
 

 



 

 

Piotr S. Trąbski 

 

 

 

 

 

UUUCCCIIIEEECCCZZZKKKAAA   ZZZ   CCCIIIEEENNNIIIAAA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Psychoskok, Konin, 2013 

 



 

 

 Piotr S. Trąbski 

"Ucieczka z cienia" 

 

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 

Copyright © by Piotr S. Trąbski, 2013 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej 

publikacji nie może być reprodukowana, powielana 

i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej 

zgody wydawcy. 

 

Skład: Wydawnictwo Psychoskok 

Projekt okładki: Andrzej „ANHRO” Kciuk 

Opracowanie graficzne: Adam Bławicki 

 

 

ISBN: 978-83-7900-142-2 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin 

tel. (63) 242 02 02, kom. 665-955-131 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl    

e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl


 

 

 

 

 

Szliśmy z oddali – z przeznaczeniem. 

Spotkaliśmy się – płomieniem. 

Czym nasze życie było – miłością i jej cieniem.  

Czym się zakończyło – cierpieniem! 

Co pozostało – milczenie. 
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Dzień jak każdy. 

— Odchodzę — odezwałem się beznamiętnie. — Już 

cię nie kocham. Chcę świętego spokoju. 

— Ty gnoju! — Zatrzymała gwałtownie samochód. 

Omal nie wyleciałem przez przednią szybę. — Spieprzaj! 

Nie chcę cię więcej widzieć, sukinsynu!  

Popatrzałem na nią z politowaniem. Nienawidziłem 

przekleństw w ustach pięknej kobiety. Mierziło mnie to 

okropnie. Otworzyłem drzwi i wysiadłem. Ruszyła 

gwałtownie, mszcząc się na oponach i desperacko 

skręcając dokądkolwiek.  

Przez chwilę stałem na chodniku i patrzyłem za 

znikającym samochodem. Nie wierzyłem, że to 

powiedziałem. Ale jeszcze bardziej nie wierzyłem w ten 

prostacki wulgaryzm z jej ust. Miała słownictwo gorsze 

niż warszawski taksówkarz. Bluzgała, a ja nie mogłem 

tego zdzierżyć. Boże, gdyby Ona tylko spojrzała w lustro  

i zobaczyła, jak wygląda w takich sytuacjach, 

z pewnością straciłaby szacunek do siebie. Ale nie 

spojrzy, bo jest typem kobiety, która za swoje prostackie 

zachowanie oczernia mężczyznę, wmawiając sobie 

i jemu, że prowokuje ją do takich zachowań. Nie 

umiałem z tym walczyć, choć Bóg mi świadkiem, 
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próbowałem wielokrotnie. Wiele bym dał, aby była 

spokojną, opanowaną kobietą, podchodzącą z uśmiechem 

do życia i do problemów, jakie niesie. Kochałbym ją 

i tulił, ale ona zniechęcała mnie do siebie żargonem ulicy 

po dwudziestej drugiej lub przyzakładowych knajp.  

Nigdy nie umiałem z nią rozmawiać. Każda próba 

kończyła się awanturą i udowodnieniem mi, że jestem 

głupi i nie mam pojęcia, o czym mówię. Puentowała 

dialog wyzwiskami i epitetami. Nie rozumiała, że nigdy 

nie należy mówić tego, czego inni nie będą mogli 

zapomnieć. Oczywiście ja nie byłem święty i nie 

pozostawałem dłużny, ale w większości przypadków 

potrafiłem ugryźć się w język, powstrzymać erupcję 

gniewu, czego ona nie umiała. To ona musiała 

triumfować. To ona musiała przebić moją złość. Ale 

o ile – jej zdaniem – wygrywała, o tyle udowadniała, że 

to nie ja jestem skończonym skurwysynem.  

Przez moment zastanawiałem się, co zrobić. Miałem 

serdecznie dość tego stresującego żywota u jej boku. 

Wiecznie poniewierany, deptany i okładany epitetami lub 

porównywany z innymi facetami, według niej lepszymi. 

Kim był facet na poziomie w jej mniemaniu? Elegancko 

ubrany, garnitur, krawat (jak właściciel zakładu 

pogrzebowego) i mający pracę, byle jaką, bo mądrzy 

ludzie pracują, a głupcy to tacy jak ja, którzy chcieliby 
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coś osiągnąć i zmienić swoje życie, ale im się nie udaje. 

