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ZAGUBIONY
ROWERZYSTA

Endre Tóth

 Wyruszy³em drugiego marca, dokład-
nie o godzinie siódmej minut dwadzie-
ścia. Najpierw pomyśla³em, że pojadę
na dworzec autobusem, ale przecho-
dz¹c przez podwórze poczułem mu-
śnięcie spokojnego i czystego poran-
ka, zdecydowa³em się więc na rower.
Nawet jad¹c wolno można dotrzeć na 
dworzec w mniej niż pó³ godziny, a 
mój poci¹g odchodzi³ o ósmej czter-
dzieści, mia³em więc dużo czasu.
 Bardzo lubię oczekiwanie na odjazd.
Można wtedy nic nie robić. Dlatego
chętnie przychodzę na dworzec wcze-
śniej, znajduję wygodne miejsce w po-
ci¹gu i s³ucham gwaru nadchodzą-
cych podróżnych. Brzmi on dla mnie
jak rozmowy publiczności przed spe-
ktaklem albo strojenie instrumentów 
przed koncertem.

  Zapali³em s³abego papierosa i wy-
pchn¹³em rower na ulicę. Przebiegłem
truchtem na drug¹ stronę i tam wsia-
d³em. Przede mn¹ ci¹gnę³a się d³uga, 
prosta droga, dobra do gapienia się na
boki, chociaż o tak wczesnej porze na 
niemal bezludnej ulicy trudno zoba-
czyć coś godnego uwagi. Cieszy³em 
się ma³ymi ka³użami, które drga³y na 
asfalcie odbijaj¹c bajecznie niebieskie
niebo. Z pewności¹ w nocy by³a solid-
na ulewa, dlatego powietrze tchnęło
tak¹ orzeźwiaj¹c¹ świeżości¹. Siode³-
ko trzeszcza³o pode mn¹ w rytm pe-
da³owania; ten niepozorny dźwięk w
ciszy poranka dodatkowo uprzyjem-
nia³ jazdę. Zaledwie po kwadransie, 
dok³adnie po siedemnastu minutach, 
zauważy³em, że pomyli³em drogę. 
Tak. Mój zegarek wskazywa³ dokład-
nie siódm¹ trzydzieści siedem, kiedy 
ulica wyda³a mi się ca³kiem nieznana.
 Nigdy dot¹d nie liczy³em, która prze-
cznica prowadzi do dworca, ale za-
wsze trafia³em. Diabli wiedz¹ jak, u-
dawa³o mi się zawsze. Może po kszta³-
tach domów? Chociaż, kiedy próbuję
sobie teraz coś przypomnieć, nie po-
trafię przywo³ać nawet jednego obrazu 
domów przy drodze. Myślę, że istnieje 
jakiś instynkt, który zwykle prowadzi³ 
mnie do celu. Tego dnia, drugiego 
marca, ten instynkt mnie zawiód³. Za-
b³¹dzi³em. Mog³o się zdarzyć, że prze-
gapi³em charakterystyczn¹ przeczni-
cę, dlatego po chwili wahania posta-
nowi³em zawrócić. Musiałem teraz
jechać pod górę, więc nie sprawia³o mi 
to już takiej przyjemności jak przed-

tem. Domy widziane od drugiej strony 
wygl¹da³y jeszcze bardziej niezwykle 
– nigdy przecież nie jecha³em w tym 
kierunku. Te, które stały dotąd po pra-
wej, i tak wydawa³y mi się nieznane, 
teraz, ogl¹dane z przeciwka, zrobi³y się 
ca³kowicie obce. Ta historia zaczę³a 
mnie niepokoić. Co robić?
  Wrócić do domu i wyruszyć jeszcze 
raz, czy zapytać kogoś o drogę?
  Wybra³em drugi sposób, chociaż 
można by³o w¹tpić, czy kogokolwiek 
spotkam, bo, jak mówi³em, ulica spra-
wia³a wrażenie ca³kiem bezludnej. 
W końcu zauważy³em jednak suche-
go staruszka w wysokim czarnym ka-
peluszu, trzymaj¹cego w rękach toreb-
kę i bia³y dzbanek. Pewnie wyszed³ po 
coś do jedzenia.
– Przepraszam pana – zagadn¹³em –

