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Każde pokolenie ma własny głos… 

PROZA 

Okres buntu. Taaak. Wszyscy się buntujemy. Taki wiek. Hormony nam buzują. Dorastamy. Biedni, 
pozbawieni dostępu do racjonalnej części naszych umysłów wkurzamy się na wszystko i wszystkich, 
obrażamy się na cały świat, krzycząc, by ktoś go zatrzymał, bo wysiadamy, bo nie na naszych warun-
kach to życie się toczy i nam nastoletnim to nie odpowiada. Wkurza nas wszystko, przez duże  
W. Świat i ten chaos, i te czasy, które minęły, a w których nie przyszło nam żyć. A były lepsze. Bo lu-
dzie byli lepsi. Bo nie było Internetu, Facebooka, chemii w żarciu, beznadziejnych kreskówek i Disney 
Channel. Dzisiaj wszystko jest do bani. Wkurza nas Facebook. Bo nie chroni naszej prywatności, na 
co się godzimy, bo nie być na Facebooku, to w ogóle nie być. Mieć mało lajków, to też jak nie być, 
dlatego mało lajków też nas wkurza. Wkurzają nas te chude laski wstawiające swoje foty w nowych 
ciuchach, z super makeup’em. Z noskami piesków i uszami króliczków. Ci młodzi chłopcy wystylizo-
wani na Popka, Kękę i innych raperów, chłopców z ulicy, doświadczonych przez życie, zbuntowanych 
przeciw systemowi. Wkurzają nas nasi rodzice, ciotki i wujkowie, bo komentują nasze foty i robią nam 
obciach. Pamiętam jak moja mama, gdy nie odpisałam jej na fejsie, skomentowała mi fotę, żebym wy-
słała jej przepis na jabłecznik. Totalna wiocha. I nauczyciele też nas wkurzają, bo komentują to, co 
wstawiamy, a nikt ich nie prosił.  

 
Wkurza nas to, że nie mamy forsy, a mamy ogromne potrzeby. O wszystko trzeba się prosić.  

I człowiek ciągle słyszy, że nasi rodzice tego nie mieli. Na to musieli sami zapracować. Stać w kolejce. 
Czekać. A my nie szanujemy, bo nam wszystko przychodzi tak łatwo i szybko, że nawet nie zauważa-
my, bo ginie w natłoku kolejnych naszych roszczeń. Wkurza nas społeczeństwo. Starsze babcie  
w kolejkach. Autobusach. Gapią się i zwracają uwagę, jakby nie miały własnego życia albo nigdy nie 
były młode. Jakby nigdy nie paliły pierwszych fajek tuż za rogiem, z koleżką na czatach, czy belfer nie 
idzie. Jesteśmy młodzi, mamy ciężkie plecaki, też chcemy do cholery posiedzieć w autobusie, bez 
słuchania o tym, jak niewychowana jest dzisiejsza młodzież.  

 
Wkurza nas szkoła, bo trzeba ciągle więcej, szybciej, poważniej. Decydować o kierunku, o przy-

szłości, o maturze, o zawodzie, już teraz, a wybory mają być pewne, świadome i dojrzałe. Nie mamy 
czasu o tym myśleć, bo wkurza nas „pierdołowata” kartkówka z gegry i totalnie niepotrzebna rozpraw-
ka, serio, nikt dzisiaj nie myśli o weltschmerzu Wertera, my go mamy głęboko gdzieś, bo inaczej my-
ślimy, czujemy i nie rozumiemy. I żadne następne pokolenie Wertera nie zrozumie. Wkurzają nas nau-
czyciele i wychowawcy, dzieciaki na placach zabaw, bezdomne psy i koty, brak śmietników w mieście, 
brak siłowni, brak czasu, poczucie ciągłego deficytu. Wysoko stawiane poprzeczki. Wyzwania, którym 
musimy sprostać. Brak samoakceptacji i powtarzanie, że mamy być sobą. Ale oceny mamy mieć jak 
Kasia, wyglądać schludnie jak Maciek, mieć pasję jak Zuzia i być zdeterminowanym jak Piotrek. Wku-
rza nas ciągłe ściganie ideału. Niepewność, co do przyszłości, takie życiowe zawieszenie w czaso-
przestrzeni. Zbyt duzi na piaskownicę, zbyt niedojrzali na prawdziwe związki i dorosłe życie, do które-
go nam spieszno, czego podobno będziemy żałować.  

 
Wkurza nas, że chcemy o sobie decydować, a nie możemy. Że ta młodość, tak cenny dar ucieka 

nam przez palce i mamy poczucie, że ten raz dany nam czas marnujemy, bo możemy i powinniśmy 
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wszystko jakoś bardziej, a nie dajemy rady. To też nas wkurza. Wkurza nas wracanie do domu o 22 czy 
23, zakazy i nakazy, niemożność picia alkoholu, słabe baterie w smartfonach i brak WiFi. To sprawy 
istotne na miarę naszego pokolenia. I żadnego innego nie będą już dotyczyć, bo każde pokolenie wku-
rza coś innego. 


