
Wypadek

Poniedziałkowy wieczór 23-ego kwietnia 2012. Właśnie kupiłem nowe slidery od Tadka. 
Wszystko poukładane, R1-ka na cargo kładzie się bez problemu do kolana. Ostatnia 
wprawka przed wyjazdem do Radomia i potem Poznań. Idealnie. Wszystko poukładane. 
Nawet znalazłem klatkę, która była tak dopasowana, że nie przeszkadzała w złożeniach. 
Nagrywam na kamerkę pozycje ciała w złożeniu. Jest lepiej ale ciało bardziej muszę 
przechylać w stronę zakrętu, poćwiczę śmielej w Radomiu - myślę. Na R1, którą kupiłem 
ledwo parę tygodni wcześniej dopiero 1000km po wcześniejszej 600-tce przez 3 lata. 
Jestem podjarany ale 500km spędzam na ćwiczeniach, uczę się nowej geometrii, 
operowania gazem. Czuję postęp. Podjarka. Jak to ciągnie od 8miu tyś!

Tego wieczora wykręciłem dziesiątki kółek i sprawdzałem granicę przyczepności moich 
ulubionych Metzelerów M5. Na horyzoncie widać już było wypasionego, nakarmionego 
całodziennym ssaniem Cumulonimbusa, który marzył by się gdzieś wyrzygać. Pierwsze 
nieśmiałe krople macały już asfalt niczym macki potwora, a słońce było dawno w 
defensywie. Robiło się coraz ciemniej i złowieszczo. Czas do domu. Jeszcze ostatnie 
wheelie wzdłuż parkingu i spadam - myślę.

Muśnięcie sprzęgła na pierwszym biegu i już jadę z maską zasłaniającą widok do przodu. 
Nie ciągnę za wysoko by nie być zbyt blisko punktu balansu. Nie mam jeszcze tak 
dokładnego wyczucia gazu i brak precyzji zbyt wysoko mógłby skończyć się 
przegumowaniem. O nie nie. Już to kiedyś raz przerobiłem na Fazerze na drugim biegu 
(też na cargo). Teraz zamierzałem wyrobić sobie nawyk zmniejszania pochylenia tylnym 
heblem gdy motor jest już "mięciutki". Ale nie tym razem. Zostawiam sobie dobry zapas na 
precyzję gazu ale muszę za to ciągle przyspieszać. A R1 to akurat dobrze potrafi. Na 
wyczucie czasowe opuszczam koło i w tym momencie zdaję sobie sprawę, że nie będzie 
łatwo. Przejechałem zbyt duży dystans.

Parkingu już niewiele. Przedni hebel, tylne koło idzie w górę, przód lekko wężykuje i zaraz 
potem traci przyczepność. Po utracie trakcji był to już byk, który chce zrzucić jeźdźca za 
wszelką cenę. Na odpuszczenie hebla w celu odzyskania przyczepności już nie było 
czasu. Ułamek sekundy i wyrzuca mnie jak z procy do przodu przy około 100km/h. Po 
asfalcie kręcę bączki - nogi, głowa, nogi, głowa, nogi, głowa. Mam pełen skórzany 
kombiak, staram się rozluźnić ciało ale lewą nogą wjeżdżam z impetem w krawężnik. 
Czuję jak lewa noga trzeszczy i łamią się kości. Chrupanie. Wyrzuca mnie za krawężnik. 
Jeszcze jadąc dupą po trawniku myśl jest tylko jedna - kurwaaaa!

W końcu ciało zatrzymuje się. Oddycham szybko. Patrzę na lewą nogę i widzę poskręcany 
kwargiel. Próbuję wyprostować ale ból jak skurwysyn. Jeszcze szybciej oddycham. Już 
wiem, że nie wstanę, nie ma opcji. Ruszam palcami u nóg, jest ok. Nie czuję bólu nigdzie 
indziej niż w lewej nodze ale wolę się nie ruszać bo nie wiem jak z kręgami. Dotykam 
rękami korpusu, nie boli. Na szczęście na cargo byli jacyś ludzie, którzy zaczęli biec w 
moją stronę. Ja po prostu leżałem i bez kontroli hiper wentylowałem się cały czas. 
Kurrrwa!

