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Widziano cię, jak szedłeś środkiem peronu, w rozpiętym 
płaszczu, z mokrym od potu czołem. Kilkanaście kroków.

Oddychałeś ciężko i co kilkanaście kroków przystawa-
łeś, by odsapnąć.

Stałeś wtedy z pochyloną głową, bez ruchu, bez ruchu, 
a po chwili, wraz z głębokim, przemyślanym wdechem –  
prostowałeś się; napełniałeś płuca powietrzem i z bolesnym 
grymasem na twarzy – ruszałeś dalej. 

Podobno widziano cię, jak szedłeś, zataczając się, skra-
jem peronu trzeciego, nie zważając na podstawiany akurat 
na tor szósty pociąg osobowy relacji Szczecin – Przemyśl. 

Ktoś widział cię, jak schodziłeś powoli z kładki prze-
rzuconej nad torami. Schodziłeś z takim wysiłkiem, jak-
byś się wspinał. 

Podobno szedłeś, zataczając się, środkiem przestron- 
nego holu Dworca Głównego. 

Z jakiegoś powodu widziano cię aż nadto wyraźnie. 
Jakbyś stał na scenie, jakbyś stał w świetle reflektora. Na 
samym środku wyludnionego o tej porze pomieszczenia, 
z pochyloną głową. Pot skapywał z czubka twego nosa. 
Widziano cię. 

Ostatni raz widziano cię przy zejściu do tunelu prowa-
dzącego na perony. 

Ktoś zauważył cię też na peronie drugim, jak stałeś 
przy pustej ławce. Był środek nocy, gdzieś pomiędzy trze-
cią a czwartą. 

Schodząc, trzymałeś się poręczy, kurczowo, jak przera-
żony staruszek; na każdym stopniu przystawałeś o wiele 
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za długo, nawet gdy było to w gruncie rzeczy krótko –  
i tak zbyt długo jak na normalne schodzenie. Można by 
sobie wyobrazić, że każdy krok sprawiał ból twoim sztyw-
nym nogom.

Tak to wyglądało i dlatego wzbudziło całkiem przyzwo-
ite reakcje ludzi. Byli to dobrzy ludzie, życzliwi, ze wszyst-
kich sił starali się ci pomóc. Chwycili cię pod ręce, bo 
zachwiałeś się niebezpiecznie, zapytali, czego potrzebujesz. 

Widzieli cię dokładnie i nie mieli problemu z asertyw-
nością. 

Ustawili cię w pionie, poklepali po plecach. Zapropo-
nowali kanapkę. 

Aż się zainteresowałeś. Jesteście z jakiejś organizacji 
kościelnej? 

Czujesz na twarzy kwaśny oddech mężczyzny, który po-
woli przestaje obejmować cię w pasie, puszcza, z uwagą, 
sprawdzając, czy figura nie upadnie w którąś stronę. Jego 
nieogolona twarz, nierówne, krzywe zęby. 

Ja tylko się chwilowo tym zajmuję, tak naprawdę to 
mam inny pomysł na życie… Powiedział to? Wydawało ci 
się? Scena z jakiegoś filmu, gdzieś to widziałeś, z jakiegoś 
powodu ci się przypomniało. Ktoś cię podtrzymał, gdy 
straciłeś równowagę, i zaraz zostawił, jakby z lękiem, że 
trzeba będzie ci pomóc. Oddychasz. Podłużna, wydłużona 
nienaturalnie twarz: mam inny pomysł na życie. 

Wymyśliłeś to zdanie. 
I ten nieszczęsny zwrot: pomysł na życie.
Ktoś musiał widzieć, jak stałeś na pustym pomoście 

prowadzącym na peron czwarty, trzeci, drugi i pierwszy, 
i wychylony daleko za poręcz wpatrywałeś się w torowi-
sko. Przyszedłeś zapewne z góry, nie od strony Odry, ka-
miennymi schodami od ulicy Owocowej. 
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Stamtąd, jeśli przystanąć na chwilę i sięgnąć wzrokiem 
ponad ceglany mur, można dostrzec pokryte papą wiaty.

Patrzy się stamtąd jak z lotu ptaka, jest się ponad mi-
sterną plątaniną metalowych konstrukcji, gęstwiną słu-
pów i przewodów sieci trakcyjnych, ponad budynkiem 
dworcowym i zadaszonymi torami, po których przetaczają 
się powodowane własnym życiem wagony, parowozy, lo-
komotywy spalinowe i elektryczne. 

Ponad spieszącymi w różne strony ludźmi, nierzadko 
uginającymi się pod tobołami jak juczne zwierzęta, zde-
cydowanie ponad wszelką miarę ich możliwości, i ponad 
tymi co bez ruchu, ponuro i z determinacją oczekują na 
rozwój wydarzeń, godząc się na wszystko, co przyniesie 
los. Tylko na ich nieruchomych twarzach drżą nieregu-
larnie mięśnie, czasem wykrzywia je skurcz. Wszystko 
inne schowane jest głęboko, w prywatnych, niedostępnych 
nikomu wnętrzach. 

