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W ciasnej izbie przyjęć stało pięć łóżek, odgrodzonych kotarami 

sporządzonymi ze śliskiego, wstrętnego w dotyku tworzywa, kiedyś 

chyba jasnokremowego. Odsłanianie czy zasłanianie poszczególnych 

boksów sprawiało wieczne problemy - wszyscy szarpali płachtami 

plastiku, walcząc z zacinającymi się w szynach suwakami i zrywając 

pojedyncze agrafki, przez co górne brzegi zasłon smętnie zwisały. 

 

Pielęgniarki wrzeszczały na pacjentki, do doktorów i do siebie. Nigdy 

nie pojął, dlaczego czarni i kolorowi nie konwersują, a wyją - natężenie 

ich jazgotu w decybelach przewyższało poziom hałasu. Nawet gdy 

rozmówcy wymieniali uprzejmości bądź gadali o banałach, a dzieliła 

ich odległość pół metra, wydzierali gardła niczym w trakcie karczemnej 

awantury, jakby za moment miało dojść do mordobicia. Jedynie 

wyszczerzone w uśmiechach zęby ryczących jadaczek przeczyły 

wrogim nastawieniom interlokutorów - ot, kurtuazyjne darcie pysków. 

 

- Jak się masz?! 

- Wspaniale! A ty?! 

- Ja też się mam wspaniale! Fajna torebka!!! Gdzie kupiłaś?! 

- W tym sklepiku obok stacji benzynowej!!! 

 

Kardiotokografy wypełniały przestrzeń dudnieniem serc płodów. Stare 

głośniki tych urządzeń, ustawione na cały regulator, emitowały 

przeraźliwe chroboty przy najmniejszych ruchach pacjentek (gdy 

czujniki tarły o brzuchy). Finalny efekt akustyczny przypominał 

skreczowanie płyt winylowych przez didżejów. 

 

Telefon tyrkotał co chwilę. Aby ktokolwiek mógł go w ogóle usłyszeć, 

aparat podłączono do archaicznego dzwonka ze stalową czaszą o 

średnicy dwudziestu centymetrów. Ustrojstwo zamontowano pod 

sufitem, a donośność jego łoskotu przewyższała standardy 

obowiązujące podczas alarmów bojowych w koszarach. Jakiś zidiociały 

przełożony wpadł na pomysł „podwyższenia czujności oraz 

przyśpieszenia reakcji zespołu medycznego na kontakt z zewnątrz”, 

ponieważ często nikt nie podnosił słuchawki przez kwadrans. Bez 

dociekania odpowiedzi na zasadnicze pytanie, mianowicie dlaczego tak 
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się dzieje, grono pryncypałów poszło po najmniejszej linii oporu 

komórek szarych: zadecydowali wzmóc profesjonalizm poprzez 

wzmożenie sygnału dźwiękowego. Z analogicznym sukcesem można 

by dokładać starań o rozkochanie w sobie partnera drogą coraz 

natarczywszych żądań miłości, aż do zastosowania tortur 

wymuszających oczekiwane wyznanie. Po łebskiej interwencji kadry 

kierowniczej, ogłuszony już dokumentnie personel ignorował telefony 

jeszcze bardziej, tym razem ze zwykłej wściekłości. 

 

W drzwiach ugrzęzło dwóch sanitariuszy, próbujących przekrzyczeć 

gromkie towarzystwo, bowiem przywieźli kolejny przypadek. Wysokie 

nosze na kółkach tarasowały przejście, rozdrażniając wchodzące i 

wychodzące osoby. Wybuchła kłótnia. 

 

- Powinniście poczekać, aż dostaniecie pozwolenie na wtoczenie 

pacjentki. 

- Ale ona krwawi. 

- Też coś! Co druga krwawi! 

- Ale ta krwawi mocno. 

- Tutaj nie ma niepoważnych krwawień! 

- Spada jej ciśnienie, omdlewa... 

- Cholera jasna z wami! 

 

Przepychanki, strofowanie, złorzeczenie - wachlarz dogryzek nad 

blednącą klientką. Wreszcie zwolniono leżankę w rogu - niech tam ją 

wyładują. 

 

Pacjentki w porodach jęczały, co przystałoby im wybaczyć - przecież 

powicie dziecka nie przebiega bezboleśnie. Te lamenty, poprzez ich 

monotonność, w zasadzie stanowiły nikły, pomijalny akompaniament 

wrzawy. Niemniej jednak to na ciężarne spadał gniew personelu, to im 

się obrywało za cierpienia pracowników, to one były winne parszywym 

warunkom, stresom, zgryzotom, udrękom i... No, i całokształtowi! 

