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Jest noc. Ciepła bo lipcowa, ale ciemna jakbym był z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. 

Jednak nie jestem. Jedyne światło jakie widzę to podświetlona pojedyńczą żarówką budka 

strażnika. 

Budka jest wąska i w paski tak jak amerykańskich filmach gdy pokazują odległy świat 

środkowej Europy. 

I tu mieli by rację bo budka stoi na granicy Rumunii z Bułgarią. 

W budce stoi śpiący Bułgar i już mnie dziś nie przepuści. Jest noc i granica jest zamknięta. 

Nie tylko szlabanem, co widzę, ale i urzędowymi godzinami otwarcia. 

Jest noc. Ciepła i lipcowa. Ja mam 24 lata a kalendarz wskazuje rok 1998. Za plecami mam 

Bułgarię pogrążoną w prowincjonalnej ciemności i cudowny kraj, w którym spędziłem dwa 

tygodnie.  Jestem zwykłym studentem niemal na własnym utrzymaniu więc objechałem jej 

zachodni kawałek autostopem i tanim pociągiem. Szlajam się po tych zakątkach już od 

kilku tygodni. Przed sobą mam ten szlaban, tę budkę z pojedynczą żarówką, która na 

pewno nie ma więcej niż 60W i rumuńskie ciemności w których szwęda się małe stado 

psów. 

Przy przejściu nie ma nikogo. To małe, niewiele znaczące przejście więc wszyscy, którzy z 

niego korzystają wiedzą, że i tak nie ma tu po co przyjeżdżać o tej porze. Właśnie dlatego 

wszyscy siedzą gdzieś w domach, żołnierz w tej budce, a ja nie wiem gdzie się podziać. Nie 

mam komu dać się zaprosić na noc bo siedzę tu sam.  

Za 9 lat nie będzie tu szlabanu i budki. Wciąż jeszcze będzie prowincjonalna ciemność, ale i 

ona się kiedyś skończy. Pojawią się nowe latarnie i chodnik. Pojawi się tabliczka z flagą 

Unii Europejskiej na placu zabaw a ludzie będą chodzić przez granicę  jakby szli do innej 

dzielnicy tego samego miasta. O samej granicy przypomną im jedynie niebieskie tablice z 

gwiazdkami i różnica w asfalcie pokrywającym ulicę. 

Ale ja jeszcze tego nie wiem. Może w gazetach już gdzieś piszą, że w 2004 roku pomiędzy 

Polską a Niemcami nie będzie już granicy, ale ja gazety tylko rozwożę. Rowerem, z samego 



rana po biurowcach by mieć na podróże. Nawet jeśli je czytam to i tak historia o możliwym 

przyłączeniu Polski do EU w 2004 jest dla mnie tak samo prawdziwa jak Sauron i 

pierścienie władzy. 

Ja nawet nie wiem co to będzie znaczyć, że już w 2007 roku, do Niemiec, na zbiór 

truskawek będę mógł pojechać ot tak po prostu. Bez pokazywania pieniędzy na granicy, bez 

pieczątki, bez paszportu, bez lęku przed "misiem". 

Wciąż jednak jest 1998 rok. Jest noc. Na moje szczęście ciepła bo lipcowa, a ja śpię w 

przedziale wagonu osobowego stojącego na bocznicy i czekam na urzędowe godziny 

otwarcia granicy. 

Pięć lat później wziąłem ślub. W Niemczech. Mogłem zamieszkać i pracować nie bojąc się 

policyjnej kontroli. Wciąż jednak byłem chłopakiem z tej innej europejskiej rodziny. Z tej 

ze wschodu dokąd wywożono skradzione samochody a przywożono papierosy. Chciałem 

mieszkać z dziewczyną, którą kochałem, ale jeszcze nie było mi wolno bez folderu pełnego 

dokumentów i pozwoleń. Jedyną osobą, którą prosiłem o zgodę na ten ślub była ta 

Dziewczyna, więc urzędnicy dali mi wizę jedynie na rok. Według ich zasad powinienem się 

zapytać także ich. Powinienem był poprosić najpierw o specjalną wizę i dopiero wtedy 

wziąć ślub. W nagrodę dostałbym wizę na kilka lat, a nie tylko na 365 dni. 