Tacy, którzy realizują swoje marzenia. Fakt, że jestem 

marzycielem, 35-letnim lekkoduchem, który na bujaniu 

w obłokach przeżył większość życia. Imałem się różnych 

zajęć, aby ostatecznie dojść do przekonania, że moim 

powołaniem jest pisanie. Napisałem więc pierwszą 

powieść, znalazłem wydawcę i tak się zaczęło. Ale na 

życie zarabiałem pisaniem chałtury na cudze nazwiska. 

Zawsze starałem się zapewnić swojej rodzinie jak 

najlepszy byt, choć czasami nie wychodziło mi to 

najlepiej. 

Stałem na chodniku, jakbym zapuścił korzenie.  

Tak więc mamy się rozstać, pomyślałem. W gniewie 

i w złości. 

Czułem się zdruzgotany, obrzucony błotem 

i sponiewierany. Westchnąłem ciężko, bo nie 

wiedziałem, co dalej robić. Mam rzucić piętnaście lat 

wspólnego życia, wspaniałą córkę. Dom, który 

zbudowaliśmy? Mam działać impulsywnie i to wszystko 

zaprzepaścić? Tak jak ona. Była impertynencką 

desperatką, która w jednej chwili, jednym słowem 

burzyła z trudem wzniesione sukcesy i na jedną szalę 

rzucała dotychczasowe życie. To był jej styl – styl 

wulgarnej defetystki, wyżywającej się na swojej 

rodzinie… bez umiaru, bez zahamowań. Zresztą ogłady 
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nie miała nigdy. Miała oczywiście sznyt, właściwy 

prawnikom i politykom, który nakazywał jej 

zachowywać się w ogólnie tolerowany sposób, ale 

w socjecie. W domu budził się w niej demon, diablica, 

która potrafiła sterroryzować całą rodzinę i skrzyczeć 

dziecko za błahostkę. Pewnie tak też zostanie 

zapamiętana przez córkę, bo przeze mnie na pewno.  

Usiadłem na ławce i zatopiłem się w myślach. To nie 

pierwsza awantura, ale może być ostatnia. Już nie mam 

sił trwać w tym toksycznym związku, który podstępnie 

wysysa ze mnie siły witalne. Jestem jeszcze na tyle 

młody, że mogę ułożyć sobie życie od nowa. Nie muszę 

tkwić u boku kobiety, która ma mnie za totalne zero… 

beztalencie. To bolało mnie najbardziej. Nigdy mnie nie 

wspierała  

i miała serdecznie gdzieś to, czym się zajmowałem. 

Więc co ja tutaj jeszcze robię?, pomyślałem.  

Wstałem i skierowałem się do bloku. Ślamazarnie 

wdrapałem się na drugie piętro i otworzyłem drzwi 

naszego mieszkania, w którym spędziliśmy dziesięć lat 

różnorakiego życia. Z biurka wyjąłem kopertę 

z funduszem motocyklowym. Byłem miłośnikiem 

jednośladów i od pewnego czasu zbierałem pieniądze na 

własny. Przeliczyłem zawartość, choć doskonale 

wiedziałem, ile jest – dziewięć tysięcy osiemset złotych. 
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Liczyłem je sto razy, marząc o fajnym ścigaczu, na 

którym mógłbym zapomnieć o nudnym, stoickim życiu 

w tym prowincjonalnym mieście. 

Sięgnąłem po plecak i wrzuciłem do niego kilka 

najpotrzebniejszych rzeczy: notebooka, jakieś ciuchy, 

portfel i paszport oraz egzemplarz napisanej przeze mnie 

książki. Wziąłem kilka płyt, między innymi ze zdjęciami 

córki – 11-letniej Maryni. Rozejrzałem się po 

mieszkaniu. Czyżbym był tutaj ostatni raz? Wiele razy 

zastanawiałem się nad rozstaniem, wiele razy 

próbowałem to zrobić, ale nigdy nie miałem sił. 

Dlaczego więc teraz ma mi się udać? Czy znów dojdę na 

ławkę trzy ulice dalej i przesiedzę tam kilka godzin, po 

czym potulnie wrócę do domu? A może — jak zwykle — 

liczyłem na to, że nastraszę Ją, zmięknie i wrócę. 