Bezczelnie zawodziły i stękały, nie potrafiąc zachować ciszy we 

wszechobecnym zgiełku! Przechodziły jeno przez poród, jak miliony 

niewiast na świecie, więc w czym tkwiła wyjątkowość ich personalnych 
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skurczów macicy?! Wypadałoby zacisnąć zęby, heroicznie wytrzymać 

męki poczęcia, zaprzestać tyranizowania innych o zwrócenie na siebie 

uwagi, zrozumieć nieszczególność ich sytuacji, po prostu odwalić się, a 

najlepiej pozostać w domu, by nikomu nie zawracać dupy. 

 

Wszak placówki państwowe nie powstały w celu zdobywania rzesz 

wiernych klientów, ale w celu zasymulowania usług dla ludu. Kto 

słyszał o szalonej konkurencji pomiędzy publicznymi szpitalami bądź 

przychodniami, w sensie wydzierania sobie siłą chorych? Popyt na daną 

instytucję definiuje ścisła rejonizacja, nie przez wysoka jakość leczenia 

tejże instytucji. Mieszkasz tu, to idź tu; mieszkasz tam, to idź tam - 

miejsce zameldowania zawiaduje o twej doli. Natrafienie na 

przyjaznego (i w miarę nieszkodliwego) łapiducha dyktuje grafik 

dyżurowy, a nie wolny rynek. Rzut kostką rozstrzygnie losy 

delikwenta: zdiagnozowanie czy filozofowanie?; szew ładny czy 

brzydki?; uzdrowienie czy pogorszenie?; życie czy śmierć? Z drugiej 

strony lekarz także wie, że ani nie został wyselekcjonowany przez 

pacjenta ze względu na swą sławę w okolicy, ani nikt go nie 

wynagrodzi za zdolności - pierwszorzędne wykurowanie stu przyniesie 

identyczne zyski, jak odfajkowanie dziesięciu, zatem im mniej i 

szybciej, tym lepiej i lżej. 

 

Gdyby klient miał wybór, natomiast popularniejsi konsyliarze 

otrzymywali ekstra wynagrodzenie, wówczas nastroje plus 

zaangażowanie medyków uległyby zmianie, ale premie rezerwowano 

dla zarządców wykazujących „ekonomię”, czyli dbających o 

przerobienie maksymalnej ilości niedysponowanych ale tak, by ponieść 

minimalne koszta. Oszczędności na liczbie zatrudnionych lekarzy i 

sióstr, oraz na sprzęcie, lekach, badaniach dodatkowych, kursach 

karetek pogotowia itd., administratorzy przeznaczali właśnie na owe 

premie dla siebie, pęczniejące z roku na rok z racji konieczności 

werbowania nowych rzesz kontrolerów, którzy - też łaknąc bonusów - 

wprowadzali dodatkowe metody obcinania wydatków. W wyniku tej 

doskonałej, ascetycznej wręcz gospodarki finansowej, w połączeniu z 

precyzyjną dystrybucją cierpiących podług adresu zamieszkania, w 

poczekalniach kłębiły się istne tłumy obywateli nie rozumiejących, 
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dlaczego oczekuje ich zaledwie jeden zdenerwowany doktorzyna, 

którego niekoniecznie pragnęli zobaczyć, ponieważ miał renomę 

opryskliwego. 

 

Tak oto schorowani (zmuszani niemocą) spotykali swych wybawców 

(szantażowanych przysięgą Hipokratesa) w warunkach urągających 

ludzkiej przyzwoitości. Nikt nikogo nie wybierał, toteż nastrój wizyt 

charakteryzował się niepewnością, podejrzliwością, nadąsaniem, 

nierzadko drażliwością, a przede wszystkim wymianą wzajemnych 

oskarżeń, to znaczy durnowatych docinków nie zmieniających 

absolutnie nic, bowiem prawdziwi oprawcy, odpowiedzialni za stan 

rzeczy, gnuśnieli w chałupach, przejadając i przepijając zaoszczędzone 

fundusze społeczne. 

 

- Czekałam aż cztery godziny! 

- To króciutko! 

- To skandal! 

- Czy mam się roztroić? Proszę łaskawie zauważyć, że kolejka jest 

długa. A może ma pani kłopoty ze wzrokiem? Okulista dzisiaj, niestety, 

nie przyjmuje. 

- Nie musi mnie pan obrażać!  

- To przestań mnie strofować, kobieto! Zaraz, chwileczkę... Pani nie 

z naszego rejonu! Żegnam! 

- Bo odwiedzałam ciocię, kiedy wody odeszły, więc przyjechałam 

do najbliższego szpitala... 

- Jasne! Co druga z was odwiedza ciocię! Nasza okolica mrowi się 

od cioć! 

 

Pacjentki nieuchronnie przegrywały nierówny pojedynek: po pierwsze, 

nie posiadały jasnej karnacji, a każdy o odcieniu skóry ciemniejszym 

niż biały ma w RPA przesrane; po drugie, były w większej potrzebie 

interakcji z systemem - musiały jakoś urodzić, w miejscu przynajmniej 

teoretyczne przeznaczonym do odbierania porodów; po trzecie, usługi 

publiczne mają za zadanie odpychać interesantów, a nie ich przyciągać. 