W tle lśni zimną, nieruchomą wodą Odra. Rtęciowe 
lustro, długi, szklany odłam. 

Tam jest się ponad światem. 
A potem, mając te wszystkie widoki po lewej stronie, 

schodzi się, zstępuje z miasta na dworzec; ze świata peł-
nego znaczeń i sensów w otchłań tajemnicy, w nieznane. 
Ostatni etap schodzenia to kładka nad torami. 

Tam cię widziano. 
Dworce mają albo przejścia podziemne, albo konstruk-

cje, na które trzeba się wspiąć, by zejść na peron. Ten ma 
dwa rodzaje dostępu do tajemnicy uciekających wagonów. 
Dojście od budynku dworcowego, z kasami i kioskami, 
i toaletą dla podróżnych oraz nędzarzy (czy to nie zna-
mienne, że wyruszając w podróż, stajemy się podobni do 
bezdomnych i opuszczonych?) było możliwe tylko tunelem.  
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Tędy szło się oficjalnie, normalnie; tu dworzec zrastał 
się z miastem, był jego częścią. Od tej strony podjeżdżały 
tramwaje i autokary i stąd odjeżdżały; tu czekały na przy-
jezdnych taksówki; tu zaczynało się miasto dla tych, co 
przyjechali – od razu. Tą drogą przyjeżdżało się i wyjeż-
dżało bezboleśnie, łatwo i naturalnie. Można rzec: z god-
nością i namaszczeniem waliz podróżnych, dostojnie. 

W jakimś sensie tym, którzy docierali do dworca od 
góry, z wielkiego nawisu, znad ściany stojącej ponuro 
i złowieszczo przy torach peronu trzeciego, brakowało tej 
naturalności. Brakowało tej oczywistości, z jaką przekra-
czało się mury miasta, rozpoczynając podróż. 

Od tej strony granica dwóch światów rozmywała się 
w niejasnościach. Nie wiedziało się nigdy, w którym mo-
mencie dworzec był już dworcem. Czy już na kładce, czy 
może przed kładką, zwłaszcza że w jednej ze wznoszących 
się ponad torami budowli zainstalowano kasy biletowe. 
I jeszcze do tego ogarniające człowieka uczucie skrępowa-
nia wynikającego z niewiadomego pochodzenia wstydu, 
jakby się postępowało niewłaściwie, jakby się było dziec-
kiem dokazującym za plecami surowych rodziców, i jesz-
cze irracjonalny lęk, swędzący niepokój, i przygnębienie, 
wypływające na powierzchnię co jakiś czas, na mgnienie, 
jak zaczerpujący powietrza delfin; każdy krok utwierdzał 
idącego na dworzec w niejednoznaczności, jednocześnie 
nie umiało się nazwać tego, co tylko potęgowało skiero-
waną przeciw sobie dezaprobatę. 

Iść tędy jednak wbrew pozorom było łatwo i wygod-
nie, bo też kto by tam sobie zawracał głowę imaginacja-
mi, dobrymi dla nadwrażliwych panienek i niedojrza-
łych młodzieńców. Bo też trzeba nie lada dekadenckiej 
dezynwoltury, by utożsamić siebie z karaluchem, włażą-
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cym bezceremonialnie w otwartą ranę; a jednocześnie to 
schodzenie sponad dworcowych dachów każdemu nieza-
wodnie przypominało pogrążanie się w trzewiach miasta; 
może dlatego, że szyny kolejowe z góry, przewody wyso-
kiego napięcia i cała konstrukcja peronów przypominały 
odsłonięte ścięgna, żyły i kości powalonej bestii. Jedynym 
sposobem, by otrząsnąć się z tego wrażenia, było jak naj-
szybsze znalezienie się na peronie. Tam wszelkie propor-
cje wracały do normy. Peron stawał się tym, czym jest na 
co dzień, jeśli się po nim chodzi, a nie ogląda z wysoka, 
lub czym udaje, że na co dzień jest, bo taka jego powin-
ność, z wszelkich możliwych racji. 

Była trzecia zero pięć tej listopadowej nocy. Perony 
puste, bez ludzi i pociągów, tylko na pierwszym przy 
wózkach bagażowych niemrawy ruch, przetaczanie po-
jemników, krótkie, urywane frazy rzucane przy rozloko-
wywaniu paczek. Wróble skaczą po szynach jak po lśnią-
cych, futurystycznych steczkach, inne wybierają mroczne, 
nasączone smarami podkłady kolejowe, brutalne, surowe 
życie. Tak powstaje klasa służalcza, kasta pariasów, naj-
lepiej im w tłustych, oblepionych węglowym pyłem kon-
strukcjach drewnianych. 

