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Wariat na peronie (1981 r.)
Listy Apacza

  Dzisiaj znów wracam do domu trój-
jmiejsk¹ kolejk¹, myślę o marchewce, 
cebuli i burakach, które muszę jeszcze
kupić w warzywniaku. Ludzi jakoś 
niewiele, na niebie gęste chmury, za-
mykane i otwierane drzwi kolejki sy-
cz¹ jak gor¹ce węgle rzucane na wo-
dę. Siedzę spokojnie, bo nikomu nie 
trzeba ustępować miejsca, zreszt¹ sie-
dzenie w moim wieku to chyba nic 
zdrożnego. Patrzę tępo na mijane dom-
ki, ogródki, myślę o bucie, który mnie 
uwiera oraz „ws³uchuję się” w lekki
ból dużego palca. Ws³uchuję się i my-
ślę na przemian. Gdy s³ucham, s³yszę 
ton niski, cichy i d³ugotrwa³y, prze-
chodz¹cy stopniowo w krótkie, pul-
suj¹ce piski. Gdy myślę, myślę, że to 
wina palca albo wina buta. Z³y jestem
na siebie. Czyżbym kupi³ za ma³e bu-
ty? Nagle przychodzi mi do g³owy, 
że to wina palca i wina buta zarazem.
Prostuję się. Wci¹gam powietrze głę-
boko. Czuję się troszkę pewniej. Trzy 
możliwości – myślę – but, palec, pa-
lec i but.
  Ludzie siedz¹cy wokó³ też wlepili
oczy w okna. Milcz¹. Wygl¹daj¹ po-
ważnie. Oni na pewno nie myśl¹ o by-
le czym. Czuję na sobie wzrok starszej 
pani, patrzę spode ³ba na kościste dło-
nie w jedwabnych rękawiczkach, ale 
nie mam odwagi spojrzeć jej w oczy. 
Odwracaj¹c g³owę ku oknu, poru-
szam bezwiednie nog¹ i s³ucham zno-
wu bólu dużego palca. A to ci dopiero 
– myślę – jest możliwość czwarta: ani 
winy palca, ani winy buta!
  Czuję się znacznie pewniej. Spoglą-
dam odważniej na starsz¹ pani¹. Nie
mniej odważnie – na ko³nierzyk zaci-
śnięty wokó³ szyi brzuchatego pana 
siedz¹cego naprzeciwko. 
  Ani winy palca, ani winy buta?  Nie, 
nie, nonsens, g³upia możliwość, idio-
tyczny pomys³, żeby świat ca³y obar-
czać win¹. Świat jest przecież piękny 
– chmury takie bia³e i drzewa zielone...  
Kierownik i magazynier chyba maj¹ 
rację – rzecz w tym, aby nie być fraje-
rem i palantem.
  Oni s¹ ważni, g³ośno krzycz¹, pal¹ 
podczas pracy papierosy, czasami id¹ 
gdzieś po kryjomu, bior¹ ze sob¹ He-
nia albo pani¹ Jadzię, później wracaj¹ 
ha³aśliwi i weseli. Jeszcze nigdy mnie 
nie wzięli. Niby prosz¹, nalegaj¹ – 
chodź, Kaziu, mówi¹ rozbawieni, lecz 
ja dobrze wiem, że żartuj¹. Wiedz¹, 
że ich namowy wprawiaj¹ mnie w za-
k³opotanie, i gdy odchodz¹, śmiej¹ się 
g³ośno. Oni s¹ dobrzy i m¹drzy. Uda-
j¹ tylko lekkoduchów i z³ośliwców. 
  Wchodzę do biura dziś rano i czuję 
na sobie surowy wzrok kierownika.
Pan Heniek i pani Jadzia też poważni, 
milcz¹cy.
- No, Kaziu – mówi kierownik – ³ad-
nie musia³eś narozrabiać.
 „Co się sta³o” myślę. Szukam odpo-
wiedzi w oczach pana Henia, lecz ten 
odwraca się gwa³townie.