Okoliczności sprzyjały zatem odruchowemu wyżywaniu się na 
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brzemiennych, które niejako jawiły się namacalnym wrogiem na polu 

bitwy - pierwotnym źródłem wszelkiej mordęgi. 

 

Sprzątaczki właziły i wyłaziły, pchając przed sobą mopami kubły na 

piskliwych kółkach. Pytlowały równie gromko, co siostry, wzmagając 

kolektywny rejwach. Obijały przy okazji wiadra, wypełnione brudnawą 

cieczą, o metalowe nogi łóżek. Część plam usunęły, część śmieci 

pozamiatały, potem znikały, by powrócić po paru minutach, wciąż drąc 

gardła. Nigdy nie wyczyściły pomieszczenia całkowicie - ich misja była 

syzyfową. Niezależnie od włożonej energii, częstotliwości mycia 

tudzież zagęszczenia mopów na metr kwadratowy, po podłodze 

niezmiennie walały się opakowania po strzykawkach czy igłach, zmięte 

serwety, zużyte woreczki kroplówek, porwane kartki, plastikowe 

pojemniczki, tabletki, waciki, kawałki plastrów itd. Wysypisko 

urozmaicały różnokolorowe, małe kałuże, utworzone z fizjologicznych 

bądź syntetycznych płynów.  

 

Słowem, panował zwykły rwetes popołudniowego dyżuru, do którego 

przywykł po dwudziestu siedmiu latach służby. On, weteran 

południowoafrykańskiego magla, nie reagował już na ryki, biadolenie, 

płacze i pozostałe formy uzewnętrznionej desperacji. Tylko wystrzał z 

rewolweru pobudziłby go do akcji - wyciągnąłby wtedy swój na 

wszelki wypadek. 

 

Siedział przy biurku, zawalonym bezładnym stosem papierów. Przed 

nim stał drewniany, obdrapany segregator z ery apartheidu. Przegródki 

na poszczególne druki oznaczono solidnymi, mosiężnymi, pięknie 

wygrawerowanymi etykietkami, których nie dotknął ząb czasu. Obecnie 

szafki nie używano, preferując nawarstwianie dokumentów w 

przypadkowe kupy, dymisjonując schludność niczym zbytek 

rasistowskiej przeszłości. 

 

Przez otwarte drzwi po lewej stronie widział przepełnioną poczekalnię. 

Ze dwadzieścia zapłodnionych sisi1, każda o wadze lekko ponad stu 

kilogramów, tkwiło na plastikowych krzesełkach, które uginały się pod 

ciężarem przekraczającym dopuszczalną nośność sugerowaną przez 
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producenta. Grube dupska zwisały fałdami poza brzegi siedzeń oraz 

wciskały się w szpary pod oparciami. Powszechna otyłość czarnych - 

ponoć bardzo ubogich - dam budziła w nim sprzeczne emocje. 

 

Wszystkie sisi spozierały żebrząco w jego kierunku, utylizując tym 

samym taktykę delikatnej perswazji. Pacjenci zawsze żyją złudną 

nadzieją, że kasowanie wzrokiem roztkliwi personel medyczny, ponagli 

kogoś, magicznie naoliwi zaśniedziały proces, gdy tymczasem takie 

wytrzeszczanie gał rozsierdza przemęczoną ekipę, odbierającą podobne 

manewry jako piętnowanie za opieszałość i arogancję. 

 

Pielęgniarka rzuciła na blat kolejną teczkę, rycząc mu w ucho prawie 

rubasznie: „Podejrzenie IUFD!”. Porozumiewali się skrótowcami w 

ramach przestrzegania prawa pacjenta do prywatności, aczkolwiek 

ogólna atmosfera izby przyjęć nie oszałamiała przesadną poufnością. 

Ot, przepisy pozorujące etykę zawodową. 

 

„IUFD” - intrauterine foetal death, czyli wewnątrzmaciczna śmierć 

płodu. Położna z przychodni nie umiała zlokalizować tętna przenośnym 

detektorem, stąd domysł, że płód obumarł. Doświadczone akuszerki nie 

popełniają błędów w tych kwestiach, zwłaszcza w siódmym miesiącu 

ciąży. Cóż, należało odpalić ultrasonograf, potwierdzić nieszczęście, 

poinformować mamę - rutyna. 

 

Zaproszono niebogę do środka, popędzając do przywdziania 

szpitalnych szmat. Nie mówiła po angielsku. W murzyńskim narzeczu 

Xhoza2 nalegała na prysznic, chcąc zażyć kąpieli przed oględzinami. 

Normalka - okazywała szacun dla białego doktora. Z pewnością nie 

miała dostępu do wody bieżącej. 

 

Dobrze, niech leci się spłukać, ino migiem. On w międzyczasie 

przekartkuje historię jej ciąży. 

