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W dzieciństwie mieszkałem razem z rodzicami i dwoma młodszymi braćmi
w skromnym domku w niewielkiej wsi pod Białymstokiem. Wspólnie z moim
rodzeństwem mieliśmy do dyspozycji jeden mały pokój z wielopiętrowym łóżkiem,
przez co stale kłóciliśmy się o miejsce do zabawy i nauki. Mama z tatą pracowali
dużo, ale zarabiali mało, dlatego o komputerze, konsoli, czy tablecie mogliśmy
tylko pomarzyć. Pozbawiony wygód dom nie zachęcał do przesiadywania w nim,
zatem wolny czas spędzaliśmy głównie na bieganiu po podwórku za piłką oraz
wędrówkach po pobliskich łąkach i lasach. Na szczęście, okolica była spokojna
i bezpieczna, powietrze czyste, a przyroda przepiękna, więc wszystkie przygody
kończyły się bezpiecznie i dostarczały samych pozytywnych wrażeń.
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Krupińscy.

Pan Włodzimierz pracował jako kierowca i zwykle przebywał poza domem, a pani
Marysia często jeździła do swojej siostry, by pomagać jej w opiece nad
niepełnosprawną córką. Z tego powodu ciągle zostawiali u nas swojego syna,
Łukasza. Był on dwa lata starszy ode mnie i początkowo wydawał mi się troszkę
zarozumiały, lecz kiedy lepiej się poznaliśmy i odkryliśmy, że mamy wiele
wspólnych zainteresowań, to bardzo się polubiliśmy. Stopniowo figle z młodszymi
braćmi sprawiały mi coraz mniej frajdy, za to rozmowy z Łukaszem i wycieczki
w jego towarzystwie bezustannie wprawiały mnie w dobry nastrój.
Kiedy Łukasz Krupiński skończył 13 lat, jego rodzice coraz częściej zaczęli
zabierać go ze sobą na swoje eskapady. Dzięki temu mój najlepszy przyjaciel sporo
czasu spędzał w Białymstoku i w innych dużych miastach, a po powrocie na wieś
zasypywał mnie opowieściami o tym, co widział i przeżył. Nigdy nie odniosłem
wrażenia, że się tym chwalił, jednak w końcu i tak zacząłem mu zazdrościć.
Rodzinny dom wydał mi się jeszcze mniejszy, a jego okolica szara i nudna.
Stale myślałem tylko o tym, jak się stamtąd wyrwać i… zupełnie niespodziewanie
moje nowe największe marzenie zostało spełnione. Któregoś dnia tata
poinformował nas, że wygrał dużą sumę pieniędzy i przeprowadzamy się do
Białegostoku! Rodzice kupili tam wielkie mieszkanie, w którym ja i moi bracia
dostaliśmy własne pokoje. Podarowali nam także komputer, konsolę, tablety oraz

telefony komórkowe. W okolicy nie było wprawdzie za wiele zieleni, ale za to na
wyciągnięcie ręki znajdowały się liczne sklepy, kina, czy restauracje. Oczywiście,
nowe miejsce zamieszkania oznaczało również zmianę szkoły, ale i to przebiegło
bezboleśnie. Zwłaszcza, że trafiłem do sympatycznej klasy i błyskawicznie
poznałem ciekawych kolegów.
Przeprowadzka była tak szybka, że nawet nie zdążyłem pożegnać się
z Łukaszem. Żalu jednak nie czułem. Czekały mnie przecież nowe, ekscytujące
znajomości.
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pamiątkowego zdjęcia na tle naszego starego domu, na co przystałem z niechęcią.
Liczyłem, że w nowym miejscu uda mi się zapomnieć o tej nudnej wiosce, zatem
nie widziałem powodu, aby jej wygląd utrwalać na fotografiach. I przez kilka
pierwszych miesięcy pobytu w Białymstoku istotnie udało mi się nie myśleć
o przeszłości. Kiedy jednak wygodny apartament i okoliczne atrakcje straciły już
urok nowości, czegoś zaczęło mi brakować. W samotnie zajmowanym przeze mnie
pokoju było dziwnie cicho i pusto, granie na konsoli sprawiało mniej radości,
niż przekomarzanie się z rodzeństwem, w łóżku leżało się wygodnie, ale zasnąć
było znacznie trudniej, zaś spacery po zatłoczonym mieście wiązały się z licznymi
niebezpieczeństwami. W końcu doszedłem do wniosku, iż dobrze mi zrobi
wycieczka na wieś i rozmowa z Łukaszem. Tyle tylko, że jedno i drugie okazało się
niemożliwe. Rodzice uświadomili mi, że w miejscu naszej wioski poprowadzona
została autostrada i wszystkie domy wyburzono. A Łukasz wraz z rodzicami
wyjechał za granicę, nie zostawiając nikomu nowego adresu, ani numeru telefonu…
Od tamtych zdarzeń minęło już kilka lat. Przyzwyczaiłem się do życia
w Białymstoku i zdobyłem nowych przyjaciół. Kiedy wyjeżdżam gdzieś na dłużej,
w wakacje lub też podczas ferii, tęsknię za swoim pokojem i osobami z mojej
szkolnej paczki. Wiem jednak, iż w końcu powrócę do miejsca zamieszkania
i ta tęsknota minie. Z domem mojego dzieciństwa i Łukaszem Krupińskim jest
inaczej. Kiedy mogłem się nimi cieszyć, to ich nie doceniałem. Teraz dałbym
wszystko, żeby cofnąć czas i naprawić swój błąd…