  Pani Jadzia zwiesza g³owę i wysu-
wa szufladę z biurka. Jej d³ugie bia³e 
w³osy, prawie czarne tuż przy skó-
rze spadaj¹ szerokim, jaśniejszym niż 
s³ońce wodospadem na dno szuflady. 
„P³acze?” – myślę sobie.
- Ale ja dopiero... dlaczego? – pytam 
i czuję, że nogi uginaj¹ się pode mn¹.
- Bo deszcz leje już od godziny – mó-
wi kierownik i parska śmiechem. Tam-
ci też wybuchaj¹ niepohamowanym 

rechotem. Kierownik nie przestaj¹c się 
śmiać klepie mnie poufale po plecach. 
- Oj, Kaziu, Kaziu – mówi.
- Nie s³uchaj, Kaziu – przyjaźnie szcze-
biocze pani Jadzia – to on narozrabia³, 
pewnie się z żon¹ pok³óci³ z samego 
rana.
  Lubię pani¹ Jadzię, nawet podobaj¹ 
mi się jej ciemnozielone powieki i d³u-
gie, też ciemnozielone, paznokcie.
  Następna stacja. Wyj¹tkowo dużo 
ludzi na peronie. Sk¹d się wzięli o tej 
porze? Czemu nie wsiadaj¹? Strajk 
znowu jaki szykuj¹, czy co? Brzucha-
ty pan przywar³ czo³em do szyby i 
wpatruje się w t³um. Cierpi chyba, bo 
ci¹gle wpycha palec za ko³nierzyk i 
kręci szyj¹. Żal mi go. Dlaczego nie 
rozpina ko³nierzyka? Nasze kolana ze-
tknę³y się. Czuję sympatię do gruba-
sa, choć brakuje mu barwy. A propos 
barwy – nasz kierownik pozuje na ra-
sistę. Zawsze szuka winnych gdzieś 
na antypodach. Wszystko przez tych 
żó³tków, mówi, albo czarnuchów, ale
ja wiem, że się wyg³upia, bo fascynu-
j¹ go zielonoskórzy marsjanie i latają-
ce spodki. Z wielkim przejęciem do-
nosi o nowych obiektach na polach 
amerykańskich farmerów i wcale mu 
nie przeszkadzaj¹ ³yse g³owy marsjan 
z wystaj¹cymi różkami. 
  Tak, grubemu brakuje barwy. Wargi
ma wydęte, drobniutkie kędziorki nad
uszami. Blada, pokryta piegami skóra 
nawet go nie szpeci, wygl¹da tylko jak
źle dobrany strój. Rozczula mnie to tro-
chę i wspó³czuję mu. W kolejce widu-
ję codziennie podobnych „Murzy-
nów”, „Chińczyków”, „Eskimosów”, 
„Arabów”, „Hindusów” i zawsze im 
wspó³czuję, szczególnie wtedy, gdy 
bywaj¹ przesadnie dumni ze swojego 
bladego, źle dopasowanego „garnitu-
ru”.
  Ale, ale – czy nie za d³ugo stoimy? 
Zerkam z niepokojem na peronowy 
zegar i zaczynam znów myśleć o bu-
rakach. Marchewki jeszcze trochę w
domu jest, cebula też się znajdzie. „Nie
zapomnij o burakach” – dudni mi w 
g³owie. Mog³em je kupić podczas prze-
rwy śniadaniowej. Za magazynem, 
dwie ulice dalej, już nie raz kupowa-
³em warzywa. Musia³bym, co prawda, 
nosić ze sob¹ buraki ca³y dzień, ale za 
to teraz nie martwi³bym się. Lenistwo 
i tyle. Z³y jestem na siebie, jeszcze 
bardziej na ca³y świat. Czuję, że za-
czyna wzbierać we mnie jakaś dziw-
na energia, nie wiem czy to z³ość, czy 
strach. A może jedno i drugie? Próbuję 
przekazać jej nadmiar ko³om kolejki, 
żeby wreszcie drgnęły i poniosły mnie
przed zmierzchem pod sklep z warzy-
wami.  Daremny wysi³ek. Stoimy. 
