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- Mam tego dosyć! Co minutę brakuje wody, więc muszę myć ręce 

przed zabiegami pod strumieniem z butelek. Prąd wyłączają 

bezustannie. Generator zasila szpital, ale nie kwatery lekarskie. Czy 

wyobrażasz sobie doktora, sterczącego wieczorami przy świeczce, 

biorącego kąpiel nad wiaderkiem?! Ani herbaty, ani gorącego posiłku, 

ani możliwości spłukania ubikacji! Tyram przez dziesięć godzin 

dziennie plus robię siedem morderczych dyżurów na miesiąc, za co 

fundują mi wegetację pustelnika! Lawiny brudnych pacjentów, głupiej 

gazy czy rękawiczek nie uświadczysz, wszędzie smród, syf i AIDS! W 

dodatku przez murzyńską wiochę nie idzie przejechać samochodem, w 

sklepach sprzedają gówno zamiast jedzenia, do najbliższego miasta 

ponad dwieście kilometrów! Jestem wykończony tym burdelem! 

Krzysio urwał cierpiętniczy monolog, aby zaciągnąć się papierosem, 

westchnąć, popić whiskaczem. Oklapł na oparcie fotela. 

Grzesio rozumiał frustracje nieszczęśnika, kiblującego w 

peryferyjnej dziurze w Kwazulu-Natal - prowincji słynnej z korupcji, 

kumoterstwa, tragicznego poziomu opieki medycznej, generalnego 

bajzlu administracyjnego. (Przyjdzie pora na opisanie szczegółów w 

obszerniejszej publikacji.) 

Tymczasem na lico Krzysia zawitała nagle błogość. Z 

przumrużonymi oczami, tonem prawie ckliwym, począł spowiedź z 

głębi serca. 

- Wychowałem syna, urządziłem dom w Polsce, uciułałem trochę 

oszczędności - nie potrzebuję harować niczym wół na roli. Po cholerę 

zarywać sobie nerwy? Powiem tobie, że na ostatnie lata pracy w RPA, 

śnię o niewielkiej klinice w małym miasteczku portowym... Nabyłbym 

oldtimera - albo BMW 1800 Alpinę, albo Merca 280 SL Pagodę. Eh, 

wyremontowałbym autko na cacko, zaś w weekendy przejażdżki 

spacerkiem! Wiesz, popołudniami chodziłbym do ulubionej knajpki na 

piwko, skąd obserwowałbym kutry rybackie wpływające do portu. 

Zakupiłbym świeżych rybek - prosto z morza! Przeszedłbym się po 

sklepikach, zagadał znajomych kramarzy, dorwał książeczkę z 

przeceny, poczytał w spokoju... Wynająłbym przytulne mieszkanko - 

nic nadzwyczajnego, w miarę wygodne, stosunkowo przestronne, z 

werandą... Pensja nie grałaby roli, gdyby nadeszła szansa 

funkcjonowania w normalności... Oto moje marzenie, Grzesiu. 
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Marzenie ściętej głowy - jego głos stracił poetyczne zabarwienie, 

nabierając impetu - bowiem nie znajdziesz podobnych okolic w tym 

zasranym państwie! 

 

Powyższe słowa Grzesio zarejestrował na wieczność. Pragnienia 

przyjaciół były dla niego świętością - malujowały najautentyczniejszy 

obraz drugiego człowieka, coś w rodzaju wizytówki duszy. Straszny 

defekt - niepamięć twarzy oraz imion - nadrabiał talentem reprodukcji 

odległych komentarzy przeróżnych ludzi. Strach było cokolwiek przy 

Grzesiu oznajmić, ponieważ mimowolnie zapisywał każdą literkę w 

mózgu ze sprawnością komputera. Nie potrafił powiązać osoby z 

imieniem (wyrazem wytęsknionym przez rozmówcę), za to 

wyrecytował kupę trywialnych nowinek, które ta osoba 

zakomunikowała dekadę wcześniej, a o których wszyscy zapomnieli na 

amen. Smykałka, na mur pożyteczna w aparatach szpiegowskich, nie 

zdawała się przysparzać popularności w kręgach towarzyskich. 

