
Ściana wschodnia 
 
Dworzec w Lublinie ma cztery perony. Peron pierwszy dzieli się na tory 1a i 1b, drugi na 
tory 51 i 53, a trzeci na 55 i 57. Nie pytam dlaczego. Przyjmuję, że tak jest i już. Pociąg do 
Chełma według rozkładu i tablicy odjeżdża o 21.45 z drugiego peronu. Ostatni dzisiaj. Na 
dworcu prawie pusto, kilkanaście osób. Na torze 57 kończy swoją pracę osobowy z Dęblina. 
Chwilę po nim i za nim na ten sam tor ustawia się pociąg z napisem „Chełm”. Konduktor z 
pierwszego pociągu wysiada i podchodzi do maszynisty drugiego. Po chwili krzyczy do 
niego „Ty łobuzie” i odchodzi. Dworzec jest pusty, jest cicho, to jedyny okrzyk, który wszyscy 
słyszymy. Kilka osób rozumie go jako znak i zaczyna przechodzić na trzeci peron. Ja zostaję i 
myślę, że może za długo już nie mieszkam w rodzinnym mieście i nie rozumiem wszystkich 
kodów, a moja wiara w system nie wiadomo dlaczego wzmocniła się. Mija 21.48, żadnego 
komunikatu, peron drugi wciąż pusty, pociąg stoi na trzecim zablokowany przez ten z 
Dęblina. Impas trwa kolejne 10 minut. Przerywa go komunikat, że pociąg podjedzie jednak 
na tor 51 i „przepraszamy za opóźnienia”. Od czasu studiów mądrych ksiąg myślałem, że 
błędy systemu wynikają z jego rosnącej złożoności, ale może nie, może to po prostu 
pierwiastek szaleństwa, który żyje w każdym „łobuzie maszyniście” tego systemu. W 
marzeniu, aby zrobić inaczej i po swojemu. 
 
Jadę. To stary pociąg, więc nie ma gniazdek i moje internety szybko padają. Gdy przestałem 
wisieć w wirtualnym świecie, wpadłem w rzeczywistość pustego wagonu, pustych stacji, 
pustej nocy. Ostre światło żarówek. David Lynch byłby zadowolony. Za oknem pojedyncze 
domy, w których mam nadzieję ktoś się przytula. Młody, chudy chłopak z twardym 
spojrzeniem przechodzi przez wagon i trzaska drzwiami, które i tak się nie domykają. Byłem 
kiedyś tym chłopakiem. 50-letnia pani konduktor o zmęczonej cerze sprawdza bilet. Gest 
ręki, jakim zamykała drzwi przypomniał mi dzieciństwo. Na tej trasie, mama wsadzała mnie 
10-letniego do pociągu, a babcia w Chełmie odbierała. Uczyłem się stacji Świdnik, Kanie, 
Zawadówka, Rejowiec Fabryczny. Kilka lat starszy zaczepiałem ładne dziewczyny. Zmieniło 
się niewiele, może tylko nowe tablice na peronach z unijnych funduszy. 
  
Upływ czasu jest złudzeniem pielęgnowanym przez ustawodawcę i pracodawców. 
Tymczasem tu wszystko stoi, nie ma przyszłości i nie ma o co zabiegać. Inercja okazuje się 
skuteczną obroną przed szaleństwem pracy. Tutaj, na wschodniej ścianie to się doskonale 
udaje. Tu się trwa, proszę Pana. Nic nie da się zrobić i zawsze będzie tak samo. Teraz 
numeracja torów nabiera sensownego bezsensu. Na przekór zachłannemu Rozumowi co by 
wszystko układał i rozwijał. Mój krakowski skafander drze i łamie się w stukocie pociągu. 
Potrzeba było łobuza maszynisty, aby strącić mnie z drogi niekończących się przygód. Jadę 
w ciemny wschód. Odrobina trwogi podpowiada mi, że to właściwy kierunek. 
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