Od czasu do czasu, całkiem niedaleko, w perspektywie 
toru kolejowego, niemrawe, pojedyncze ćwierknięcie. 

W holu, pod tablicą przyjazdów, skuleni nędzarze 
w łachmanach, w szmatach śpią. Pomiędzy tymi, co stoją 
chwiejnie, w zakamarku przy budzie z pamiątkami toczą 
się bełkotliwe rozhowory, bez początku i końca. W oddali, 
w ciemnościach od strony Odry nawoływanie zwierzęce, 
choć jednocześnie ludzkie bez wątpienia, wycie i skowyt. 

O tej porze wszystkie dworce świata mają w sobie coś 
tragicznego. Dawno już to zauważono, tu na mgnienie 
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rzeczywistość doznaje zapaści, świat tężeje, czas zacina 
się i chrzęści, rozsypują się dekoracje i wszystko okrywa 
pył nierealności. Zaczyna się i kończy, znika i pojawia 
się, rozpada w bezkształt mgły i z bolesną realnością sca-
la w chropowatą formę materii. Na mgnienie. Co kilka 
chwil. Co jakiś czas. 

Wiatr. Na peronach w pojemnikach na śmieci szelesz-
czą worki foliowe. Chwilami świszczy w uszach, gdy moc-
niej zawieje. 

Z tunelu wyłaniają się zaaferowane, niemal prze-
rażone postaci podróżnych. Ze wzrokiem utkwionym 
w niewidoczny dla innych cel, milczące, z zaciśniętymi 
ustami. Przy automacie do kawy krępy, szary mężczyzna 
z plecakiem. Przy ławce tęga, niemłoda kobieta z preten-
sjami, białe kozaczki i walizka na kółeczkach. Pojawia 
się para młodych z jedną, dużą torbą, niosą ją wspólnie, 
dynda między nimi rozpaczliwie, bo chłopak jest wysoki, 
a ona malutka. Megafon zapowiada pociąg osobowy do 
Stargardu Szczecińskiego, ale na innym peronie. Tam, 
gdzie stoi samotna kobieta otoczona walizami. Sama ich 
na pewno nie przyniosła, więc też wypatruje kogoś zwró-
cona w stronę oświetlonych drzwi prowadzących do wnę-
trza budynku. Jeszcze cztery osoby. Dystyngowany pan 
pali papierosa w brązowych, skórzanych rękawiczkach. 
Na dworcach i peronach nie wolno palić, on jednak 
ignoruje ten zakaz. Zasapana staruszka wachluje dłonią 
otwarte usta. Jeszcze dwie osoby. Potem jeszcze jedna. 
Czekają, stoją, porozmieszczani daleko od siebie. 

Z kładki hałaśliwie schodzi niski, barczysty mężczyzna 
o ogorzałej, chropowatej twarzy. Z daleka widać, że roz-
nosi go energia. Uderza dłonią w poręcz, szarpie nią, jak 
gdyby wypróbowując, czy jest mocno przytwierdzona; kro-
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czy energicznie, kopie słup podpierający wiatę. Nie ma 
wątpliwości, że jest pijany. Ma na sobie rozpiętą czerwono- 
-niebieską kurtkę ortalionową z podpinką, pod spodem 
sweter wełniany, szary, podobny do kolczugi, wyraźnie 
brudny, z odwiniętym, rozciągniętym na klatkę piersio-
wą, być może rozerwanym golfem. 

Rozgląda się, pluje siarczyście pod nogi, po czym pod-
chodzi do stojącej najbliżej pani w granatowym płasz-
czyku, z futerkiem na kołnierzu. Coś mruczy, ale pani 
w płaszczyku ani drgnie, jakby go tam nie było, jakby nic 
nie słyszała. 

Macha więc ręką z nieukrywaną pogardą i, zataczając 
się, podchodzi do dwóch mężczyzn. Jeden ma na głowie 
wyciągnięty spod kurtki kaptur bluzy, drugi otula się po-
wycieranym w zgięciach i na brzegach skórzanym płasz-
czem. 

– My, górale, jesteśmy spokojnymi ludźmi, ale jak ktoś 
nam nadepnie, to zarąbiemy, kurwa, bez litości – oznaj-
mia bez ceregieli. 

Mężczyzna w płaszczu odwraca się i odchodzi bez sło-
wa. Tylko mocniej zaciska dłoń trzymającą kołnierz wo-
kół szyi. 

– I co, kurwa, już się pan boi? – woła zdegustowany 
góral. 

Ten w kapturze też się cofa, ale tyłem, nie przestaje 
patrzeć na pijanego. 