 Wściekli i bezradni. Bezradni i wście-
kli. W dole b³yszczy i szumi asfaltowa 
ulica. Mkn¹ samochody. Liczę. Czter-
dzieści osiem na minutę, w tym jeden 
autobus miejskiej komunikacji i dwa 
ciężarowe.    
  Pani Jadzia i kierownik podwozili 
mnie nie raz do miasta swoimi autami. 
Przyjemnie by³o patrzeć na kolejkę zo-
staj¹c¹ w tyle. Czu³em się wtedy waż-
ny, ale i skrępowany trochę, bo wy-
dawa³o mi się, że ludzie stoj¹cy na 
przystankach patrz¹ na mnie z jak¹ś 
dziwn¹ mieszanin¹ podziwu, uznania 
i niechęci w oczach.  Tyle się Kaziu 
nadźwigasz w magazynie przez ca³y 
dzień, przyda³aby ci się jakaś gablota, 

mówi czasem pani Jadzia. Sam wi-
dzisz, jaka to wygoda. Facet z ciebie 
nieg³upi, a taki niezaradny.
  Stoimy już chyba z piętnaście minut. 
Co się, cholera, sta³o?  Ludzie wstaj¹ 
i zaczynaj¹ wychodzić z kolejki. Kln¹ 
pod nosem, niektórzy otwieraj¹ okna. 
Nieliczni wracaj¹, siadaj¹, spogl¹daj¹ 
na zegarki. Brzuchaty pan rozpi¹³ koł-
nierzyk i wpatruje się we mnie, jakby 
chcia³ coś powiedzieć. Podnosi się, 
odsuwa okno i wychyla g³owę. Kręci 
ni¹ na prawo i lewo. Śmiesznie wy-
gl¹da, zupe³nie jak ten ch³op w dy-
bach, którego widzia³em w podręcz-
niku szkolnym. Ale wcale mi nie do 
śmiechu, gdyż palec dokucza coraz 
bardziej. Zaczynam się wściekać.
  Wszystko przez ten palec. Odcinam 
go w myśli jednym uderzeniem sie-
kiery... O czym ja myślę? Gdyby nie te 
cholerne buraki, nie denerwowa³bym 
się aż tak. Dobrze, że pani Jadzia nie 
widzi, bardzo by się zdziwi³a. Wszy-
scy by się zdziwili. W dniu imienin 
kupili mi kwiaty i kierownik powie-
dzia³:
- Wiesz, Kaziu, za co cię lubimy i 
szanujemy? Za to, że się nie dener-
wujesz, że jesteś skromny, pracowity 
i znasz swoje miejsce. Mamy mi³¹ 
niespodziankę dla ciebie – pod koniec
roku lub na pocz¹tku przysz³ego do-
staniemy podnośnik wid³owy. Cie-
szysz się?
- Już nie będziesz musia³ tyle dźwigać 
– doda³a pani Jadzia i poca³owała mnie 
w policzek. 
- Co, zatka³o cię – powiedzia³ kie-
rownik – myśla³eś, że nie pamiętamy 
o tobie?
