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Wszystko wraca

Miejsca i ludzie mają swoje tajemnice.

Poradnia Zdrowia Psychicznego, świadcząca usługi
kompleksowej terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, miała
ich nadmiar. 

Placówka mieszcząca się na obrzeżach miasta,
przyciągała rzesze zainteresowanych. Większość
zdesperowanych od wczesnych godzin rannych wystawała
w kolejkach, by zdołać umówić wizytę u zaufanego lekarza
lub terapeuty. 

Grupę tę charakteryzowała wyraźna potrzeba zwierzania
się, dlatego bez względu na warunki pogodowe zawsze
można było odnieść wrażenie, że zajęci rozmową ludzie,
cieszą się swym towarzystwem. Pozornie miłą atmosferę
panującą w tej nietrwałej formacji zachwiać mógł jedynie
osobnik próbujący niepostrzeżenie zbliżyć się do
wejściowych drzwi. W takowej sytuacji, pomruki
niezadowolenia wysyłane przez niepisaną grupę pilnujących
kolejności, motywowały do działania pozostałych, którzy
momentalnie milknąc, przybliżali się do siebie, symbolicznie
zaciskając zwarty, kolejkowy ogon. Wymowną ciszę
przerywało jedynie sporadyczne kasłanie lub jeśli było to
konieczne odpowiednio głośno wypowiedziane upomnienie:
„Pan tu nie stał…” lub „Ej, jest kolejka…”. Ta grupowa,
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chwilowa solidarność najczęściej pozwalała szybko
i sprawnie przywrócić ład. Dopiero otwierające się drzwi
mąciły porządek. Zniecierpliwiony tłum nacierał wtedy do
przodu, zapominając o niezapisanych ustaleniach, dzięki
czemu pomimo ogólnego niezadowolenia kilku delikwentom
zawsze udawało się dotrzeć szybciej do rejestracji.
Nieuczciwe zdobycie numeru mniejszego niż dziesięć
narażało na przykre spojrzenia i komentarze, ale możliwość
odbycia wcześniejszej wizyty rekompensowała wszelkie
niedogodności. 

Całkiem odmienną grupę stanowiły osoby, które
rejestrowały się telefonicznie, zawstydzeni oglądający się
kilkakrotnie za siebie przed wejściem, zalęknieni
przybywający w miłym towarzystwie oraz wyraźnie
niezdecydowani i niezadowoleni, których podwoziły,
a następnie odbierały specjalne służby. Wszystkie te osoby,
po minięciu rejestracji, kierowały się długim, wąskim
korytarzem do drzwi doktor Liliany, która jako jeden z wielu
pracujących tu psychiatrów przyjmowała swych pacjentów
w gabinecie na parterze. Na pierwszym piętrze była ich cała
masa, ale dyrekcja od początku zadbała, by rejestracja,
archiwa, pomieszczenia gospodarcze, a także wyizolowany
gabinet, w którym przyjmowani bywają niebezpieczni,
nieobliczalni pacjenci było położone jak najbliżej wyjścia.

Dochodziła piętnasta, gdy zniecierpliwiona Liliana
postanowiła osobiście zachęcić kolejnego pacjenta do
wizyty.
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– Proszę panie Emilu. – Miły, delikatny głos przerwał
niecierpliwą ciszę.

Za uchylającymi się drzwiami pojawiła się młoda kobieta,
serdecznym gestem dłoni zapraszająca do środka.

– Tyle razy tłumaczyłam panu, że zawsze jesteśmy
umówieni na konkretną godzinę i nie musi pan czekać na
zaproszenie. 

Przygarbiona postać z wyraźną ociężałością podniosła się
z krzesła i niepewnie minęła próg. Klaustrofobiczne
pomieszczenie wypełniało jasne światło nieustępliwie
przedzierające się przez wąskie okno. Jaskrawe promienie
słoneczne padały wprost na siedzisko obnażające fragmenty
niechlujnie wystającej, pożółkłej gąbki, zdając się znacząco
wskazywać czarny, popękany fotel stojący naprzeciw
biurka. 

Mężczyzna prawie bezwładnie opadł na mebel jęczący
boleśnie pod naporem zwalistego cielska. Wszechobecny
zaduch połączony z ostrą wonią jego potu wypełnił pokój.
Wymowną ciszę mącił teraz jedynie jego ciężki, sapiący
oddech. 