 

Mieszkała w township’ie3 o nazwie Nyanga, strefie o najwyższej 

przestępczości w RPA - przetrwać tam było trudniej, niż przeżyć 

bombardowanie w Aleppo. Gwałty (nie przepuszczano nawet 
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dziewczynkom czy staruszkom), rabunki, ciężkie pobicia, strzelaniny, 

morderstwa, samosądy (palenie żywcem, ewentualnie kamieniowanie 

bandziorów) i inne przejawy zezwierzęcenia urozmaicały co godzinkę 

szarzyznę egzystencji w budach, skleconych z czegokolwiek 

ukradzionego z placów budów lub znalezionego na wysypiskach 

śmieci. Płachty pordzewiałej blachy falistej, stare dechy pokryte 

plackami zaschłej farby i poszarpane kawałki tektury cieszyły się 

renomą wyśmienitych materiałów konstrukcyjnych. Niektórzy 

szczęściarze zachachmęcali skądś okiennice, a nawet całe drzwi. 

 

Budy stawiano na dziko, gdzie popadnie, bezpośrednio na gliniastym 

podłożu, na przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych, nie 

przejmując się zbytnio wytycznymi urbanistów czy inżynierów z 

zarządu planowania miasta. Państwo finansowało wspaniałomyślnie 

plastikowe sracze, stojące w rzędach po dwadzieścia na obrzeżach 

koczowiska, a także dopływ czystej wody do paru punktów, gdzie 

wyrastały z ziemi żeliwne rury uwieńczone kranami. Przechadzki do 

tych cywilizacyjnych oaz do bezpiecznych nie należały, gdyż bandyci 

napadali na obywateli przejętych higieną osobistą. Sto metrów od 

północnej granicy tej dzielnicy slumsów pomykały autostradą 

błyszczące w słońcu samochody najprzedniejszych marek, za szybami 

których majaczyły letargiczne, blade lica. Od czasu do czasu, nisko nad 

Nyangą, przepłynął leniwie olbrzymi Boeing 747, z ogromnym napisem 

„One World” na kadłubie, niosący łagodnie ku Kapsztadowi lub z 

Kapsztadu europejskich urlopowiczów. Z ciekawością analizowali oni 

surrealistyczne widoki pod skrzydłami samolotu, jako że agencje 

turystyczne nie drukowały podobnych pejzaży w folderach. 

 

Błyskawicznie zanalizował jej kartę przedporodową: była po raz drugi 

w stanie błogosławionym; pierwszy płód też obumarł, lecz jak zwykle 

nie wykryto przyczyny; wizytowała przychodnię karnie, co do dnia; 

przeprowadzono zalecaną protokolarnie diagnostykę, ale nie wyłapano 

żadnej patologii. Nie znalazł nic, co nasunęłoby odpowiedź na pytanie, 

dlaczego bieżąca ciąża miałaby ponownie zakończyć się fiaskiem. 
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Zirytowany, zamknął zmiętoloną teczkę, wypełnioną notatkami 

lekarskimi i rezultatami badań. Ostentacyjnie cisnął ją gdzieś na biurko. 

Westchnął, splótł ręce za karkiem, rozkraczył nonszalancko nogi. 

Zaczął się bujać na tylnych nogach krzesła, patrząc bezmyślnie przed 

siebie. Znowuż nie będzie miał nic mądrego do powiedzenia, albo 

przynajmniej opcji skrytykowania pacjentki za niesubordynację. 

Pomimo tragicznych warunków kwaterunkowych plus ekonomicznych, 

sisi wykazała zaiste silną wolę poczęcia zdrowego dziecka, słuchając 

zaleceń lekarskich co do joty, a tu dupa zbita: ani dzidzi, ani 

uzasadnienia porażki służby zdrowia. 

 

Z drętwych rozważań wybiło go wycie jednej z sióstr. 

 

- Pacjentka gotowa! 

 

Niezupełnie „gotowa”, skoro wciąż sterczała pośrodku pomieszczenia. 

Przywdziała już szablonowy fartuszek wiązany na plecach. Te 

bladoniebieskie kitle urozmaicono masą okrągłych pieczątek, 

odciśniętych na cienkim materiale na rozkaz prawowitych właścicieli 

cennej garderoby - Western Cape Department of Health4. Odbitki 

stempli były ciemnoniebieskie, rozmyte i rozmieszczone na chybił 

trafił, odstraszając potencjalnych rabusiów nie tyle oficjalnością 

pieczęci, co wynikającą kolorystyką i deseniem. Z jakiegoś względu, 

tylko górne wiązania fartuszków były zachowane, przez co sisi 

paradowały po korytarzach z odsłoniętymi, kobylastymi pupskami. 

