
„Kintsugi” 

 
Być nastolatkiem...czasami jest trudniej, niż przepłynąć Atlantyk podczas sztormu. W teorii. 

Zjawiska meteorologiczne często da się wyjaśnić logiką, w przeciwieństwie do tajfunów emocji, 

które nawiedzają nasze umysły, zatapiając rezerwy racjonalności pod falami gniewu. My sami ich 

nie rozumiemy. Bo być nastolatkiem to jest czuć dużo, o wiele za dużo do kontrolowania, jak na 

tylko kilkanaście lat stażu życia w społeczeństwie  hipokrytów. 

 

Być nastolatkiem oznacza bać się. Stać na skrzyżowaniu potencjalnych decyzji i nie wiedzieć, który 

kierunek obrać, w obawie o nieskończenie wiele „A co jeżeli?”. To jest, czuć się zagubionym nawet  

w rodzinnym domu, bo nie umiemy spełniać wygórowanych oczekiwań, nigdy nie będziemy. Tylko 

rzucane spod byka spojrzenia, przepełnione kwasem rozczarowania bolą bardziej, niż wbijanie 

rozżarzonego pręta w środek klatki piersiowej. Presja jest chorobą zakaźną, której 

nieprzyzwyczajone do paniki płuca nie są w stanie pomieścić. 

 

Być nastolatkiem to kochać. Tych, których nie potrzeba, których nam zabroniono, bo coś tak 

kruchego i delikatnego jak pierwsza miłość nie może być nieczyste. To szeptane pod różą uczucia, 

gdyż kwiaty mówić nie potrafią, nie zdradzą światu tej odrobinki szczęścia, która rozkwitła między 

nami. Zakazany owoc nie został stworzony będąc bezpośrednio złym, błąd popełniły usta, które 

pierwsze go ucałowały. 

 

Być nastolatkiem, znaczy szaleć. Pić więcej niż spać i tańczyć, dopóki biały świt nas nie dogoni, w 

sukience utkanej z dziecięcych snów i pantofelkach zdjętych ze starszej siostry. To jest 

spontanicznie pocałować najlepszego przyjaciela, długo i nieporadnie, tak jak pokazywali w 

filmach, które mama ogląda późną nocą. Zdecydowanie zbyt namiętnie, jak na świeżo opierzone 

pisklęta, którym wyfrunięcie z gniazda wydaje się fraszką, przedszkolną zabawą. 

 

Być nastolatkiem, to jest popełniać błędy. Przesiadywać do czwartej trzydzieści, w poniedziałkową 

noc, w wannie przepełnionej lodowatymi łzami topniejącego serca, którego aorta najwyraźniej nie 

działa prawidłowo, sprawiając aż tyle bólu… 

 

Być nastolatkiem, to jest sklejać fragmenty świeżo rozbitej porcelany, wypełnionej niegdyś 

wypalonymi papierosami. Niezdarnie, używając kleju w sztyfcie, jedynego dostępnego w lokalnym 

całodobowym. To jest niespodziewany przez nikogo rozdział nawrócenia, w którym główny bohater 

błądzi w ciemnych zakamarkach, w poszukiwaniu zbawienia i nigdy nie kończy swojej drogi. 

 

By bycie nastolatkiem, to ostatecznie stale trwająca lekcja życia, ciągnąca się od pierwszych 

powiewów wiosny dojrzałości. To robienie głupstw, prawienie farmazonów, przeżywanie 

wszystkiego intensywniej i nauka naprawiania błędów złotem, aby nasze pomyłki któregoś dnia 

stworzyły mocną, zahartowaną podstawę, po której będziemy stąpać po kres życia. 
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