 

Pewnego dnia szefowa wydelegowała go na spotkanie do szpitala, 

oddalonego o pięćdziesiąt kilometrów od Kapsztadu. Nasiadówka 

dotyczyła śmiertelności okołoporodowej tamtejszego oddziału 

położniczego. Nie pomogły wymówki, dowody przeładowania robotą 

kliniczną, żebranina, smutna minka - rozkaz był nieodwołalny. 

Nachmurzony, stąpając ostentacyjnie, opuścił gabinet upierdliwej 

profesorki. Kobieta posiadała wyjątkowe zdolności dezorganizacyjne, 

zwalając dziwaczne zadania (jej własne obowiązki!) na kark w 

najbardziej niedopowiednich chwilach. 

 

Rozpogodził się jednak po drodze. Szosa wiodła przez łańcuch górski 

Półwyspu Kapsztadzkiego, oferując zapierające dech widoki i 

rozprężając zalatany umysł. Oto jak spędzali czas zwierzchnicy: na 

wycieczkach krajoznawczych, podczas gdy młodzi pokutowali, 

unurzani po łokcie we krwi poszkodowanych! Kto wytłumaczy bezsens 

trenowania tysięcy konsultantów, którzy potem, zamiast operować, 

śmigali terenowymi limuzynami po przełęczach?! 
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Dotarł na miejsce zrelaksowany, uśmiechnięty od ucha do ucha. 

Odszukał główne drzwi z łatwością, ponieważ ośrodek należał do 

niepokaźnych. Od strzału uderzyła go atmosfera bezruchu: na 

ławczkach maciupkiej poczekalni siedziało dwóch klientów; korytarze 

świeciły pustkami; w powietrzu wisiała cisza. Sceneria żywcem z 

obiektu po ogłoszeniu alarmu atomowego. 

 

 
 

Uczestnicy zebrania, nader wyluzowani, pałaszowali kanapeczki, 

ciasteczka, skrzydełka kurczaczków bądź aranżacje kulinarne na 

patyczkach - asortyment, serwowany kopami na tacach. Wybór 

napojów uwzględniał herbatki (ziołową, zwykłą i bezkofeinową), 

kawusię (dwa gatunki), soczki (parę smaków), jogurt, wodę mineralną, 

wino bezalkoholowe. Towarzystwo rozpostarło członki na przepastnych 

kanapach, ustawionych pod ścianami. Pobrzmiewała muzyczka house. 

Pomieszczenia nie wyposażono w akcesoria typowo konferencyjne 

(krzesła, stół, ekran, rzutnik), natomiast zadbano o puszyste taborety-

podnóżki, porozrzucane chaotycznie pośród drewnianych stolików 

okolicznościowych. 

 

Miał wrażenie, że pomylił budynki, trafiając przez przypadek do hotelu, 

lecz rozpoznał ordynatora kliniki uniwersyteckiej, wciśniętego 

pomiędzy parkę fajnych pielęgniarek. Gaworzyli, trącając się delikatnie 

łokciami, co rusz wybuchając rechotem. 

 

Zapełnił talerzyk po brzegi przekąskami, klapnął na miękkie poduchy, 

po czym z zaciekawieniem wypatrywał rozwoju wydarzeń. 

 

Po kwadransie bankietowania usłyszał brzęk: ktoś stukał łyżeczką o 

filiżankę. Czyżby wznoszono toast? Póki co nie. Salonowy sygnał 
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otwierał obrady, co zaanonsowała gościom elegancko przyodziana 

niewiasta. Przedstawiła się jako położna, so osłupiło Grzesia 

doszczętnie, bo tak tryskającej sympatycznością i powabem akuszerki 

jeszcze nie widział. Był przyzwyczajony do zestresowanego tudzież 

muskularnego personelu porodówek, wyszczekującego agresywne 

polecenia, a nie kandydatek na gwiazdy filmowe o jedwabistym głosie. 

 

Seksbomba odczytała statystyki z karteczki, omamiając męskie grono 

okazjonalnym machnięciem bioder. Obcisła, przkrótka sukienka 

pozwalała skupić uwagę słuchaczy na super zgrabnych nogach. Od 

niechcenia dotykała wisorka na wydekoltowanej szyjce, wzmagając 

napięcie. 