 

Zdekoncentrował go jej przyjemny wyraz twarzy. Miły uśmiech i 

szczere oczy uderzały przyjacielskością, zaś rozluźniona postawa 

godnością. Jak na kobietę z township’u, na której dyndał kawał 

spranego materiału nazywanego „pidżamą”, prezentowała się 

wytwornie. Niedawno otrzymała wstrząsające wieści o przypuszczalnej 

- drugiej z kolei - śmierci jej płodu, lecz nie zdradzała cienia niepokoju 

bądź przygnębienia. Definitywny werdykt miał wszakże przynieść 

obraz ultrasonograficzny - jakkolwiek zwiewna była ta ostatnia 

nadzieja, ona grzecznie czekała na dalsze instrukcje. Ciężarne w 

podobnych okolicznościach są zwykle roztrzęsione, zaprzeczają 
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ewidentnej diagnozie lub lamentują, natomiast ta, swym dojrzałym 

opanowaniem i sympatycznym licem, wręcz ostudzała wszechobecną 

panikę. 

 

Onieśmieliła go - kontrastowała z otoczeniem niczym anioł z piekłem. 

 

Nie władał językiem Xhoza, więc zamaszystym wahnięciem rąk 

zaprosił murzynkę do jednego z boksów, a następnie kolejnym - trochę 

innym, bardziej poziomym - wahnięciem poprosił o zajęcie pozycji 

horyzontalnej na wysokiej, wąskiej kozetce, na którą należało się 

wgramolić po metalowym, dwustopniowym podeście. Meble kliniczne 

są notorycznie niewygodne dla klientów, za to szalenie funkcjonalne 

dla lekarzy. 

 

Gdy już leżała, przykrył ją prześcieradłem (także upstrzonym 

pieczątkami Western Cape Department of Health) do poziomu łona, 

włączył wiekową maszynę Phillipsa, wycisnął trochę żelu na jej brzuch, 

chwycił za głowicę USG5 i natychmiast siarczyście zaklął po polsku. 

Poprzedni użytkownik nie wyczyścił głowicy, przez co oblepiona była 

na wpół zaschniętym żelem! Nie ma nic gorszego pod słońcem niż 

poczucie tej lepkiej, przybrudzonej mazi na palcach! 

 

Wytarł przyrząd papierowym ręcznikiem, poleciał wymyć ręce i wciąż 

wymyślając po swojsku wrócił z powrotem. Usiadł z impetem na 

obrotowym, metalowym taboreciku i w końcu rozpoczął skan. Wpierw 

użył głowicy do rozprowadzenia żelu na skórze, albowiem specjalne 

pędzle, służące tejże czynności, były niedostępne z powodu 

drakońskich cięć finansowych. Niedługo poskąpią i żelu, a wówczas 

zacznie chyba smarkać na pępki klientek, by w ogóle przeprowadzić 

podstawowe w położnictwie badanie diagnostyczne. 

 

Miękko jeździł głowicą w górę, w dół, w lewo, w prawo, na ukos. 

Jednocześnie obracał nią szybko wokół osi, by uzyskać optymalną 

płaszczyznę przekroju tkanek. Lata praktyki wywindowały go na 

piedestał ultrasonograficznego wirtuoza, obsługującego 

oprzyrządowanie niemalże odruchowo. Skupiał uwagę na ekranie 
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monitora, zaś ręce wykonywały wyuczone na pamięć czynności. Ta 

zwinność, połączona z błyskawiczną interpretacją zaśnieżonych ujęć, 

przynosiła mu samczą satysfakcję, jakby zasiadał za konsolą kokpitu 

wahadłowca kosmicznego, podczas gdy tłum nieogarniających niczego 

gapiów patrzał się nań w osłupieniu. Zapominał wówczas o świecie 

całym, stając się poskromicielem skomplikowanej aparatury, 

tłumaczem z doplerowskiego na ludzki, głosicielem prawd 

ostatecznych, które albo wskrzeszały radość, albo pogrążały w 

rozpaczy. 

 

Wystarczyły mu cztery sekundy na zauważenie znikomego poziomu 

płynu owodniowego oraz „zamrożenie” płodu, czyli brak jakichkolwiek 

ruchów kończyn czy tułowia. Po kolejnych dwóch sekundach już 

wiedział, że głowa dziecka była nadnaturalnie wydłużona - efekt 

zapadania się rozmiękczonych kości czaszki, nachodzących jedna na 

drugą niczym dachówki. Widok sugerował spustoszenia poczynione 

przez śmierć, co trzeba było potwierdzić absencją tętna płodu. Przez 

kolejne cztery sekundy wypatrywał charakterystycznego trzepotania 

zastawek serca, lecz w świetle pozostałych znalezisk stanowiło to 

nudną formalność: nic; zero; martwota. 