Stoi nade mną już parę osób.
- Nie ruszaj się - usłyszałem.
- Noga! - wyjęczałem.
- Dzwońcie po karetkę - ktoś rzucił.
- Weźcie plis moją torbę, leży przy parkingu, niebieska - powiedziałem bo nic innego 
sensownego nie przychodziło mi do głowy.



Potem ściągnąłem powoli kask. Ktoś zapytał czy chcę się czegoś napić i postawili mi colę 
z McDonalds. Uczepiłem się słomki i piłem łapczywie. Leżałem na boku i czekaliśmy na 
karetkę. Kilkanaście minut, może 20. Źdźbła wilgotnej i lepkiej trawy tańczyły w rytm 
szybkiego oddechu, a prawym uchem czułem kojącą wilgoć ziemi. Nie analizowałem 
wtedy niczego. Trwałem bez refleksji w mieszance obrzydzenia do swojej lekkomyślności i 
bólu, który pewny siebie chwycił żelaznym uściskiem moje ciało.

W tym czasie próbowałem ustalić z tymi ludźmi co z motorem, z kaskiem i innymi 
pierdołami. Byli bardzo pomocni, miałem farta. Nie było to łatwe. Ból bardzo domagał się 
uwagi i musiałem balansować między zniesieniem rzeczywistości, a podjęciem 
podstawowych decyzji typu: gdzie dostarczyć motor, co zrobić z pozostałymi rzeczami, 
wziąć od kogoś numer komórki itp. To było jak próba układania domku z kart w warunkach 
wichury. Ale podstawowe rzeczy udało się ogarnąć, również dzięki ich pomocy. Motor na 
Łopuszańską. Byłem pewien, że Robercik go pozna i resztę sobie dopowie. Plecak do 
karetki, wolałem mieć dokumenty ze sobą.

Karetka

W końcu przyjeżdża karetka. Trochę błądzi bo cargo to nie jest typowe miejsce. Choć pod 
tym względem nie takie znowu rzadkie - pomyślałem.

Ratownicy spokojnie ale stanowczo powiedzieli do ludzi aby się odsunęli. Jeden z nich z 
wyczuwalną pogardą w głosie rozpoczął:
- No i co wykombinowałeś?

Potem jednak udało mi się nawiązać bardziej życzliwy kontakt. Jak sądzę trochę 
łagodząco podziałała moja metryka (35 lat) i pokora. Najpierw przewrócili mnie na plecy. 
Ból, ból, noga była emanacją bólu kiedy stwierdzili, że muszą ją trochę wyprostować aby 
przenieść mnie na nosze by włożyć do karetki. Ratownik chwycił mnie za buta i lekko 
pociągnął. Chrupnęło coś, kwargiel się trochę wyprostował, a ból miał swoje parę sekund 
pełnej uwagi. Krzyknąłem głośno. Choć uważałem, że krzyk jest niepotrzebnym robieniem 
scen i jest oznaką pewnej słabości, to nie dałem rady. Ból przejął kontrolę nad moim 
ciałem i świadomością. Przedstawił się gentlemeńsko przed, jak się później okazało 
dłuższą znajomością.

Zostałem przeniesiony na nosze i do góry, a nosze rozwinęły pod sobą nogi niczym deska 
do prasowania. Fajny system. Tym bardziej, że potem tak samo zgrabnie złożyły się 
wjeżdżając do karetki. Ratownicy zamknęli drzwi i stwierdzili, że muszą zdjąć mi kombiak 
aby obejrzeć nogę. Pomyślałem, że pewnie łatwiej będzie go rozciąć bo miałem kombiak 
bardzo dopasowany, a noga mi z pewnością opuchła. Poza tym perspektywa bólu przy 
ściąganiu szczerze mnie przerażała. Ale skoro tak chcieli to postaram się - pomyślałem. 
Bardzo zależało mi na tym by mieć z nimi dobry kontakt. Z kurtką poszło łatwo. Jedną ręką 
rozpiąłem powoli zamek (miałem kombiak dwuczęściowy - na szczęście!), podłożyli ją pod 
nogę. Teaz ta trudniejsza część. Prawy but. Gość po prostu zaczął go ciągnąć niczym 
kozaka. Trochę zdziwił mnie fakt, że najwyraźniej nie ściągał nigdy kombinezonu 
motocyklowego. Dobrze, że zaczął od prawej, zdrowej nogi. Powiedziałem o klamrze, 
suwaku z końcówką na rzepa i poszło. Potem zamek przy łydce i chwilę potem ściągnęli 
go z prawej nogi. Teraz ta gorsza, lewa. Ale o dziwo zrobili to na tyle delikatnie i z 
wyczuciem, że bolało tylko na 7 w skali od 1 do 10.