Rok później dostałem kolejną wizę. Tym razem na 3 lata, ale nie miało to już żadnego 

znaczenia. Polska była członkiem Zjednoczonej Europy choć słowa „zjednoczonej” jeszcze 

do końca nie rozumiałem. Jeszcze chwilę musiałem poczekać na otwarcie granic, ale 

wychodzenie ze strefy bycia wyłącznie Polakiem już się we mnie zaczęło.  

Przechodziłem cudowną ewolucję. Najpierw powoli. Najpierw nieśmiało. Niby już wszystko 

było mi wolno, ale do tego potrzeba było odwagi i wiedzy. Miałem 30 lat i, jak się szybko 

okazało nie byłem starym psem, którego nie da się nauczyć nowych sztuczek. Uczyłem się 

szybko i to dzięki ludziom. Europejczykom, którzy przyjęli mnie między siebie bez gadania. 

Najpierw jako ciekawostkę. Potem jako partnera. Gdy zacząłem zarabiać więcej od 

niektórych z nich nikt już nie myślał o chłopaku zza Odry.  

Zapuszczałem korzenie patrząc na Europę jak jeden wielki dom. Nie miało to nagle 

znaczenia czy mój adres jest polski, niemiecki czy francuski bo nie widziałem w tym 

większej różnicy. Mogłem wszystko i wszędzie i czułem to pod opuszkami palców. Nogi nie 

dawały mi spokoju. Chciały mnie ciągnąć wszędzie gdzie się tylko dało. Mogłem iść na 

dworzec i pojechać gdzie tylko chciałem. Mieszkałem w 2 różnych miejscach w Niemczech. 



Na weekend jechałem do Holandii czy Paryża. Do Santiago de Compostella w ramach 

partnerstwa  między moją wsią a niewielkim Fontao w Galicji. Mieszkałem w UK i uczyłem 

dziesiątki dzieciaków, które na Wyspach znalazły bezpieczny azyl uciekając przed wojną. 

Stałem na moście nad Sundem pisząc artykuł o filmowym Malmoe i Kopenhadze. Byłem na 

lotnisku w Madrycie bo koleżanka wracała z Kuby i przypadkiem zniszczyła paszport - 

musiałem jej dowieść zwykły dowód osobisty by mogła wsiąść na pokład samolotu i wrócić 

do domu. Przez kilka lat jeździłem z polskiej wsi w której dziś mieszkam do Szczecina 

niemieckimi autostradami bo było mi szybciej.  

Bez pokazywania pieniędzy na granicy, bez pieczątki, bez paszportu, bez lęku przed 

"misiem". 

Jak każdy człowiek przez czysty przypadek urodziłem się w miejscu w którym to się stało. 

Ja, i miliony innych urodziliśmy się w Europie co i tak wydawało nam się lepsze od 

niejednego miejsca na świecie, ale tej wschodniej. Po gorszej stronie Żelaznej Kurtyny. 

Nijak nie zasłużyłem na to w jakim miejscu i w jakim systemie przyszło mi dorastać i 

marzyć. Moje miejsce decydowało jakie dostałem prezenty urodzinowe i gdzie mogłem 

wyjechać na wakacje. Prezenty były proste, praktyczne i kupione na wiele tygodni wcześniej 

gdy akurat zdarzyła się okazja. Wakacje były u dziadków lub na działce.  

Dziś sam kupuję sobie prezenty. Na ogół są proste i praktyczne bo tak się nauczyłem. Wcale 

mi to nie przeszkadza. Lubię to. 

Wakacje, praca, przyjaciele rozsiani są teraz po całej Europie.  

Jestem tu u siebie. W domu.   

Przez te 18 lat bardzo mi się ten dom powiększył. 

Przyzwyczaiłem się, że jadę do znajomych jak do innej dzielnicy tego samego miasta. A o 

granicach przypominają im jedynie niebieskie tablice z gwiazdkami i różnica w asfalcie 

pokrywającym ulicę. 