W milczeniu skupił wzrok na jej sylwetce. Obserwował,
jak pewnym krokiem przemierza odległość od drzwi do
metalowej szafy. Oblizywał niecierpliwie popękane wargi,
zaciskając ułożone na udach dłonie tak mocno, że pulchne
paluchy nabrzmiały krwią, przybierając sinofioletowy kolor.
Łakomie wędrował od końca obcasów błękitnych pantofli,
przez zgrabne łydki, kształtną pupę opiętą kremową
sukienką po związane w ciasny kucyk kasztanowe włosy.
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Głębią swojej chorej wyobraźni zdzierał z niej ubranie,
słuchał, jak krzyczy, broniąc się przed jego dłońmi brutalnie
rozszerzającymi jej miękkie uda. 

Łomot ciężkiej, metalowej szuflady nie był w stanie
przerwać jego wizji. Nieświadomie zawiesił mętny wzrok na
wydatnym biuście, zdając się nie zauważać, że kobieta
stojąca naprzeciw od dłuższej chwili badawczym wzrokiem
obserwuje każdą jego reakcję. Ironiczny uśmiech na jej
twarzy wskazywał, jak dobrze się bawi. Sprawowanie
kontroli nad dziwakami, dewiantami i zboczeńcami
podbudowywało jej pewność siebie. Mogła bezkarnie
wytykać im ułomności, wzbudzać poczucie winy, sprawiać,
że świadomi swych grzechów staną się mali i bezbronni.
Karmiła się wtedy swoją złudną przewagą, wierząc we
własną siłę i samowystarczalność.

– No dobrze. Skoro mamy już wcześniejsze notatki,
możemy zaczynać. – Wymownym szuraniem krzesła
przerwała obopólną fascynację.

Jej nieskrępowany wzrok wbijał się teraz prosto w oczy
mężczyzny, zdając przewiercać na wylot każdą jego myśl.
Narastające napięcie i wyraźne zmieszanie pochyliło go
lekko do przodu, pozwalając zawiesić wzrok na wysokości
własnych butów. W tej pozycji mógł spokojnie rozmawiać,
nie narażając się na krępującą konfrontację.

– Myślę, że jest już dobrze, że umiem przestać i to
opanować – wyznał cicho, nerwowo zerkając na boki, by
upewnić się, że nikt niepowołany nie zdoła go usłyszeć. 
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– Nadal nie nazywa pan swych problemów. Proszę
sprecyzować, co oznacza „to” – mówiła spokojnie, nie
odrywając wzroku od jego pochylonej głowy. 

– No przecież pani już wie. Czy muszę to powtarzać? –
wymamrotał wyraźnie skrępowany.

– Tak. Jeżeli nadal takim problemem jest dla pana szczere
mówienie na temat własnych słabości, jak chce przekonać
pan mnie, że ich nie ma? – spytała od niechcenia, nie
oczekując sensownej odpowiedzi. 

– Przecież przychodzę tu dobrowolnie. Nikt mnie nie
zmusza. Czy to nie dowód? –spytał, gwałtownie spoglądając
prosto w jej błękitne oczy. 

– Nie, raczej marna zasłona. – Zadowolona z jego reakcji
nagrodziła go delikatnym uśmiechem. – Dopóki nie podpiszę
dokumentu zaświadczającego, że z powodzeniem zakończył
pan terapię, nie może pan żyć jak dotąd i przestać bać się
więzienia. To chyba wystarczający powód, by maskować
swoje popędy? 

Łagodny, nieustępliwy ton jej głosu doprowadzał go do
obłędu. Przecierał czoło zalane potem, starając się za
wszelką cenę uniknąć jej przenikliwego spojrzenia.

– Panie Emilu – mówiła ironicznie, niecierpliwie oczekując
gwałtownej reakcji. – Jako wolny człowiek znów będzie pan
mógł popuścić wodzę fantazji. Tyle pięknych kobiet chadza
po świecie. Czyż nie? – Frywolnie przygryzła dolną wargę. 

– Chcesz zobaczyć suko, co znaczy prawdziwy
mężczyzna? Marzysz, żebym cię zerżnął…!? Dlatego
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pytasz!? – Niczym rozjuszona bestia zerwał się z fotela.
Wsparł włochate ręce o blat biurka i wlepiając przekrwione
ślepia w jej kamienną twarz, przybliżał swoje dyszące, lekko
rozchylone wargi do jej ust. 

Czuła teraz wyraźnie jego ciepły, lepki, subtelnie miętowy
oddech. Nie zamierzała jednak wykonywać najmniejszego
ruchu, który mógłby go spłoszyć. Rozparła się wygodnie na
krześle, wypychając do przodu biust i, z nieukrywaną
satysfakcją uśmiechała się szeroko, obnażając lśniące, białe
zęby.

– Wezwać ochronę!? – Narastające napięcie przerwała
nieoczekiwanie postawna, starsza kobieta niepewnie
zerkająca zza drzwi. 