Mogli teraz obejrzeć w końcu nogę. Pomacali ostrożnie i szybko doszli do wniosku - 
najprawdopodobniej staw skokowy, pięta i udo, kolano wygląda na całe. 

- Jest pan uczulony na jakieś leki? - zapytał szybko jeden z nich
- Nie wiem - byłem trochę zdezorientowany - no chyba nie, nie pamiętam bym miał 
problemy z jakimiś - wystękałem.

Ratownik widząc moje zmieszanie powiedział mi, że dadzą mi środki przeciwbólowe i 
powinno mi ulżyć.

- Tramal setka - zawyrokował do drugiego po czym złapał mnie za rękę, poczekał aż 
odwrócę do niego głowę i dodał - to powinno zmniejszyć ból ale może chcieć się panu 
wymiotować, proszę się nie obawiać, to normalne.
Zaraz potem dostałem zastrzyk, a Cumulonimbus z cała intensywnością postanowił 
dokonać swego przeznaczenia i runął kawalkadą dźwięków na dach karetki. Wtedy nagle 
w karetce pojawił się policjant i kazał mi dmuchnąć. Pokazał, że jest 0.00 i zapytał:
- Wnioskuje pan o jakiś mandat?
- Nieee - to jakiś absurd - pomyślałem. Policjant szybko poszedł
- Spoko gość z tego policjanta - rzucił ratownik i dodał - Przynajmniej ma pan szczęście, 
że pan nie zmókł - uśmiechnął się ratownik czuwający przy noszach. Jestem pewien, że 
chciał mnie pocieszyć ale poczułem się jak w środku skeczu Mumio. 

Nagle zdałem sobie sprawę z niesamowicie intensywnego mrowienia przechodzącego 
przez całe moje ręce. Tak jakbym dotknął źródła prądu o wysokim napięciu.
- Dziwnie drętwieją mi ręce, straszne mrowienie - spojrzałem pytająco.
- To normalne przy długiej hiperwentylacji - odparł - Proszę się uspokoić, ból zaraz 
złagodnieje. Powiedział to tak naturalnie, że nie miałem cienia wątpliwości, że wie co 
mówi. Pierwszy raz miałem do czynienia z ratownikami i imponowała mi ta zimna, 
profesjonalna, rzeczowa komunikacja z odrobiną empatii. W idealnej kombinacji. Tak jak 
bym był po prostu zepsutym obwodem, a oni elektrykami skupionymi nad tym, że gdzieś 
wdarła się usterka. Dla człowieka z zewnątrz wygląda to nadludzko. To było coś co 
zapamiętam na długo.

Z przodu w szoferce następowała wymiana zdań na temat tego gdzie mnie zawiozą, 
deszcz bębnił w dach, a ból na chwilę schodził ze sceny. Pod łydkę i stopę zamontowali mi 
szynę, którą obwiązali bandażem. Rozluźniłem się trochę i spytałem ratownika siedzącego 
obok mnie jak ma na imię. Chciałem choć odrobinę skrócić dystans.
- Słucham? - odparł zdziwiony
- Jak ma Pan na imię? Ja, Paweł
Nie był chyba zachwycony tym pytaniem ale odpowiedział i pamiętam tylko, że jego imię 
było bardzo nietypowe i go dobrze nie wychwyciłem. Nie chciałem dopytywać drugi raz. 
Może jak był mały to miał kompleks na tym punkcie i dzieciaki w szkole śmiały się z niego, 
a tu ten zepsuty obwód elektryczny jeszcze go drażni.
- Będę chodził? - zapytałem z kamieniem w gardle.
- Taak - odparł bez wahania - ale nie szybko - dodał. Pojedziemy na Barską - dodał po 
chwili.
Wiedziałem, że na Barskiej jest szpital, mieszkałem nawet kiedyś blisko niego ale nie 
miałem pojęcia czym się zajmował. Teraz miałem dowiedzieć się nie tylko czym się 
zajmował ale także tym jak to wygląda od środka.
- Będziemy jechali powoli ale i tak może trochę trząść - powiedział ratownik o 
skomplikowanym imieniu, co jak zrozumiałem miało być ostrzeżeniem przed bólem.



