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Wizyta 

 

Usłyszałem o nim od znajomego, choć nieznanego szerszym kręgom grafomana, który 

mawiał, że w każdym sumieniu pływa coś niedopranego. Podjąłem decyzję i telefonicznie 

umówiłem się na terapeutyczną wizytę. Następnego dnia, z miną polskiego szwoleżera spod 

Samosierry, szarżowałem pod wskazany adres najlepszym środkiem lokomocji, czyli na 

własnych nogach. Powitała mnie pachnąca sanacją kamienica, chroniona przez wielkie 

skrzydła własnych okien. Wszedłem na niebotyczne piętro i ujrzałem na wiśniowych 

drzwiach czekoladową tabliczkę z wypieszczonym kaligrafią napisem: Sumieniomistrz – 

naprawa i konserwacja sumień. Chwyciłem za mosiężną sinusoidalną klamkę, otworzyłem 

drzwi i wrzasnąłem: 

– Dzień dobry, oto jestem! 

Po moim brawurowym jak wjazd pospiesznego na prowincjonalną stację przywitaniu, 

sumieniomistrz wystrzelił trzy słowa, które bez pardonu wbiły się w moją człekokształtność. 

,,Niech pan usiądzie” osaczyły moje jestestwo nieodwołalną chęcią psiego posłuszeństwa. 

Natychmiast usiadłem na srebrzystej podłodze. Osobowość interlokutora stępiła 

przezroczystymi oczami moją wrodzoną wrażliwość na zakurzoną część pokoju, która bez 

akompaniamentu słów, postanowiła zostać podporą moich pośladków. 

– Przyszedł pan porozmawiać, pogaworzyć, czy ze zwykłej ludzkiej złośliwości ociekającej 

chęcią dorwania skurczybyka na sparzeniu się gorącym uczynkiem? – pytanie gospodarza od 

renowacji sumień zostało odarte z delikatności i wylądowało na mojej stojącej na baczność 

fryzurze. 

Poprawiłem swoją niekonwencjonalną obronność na bezimiennym rozhuśtanym panelu 

podłogowym i zaintonowałem nieprofesjonalnym barytonem: 

– Zajrzałem do pana luksusowej jaskini, ponieważ intryguje mnie miksowanie nowoczesności 

z tradycją.  

Moja odpowiedź nie rozpętała huraganowej burzy poglądów, ale intratne spojrzenie 

gospodarza zaczęło powoli topić między nami tarcze obojętności. Dobiegła do mnie myśl, że 

mogę pozwolić wdechowi i wydechowi na szczyptę wyluzowania zaworów regularnej pracy 

silnika mojego serca.  

– Czy pragnie pan pomóc sobie, czy podpowiedzieć innym, jak żyć i dać oddychać innym? – 

zapytał sumieniomistrz nie tracąc cennego czasu, który zuchwale lansował porę zbliżającego 

się lanczu. – A propos, prosiłem pana, żeby pan usiadł, ale na krześle. 



Natychmiast rozszyfrowałem fakt, że podłoga dla mojego rozmówcy nie ogarnia jego 

najdoskonalszych horyzontów. W jednej chwili usadowiłem swoje cztery litery na chudym 

krześle i siląc się na luz, odpowiedziałem: 

– Przywiodły mnie do pana moje egoistyczne zachcianki, które od kilku miesięcy bezustannie 

wiercą mi w głowie ostry dylemat. 

– Proszę mi o tym opowiedzieć – spokój gospodarza dodał moim myślom chęć przytulenia 

prawdy. 

– Nie jestem już bardzo młody – zacząłem drążyć swe myśli siląc się na niedoskonałą 

obojętność. – W ostatnich latach podążają za mną pragnienia, żeby być zawsze pierwszy i 

najlepszy w tym, co robię. Egoizm przewyższa realizm. Chęć wygrania oszukuje moją jawę i 

sen. Do porządku przywołuje mnie przyzwoitość, która za przykład przedstawia ludzi o 

nieposzlakowanym życiorysie. Jednak ambicja wciąż pragnie wygranych. Dobrze, że 

sumienie gasi tę siłę szarymi wspomnieniami z przeszłości. 

– Proszę w kilku zdaniach otworzyć przede mną swoje sumienie i naświetlić neutralnym 

kolorem te zagęszczone wspomnienia – w głosie sumieniomistrza zdecydowanie przeważał 

tryb rozkazujący.  

 

Zacząłem opowiadać rytmicznymi zdaniami otoczonymi z jednej burty chęcią pozbycia się 

balastu, z drugiej zaś wnikliwym chwytaniem przez sumieniomistrza każdego mojego słowa i 

zamienianiem go w koło ratunkowe. Niekiedy dorzucałem gesty, których zadaniem było 

naostrzyć kosę prawdy przy ścinaniu wysokich zachwaszczonych faktów. Trwało to przez 

zapocony kwadrans, po czym mój wzrok nieśmiało wbił się w skupionego gospodarza 

opartego o moją przeszłość. Minę sumieniomistrza otoczyła aureola nieznacznego 

zadowolenia. Wyczułem, że bardziej od mojego opowiadania, zauroczył go kończący się czas 

wizyty i możliwość dotknięcia za kilka chwil żywej, pachnącej gotówki. Ona bez żalu zmieni 

swoje aktualne miejsce zamieszkania, jakim jest mój chudy portfel i bezpiecznie wyląduje w 

perspektywicznej kieszeni gospodarza, gdzie z pewnością znajdzie więcej bratnich dusz. 

 

Ta zwiewna i urocza myśl rozbłysła w oczach mojego terapeuty dzikim wyrazem pożądania 

wartościowych biletów NBP. Jednak, jak przystało na profesjonalistę, był zmuszony jeszcze 

przez moment odstawić na bok te złote myśli wytatuowane szybkim zyskiem. Uśmiechnął się 

do mnie szczerząc pożółkłe siekacze i stwierdził: 

– Dziękuję panu za ten wywód. Większość populacji naszego zmanierowanego świata 

zazdrościłaby panu takiej przeszłości. Ja również się do nich przyłączam. Moja diagnoza jest 



następująca: za minutę proszę zamknąć drzwi mojego gabinetu i w tym banalnym momencie 

zapomnieć o wszystkich wydarzeniach, które porysowały pana prawie szlachetny życiorys. 

Po  wyjściu na ulicę chwyci pan w dłonie lekki i życzliwy wiatr pomyślności. Przytuli go pan 

do twarzy i serca, myśląc o tych, których pan kocha. Następnie proszę pobiec w stronę 

świetlanej przyszłości, ponieważ cały świat otwiera przed panem niespotykane możliwości.  

 

Wyszedłem z jego gabinetu dużo wyższy o człowieczeństwo i wiele, wiele lżejszy o balast 

niedoceniania samego siebie. Na rączych ulicach niekonwencjonalny świat oswajał i 

reżyserował drapieżną przyszłość. Rozejrzałem się dookoła i nagle z uśmiechem palnąłem do 

moich rozleniwionych myśli : ,,To jest właśnie ten czas, by znowu zacząć żyć”… 
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