  By³em chyba wzruszony, bo nie mo-
g³em wydusić s³owa. Kierownik pod-
wióz³ mnie wtedy do miasta. Ca³¹ dro-
gę opowiada³ różne rzeczy, a ja za-
pomnia³em języka w gębie. Podzi-
wia³em go, że dużo wie, że siedzi za 
kó³kiem i potrafi jednocześnie rozma-
wiać o tylu sprawach. Tak, Kaziu – 
mówi³ – potrzebujemy zdrowych, 
sprawdzonych zasad. Natury nie da 
się oszukać. Mówi się tyle o zgięciach,
przegięciach, zakrętach, skrętach. A 
sk¹d się to bierze? Z oszukiwania na-
tury, Kaziu! Samego Pana Boga chce-
my oszukać, bo przecież On stworzy³ 
naturę. Kim my jesteśmy – bogami, 
czy co? Kiedyś myśliwym by³ cz³o-
wiek zdrowy, silny i zwinny, a dziś 
byle babina, która ledwo się na no-
gach trzyma, więcej mięsa do domu 
przyniesie! Ekonomia, bracie, i wiara, 
to dwa filary. Jeden – postępu, drugi 
– moralności. W³aśnie w tym kierun-
ku pójdziemy, jak ca³y cywilizowany 
świat. Cz³owiek musi coś wreszcie 

mieć za swoj¹ harówę. Wspomnisz, 
Kaziu, moje s³owa: ca³y ten utopijny 
gwa³t zadany naturze nie przejdzie.
Da Bóg, że nie będziemy musieli d³u-
go czekać, trzeba tylko mocniej krzyk-
n¹ć. Do czego to podobne, żeby byle 
jaki mleczarz-śmieciarz zarabia³ tyle, 
co cz³owiek na poziomie? Kierownik, 
jak ja, jeździ na Zachodzie mercede-
sem, tu ³askę wielk¹ zrobili, że talon 
dali na byle pud³o!
  Kierownik oderwa³ ręce od kierow-
nicy, roz³oży³ je szeroko, jakby chcia³ 
pokazać wielkość swojego „pud³a”. 
Mia³ nieszczęśliw¹ minę i żal mi go 
by³o. Pomyśla³em wtedy, że należy 
mu się ten mercedes, powiedzia³em 
nawet, że być może i na mercedesy
będ¹ talony, ale paln¹³em chyba głup-
stwo, bo roześmia³ się:
- Oj, Kaziu, ty się nigdy nie zmienisz.
  Znów pomyśla³em o burakach i na-
tychmiast odezwa³ się palec. Grubas 
się wierci, brwi zmarszczy³, jakby
chcia³ mnie r¹bn¹ć. Ja też bym mu
chętnie przy³oży³. Już sobie wyobra-
żam, jak wrzeszczy, a ja jeszcze głoś-
niej, żeby zag³uszyć jego wrzask. Ta 
stara pewnie też by się przy³¹czy³a... 
Co się ze mn¹ dzieje? Da³bym sobie 
g³owę uci¹ć, że stara daje mi znaki. Jej 
wściek³e oczka zdaj¹ się mówić: „Za-
czynaj, ch³opcze. Pokaż, co potrafisz!  
Wyjdź na peron i krzyknij!”
  Nie ma g³upich – myślę – wariata 
chcecie ze mnie zrobić? Spogl¹dam
na peron i nie wierzę w³asnym oczom 
– wariat grzebie patykiem w koszu na 
śmieci! Jest jednym z tych, co maj¹ 
za krótkie spodnie. Kierownik mówi³, 
że wariaci dziel¹ się na tych, co maj¹ 
spodnie za krótkie i takich, co chodz¹ 
w gaciach za d³ugich. Ci pierwsi s¹ 
niegroźni, maj¹ poczciwe gęby i do 
każdego się uśmiechaj¹, zaś ci w 
spodniach za d³ugich s¹ bardzo nie-
bezpieczni. Nigdy nie wiadomo, co 
taki może cz³owiekowi zrobić. Tego 
wariata akurat znam, widywa³em go 
wiele razy w kolejce lub na peronach. 
Inni ludzie z przedzia³u też spogl¹da-
j¹ na niego. Przenosz¹ wzrok na s¹-
siadów, uśmiechaj¹ się porozumie-
wawczo. Wariat podchodzi do krawę-
dzi peronu, staje na palcach i podnosi 
kark, jakby wypatrywa³ kogoś w od-
dali. Zaczyna nagle wrzeszczeć, choć
spodnie ma za krótkie:
- Z³odzieje! Komuchy! Ukradli po-
ci¹g!
