiero potem stała się Jakubową – tłumaczył mi
Aleks. Znam to pragnienie, by dojść aż do Ciebie, Boże.
Też chcę iść do Ciebie. Prawdziwie, w rytmie mojego serca,
które stworzyłeś wcześniej, zanim nastał jedyny z mych
dni. Kiedy zamykam oczy, widzę klucz dzikich gęsi i pasmo
gwiazd na Milky Way. I słyszę bicie własnego serca.
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