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– Nie, nie! Żaden autobus!... – chcia³em przerwać, ale drugi mężczyzna
mi nie pozwoli³.
– A czemu nie pojedzie na rowerze?
Kiedy by³em w waszym wieku, panowie! W rozkwicie m³odości! Jak stal!
By³em jak stal! – wykrzykn¹³ entuzjastycznie, wymachuj¹c pięściami. –
Może wyda się panom niewiarygodne, ale od tamtego czasu utyłem kilka
kilogramów, ha, ha, ka³dun trochę urós³ – powiedzia³ wal¹c się po brzuchu
– tak, uwierzycie, panowie, czy nie,
nie potrzebowa³em więcej niż cztery i
pó³ godziny, żeby przejechać sto mil.
Rozumiecie, panowie? Sto mil! Ponad
dwadzieścia mil na godzinę! Możecie
to sobie panowie wyobrazić? – I pijany od niegdysiejszej chwa³y przesun¹³
kapelusz na ty³ głowy. – Ale, szczerze
mówi¹c, nawet wtedy nie mog³em takiej jazdy odbywać codziennie.
– Doskona³y wynik, proszę pana –
powiedzialem – ale to, co mnie teraz
najbardziej interesuje, to dworzec, który powinien być gdzieś tu w pobliżu.
Jak mogę się tam dostać?

telny czas – powiedzia³ nieco zmęczony liczeniem – nieca³e cztery godziny.
Przyjemnie i bez pośpiechu – stwierdzi³ i patetycznie roz³oży³ ramiona,
jakby jego oświadczenie s³ysza³y tysi¹ce. – Zreszt¹, jeszcze pan nie odpowiedzia³. Jeśli pojedzie pan poci¹giem, to gdzie wtedy zostanie rower?
– Obok dworca jest przechowalnia rowerów – powiedzia³em. – Zawsze zostawiam tam rower, kiedy gdzieś jadę.
– Nie robi pan rozs¹dnie – powiedział
starszy referent. – Jeżeli jedzie pan poci¹giem, może pan za parę forintów
nadać rower na bagaż. Gdy dojeżdża
pan do celu, natychmiast otrzymuje
go pan z powrotem i nie musi pan iść
pieszo. Czy to nie wspania³e?
– Mówi pan, przechowalnia rowerów
– mamrota³ ka³duniasty. – Ma pan rację. Tu blisko jest przechowalnia. Tak.
Obok hali. Tak! – wykrzykn¹³ olśniony. – Z pewności¹ tego pan szuka.
Hali. A obok jest przechowalnia rowerów.
– Nie ma pan racji, drogi panie – powiedzia³em do rowerzysty nieco zde-

– Dworzec? Co pan mówi? – wymrucza³ wirtuoz roweru. – Dlaczego dworzec? Dlaczego poci¹g? Wsiadać na
rower i naprzód! Zreszt¹, jeżeli pojedzie pan poci¹giem, gdzie zostanie
pański rower?
– Tak, tak, proszę pana – powiedzia³
starszy referent – sprawa nie jest taka
prosta. Cel, który ten pan chce osi¹gn¹ć, znajduje się sześćdziesi¹t, a dok³adniej pięćdziesi¹t osiem mil st¹d.
To niema³y dystans. Niech pan pomyśli.
– Mówi pan, pięćdziesi¹t osiem mil?
– zapyta³ z³ośliwie ka³duniasty rowerzysta. – Bagatela, panowie! Wierzcie
mi, bagatela – te s³owa wymówi³ już
prawie szeptem. – No dobrze, do dwudziestu mil na godzinę nie każdy jest
zdolny. – Tu rzuci³ mi kpiące spojrzenie. – Ale policzmy... no, powiedzmy,
piętnaście. Oczywiście na godzinę. To
jest... No, ile to jest? Dwa razy piętnaście to trzydzieści, prawda? Pozostaje... ile pozostaje? Zostaje dwadzieścia
osiem, to znaczy niecałe dwie godziny. Jeśli pan chce, może pan pokonać
ca³y dystans w cztery godziny. Baga-