zdaje się, że pomyli³em drogę. Czy 
móg³by mi pan wyjaśnić, jak dojechać
na dworzec kolejowy?
   Świat³o uszczęśliwiaj¹cej niespo-
dzianki rozpromieni³o twarz starusz-
ka.
– Nie może sobie pan nawet wyob-
razić, jak się panu uda³o. Pozwoli pan, 
że się przedstawię – tu wymieni³ swo-
je nazwisko i ci¹gn¹³ dalej. – Uwierzy 
pan, czy nie, jestem emerytowanym 
starszym referentem kolejowym. Kie-
dy jeszcze pracowa³em, by³em zatrud-
niony aż do ostatniego dnia w dziale 
informacji. Dlatego, cokolwiek chce 
pan wiedzieć o rozk³adzie jazdy, mogę
wyjaśnić dok³adnie i z detalami. Tak, 
i co pan powie? Czy to nie dziwny
zbieg okoliczności? Przypadkiem za-
pyta³ pan o poci¹g w³aśnie kolejarza. 
Tak, muszę dodać, że nie minę³o na-
wet pó³ roku, od kiedy jestem emery-
tem, dlatego mam wszystkie rozk³ady 
w g³owie. W³¹cznie z letnimi, których 
jeszcze przynajmniej przez dwa i pó³ 
miesi¹ca nie muszę brać pod uwagę. 
Bo, jak pan z pewności¹ wie, rozk³a-
dy letnie ważne s¹ dopiero od po³owy 
maja. Tak, tak! Jestem do pańskiej dys-
pozycji, drogi panie!
– Nie mam żadnego problemu w zwią-
zku z rozk³adem – powiedzia³em. –
Chcia³bym się tylko czegoś dowie-
dzieć: gdzieś tu blisko powinien być 
dworzec. Jak się mogę tam dostać?
– Tak, tak! Chwileczkę proszę – staru-
szek uniós³ wskazuj¹cy palec. – Jeśli
mieszka pan w naszym mieście, musi 
pan wiedzieć, że jest w nim więcej niż 

jeden dworzec. Prosze może mi podać
cel pańskiej podróży. Wtedy z pewno-
ści¹ będę móg³ s³użyć właściwą od-
powiedzi¹.
   Poda³em mu cel mojej podróży, 
chociaż powódź s³ów staruszka nieco 
mnie wystraszy³a.
– Tak, tak! – wykrzykn¹³ żywo. – Oto
problem zwi¹zany z rozk³adem. Pan, 
drogi panie, wyruszy³ troszkę za wcze-
śnie. Następny poci¹g, jeśli weźmie-
my pod uwagę także te możliwości, 

których nigdy nie należy lekceważyć,
jak na przyk³ad przesiadkę, tak, następ-
ny poci¹g odejdzie dopiero o trzyna-
stej dwadzieścia z dworca centralne-
go. Wkrótce po nim, to jest o trzyna-
stej pięćdziesi¹t siedem, odejdzie ko-
lejny poci¹g, i teraz niech pan pozwoli, 
że powiem panu coś, czego pan, jako
niedoświadczony podróżny z pewno-
ści¹ do tej pory nie zauważy³. – Poło-
ży³ na ziemi torebkę i dzbanek, żeby 
by³o mu wygodniej mówić. – Niech
pan uważa! Jak precyzyjnie i przewi-
duj¹co u³ożony jest rozk³ad! Pierw-
szy poci¹g, o którym wspomnia³em, o 
trzynastej dwadzieścia, jest osobowy. 
Co to znaczy? Wszyscy wiedz¹. Zna-
czy to, że jedzie stosunkowo wolno. 