 

Prezentacja trwała pięć minutek: czterdzieści trzy noworodki przyszły 

na świat w zeszłym miesiącu; nikt nie umarł; skonsultowano dwieście 

brzemiennych w poradni; ze sto powikłanych ciąży odprawiono do 

centrów specjalistycznych; to, siamto, owamto. 

 

Wymruczano zadowolenia, delikatnie zaklaskano, wznowiono biesiadę. 

 

Porwał dokument wyszczególniający liczby mniemając, że doznał 

halucynacji. Dane urągały południowoafrykańskim standardom - toż 

przeciętna przychodnia położnicza była pięciokrotnie bardziej 

obciążona! Czterdzieści trzy porody na miesiąc?! W grzesiowym 

szpitalu tyle przerabiano przez półtora dnia! Zero zgonów, komplikacji, 

wcześniaków, zdeformowanych płodów, innych okropności?! Jakim 

cudem państwowa jednostka unikała najgorszych skutków króliczej 

prokreacji? 

 

Zagadał lokalną lekarkę o detale. Oto jej relacja w skrócie: z reguły 

finalizują rutynową krzątaninę około jedenastej, by później 

demokratycznie ustalić, kto pełni straż do przepisowej godziny 

czwartej; przyjmują około dziesięciu nowych pacjentów na dobę, 

aczkolwiek zdecydowanie mniej w weekendy; sala operacyjna nie 

działa, zatem karetki nie targają do nich ostrych brzuchów, otwartych 

złamań, poważniejszych ran lub pokrewnych pasztetów; wachty nocne 
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pełnią z domów, to znaczy siostry wzywają do cięższych przypadków - 

na przykład, w zeszły sobotnio-niedzielny dyżur została pogoniona aż 

do pięciu chorych; resztę dupereli (grypki, zwichnięcia, skaleczenia, 

wysypki, biegunki itd.) załatwiają piguły pospołu z gipsiarzami. 

 

Zapytał, co porabiają po jedenastej, po „sfinalizowaniu rutynowej 

krzątaniny”? W odpowiedzi zachichotała i mrugnęła oczkiem. 

 

Kuł żelazo póki gorące. Podejrzewał, że lider tej mekki rozpusty nie 

będzie przesadnie zajęty, wobec czego - bez podejmowania starań o 

rezerwację terminu oficjalnej audiencji - pognał do dyrektorskiego 

pokoju. Zapukał, wychwycił słumione „Come in!”, wlazł do środka. 

Miał rację: herszt spoczywał na skórzanym, ogromnym, obrotowym 

tronie, podziwiając krajobraz za oknem. Gwoli pełniejszego 

rozluźnienia splótł dłonie pod głową oraz zarzucił nóżkę na nóżkę. Nie 

zmienił aranżacji ciała, jeno łypał łobuzersko w kierunku intruza. Jego 

ubiór uzupełniał wszechobecną swawolność: dżinsy, rozpięta koszulka 

w dyskretne paseczki, klapki na bosych stópkach, rzemienna 

bransoletka dla fantazji. 

 

Po kurtuazyjnych powitaniach okazało się, że facet znał Grzesia z 

krążących po medycznym świecie gawęd (dzięki bogu pochlebnych). 

Szczwany Grzesio, wykorzystując przyjazny klimat, natychmiast 

zasięgnął języka w kwestii wolnych posad. Otrzymał wieści lepsze, niż 

najśmielsza wyobraźnia podsuwała: kwartał temu ogłosili etat, jednakże 

żaden bohater nie reflektował; polują na lekarza raczej starszego, 

lubiejącego harmonię życia z dala od zgiełku metropolii; nie 

roporządzają kwaterami rządowymi, ale zaklepią zwrot za paliwo, a 

nawet rabat w klubie squasha. 

 

Grzesio nie pojmował, dlaczego instytucja, którą może obsłużyć jeden 

kulawy znachor, zabiega o ekstra siłę roboczą. Zasadniczo nic nie 

pojmował. Pominął więc impertynencką wścibskość i, wstrzymując 

oddech, zaproponował Krzysia jako adekwatnego kandydata. 