Karetka ruszyła w ulewie, bez sygnału. Cały jej tył, w którym miejsce na nosze było 
centralnym punktem zaczął łagodnie falować niczym statek. Pamiętam wyraźne, jasne 
białe oświetlenie, pełno akcesoriów i leków rozłożonych wykorzystując optymalnie 
dostępne miejsce. Podczas jazdy bolało tylko chwilami podczas przejeżdżania przez tory 
tramwajowe. Jazda, podczas której zagadywałem nieco ratownika minęła dość szybko. 
Wreszcie dotarliśmy. Jakieś manewrowanie, cofanie i po chwili przed oczami otwierają się 
drzwi. Ratownicy wyciągnęli znowu nosze, które śmiesznie rozłożyły nogi. Byliśmy wprost 
przed drzwiami szpitala.

Śluza

Jazda do środka, jakieś rozmowy, nowe twarze. Starałem się mówić cały czas 'dobry 
wieczór' bo chciałem być miły wiedząc, iż od tych ludzi przez jakiś czas będę całkowicie 
uzależniony. Musiało to wyglądać trochę komicznie bo jestem teraz pewien, że parę razy 
zdarzyło mi się to powiedzieć dwa razy do tej samej osoby.

Wylądowałem na środku sali, którą chyba można określić śluzą przyjmującą 'towar'. 
Szpital to stacja remontowa, a graty zjeżdżają właśnie do SORu - Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego lub jak wolę - do śluzy. Tak jak TIRy zaopatrują hipermarkety w towar na 
tyłach przez śluzy, tak i tu karetki wyładowują swój towar. Śluza jest symbolicznym 
przejściem ze świata do innych zasad. Ludzka remontownia jest innym światem i jeśli 
nigdy tam nie byłeś, a trafi ci się być to daj sobie tydzień bez paniki na ocenę sytuacji.

Gdy ratownicy oddali mnie do pracowników obsługujących śluzę, ich rola na tym się 
skończyła. Po prostu zniknęli, nie powiedzieli mi nawet 'do widzenia', 'powodzenia' albo 
cokolwiek innego. Nie mam do nich o to pretensji od kiedy zrozumiałem system. Gdy ktoś 
bliski ma wypadek, odwiedzasz go, doglądasz, pocieszasz i głównie wspierasz 
psychicznie. Ale to też bierze trochę twojej energii. Empatia potrzebuje paliwa i uwagi. 
Możesz sobie na to pozwolić bo jak często dzieje się to bliskim? A ratownicy to prawdziwi 
hurtownicy. Gdyby mieli dawać swoim emocjom zaczepiać się o te łapczywe spojrzenia, 
musieliby wydać dużo więcej energii, którą potrzebują do ratowania, a nie pierdolenia ci 
kocopałów. Od tego są psycholodzy, nie ratownicy. Podobnie rzecz ma się ze szpitalnymi 
pracownikami obróbki hurtowej. O tym jednak później.