– Spierdalacie, tak?
Góral jest wyraźnie dotknięty. Kopie w budę z napoja-

mi i słodyczami, memła pod nosem przekleństwa i idzie 
przed siebie, rozsiewając dookoła wizje: 

– Jak co, to siekierą… boją się, kurwy… zarąbię i chuj 
mi nie drgnie… spierdalacie, co? Spierdalajcie…
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Nikt nie miał wątpliwości, że był pijany jak bela, że był 
nawalony jak stodoła, że huczy w nim ogień, który w każ-
dej chwili może spowodować eksplozję. Każdy bez wyjąt-
ku zastanawiał się, czy on będzie jechał tym pociągiem. 

Na szczęście, nim podstawiono skład, góral zniknął 
w tunelu. Po dziesięciu minutach objawi się przy rampie 
towarowej i wda się w debatę z obsługą wózków akumu-
latorowych. Pokaże im pięść i bezkarnie, bo nie będą mo-
gli mu uciec, zwymyśla, by nagle przejść do czułej nuty 
kumoterskiej. 

Minąłeś się z nim na schodach. 
Przez dłuższy czas stałeś przed jedynym czynnym 

okienkiem kasy biletowej, ale nie wzbudziłeś zaintereso-
wania we wspartej na ręce i czytającej książkę albo śpią-
cej, tego nie dało się rozstrzygnąć z miejsca, w którym 
stałeś, kasjerce w białej koszuli z czerwoną apaszką. Pro-
ste, równo przycięte włosy zasłaniały jej pochyloną twarz, 
nie reagowała, gdy postukałeś palcem w szybę. Być może 
była to figura woskowa, bardzo możliwe, że była to wosko-
wa figura. Krople potu rozpryskiwały się na kamiennym 
blacie, o który się opierałeś. Starłeś je dłonią, ale pot pły-
nął wzbierającym strumykiem; skapywał z brody i z lewej 
brwi. Ocierałeś dłonią twarz, jak wycieraczka w samocho-
dzie przeciera szybę – na blacie pojawiały się nowe plamy. 
Nawet przez chwilę zapomniałeś o kasjerce i o tym, że tak 
stoisz, i o tym, po co właściwie podszedłeś do kasy. Nikt 
inny nie podszedł, nie stanął za tobą, jakby wszyscy wie-
dzieli, że w okienku siedzi woskowa lalka i nie obsługuje 
nikogo; tutaj żadnego biletu się nie kupi. 

Nie miałeś odwagi jeszcze raz zastukać w szybę, nie po-
trafiłeś wykrztusić słowa, zresztą co mógłbyś powiedzieć do 
niereagującej na nic, nieruchomej postaci. Może martwej? 
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Widziano cię, jak potem szedłeś wzdłuż pozasłanianych 
firaneczkami od wewnątrz okien kasowych, wpatrując się 
w nie błędnym wzrokiem i wciąż zataczając się co kil-
ka kroków, jakby niewidzialny agresor popychał cię albo 
z boku, albo w plecy, jakby posadzka wyłożona beżowymi 
płytkami udającymi szlachetny kamień pełna była dziur, 
uskoków i niebezpiecznych nierówności. 

Czasem to jedna, to druga noga wbijała się w podłoże, 
jak gdyby tuż przed stopą unosiła się fala, czego nie byłeś 
w stanie przewidzieć. To sprawiało, że rzeczywiście kilka 
razy o mało się nie wywróciłeś jak długi. 

Widziano cię, jak z trudem łapiesz równowagę, przy-
stajesz, by wszystko wokół, tak rozedrgane i rozchybotane, 
odzyskało stabilność, i znów ruszasz przed siebie. Scho-
dami w dół, do tunelu – ktoś widział, jak opierasz głowę 
o białe kafelki i stoisz z zamkniętymi oczami – przez ka-
łuże, nierównymi schodami w górę, na peron. 

Tam minąłeś się ze stawiającym siarczyste kroki gó-
ralem, który wbił w ciebie zimne spojrzenie, szukał twej 
reakcji – a jej nie było. 

Wspinałeś się mozolnie, pomagając sobie mocnym po-
chyleniem ciała, zgięciem w półukłonie, tak żeby samo 
leciało do przodu, i podciąganiem się na poręczy. Kątem 
oka omiotłeś krzepkiego juhasa, zignorowałeś jego bul-
got: nok-urwa?, słuchałeś swego oddechu i starałeś się 
nie upaść. 

Góral nie miał z ciebie żadnego pożytku. 
Zaraz potem widziano cię, jak wyłoniłeś się niezgrabnie 

z tunelu i aż do podstawienia składu stałeś przyklejony 
do pierwszego ze słupów dźwigających wiatę. Czułeś, jak 
w tętnicy szyjnej bije puls, uderzał szybko, z łoskotem. Ci-
śnienie rozsadzało głowę, na szyi zaciskała się niewidoczna  