Opatrzność nie szczędziła dobrej passy: pryncypał przyrzekł nie tylko 

zatrudnienie dla kolegi, ale i transfer, czyli translokację 
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dotychczasowych dochodów razem z pokryciem kosztów 

przeprowadzki! Pod koniec mrugnął oczkiem. 

 

Każdy „tamtejszy” mrugał oczkiem. Bawiąc w raju na zapleczu piekła, 

trudno o powstrzymanie mrugania oczkiem. 

 

 
 

Emocje nierzadko tumanią, wpuszczając naiwnych w gęste maliny, 

toteż po powrocie dokładnie przeanalizował dostępne informacje 

(internet, urzędowe materiały, zaufani kumple), zaś nazajutrz udał się 

na rzeczowy rekonesans rewiru. 
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Dwie przyległe miejscowości obfitowały w umeblowane apartamenty - 

do wynajęcia w willach, położonych na zboczach gór lub przy 

jezdniach głównych. W porównaniu z ofertami z Kapsztadu, ceny były 

niższe, a rezydencje obszerniejsze, przyjemniejsze, usytuowane bliżej 

szpitala, najczęściej z przyzwoitym balkonem. 
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Czystość wręcz zachwycała: schludne uliczki, wypielęgnowane 

ogródki, estetyczne elewacje. 

 

 
 

  



Gdy marzenie jest celem grzesiopolak.com 
 

10 

Lokalizacja domów sprzyjała totalnej regeneracji: oprócz tła skalistych 

wzgórz, napawających konsolacją i respektem, mieszkańcy 

dysponowali panoramą do pozazdroszczenia, odsuwającą zgryzoty bytu 

w balsamiczną mgłę zadumy. 
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Dla wybrednych, entuzjastów intymnego kontaktu z oceanem, 

oczekiwała przepastna pula stosownych nieruchomości (stawki za 

wynajem absolutnie przystępne dla eskulapów). 

 

 
 



Gdy marzenie jest celem grzesiopolak.com 
 

13 

 
 

Ponadto, geografia zakątka odstraszała kryminalistów, zapewniając 

naistotniejszy element komfortu w RPA: bezpieczeństwo. 

 

Z Półwyspu Kapsztadzkiego można uciec jedynie trzema arteriami, 

łatwymi do zablokowania przez policję. Realia zaiste ryzykowne dla 

niezbyt bystrych (w tej części globu) opryszków, wymuszające opcje 

raczej skazane na fiasko, mordęgę, ewentualnie potworne wydatki: 

 

 Przewlekły rajd samochodem, nieodmiennie prowadzący do tych 

samych trzech punktów (gliniarze już zaczajeni). 

 Kilkadziesiąt kilometrów tułaczki z łupem po stromych zboczach 

masywu górskiego. 

 Koczowanie na pustkowiach, do momentu ustania pościgu. 

 Rejterada łodzią (skomplikowane logistycznie, drogie, grożące 

śmiercią przy złej pogodzie). 

 Utylizacja helikoptera. 
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Rzeczywiście, Grzesio nie zauważył krat w oknach, wysokich ogrodzeń 

pod napięciem, stad dobermanów na podwórkach (charakterystyczne 

komponenty fortyfikacyjne w RPA). Statystyki potwierdzały znikomą 

ilość zanotowanych aktów przestępczych. 

 

Ukształtowanie powierzchni, znaczny dystans do większej aglomeracji 

oraz minimalne dla niewykwalifikowanych prawdopodobieństwo 

uzyskania pracy były przyczynami, skutecznie eliminującymi inną 

zmorę, mianowicie slamsy. Po pierwsze, nieformalne osady 

stanowiłyby źródło bandytyzmu. Po drugie, brak napływu biedoty 

rozwiązywał zagadkę przyziemnej frekwencji pacjentów w 

namierzonym przez Grzesia ośrodku zdrowia (klasa średnia preferowała 

usługi prywatne). Administracja, ubóstwiająca sztywne reguły, nakazała 

wybudować szpital podług zagęszczenia populacyjnego, z taką a taką 

liczbą lekarzy na łeb, ignorując skalę zamożności obywateli w danym 

regionie. Niech żyją idioci! 