nerwowany. – Nie by³o pana tutaj, kiedy zacz¹³em rozmowę z panem starszym referentem. Nie chcę rozpoczynać rozmowy od pocz¹tku, zreszt¹ detale znudzi³yby pana, ale nie potrzebuję hali. Muszę koniecznie wyjechać!
I muszę to zrobić poci¹giem. Dlatego pytam o dworzec. Gdyby zechcia³
pan...
– Dobrze. Nieważne. Niech pan jedzie,
jak pan chce – powiedzia³ obrażony
ka³duniasty – chociaż moim zdaniem
z pewności¹ pan się myli. Z pewnością
szuka pan hali. S¹ bardzo podobne.
Hala i dworzec. Oba budynki projektowa³ ten sam inżynier. O tym także
nie zapominajmy – to powiedzia³ już
prawie ze z³ości¹.
Zdenerwowany, zostawi³em obu staruszków bez pożegnania. O kilka kroków dalej przecznica wiod³a w lewo,
tak, jak mi się wydawa³o, powinien
by³ znajdować się dworzec. Wszed³em
w przecznicę pchaj¹c rower ko³o siebie. Niestety.
By³oby lepiej, gdybym wróci³ do domu i wyruszy³ drugi raz dobrze znaną
drog¹.

S³ysza³em jeszcze, jak obaj staruszkowie rozmawiaj¹ o mnie ze z³ości¹.
Potem zniknęli za rogiem. Słońce
świeci³o ³agodnie, czu³em na plecach
jego promienie. To by³o bardzo przyjemne. Kiedy sta³em z tamtymi dwoma, by³em w cieniu, a marcowy wietrzyk dmucha³ dość ch³odno.
Za dziesięć minut będzie ósma. Tyle
czasu już minę³o, dużo gadali ci zwariowani staruszkowie. Gdybym nie
zab³¹dzi³, dotar³bym już na dworzec
i siedzia³ w poci¹gu. Lubię oczekiwanie na odjazd. Można wtedy nic nie
robić.
Dzisiejszy dzień zacz¹³ się dosyć nieprzyjemnie. I ulice s¹ takie bezludne!...
Chyba dobrze by³oby pójść do tej hali,
tam codziennie rano k³ębi¹ się ludzie.
Mam nadzieję, że znajdę kogoś, kto
wskaże mi drogę.
Nagle za plecami us³ysza³em rozmowę. Spojrza³em w tamtym kierunku.
Straszne! Ci dwaj pomyleńcy id¹ za
mn¹. Czego chc¹? Nie rozumia³em,
o czym mówili, ale z nieprzyjaznych
spojrzeń utkwinych we mnie jasno
by³o widać, że o mnie. Czy nie uda
mi się od nich odczepić?
Wsiad³em na rower, żeby uciec, ale
po kilku metrach znów się zatrzyma³em. Z przeciwka zbliża³a się kobieta.
Dobrze ubrana, niemal elegancka.
„Chyba jakaś sekretarka” – pomyœla³em. Spieszy³a się. Na pewno idzie do
pracy. Nie chcia³em jej zatrzymywać,
dlatego nie mówi³em nic o dworcu,
zapyta³em tylko:
– Przepraszam pani¹, czy nie widzia³a pani gdzieś w pobliżu policjanta?
– Po co? Co się sta³o? – spyta³a wystraszona. Jakie ma ³adne oczy.
– Nic się nie sta³o – odpar³em z uśmiechem – tylko tyle, że zgubiłem
drogę.
– Zgubi³ pan drogę? – zapyta³a zdziwiona. – Czy pan się dobrze czuje?
Nic panu nie dolega?
– Nie, droga pani. Nic. Zreszt¹ dzię-

kuję, czuję się dobrze – odpowiedzia³em. – Tyle tylko, że idę na dworzec
i nie mogę go nigdzie znaleźć.
– Co to znaczy, że nigdzie pan nie
może znaleźć? To dość dziwne. Czy
pan sobie wyobraża, że ktoś ten dworzec ukrad³? Czy to pan chcia³ powiedzieć policjantowi? Śmieszne – powiedzia³a z rozdrażnieniem.
Zdaje się, że dzisiaj rano wszyscy
oszaleli.
– Nie, nie. Chodzi tylko o to, że policjant musi wiedzieć, gdzie jest ten
przeklęty dworzec.
– Niech pan uważa – powiedzia³a
sztywno. – Policjanta nie widzia³am,
ale jeżeli idzie pan na dworzec, niech
się pan pospieszy, przy każdym dworcu znajduje się posterunek, tam na
pewno znajdzie pan policjanta. Nawet
nie jednego. Niech pan im opowie, co
się sta³o – i ze z³ości¹ zostawi³a mnie
samego.