 

Pozostało przekazać nowiny murzynce. Zazwyczaj prosił przygodną 

siostrę o przetłumaczenie z angielskiego na Xhoza: „Proszę powiedzieć, 

że dziecko nie żyje. I am sorry.”. Komunikat tego rodzaju nieuchronnie 

rozpętywał atak spazmów, który przeczekiwał powtarzając 

mechanicznie: „I am sorry. I am sorry.”. Niekiedy uciekał od 

rozhisteryzowanej pacjentki, pozostawiając problem poskromienia jej 

komukolwiek, kto się akurat napatoczył. Zaiste, ręce miał pełne roboty - 

musiał przebadać, opisać, podjąć decyzję, zlecić, zorganizować salę 

porodową itd., więc nie mógł ślęczeć przy łóżku jednej z setek 

ciężarnych, głaszcząc ją po włosach, szepcząc słowa pociechy do 

czarnego ucha i przytulając do piersi. 

 

Nieznacznie obrócił się na taborecie, aby na migi nakazać sisi leżenie 

bez ruchu, bowiem chciał przywołać translatorkę. Zanim to zrobił, 

kątem oka dojrzał tą samą, pełną dobroci twarz, na której nieustannie 
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widniał życzliwy uśmiech. Ta kobieta ze slumsów zdawała się nie 

roztrząsać jego zachowania, odgadywać jego myśli, domniemywać jego 

poglądów bądź oceniać go podług jakiejkolwiek matrycy. Oto potulnie 

czekała na wyrok, bez cienia zdenerwowania, ufająca jego ekspertyzie i 

rozumiejąca wszechobecny burdel. Przypominała mu mamę, 

niezmienną w swej miłości, bezdennie cierpliwą, zawsze gotową 

wybaczyć każdy wybryk synka. 

 

Dziwne skojarzenia zbiły go z tropu - zamiast poinformować ją o 

wyniku badania, rozmazał żel jeszcze bardziej i kontynuował 

skanowanie. Zmierzył rozmiary głowy, brzucha oraz kości udowej 

płodu; ustalił indeks płynu owodniowego; powiększył obraz, by 

pogapić się w nieczynne serce niczym sroka w gnat, jakby chciał je 

ożywić - szereg absurdalnych operacji, nijak nie zmieniających ani 

diagnozy, ani dalszego postępowania medycznego. 

 

Tumult w izbie przyjęć nie ustawał. Co rusz ktoś potrącał aparat 

ultrasonograficzny poprzez brudnawą kotarę. Krowiasty dzwonek 

telefonu jazgotał wściekle - nikt nie podnosił słuchawki. Położna 

wrzeszczała na wyjącą z bólu pacjentkę. Inna siostra szczekała 

polecenia odwiedzającym, chandryczącym się o coś. Jednak coraz 

słabiej docierały do niego odgłosy spoza małego boksu, roztapiane w 

cieple emanowanym przez jego nową mamę. Chciał tak tkwić w 

nieskończoność, obcując w milczeniu z istotą, wydającą się dogłębnie 

pojmować szalone realia, które nim miotały, a zarazem z góry 

rozgrzeszać go za to, jak go te realia wyrzeźbiły. Czuł - nie pojmował - 

że tak właśnie było: oto przypadkowa sisi z township’u posiadała moc 

kojącą. Tymczasem on, pan i władca chwili, miał niebawem dobić 

czarną anielicę makabrycznym oznajmieniem - zdruzgotać resztki jej 

już pogruchotanego świata i odebrać chociażby pociechę, wynikającą z 

naturalnego daru macierzyństwa: „Dziecko nie żyje. Koniec, kropka, do 

widzenia, wracaj do Nyangi. I am sorry.”. 

 

Ale ani nie umiał wykrztusić z siebie żadnej sprytnej formułki „na 

okazję”, ani dać dyla i zwalić odpowiedzialność za pogaduszki z 

pacjentką na stażystę. Gruba sisi - jaszczurczym podstępem - 
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przeciągnęła go przez tajemniczą granicę, poza którą oklepane strategie 

zakrawały na wybuch śmiechu. Rzec można, iż przestał działać jego 

automatyczny pilot, zaprogramowany jakoś, kiedyś, przez kogoś lub 

coś, dotychczasowo precyzyjnie wyznaczający kierunek kursu na 

ziemskim padole wedle mapy upstrzonej skrótami, na której punktami 

naprowadzającymi były wzmacniające ego stereotypy. 

 

Porażony bezradnością, bezwiednie ślizgał głowicę ultrasonograficzną 

po tafli żelu. Strumień oderwanych przemyśleń i wspomnień swobodnie 

rwał przez jego mózg, wypłukując zaśniedziałe obawy, rozgoryczenia, 

pretensje, antypatie… Z obojętnością pozwalał tym ściekom umykać 

poza horyzont jaźni. Tradycyjne pytania-zmory też wychynęły z 

czeluści umysłu, ale rozwiały się zanim zdążył pojąć ich sens: co tutaj 

porabia?; z kim walczy?; dlaczego jest mu źle? Istotność rozwikływania 

analogicznych zagadek nagle wyparowała, co doświadczył jako 

doznanie radosne, wyzwalające. 

 

Zaskakująco odprężony - westchnął. Jeszcze przez pół minuty niby 

studiował ekran, po czym uczynił to, co mu podyktował instynkt: 

spojrzał murzynce prosto w oczy. 