  Pluje pod nogi, ści¹ga we³niany be-
ret, rzuca na ziemię i skacze po nim. 
Wymachuj¹c kijem, wygl¹da jak tań-
cz¹cy zbójnik z ciupag¹.
- Bomba w ³eb! Oddajcie poci¹g!
  Śmieję się pod nosem. Czuję, że roz-

luźniaj¹ się moje mięśnie. Spogl¹dam 
na brzuchacza i widzę, że ma również 
rozbawione oczy. Starsza pani kręci
g³ow¹ i też się uśmiecha. Palec jakby 
przesta³ boleć i tylko leciutkim swę-
dzeniem przypomina o sobie. Gruby 
szturcha mnie poufale.
- Widzia³eś pan? Temu to dobrze – 
krzyczy sobie, co zechce i wymachu-
je kijaszkiem, kiedy zechce.
  Przeraża mnie myśl, że niewiele bra-
kowa³o a bym się przy³¹czy³ do wa-
riata. Brzuchacz pewnie też by się przy-
³¹czy³. I starsza pani też. Gdyby jednak 
aż tylu wariatów pojawi³o się na pero-
nie, moglibyśmy zrobić jakieś g³upst-
wo. Wreszcie kolejka drgnę³a. Sycz¹ 
drzwi. Kilku wyrostków podrywa się 
z peronowych ³awek i wskakuje do 
wagonu. Suniemy wolno. Uff, czuję 
się jak żniwiarz lub marynarz, który 
oddycha z ulg¹, gdy groźna chmura 
przesz³a bokiem.
  S³odki jest stukot kó³ i usypiaj¹cy. 
Mrużę oczy, szyja zaczyna wiotczeć. 
Wariat sam krzyczy – myślę – bo jest 
wariatem, czy jest wariatem, bo krzy-
czy sam? A gdy wielu krzyczy? O, 
to już chyba, jak powiadaj¹, s³uszny 
gniew albo m¹drość zbiorowa, czy 
coś w tym rodzaju. Kierownik może 
by mnie pochwali³. Najpierw by³by 
zaskoczony, ale później pochwali³by 
mnie. Pewnie by mnie poklepa³. Już 
s³yszę: „O to w³aśnie chodzi, Kaziu, 
razem dokonamy rzeczy wielkich, 
grunt to solidarność, ramię w ramię, 
stworzymy nowy ³ad”. I czuję nagle 
dziwn¹ niechęć do kierownika, choć 
bardzo bym chcia³ stać się kawa³kiem 
zbiorowej m¹drości. Jego lekko wyłu-
piaste oczy sprawiaj¹, że tak napraw-
dę wygl¹da jak żaba. S³onina brzucha 
przelewa się przez pasek, ca³e cia³o 
paruje i pachnie, jakby się przypala³ 
na patelni. A pani Jadzia? Poca³owa³a 
mnie przecież serdecznie...  Nie, nie, 
by³a miękka i lepka jak galareta. Mia-
³em wrażenie, że pochylam się nad 
beczk¹ kiszonej kapusty.
  Palec leciutko daje znać o sobie. 
Brzuchacza już nie ma, miejsce sta-
rej też puste. Zabieram się do wyjścia. 
Staję przy drzwiach i gdy się rozsu-
waj¹, wyskakuję pierwszy. Szybko
przebieram nogami, zbiegam po scho-
dach pod wiadukt, ³ykaj¹c z przyjem-
ności¹ zimne, prawie lodowate po-
wietrze. Za chwilę się ściemni. Świat-
³a neonówek z³oc¹ liście na ciemnych 
kopu³ach klonów. Uf, na szczęście
warzywniak jeszcze jest otwarty. Zdą-
żę kupić te cholerne buraki. Myślę, że 
kierownik i magazynier maj¹ rację –  
ca³a rzecz w tym, aby nie być frajerem 
i palantem.
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