Zatrzymuje się na każdej stacji, nawet
w ma³ych wioskach. Następny poci¹g, 
o trzynastej pięćdziesiąt siedem, jest
przyspieszony. Znaczy to, że nie za-
trzymuje się we wszystkich ma³ych 
wioskach, i w ten sposób, chociaż od-
chodzi w pó³ godziny po pierwszym,
po pewnym czasie dogania go. Tak, 
niech pan uważa. Jeżeli pan albo jakiś 
inny podróżny spóźni się na pierwszy 
poci¹g, może go dogonić drugim.
W ten sposób udaje się odzyskać stra-
cony czas. Czy to nie wspania³e? – 
starszy referent zwracaj¹c się do mnie 
oczekiwa³ potwierdzenia.
 Kaszln¹³em. Wzruszy³a mnie olbrzy-
mia wiedza i entuzjazm staruszka, ale 
w tej chwili wola³bym us³yszeć zupeł-
nie co innego. Już jest siódma czter-
dzieści. Mam jeszcze do odejścia po-
ci¹gu godzinę, ale jeżeli staruszek bę-
dzie tak gada³, rzeczywiście nie uda 
mi się pojechać wcześniej niż o trzy-
nastej dwadzieścia. – Przepraszam 
pana – powiedzialem – co do godziny 
odjazdu nie mam żadnych wątpliwo-
ści. Ale gdyby by³ pan tak uprzejmy 
i powiedzia³ mi, gdzie jest dworzec...
– Tak, tak. Dworzec. – Staruszek wy-
tar³ nos z dwoma czerwonymi plam-
kami świadcz¹cymi o noszonych oku-
larach. – Tak, tak, to nie jest taka prosta 
sprawa, jak się panu wydaje. Poci¹gi, 
które przyjeżdżaj¹ do naszego miasta,
i te, które przez nie przejeżdżaj¹, tak, 
potrzebuj¹ dwóch dworców. Potrzeby 
ruchu lokalnego zaspokaja dworzec 
centralny. Do przyjmowania i obsługi
ruchu tranzytowego zbudowano drugi 
dworzec. Poci¹gami kończ¹cymi i za-
czynaj¹cymi bieg zajmuj¹ się na jesz-
cze innej stacji, ale ona pana nie ob-
chodzi, bo tam się tylko sczepia i roz-
czepia wagony. Zreszt¹ ta stacja znaj-
duje się poza miastem, dosyć daleko 
st¹d. Ale oprócz tych trzeba wymie-
nić jeszcze dwa przystanki, z których 
jeden przeznaczony jest do zaspoka-

jania potrzeb komunikacji osobowej
w przemys³owej dzielnicy naszego 
miasta, a drugi znajduje się na przed-
mieściach, ale może w³aśnie któryś 
z tych przystanków znajduje się w po-
bliżu pańskiego domu i może pana za-
interesować. Tak, widzi pan? To wca-
le nie jest proste. Pan upraszcza spra-
wę. Pan myśli, że wystarczy wsi¹ść 
do poci¹gu i już! Nie, nie. Wcale nie.
Każdy cz³owiek powinien się dok³ad-
niej zapoznać z problemami komuni-
kacji, prawda? Jeśli ma pan papier i 
o³ówek, chętnie zanotuję tytu³ i autora 
ksi¹żeczki, która – mimo że niewielka 
– dog³ębnie i precyzyjnie wyjaśnia 
wiele spraw zwi¹zanych  z kolej¹.
– Dziękuję panu za uprzejmość... –
Tymczasem inny staruszek przybliży³ 
się do nas z drugiej strony. – ...w tej
chwili chcia³bym wiedzieć tylko tyle: 
tutaj, po prawej, między domami, po-
winien być dworzec. Ca³kiem blisko. 
Rowerem może kilka minut. Jak do 
niego dojechać?
  Podczas gdy mówi³em, drugi męż-
czyzna podszed³ do nas i uważnie przy-
s³uchiwa³ się rozmowie.
– ...Jeśli mogę być ca³kiem szczery –
kontynuowa³ starszy referent, wycią-
gaj¹c z kieszeni olbrzymi¹ czerwoną
chustkę i przecieraj¹c oczy – wydaje 
mi się, jakbym pamięta³, że ko³o szó-
stej?... chyba w³aśnie wtedy odchodzi 
autobus?... A nie, nie. Autobus odszed³ 
o siódmej dwadzieścia tam, dok¹d pan 
chce jechać, chociaż nie jestem pe-
wien. Zreszt¹, po szóstej czy po siód-
mej, i tak już się pan spóźni³.
 „Tak”, pomyśla³em, „by³oby o wiele
lepiej wrócić do domu i ponownie roz-
pocz¹ć podróż dobrze znan¹ drog¹.”
– Co się sta³o? Czy mogę pomóc?
– zagadn¹³ drugi mężczyzna, stoj¹cy 
do tej pory bez s³owa.
– Ten pan z rowerem – powiedzia³ 
starszy referent – spóźni³ się na auto-
bus i nie wie teraz, co robić.