 

Nie powiedział słowa - nie musiał. Jej ciepłą fizjonomię staranowała w 

sekundę groza, która prawie natychmiast ustąpiła miejsca 

niewymownemu smutkowi. Uniosła się z poduszki, prawą ręką 

wyszukała jego nadgarstka i gwałtownie przyciągnęła do siebie. 

Następnie przytuliła się do niego mocno, wciskając twarz w jego szyję. 

Nie wydała z siebie najmniejszego jęknięcia, aczkolwiek jej łzy 

zmoczyły mu policzek. Drżała, płakała bezgłośnie całym ciałem. Objął 

ją ramionami i tak trwali, spleceni w uścisku całymi minutami - dwie 

ofiary, nasączające się nawzajem nadzieją. 

 

Spojówki zapiekły, poczuł wilgoć na rzęsach… 

 

One world… 
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Dyskretnie opuścił stanowisko pracy, nie zważając na nagabywanie 

sióstr. Zszedł na pierwsze piętro do łazienki lekarskiej. Umył twarz 

zimną wodą, a potem wsparł się na krawędziach zlewu i stał przygięty. 

Szpitalny interkom wzywał go przez charkotliwe głośniki: „Doktor 

Sizielski, proszę przyjść na oddział przedporodowy!”, ale nie 

zareagował. Przywykł do mnogości wariantów swojego nazwiska: 

Szeszelki, Czyszelky, Sisiliki itd. Przynajmniej próbowali wymówić 

„Ciesielski”. Jego kolega Paweł był szczęściarzem nie lada, ponieważ 

zawsze mógł zaprzeczyć, jakoby ktoś go wywoływał, bo nosił godność 

Szczygło, które w ustach tubylców brzmiało niczym bzykanie 

syntetyzatora. 

 

Gdy wkroczył ponownie do izby przyjęć, napadła go bardzo otyła i 

bardzo brzydka położna o imieniu (nie przezwisku) Princess. Z miejsca 

zaczęła do niego krzyczeć, chociaż odgradzało go od niej tylko krzesło. 

- Byłeś wzywany na oddział „C”! 

- Doprawdy? 

- Tak! Ale wysłaliśmy doktora Khumalo, bo ciebie nie było! 

- Doskonale. 

- A co z tą pacjentką?! - grzmiała dalej, pokazując palcem na sisi z 

Nyangi. 

Przez moment zastanawiał się, czy nie przyłożyć Princess pięścią w 

otłuszczony pysk, aby uciąć swoje cierpienia - zmobilizują komisję 

dyscyplinarną, odbiorą mu prawo do wykonywania zawodu i nareszcie 

wywalą z roboty na wolność. Nieee… Taki wybryk nie stanowiłby 

wystarczającego precedensu ku zwolnieniu lekarza o wieloletniej 

eksperiencji. Raczej pogłębiliby jego gehennę przez zalecenie 

obowiązkowej kuracji antydepresantami, wysłanie na konsultacje z 

psychiatrą oraz zmuszenie do grupowej rehabilitacji w kółku 

wypalonych pracowników. Wyegzekwowaliby także tygodniowe 

raporty na temat osobistego samopoczucia. Wolał przeboleć obecność 

koszmarnej Princess.  

- Pacjentka ma IUFD - odpowiedział. - Zaraz zrobię notatki. 

- Ale gdzie ona pójdzie?! Przecież szpital pęka w szwach! 

- Przeniesiemy pacjentkę do sali numer siedem w celu niezwłocznej 

indukcji porodu. 
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- To niemożliwe! - gardłowała się Princess. - Tam wysłaliśmy panią 

Naicker! 

Sala numer siedem była pomieszczeniem, przygotowanym 

specjalnie dla matek z obumarłymi płodami. Urządziła ją za darmo 

firma sprzedająca meble i akcesoria mieszkaniowe. Wyglądała o niebo 

przytulniej niż pozostałe sale porodowe: wstawiono tam normalne 

łóżko, fotele dla rodziny, gustowny stolik, lampę stojącą, parę roślinek 

doniczkowych, telewizor plazmowy, a dodatkowo powieszono ładne 

zasłony w oknach i obrazki na ścianach. Ta szpitalna komnata nie 

oparła się nadużyciom, gdyż notorycznie lokowano w niej krewne, 

znajome bądź inne jejmości, które zaskarbiały sobie przychylność 

położnych w szemrany sposób. 

- Posłuchaj mnie, koleżanko Princess - powiedział dobitnie. - 

Pacjentka ma się znaleźć w sali numer siedem w przeciągu piętnastu 

minut. Jeżeli wykombinujesz jakieś ku temu przeszkody, to osobiście 

wykopię panią Naicker, która przebywa w sali numer siedem 

bezprawnie, na korytarz, nawet jeśli zacna pani Naicker będzie w 

pełnym rozwarciu, z główką płodu na kroczu. Daję tobie na to polskie 

słowo honoru. Mam nadzieję, że mnie dokładnie zrozumiałaś. Na razie 

nie jestem w humorze, aby pisać donosy do dyrekcji, ale mogę takiego 

humoru szybciutko nabrać. 