Pogodzimy się i wszystko będzie dobrze. Tak naprawdę to 

kochałem Ją, kochałem ponad wszystko córkę i za nic nie 

chciałem ich opuścić. Ale dziś moja desperacja sięgnęła 

zenitu.  

— Muszę to zrobić — mruknąłem. — Zostanę 

i wszystko zacznie się z powrotem. Przecież napisałem 

jej list, w którym wyjaśniłem, co mnie boli, a ona nawet 

tego nie zdementowała, niczego nie zrozumiała.  

— Bo jest subtelna jak słup soli. Walisz głową, a ona 

i tak nic nie rozumie — odezwało się moje Alter Ego, 
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wredne i szczere aż do bólu. — Za co ją tak kochasz, 

kretynie? 

— Za to, że jest. Za to, że… — zamilkłem. 

— A widzisz — triumfowało. — Sam nie wiesz za co. 

Pomijając głupią frazę zwaną „miłością platoniczną”, 

której używają durnie, nie umiejący dobrze umotywować 

swojej miłości. Może za to, że ma cię za nic i ma w dupie, 

co się z tobą stanie? 

— Nie mów tak! — ryknąłem jak furiat. Czułem, jak 

ogrania mnie szaleństwo. Wiedziałem, że muszę odejść, 

ale nogi odmawiały mi posłuszeństwa. 

— Za dwa dni może cię już tutaj nie być. — Drugie 

Ja nie rezygnowało z podjudzania mnie. — Uwolnij się. 

Nie bądź ciotą, jak wiele razy cię nazywała. Uwolnij się! 

Usiadłem na wersalce i spojrzałem na zdjęcia Maryni 

i Jej oraz na psa leniwie wyciągniętego w kącie.  

— To nasze życie — szepnąłem. — Tak się ma 

skończyć? 

— Ty mięczaku! Więc dalej się dawaj poniewierać 

i czekaj na cud, że ona się zmieni. Niech cię depcze, 

niech rzuca ci w twarz obrzydliwe i smagające boleśnie 

teksty, niech traktuje cię jak szmatę i triumfuje tą 

trywialną manią wyższości! 
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Był to wystarczający afekt. Zerwałem się i wypadłem 

z mieszkania. Zamknąłem drzwi, a klucze wrzuciłem 

przez otwór na listy. Nie będą mi już potrzebne.  

 

Człapałem z nogi na nogę, nie wiedząc dokąd iść. 

Przecież muszę coś zaplanować, ułożyć sobie to 

w głowie, myślałem. 

Usiadłem na ławce, pod rozłożystą wierzbą, bujnie 

płaczącą gałęziami. Byłem załamany i sfrustrowany. 

Zbliżał się wieczór, więc musiałem znaleźć nocleg. 

Oczywiście mogłem pójść do rodziców, ale było mi 

wstyd i nie chciałem ich mieszać do tego. Nie chciałem 

również skłócać Jej z nimi, więc zaplanowałem, że winę 

wezmę na siebie, może nawet powiem, że zaczęły 

podobać mi się młode dupy i zerwałem jedną. Odbiło mi. 

W ten sposób Ona będzie absolutnie czysta, a ja jak 

zwykle draniem. Wcale mi nie zależało na dobrej opinii. 

Ważniejsza była dla mnie opinia o Niej, która musiała 

być nieskalana.  

Nagle mnie olśniło. Zagranica. Tylko tam mam 

szansę odizolować się od przeszłości i zbudować nowe 

życie. Postanowiłem zostawić to wszystko i zniknąć… 

jak kamfora. Rzucić za siebie dotychczasowe życie 

i nigdy tutaj nie wrócić.  
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Po kwadransie wszedłem na teren śmierdzącego 

dworca kolejowego, jakich tysiące w tym kraju. Jaki kraj, 

takie dworce. Przysiadłem na wydrapanej napisami ławce 

i zastanawiałem się nad celem… miastem, w którym 

mógłbym się zaszyć na kilka dni. Niestety nic logicznego 

nie przychodziło mi do głowy. W końcu zdecydowałem, 

że nie będę nigdzie wyjeżdżał, a kilka nocy spędzę 

u kolegi – notorycznego kawalera. Tak, to był dobry 

pomysł. Wyszedłem z postkomunistycznej jaskini 

i wolno ruszyłem przez miasto, gadając w duchu sam ze 

sobą, a raczej ze swoim Alter Ego, które miało zwykle 

stanowczo za dużo do powiedzenia. W tym przypadku 

jednak rozumiało o wiele więcej niż ja i bez skrupułów 

podjudzało mnie, pchając ku rozstaniu… ku przepaści. 