 

Intrygowała aura samych miasteczek, gdzie awangarda, konserwatyzm i 

nowoczesność mieszały się w idealnie skomponowaną symfonię 

urokliwości. Komercjalizm, aczkolwiek obecny, poniekąd ginął pod 

naporem: 

 

 tradycyjnych namiętności (składnice staroci, antykwariaty, 

handlarze antyków, komisy garderoby retro - od wiktoriańskiej po 

lata osiemdziesiąte); 

 alternatywnych żądz młodego pokolenia (galerie sztuki 

eksperymentalnej, sklepiki z fikuśnymi gadżetami, bary 

zaprojektowane z umyślną topornością, salony przedpotopowych 

gier komputerowych); 

 życzeń luksusu ze strony bogaczy (wykwintne restauracje, 

pięciogwiazdkowe hotele); 

 cudacznych potrzeb kogokolwiek (jadłodajnia w wiekowym 

wagonie kolejowym, pyszne lody kręcone w archaicznych 

machinach, teatr lalek). 
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Kotłowisko epok i pomysłów, skomasowane na przestrzeni niespełna 

dziesięciu hektarów, zastanawiające bezkonfliktowym współistnieniem, 

dyscypliną fanów, porządkiem, gremialną beztroską. 
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Rozrywkowo-wypoczynkowo-turystyczno-mieszkaniowo-

hobbystyczny kompleks zataczał krąg wokół... portu rybackiego! 
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Przy nabrzeżach roiło się od kawiarenek, knajp, pubów... 
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Dziesiątki doskonale oznakowanych szlaków pozwalało na 

perspektywiczne ogarnięcie majestatu enklawy. 
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Dwadzieścia pięć minut wystarczyło, aby dotrzeć autostradą do centrum 

Kapsztadu, zaś tam odwiedzić pośrednika sprzedaży czterokołowych 

klasyków (tuziny na placu). 
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Ponad trzysta kilometrów szos, oplatających gęstą siecią półwysep, 

gwarantowało perfekcyjną arenę do przejażdżek, ze scenerią rodem z 

baśni. 

 

 
 

Parki spacerowe, mola, promenady, rezerwaty przyrody, rejsy po 

zatoce, kluby golfowe, plaże itd. - nie sposób wymienić plejady atrakcji 

w zasięgu ręki. 

 

Przeprowadził rzetelne kalkulacje. Po uwzględnieniu wszelakich 

przychodów, rozchodów i bonusów, z założeniem uwicia 

tymczasowego gniazdka w wystawnym apartamencie, Krzysio tracił 

raptem pięć procent netto (doprawdy bzdurna suma pieniędzy), 

niemniej jednak zyskiwał leciuchną niczym piórko pracę, dostęp do 

dóbr cywilizacyjnych (prąd, woda, komunikacja, supermarkety, kina 

etc.), egzystencję w krainie czarów. 

 

Grzesio kochał sprawiać prezenty! Radowało go radowanie bliźnich. 

Nie bąkając słówkiem o dokonanych odkryciach, zaprosił przyjaciela w 
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odwiedziny. Długa podróż, bowiem Krzysio musiał wpierw pokonać 

pięćset kilometrów do Durbanu, a stamtąd odbyć dwugodzinny lot do 

Kapsztadu. 

 

Po ochach, achach, wypasie oraz nocnym odpoczynku, Grzesio 

zaproponował wojaż-niespodziankę. Gość, rozbrojony podnieceniem 

gospodarza, potulnie przystał na wyprawę w nieznane. 

 

Po kolei, z uroczystą ekscytacją,  pokazał i opowiedział Krzysiowi 

wszystko, co powyżej zostało opisane. Konkretnie, bez owijania w 

bawełnę, upiększania bądź przegięć. Zaręczył dostępność posady od 

zaraz. 

 

Po ośmiu godzinach lustracji okolic, pili piwko na werandzie przytulnej 

kafejki, obserwując wpływające do portu kutry rybackie... Zakupili też 

rybkę na kolację - prosto z morza... 

 

Krzysio zaniemówił. Marzenie ciałem się stało, podane - ot, tak sobie - 

na tacy... 

 

Milczał do końca pobytu. Miał wyraz jakby skonfundowania na twarzy. 