– Nie na razie dziękuje pani Basiu. Pan Emil właśnie się
uspokaja. 

– Gdyby jednak zaszła taka potrzeba, proszę pamiętać,
jestem obok – zapewniła pani Basia przerażona widokiem
wspartego na biurku Emila.

– Oczywiście, pamiętam i jeszcze raz dziękuje. 

Stanowczy, spokojny ton jej głosu, ukoił obawy pani Basi,
która skinęła znacząco głową, odwzajemniając uśmiech
i zniknęła za bezszelestnie zamykającymi się drzwiami.

– Widzi pan. Tutaj nigdy nie jesteśmy sami – szepcząc,
przybliżyła twarz do jego policzka. – O tym, co i jak się
dzieje, decyduje ja, więc radzę usiąść. 

Mężczyzna, pohamowawszy z wyraźnym trudem swą
wściekłość, powoli opadł na fotel. Zwieszona głowa i drżące
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ręce oznaczały jego chwilowe poddaństwo.

– Dobrze. A teraz spokojnie i od początku. 

Łagodny, drażniący ton jej głosu znowu boleśnie wwiercał
się w jego umysł.

– Bierze Pan leki?

– Tak… To znaczy czasem… – odburknął lekceważąco.

– Dlaczego? – pytała, przekładając kartotekę. 

– Bo czuje się, źle, bardzo źle… Czuje i widzę inaczej niż
kiedyś – wyszeptał wyraźnie zawstydzony. 

– Co to znaczy? – dopytywała, licząc, że obnaży przed nią
swą chorą duszę. 

– To znaczy, że nie jestem sobą. Nie jestem mężczyzną.
Nie staje mi, rozumiesz? – wyjęczał żałośnie. Ciężkie łzy
zaczęły kapać na jego uda. – Wieczorami leżę w łóżku
i zamiast oglądać pornole, płaczę jak dziecko. Płaczę, bo
czuję się winny. One wszystkie przychodzą do mnie, gdy
zamykam oczy. Stoją i patrzą. Cieszą się, że cierpię,
pokazują łyse place na swoich głowach po powyrywanych
włosach i posiniaczone uda, po których czasem płynie krew.
Nic nie mówią, tylko stoją i patrzą. Czekają, aż się
wykończę, zdechnę jak pies. Wtedy będą mogły mnie
męczyć przez całą wieczność. Stać obok i pokazywać co
zrobiłem. A ja już nie chcę nic pamiętać. Nie mogę już tego
znieść, nie chce czuć i wiedzieć… Dlatego czasem nie biorę.
– Szlochając, głośno pociągał nosem, przecierając dłońmi
zapłakaną twarz. 
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– Zdaje pan sobie sprawę z ryzyka? Bez leków wszystko
zacznie się od nowa – mówiła, z zadowoleniem obserwując,
jak zażenowany swoim wzruszeniem nieudolnie stara się
opanować emocje. 

– Wiem, ale myślę, że jest już lepiej. Umiem się bez nich
kontrolować. Chodzę czasem po ulicach i tylko patrzę.
Ostatnio szła taka mała dziewczynka, naprawdę ładna
z jasnymi kucykami. Wie pani, taka z dobrego domu
w białych podkolanówkach i kusej spódniczce, ale tylko
patrzyłem. Naprawdę nie zrobiłbym jej krzywdy. – Patrzył
jej prosto w oczy, licząc, że ściszony ton głosu sprawi, że
w końcu mu uwierzy. 

– Myślę, że kłamiesz. Okłamujesz siebie i mnie. Przyznaj,
że tak naprawdę chciałeś mieć ją dla siebie. Głaskać po
miękkich włosach, tulić do spoconego torsu, a potem
zacisnąć na jej gardle ręce i gwałcić do utraty tchu – mówiła
szeptem, powoli przechylając się do przodu. Szukała jego
wzroku. Wiedziała, że długo nie wytrzyma. Wielkim, zlanym
potem cielskiem wzdrygały już gwałtowne dreszcze.

– Nie! Wcale nie. Nie chciałem tego! – Drżący głos łamał
się co chwilę, przechodząc w tłumiony krzyk. Walczył ze
sobą, starając się za wszelką cenę usiedzieć w miejscu. 

– Nie? Spójrz mi w oczy. Co widzisz, patrząc na kobietę?
Zwykłego człowieka czy kawał soczystego mięcha? –
Posuwistym ruchem przesunęła po biurku dłonie w jego
kierunku. – Mówię, patrz mi w oczy! Widzisz, jak każdy
oddech unosi moje cycki do góry, jak mocno ściskam uda.
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Nie chcesz mi przyłożyć? – czekała, aż ruszy w jej
kierunku. 