— A MARYNIA? — Najwyraźniej też przejmowało się 

dzieckiem. 

— Kiedy się gdzieś zaaklimatyzuję, będą ją zabierał 

na wakacje.  

— Jeśli ci pozwoli — zarechotało. 

— Dlaczego miałaby nie pozwolić? 

— Ty wiesz dlaczego. Taka zemsta za to, co Jej 

robisz. Ona potrafi… oj, potrafi i radzę ci, nie łudź się… 

mniejsze będzie twoje rozczarowanie. 

Zatrzymałem się, zrozumiawszy, że przed tęsknotą za 

ukochaną córeczką nie ucieknę nigdzie. Nie schowam 
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się, nie zapomnę. Dopadnie mnie wszędzie i zadręczy. 

Odwróciłem się gwałtownie i chciałem wracać. Nie 

wiem, co powstrzymało mnie przed szaleńczym biegiem 

do domu. Myślałem, żeby przeprosić ją, zatuszować 

wszystko i znów wierzyć w mrzonki.  

— Może w imię dziecka powinienem cierpieć — 

zastanowiłem się głośno. — Jak asceta, poświęcić swoje 

życie dziecku. Przecież nie mogę zostawić go na pastwę 

demona. Kocha mnie, jak zniesie rozstanie? Co Ona jej 

powie? Pewnie oczerni mnie i podbuntuje ją tak, że już 

nigdy jej nie zobaczę. Przecież to Ona musi wygrać. Stać 

Ją na najgorsze świństwa, pod tym względem jest 

nieobliczalna. 

Moje rozmyślania przerwał dźwięk telefonu. 

Sięgnąłem do kieszeni zły, że nie zostawiłem go w domu. 

Był przecież na Nią. Zerknąłem na ekran. SMS od Niej: 

WRÓĆ. SPOKOJNIE POROZMAWIAMY. 

— O nie, kochana. Za późno, przeholowałaś — 

oprzytomniałem. 

Nie odpisując, skierowałem się na pocztę. Tam 

spakowałem komórkę w tekturowe pudełeczko 

i odesłałem do Niej. 

— Adieu — uśmiechnąłem się. — Teraz jestem 

wolny. 

— Czyżby?! Ha, ha, ha. 
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* * * 

Wybrałem AUSTRALIĘ… kraj rozległy i daleki. 

Czułem w nim duże możliwości. Jednak pojawił się 

problem z dostaniem się tam. Szperałem w Internecie, 

lecz ceny lotów były dosyć wysokie. Nie zostałoby mi 

zbyt wiele kasy na trudne początki na Nowej Ziemi. 

Wreszcie znajduję – Kraków – Sydney, w jedną stronę 

650 dolarów, z przesiadką w Austrii i na Tajwanie. Może 

być! Jeszcze tylko wiza… bilet i…  

Lecę, bo chcę… 

Po raz pierwszy mam napuszoną manię wyższości. 

Oglądam Polskę z okna samolotu i bardzo mi się podoba, 

bo widać tylko ogólny krajobraz. Zostawiam za sobą 

ojczyznę – IV Rzeczypospolito… sit tebi terra levis oraz 

rodzinę – serce wyrywa mi się z żalu, bo kocham ją 

bardzo, lecz niestety nie potrafię się poświęcić i tkwić 

dalej pod drastycznym wodospadem przykrych słów 

i bolesnych scen. Porzucam wszystko, co mam, co 

osiągnąłem, zbudowałem. W wieku trzydziestu pięciu lat 

żegnam dotychczasowe życie i lecę w nieznane, budować 

nową przyszłość. Może jestem draniem i Bóg kopnie 

mnie za to mocno w dupę, może jestem samobójcą, który 

szykuje sobie rychły koniec, ale inaczej nie mogę. Być 

może po prostu potrzebuję głębokiego oddechu, alienacji, 
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kilku miesięcy separacji, przemyśleń w samotności, 