Leżałem w śluzie, a pani Basia zapytała nagle kogo wpisać jako osobę do kontaktu. 
Cholera. Rodzice? Odpada - są w Norwegii i ostatnią rzeczą jakiej mi było potrzeba to ich 
przerażenie. Nie mam żony ani dziewczyny więc to też odpadło. Swoją drogą przez chwilę 
przeszła mi myśl, że kawalerskie wolne życie ma swoje wady. Znajomi? Też nie, przecież 
nie będzie im szpital zawracał dupy. Byłem autentycznie zdezorientowany. W końcu 
powiedziałem:
- Nikogo.
- Jak to nikogo? Nikogo pan nie ma? - zasmuciła się trochę pani Basia.
- Mam, ale potem o tym pomyślę, teraz nie wiem - odparłem.
- Dobrze, tu są pana rzeczy, które idą do depozytu. Portfel, a w nim 4 karty kredytowe, 
dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, 750 złotych... a co to jest?
- To jest kamerka GoPro wystękałem z trudem podnosząc głowę. Nie dodałem już 'Hero' 
bo zabrzmiałoby groteskowo.
- Dobrze, zapiszę "kamera". Do tego telefon, buty, skórzane motocyklowe spodnie i 
skórzana motocyklowa kurtka tak? Zgadza się? - ponaglała pani Basia
- Tak, proszę dać mi telefon na chwilę - nie wiedziałem kiedy odzyskam telefon z 
depozytu, a musiałem poinformować przede wszystkim firmę, że jestem "offline". Na 
rodziców przyjdzie czas. Zadzwoniłem szybko do wspólnika Tomka, który jak wiadomo był 



mocno zaskoczony ale zapewniłem go, że mój stan jest stabilny i sprawa dotyczy tylko 
lewej nogi, po czym oddałem komórkę już lekko zniecierpliwionej pani Basi. Miałem jakiś 
czas realny lęk, że mogą ją amputować bo ratownik w karetce powiedział "Raczej nie 
będzie trzeba amputować". Z perspektywy czasu myślę, że robił sobie po prostu jaja. 
Może za to imię?

W tym momencie weszła pani Kasia. Wyższy rangą pracownik remontowni. Pani Kasia 
była lekarzem. Lekarz w ludzkich remontowniach to jest ktoś. Lekarz ma jakąkolwiek moc 
decyzyjną w tym systemie. Pani Kasia w tym dniu pracowała na śluzie. Jej zadaniem było 
w miarę szybkie określenie co dalej z towarem - czy usterka jest z kategorii naglących i 
wymagających szybkiego działania czy może jest inaczej i można dać towar do 
przechowalni na potem.
- Stracił pan przytomność podczas wypadku? - zaczęła
- Nie, pamiętam cały wypadek.
- Na pewno?
- Na pewno, pamiętam jak uderzyłem nogą w krawężnik.
- A uderzył pan w coś głową? - macając w rękawiczce moją bańkę przysunęła się nieco.
- W nic twardego, szorowałem tylko kaskiem po asfalcie, a potem po uderzeniu nogą 
mogłem uderzyć kaskiem o trawę ale nie pamiętam dokładnie. Poświeciła mi małą latarką 
w oczy zupełnie jak na filmach, zaczęła naciskać korpus i pytać czy boli. To, że noga jest 
strzaskana uznała za oczywiste i nawet o nią nie pytała.

Pani Basia przytknęła mi przed oczami nagle jakiś papier, żebym podpisał. Nie czytałem, 
podobno zgoda na pobycie w ludzkiej remontowni, podpisałem.