– Czemu to robisz! Po co!? Ty jesteś bardziej chora niż ja!
Ty lubisz patrzeć, jak cierpię. Ciebie to kręci! Podnieca jak
mnie te wszystkie krzyczące szmaty. Jesteśmy bardzo
podobni. Prawda…!? – krzycząc, uniósł się bezwiednie
z fotela i w akcie samoobrony wsparł o ścianę, zakrywając
dłońmi zmęczoną twarz, po której powoli spływały łzy.
Oddalił się od niej, jak tylko było to możliwe, przez co, nie
mógł zobaczyć, jak mimowolnie zachwiał jej opanowanie.
Sprawił, że z wielkim trudem starała się podtrzymać złudną
równowagę, łapczywie łapiąc powietrze rozszerzonymi
nozdrzami.

– Zamknij się i siadaj albo wylecisz stąd na zbity pysk
i wrócisz tam, gdzie twoje miejsce! – wysyczała przez
zaciśnięte zęby. 

– Ja to zgłoszę, tak nie pomaga się ludziom! – krzyknął
błagalnie. 

– Ludziom nie. Tyle że ty nie zasługujesz na to miano.
Jesteś bezwartościowym ścierwem zdanym na moją łaskę
i dobrze wiesz, że nikt nie uwierzy w bełkot uzależnionego
od leków zboka – pewna siebie patrzyła na niego z pogardą.

– Na razie możesz grzecznie zwracać się do mnie per pani
i kłaniać nisko na pożegnanie. – Zniżyła szorstki ton głosu,
by nie krzyknąć. – A teraz wyjdź, jestem tobą zmęczona.
Kolejną wizytę ustal w recepcji.

Wydane polecenie zdawało się mieć nad nim kontrolę.
Ocierając dłońmi wydzielinę obficie wyciekającą z nosa,
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ruszył w kierunku drzwi. Wymacał przyjemnie chłodną,
metalową klamkę, kurczowo zacisnął na niej dłoń, powoli
uchylając wrota ku wolności.

– Panie Emilu.

Jej głos wzdrygnął nim, nie miał jednak odwagi, by się
odwrócić. Stał tyłem wsparty o futrynę, oczekując, co
powie. W milczeniu przymknął powieki i modlił się do Boga,
w którego nigdy nie wierzył, by nie kazała mu wrócić.

– Nie pożegnał się pan. Osobiście ze szczerego serca,
życzę panu miłego dnia! – rzekła bezczelnie. 

Czuł na sobie jej przenikliwe spojrzenie. Wiedział, że
wyśmienicie bawi się jego kosztem, ale nie potrafił zrobić
nic. Był jak ogromna, wypchana kukła zdana na łaskę
swego lalkarza. Zagubiony w sieci, plecionej przez nią od
pierwszego spotkania. Gmatwaninie niewidzialnych pęt,
które zaciskają się coraz mocniej przy każdej próbie
wyzwolenia.

Nie odpowiadając, zdecydowanie ruszył naprzód,
zatrzaskując za sobą drzwi, które nie były w stanie stłumić
drwiącego, melodyjnego głosu uporczywie dźwięczącego
w jego głowie Wąski korytarz zdawał się wydłużać
w nieskończoność. Falować niczym fatamorgana
w rozgrzanym pustynnym powietrzu. Chwiejąc się na boki,
przyśpieszył, wbił wzrok w szarą, połyskującą wykładzinę i z
desperacją podążał jej szlakiem. Pragnął już tylko zniknąć.
Schować się przed wszystkimi, którzy mogliby dostrzec jego
obnażoną słabość. Silnym uderzeniem barku natarł na
wyjściowe drzwi. Ciężkie nogi zahaczyły o wysoki próg
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i niczym ścięty konar padł na betonowy podest. Przez
krótką chwilę pełzł do przodu na czworaka, wpatrując się
w otwartą przestrzeń. Wyrównywał oddech, zbierając resztki
sił. Głosy dochodzące z ulicy wyraźnie drażniły jego zmysły,
zmuszając do natychmiastowego działania. Nadludzkim
wysiłkiem poderwał się do biegu, kierując wprost na
rozłożysty klon rosnący naprzeciw. Przykucnął w jego cieniu
niczym spłoszony zwierz, wypatrując drogi mogącej ukryć
go przed gapiami. Gęsty żywopłot okalający budynek
pozwolił mu natychmiast stać się niewidocznym. Na wpół
wyprostowany rzucił się w jego kierunku. Biegł na oślep, nie
zwracając uwagi na gałęzie rozdzierające skórę jego
twarzy. 

 

* * *
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