 

Przerażona Princess pognała „pozałatwiać sprawy”. 

 

Uzupełnił historię choroby, powpinał zdjęcia ultrasonograficzne i 

wypisał zlecenia. W międzyczasie pojawił się partner pacjentki - 

nieogolony, chudy, niski chłopina około pięćdziesiątki o imieniu 

Justice. Pomimo pozornej szczapowatości, czarni osobnicy należeli do 

twardych i zadziwiająco silnych. Interesująco, grube sisi leciały na 

wątłych facetów, a być może wątłych facetów podniecały grube sisi. 

Tak czy siak, różnica wag pomiędzy partnerami była zazwyczaj 

dwukrotna, co skłaniało obserwatorów (zwłaszcza mężczyzn) do 

urągliwych komentarzy à propos stosowanych technik kopulacyjnych. 

 

Justice zwolnił się na dwie godziny z nocnej zmiany. Miętosił w rękach 

czapkę z daszkiem, zapewne niecierpliwy wieści o stanie jego 
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dziewczyny, ale również onieśmielony nadętymi minami śpieszących w 

tę i we w tę pielęgniarek i lekarzy. Na plecach jego przybrudzonego, 

niebieskiego kombinezonu roboczego widniał wielki, biały nadruk 

„Global”.  

 

Zaprosił Justice’a do ustronnego pokoju, posadził na krześle, zaś sam 

usiadł naprzeciwko i wyjaśnił, używając podstawowych zwrotów 

angielskich, co się stało. Siedział z nim tak długo, jak długo 

biedaczysko zadawał pytania. Przyrzekł mu, że zadba o wszystko: 

poród, sekcję zwłok, wyjaśnienie przyczyn zgonu, cokolwiek. Poza tym 

po prostu z nim przebywał, nie rujnując żadnej przerwy ani słowem. 

Justice w końcu wstał i oświadczył zbolałym głosem, iż wszystko jest 

rezultatem woli boskiej, a następnie długo ściskał dłoń doktorską, 

odmawiając modlitwę w języku Xhoza. Potem, po krótkich 

odwiedzinach swojej lubej, pognał na przystanek autobusowy. 

Opóźnieniem powrotu do pracy ryzykował utratę źródła utrzymania, 

niezależnie od przyczyn absencji. 

 

Dalszy etap dyżuru przebiega zwyczajnie: przyjęcia, obchody, zabiegi, 

telefony. Po wykonaniu ostatnich dwóch cesarskich cięć (te machał w 

dwanaście minut) przebrał się, lecz do domu nie wyszedł. 

 

Ukradkiem przeniknął do sali numer siedem. Dyskretnie zasunął za 

sobą drzwi. 

 

Leżała na dwóch wysokich poduszkach, przykryta kołdrą. Nocna 

lampka delikatnie oświetlała jej nobliwą twarz. Nic nie wskazywało na 

to, aby miała już skurcze po podaniu środków indukcyjnych - 

spoczywała spokojnie z zamkniętymi oczami. Panująca wokół 

schludność była godna tej kobiety. Jedynym elementem jej niegodnym 

był on - tyle wiedział. 

 

Po cichutku przystawił krzesło blisko łóżka, po czym siadł i patrzał na 

nią. Utożsamiała odpowiedź na wszystko, czego do tej pory nie 

rozumiał o sobie. 
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Nie uniosła powiek, kiedy wyciągnęła ku niemu dłoń. Pochwycił ją 

miękko. Czuł, jak rośnie w sercu, nabiera wiary w siebie, odpuszcza… 

Był najszczęśliwszym pacjentem. 

 

Nazajutrz złożył na biurko szefowej list rezygnacyjny, a po trzech 

miesiącach opuścił szpital i profesję medyczną. 

 

 
1 Sisi w języku zuluskim oznacza kobietę niezamężną, zaś mama 

zamężną. Ponieważ większość czarnych obywatelek żyje samotnie, 

zatem zwyczajowo każda jest nazywana sisi, przynajmniej przez 

białych. 

2 Xhoza (wymowa: kosa) - jeden z jedenastu oficjalnych języków w 

RPA. 

3 township - w RPA, dzielnica zamieszkiwana przez czarnych. Rząd 

białych za czasów apartheidu oficjalnie wyodrębnił takie dzielnice, 

przeznaczone wyłącznie dla ludności klasyfikowanej jako czarna. Ze 

względu na przeważającą zabudowę (prowizoryczne konstrukcje), 

township można porównać do slumsów. 

4 Western Cape Department of Health - Wydział Zdrowia Prowincji 

Western Cape 

5 USG - Ultrasonografia (skrót) 

 

 

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. 
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