Unikał wzroku Grzesia. Przy pożegnaniach na lotnisku obiecał, że 

wkrótce „da znać co i jak”. 

 

Zadzwonił po tygodniu. „Powiem tobie tak... W moim wieku, pchać się 

teraz w nowy burdel, to wiesz... Niby wszystko cacy, a szydło wyjdzie 

z worka wcześniej czy później. Ten cały kraj jest do dupy. Lepiej 

siedzieć na starych śmieciach, niż tyrać dla jakiegoś dyrektorka-hippisa! 

Zresztą, znam takich typków z autopsji! Tutaj przynajmniej posiadam 

swoje układy, wiem co w trawie piszczy, a tam? Jak to się mówi - z 

deszczu pod rynnę, he he! Posłuchaj, Grzesiu, nie ma się czym 

gorączkować. Ja jestem uczciwy, przedstawiam sprawy jasno. Czasowo 

nie będę się nigdzie ruszał. No to, jak to się mówi, na razie!” 
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W Grzesiu coś umarło... 

 

Jakkolwiek szanował prawo człowieka do indywidualnych decyzji, 

takkolwiek tym razem wessała go próżnia koncepcyjna. Czyżby okazał 

arogancję, popełnił nietakt? Wszakże nie przedsięwziął misji 

ukontentowania Krzysia na siłę - bieg wypadków nakreślił ślepy los. 

Może szok przekroczył pewien próg absorbcji, poza którym okazja 

zwiastowała pułapkę, katalizując automatycznie zastrzeżenia, opory, 

przezorność, usprawiedliwienia - wachlarz dziecinnych wykrętów, 

przysłaniający faktyczny problem, czyli lęk przed zmianami? Jakimi 

zmianami? Przecież Krzyś tkwił na obczyźnie w celach wyłącznie 

zarobkowych, oddalony od rodziny - czy nie lepiej przetrwać nieznośną 

separację w miejscu, oferującym spełnienie marzeń? 

 

Po co w ogóle marzyć? Po co publicznie obwieszczać pragnienia, będąc 

pozbawionym jakichkolwiek intencji ich realizacji? Dla szpanu, 

pozorując wyrafinowanie? 
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Zgubna dyscyplina - „marzycielstwo dla sztuki” - drenująca duszę z 

witalności, zastępująca realność ułudą, obracająca niespełnienie w 

status quo, pogrążająca w banalności, marnująca szanse... 

 

Marzenie powinno inspirować do akcji, inaczej niektóre nacje ugrzęzną 

w melodramatycznych rojeniach o reformach. 

 

Po paru miesiącach Krzysio wskrzesił stereotypowe narzekania: krany 

bez wody, ciemność w domu, nadmiar roboty, brak rozrywki, smród, 

syf, AIDS. 

 

 
 

Wytłumiał jakoś błagania zdrowego rozsądku o litość, ponieważ 

kontynuował klechdę: marzył o etacie w niewielkim, portowym 

miasteczku; BMW 1800 Alpinie, albo Mercu 280 SL Pagodzie; 

wieczorowym piwku; wpływających do portu kutrach rybackich; 

świeżych rybkach (prosto z morza!); mieszkanku z werandą. 

 

Tragikomedia... 
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Grzesio powstrzymał komentarze, nie śmiąc, niegrzecznie, przerwać 

wspaniałych marzeń...  

 

Przypomniał sobie także inną mądrość Krzysia: „Nie czyń drugiemu 

dobrze, a nie będzie ci źle.”. 

 

Dokładnie. 

 

 

 

 

Adam Ciesielski (ur. 1964) jest lekarzem, pracującym 

obecnie w Kapsztadzie, RPA. Egzystencja w izolacji od 

Polski nauczyła go ufaniu wewnętrznym instynktom 

oraz wiary w siebie. Dzieli się swoimi emigracyjnymi 

wrażeniami, doświadczeniami z tytułu wychowania 

syna poza granicami kraju, przygodami z lat młodości i 

swoistą filozofią życia na witrynie „Nierówna walka z 

naturą” - GrzesioPolak.com - gdzie można poczytać 

satyryczno-filozoficzne teksty jego autorstwa. 

 

http://grzesiopolak.com/