może muszę się przekonać empirycznie, jak mi będzie 

bez Niej. Przekonać się, czy w ogóle potrafię sobie 

poradzić i żyć po przejściach. Szkoda tylko, że już tutaj, 

w przestworzach, doskonale wiem, że nie będzie mi 

łatwo, że najprawdopodobniej zżerać mnie będą tęsknota 

i wspomnienia. Trzyma mnie jednak w moich 

przekonaniach silny afekt, pewnie gdy zgaśnie zacznę 

myśleć racjonalniej i mądrzej. Jak wiadomo gniew jest 

złym doradcą, a to on wepchnął mnie na pokład tego 

samolotu i ekspediuje za ocean, lecz kiedy zgaśnie 

i straci kontrolę nad moim umysłem, ochłonę, może 

wrócę i za wszystko przeproszę. Kto wie? Ale teraz moje 

niepowodzenia i Jej stosunek do mnie zrodziły we mnie 

ogromną frustrację oraz poczucie niemocy, co stało się 

przyczyną kryzysu egzystencjalnego. Straciłem sens 

życia i stałem się malkontentem. Nie widzę piękna 

świata, nie wierzę w przyszłość, nie wytyczam jasnych 

celów, nie dbam o jakiekolwiek wartości czy dobra 

doczesne. W ogóle nie wiem, czy będę umiał normalnie 

funkcjonować. Jej traktowanie obniżyło we mnie 

poczucie własnej wartości, lecz jednocześnie zrodziło 

wszechpotężną ochotę udowodnienia, że jestem kimś. 

Ale czułem się na razie zbyt słaby i rozbity, aby 

o czymkolwiek myśleć… szczególnie o takiej 
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inteligentnej zemście. Budowanie i przygotowywanie się 

do niej będzie czasochłonne i trudne, będzie wymagało 

wielkiego poświęcenia i pokonania własnych 

nostalgicznych uczuć. Może kiedyś będę gotów, aby 

zagrać va banque.  

Mam nadzieję, że Sienkiewicz nie mylił się, pisząc, iż 

nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce, 

czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od 

niego coraz dalej. Wierzę, że odejdę od swojego cierpienia 

na tyle daleko, że kiedyś zabłądzi i już do mnie nie trafi, 

a może lepiej zdechnie nie dokarmiane wspomnieniami. 

Zdaję sobie jednak sprawę, że to kwestia czasu, nie 

odległości.  

Myśli przerywa lądowanie i wysiadka. Pierwszy etap 

– Wiedeń. Samolot do Tajpej odlatuje za sześć godzin. 

Trzeba gdzieś poczekać. Nie czuję się najlepiej; boli 

mnie głowa. Nie wiem, czy od pierwszego w życiu lotu, 

czy od nagłego odłączenia od kroplówki zwanej rodziną.  

 

Znów lecę. Tajwańskimi liniami Eva Airlines (Matko 

Boska!). Samolot MCD „cośtam”, na szczęście nie jest 

chińskim gadżetem. Wygląda solidnie, choć trochę za 

głośno mruczy.  

Opuszczam właśnie Europę. Zastanawia mnie, 

dlaczego wybrałem Australię, bo chyba nie ze względu 
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na odległość, przecież to płytkie i głupie. Fakt, że 

chciałem wyjechać jak najdalej… przynajmniej tak się 

mówi. Australia kojarzyła mi się z dziewiczym 

kontynentem, fascynowała mnie pod względem 

rozległych przestrzeni, niskiej populacji, rzadkiego 

zaludnienia oraz bogatej przyrody. Słyszałem też, że nie 

ma problemów ze znalezieniem pracy na farmie, jakich 

jest tysiące. Potrzebowałem spokoju i izolacji od 

globalizacji, cywilizacji, postępu i biegu po złote runo, 

w jakim codziennie brałem udział od siódmej do 

dwudziestej. Potrzebowałem wyciszenia i kojącego snu, 

letargu, który pozwoliłby mi głęboko odetchnąć… 

Cholera, trochę rzuca… mam nadzieję, że to słynna 

turbulencja, a nie zacierające się silniki. Zresztą mam to 

gdzieś. To, co robię swojej rodzinie i sobie, sprawia, że 

w pogardzie mam życie. Przecież gdybyśmy teraz się 

rozbili, byłoby to dla mnie wybawieniem od samotności, 

jaka mnie czeka, od mozolnego stawiania pierwszych 

kroków, wznoszenia fundamentów, na których miałem 

postawić własny krzyż splamiony grzechem i krzywdą. 

Bardziej bałem się przyszłości, która była mglista, czarna 

i wredna, niż kilkudziesięciu sekund… stąd do 

wieczności.  