im najg³ębszym przeświadczeniu powinien być gdzieś niedaleko. Tak, ten
prosty fakt zmusza ich do odłożenia
wszelkich innych zadań i pod¹żenia
za ca³kiem obcym cz³owiekiem. Co
to jest? Ciekawość? Może niechęć?
A może po prostu s¹ pijani? Chociaż
wcale nie sprawiali takiego wrażenia.
Przeciwnie. Na pocz¹tku każde z nich
wygl¹da³o ca³kiem uprzejmie.
By³oby o wiele lepiej wrócić do domu i pojechać dobrze znan¹ drog¹.
Ko³duniasty ochryp³ym g³osem wo³a³ coś za mn¹. Nie rozumia³em wszystkich s³ów, ale by³o to coś takiego:
– ...i ten arogancki typ mówi o policjancie! Może chce nas zadenuncjować! Łobuz! Kanalia!
Zwiększy³em szybkość. Ta zwariowana trójka zaraz mnie zaatakuje.
Oczywiście nie mog³em jechać zbyt
szybko, bo nie znalaz³em drogi do hali i musia³em uważać na wszystkie

Tymczasem obaj staruszkowie niebezpiecznie się do nas zbliżyli. Spogl¹daj¹c w ślad za kobiet¹ zauważy³em, że zaczepili j¹ i o czymś rozmawiaj¹. Nie mog³em dobrze zrozumieć
o co chodzi, bo wsiad³em na rower i
stara³em się od nich oddalić.
– ...jestem pewien, że spi³ się w nocy
i jeszcze nie ca³kiem wytrzeźwia³ –
tyle us³ysza³em, bo ka³duniasty wymówi³ te s³owa nieco g³ośniej.
– Albo po prostu zwariowa³ – to powiedzia³ starszy referent.
Znowu rzuci³em okiem w ich kierunku. Stali we trójkę gapi¹c się na mnie
i wcale nie ukrywaj¹c niechęci. Jecha³em dalej. Będę szuka³ tej przeklętej
hali. Musi być gdzieś niedaleko, jeśli
ka³duniasty powiedzia³ prawdę. Może
w t³umie znajdę przynajmniej jednego
normalnego cz³owieka, który wskaże
mi drogę.
Po chwili znów obejrza³em się do
ty³u i zauważy³em, że ca³a trójka rusza
za mn¹. Także kobieta, która niedawno spieszy³a dok³adnie w przeciwnym
kierunku. Zaraz zwariuję! To przecież
trójka zupe³nie obcych ludzi, wcześniej
chyba się nawet nie widzieli. Łączy
ich tylko to, że nie mog¹ albo nie chc¹
odpowiedzieć na moje prościutkie pytanie: gdzie jest dworzec, który w mo-

przecznice. Może gdzieś tę halę zauważę.
Już przy drugiej przecznicy zobaczy³em dwie kobiety id¹ce w moim kierunku z koszami pe³nymi warzyw.
Nawet ich nie zagadywa³em. Spotka³em dziś rano dostatecznie dużo kretynów. Jecha³em dalej w stronę tłumu,
z którego wysz³y kobiety. Do hali by³o już blisko. Dolatywa³ stamt¹d harmider i dziwne zapachy. Znalaz³em
się jednak znowu w niemi³ej sytuacji.

Wzd³uż frontu hali ci¹gnę³a się szeroka rabata, przez którą nie mogłem przejechać na rowerze. Dopiero za nią widać by³o szary chodnik. Sta³ na nim
t³um sprzedaj¹cych ze skrzyniami i
koszami. Tacy nie zwracają uwagi na
podobnych do mnie ciekawskich, maj¹ dosyć w³asnej roboty. Dużo ludzi
wchodzi³o do hali i wychodzi³o z niej,
z paczkami i bez, ale i oni wyraźnie
nie mieli ochoty ze mn¹ rozmawiać.
Zreszt¹ musia³bym krzyczeć, bo dzieli³a mnie od nich rabata.