- Chcę prześwietlenie nogi, całej, tomografie klatki - dotarł do mnie z boku głos pani Kasi i 
zaraz potem widziałem panią Basie jak bierze jakiś wężyk i zbliża sie do mnie. Weszła też 
trzecia osoba do śluzy, nie pamiętam imienia, za dużo bodźców.
- Założymy cewniczek - powiedziała pieszczotliwie jakby miał być to drobiazg. Nic nie 
odpowiedziałem tylko mój mózg starał się jakoś uspokoić przed wizją wkładania mi kabla 
w środek chuja. Pani Basia zdjęła mi gacie i widząc moją minę powiedziała:
- Ojoj, nie takie rzeczy tu oglądamy. Najwyraźniej myślała, że się wstydzę gdy ja byłem po 
prostu napięty ze strachu do granic możliwości - To będzie trochę nieprzyjemne - dodała 
jakby z obowiązku po czym chwyciła mi kutasa i zaczęła zbliżać ten wężyk. Sam ten widok  
i świadomość nieuniknionego owocowały niesmakiem i strachem. I zaczęło się. Kurrwa 
mać. To tak jakby ktoś wsadzał ci gorący pręt w środek chuja i gdy myślisz, że jest już 
głęboko to jest tak naprawdę na początku. Wpychała go tak z paręnaście sekund, podczas 
których krzyczałem przerywanie pierwszą literę alfabetu.
- No już, już - podaj strzykawkę - powiedziała jedna do drugiej. Tu powinienem nadmienić, 
że zakładali mi jak później wyczaiłem w necie tzw. cewnik Foley'a. Ten cewnik ma w 'kablu' 
2 kanały. Jeden jest do tego, żeby brać mocz a drugi do tego, żeby za pomocą 
zewnętrznej strzykawki włożonej w specjalną końcówkę zrobić w pęcherzu balonik i w ten 
sposób cewnik nie może się sam wysunąć. Wsunęła strzykawkę i jak tylko nacisnęła 
tłoczek to zawyłem jak oparzony. Kurrrwa! Poczułem w chuju piekło! Okazało się, że nie 
wsadzili cewnika do końca i zaczęli pompować balonik w cewce! Masakra. Więc znowu 
pchanie w kutasa rurki, moje syczenie i w końcu skończyli. Gdybym miał wybierać pakiet 
tortur nie pozostawiających śladów to na pewno na liście umieściłbym cewnikowanie z 
opcją pompowania balonika w środku kutasa.
Dali mi znowu Tramal i 5ml morfiny.
- A niech chłopak ma - ktoś wspaniałomyślny skrócił mi ból tego dnia.



W międzyczasie do śluzy wjechał inny towar. Jakiś pijany gość chyba potrącony przez 
samochód, który zeszczał się w śluzie przez spodnie na podłogę. Ale na szczęście mnie 
już wieźli na tomograf. 

Rozpoznanie zniszczeń

Zaczęło mnie trochę mulić. Przełożyli mnie na tomograf i zaczęła się sesja z klatką. W 
pewnym momencie wiedziałem, że rzyganie mnie nie ominie więc podczas jazdy w 
tomografie krzyknąłem:
- Przepraszam!
- Zaraz skończymy, proszę się nie denerwować.
- Ja się nie denerwuję, ja będę zaraz rzygał!
- Ojej pan wytrzyma i nie rzyga do tomografu, już wyciągamy. Po czym wysunęli mnie z 
tuby i dali ligninę. Podparłem się na rękach i zdrowo rzygnąłem. Jak zobaczyli pierwszy 
impuls to już dali worek. Czy oni myśleli, że będę rzygał dwoma rodzynkami? Wziąłem 
worek.
- Chwila, jeszcze będzie druga tura, przepraszam - dodałem na wszelki wypadek.
- Proszę nie przepraszać. To pewnie od Tramalu - powiedziała jedna 'tomografówka' do 
drugiej.
Rzygnąłem drugi raz w fantazyjnym rytmie. Na koniec jeszcze trochę mnie poszarpało i 
zwisająca nitka ze śliny łącząca usta z workiem oznaczała koniec. Starałem się ją wypluć 
do worka ale wiadomo jak jest po rzyganiu - te nitki są uczepione ryja jak pajęcze nici. W 
końcu zamknąłem ten epizod ligniną i znowu do tuby. Przecież nie skończyli. Jeszcze 
trochę pojeździłem i potem zabrali mnie na inne piętro.

Wjechałem do przedsionka jakiegoś dużego modułu z wieloma ludźmi w zielonych 
fartuchach. Zaczęli się koło mnie kłębić i jeden z bródką od razu wydał mi się 
najważniejszy.
- Co było? To pan ten od motoru? - zapytał trochę lekceważąco nakładając nad wyraz 
ceremonialnie niebieskie lateksowe rękawiczki. Strzelił nimi, wziął kartę i dodał - o widzę, 
że pan po morfince, ładnie, ładnie. Obszedł łóżko, na którym leżałem i pobrzdękał palcami 
po jego poręczy. Doszedł do lewej stopy, zaczął ją oglądać i lekko naciskać w różnych 
miejscach.
- Opuchlizna jest za duża, o wchodzeniu teraz nie ma mowy - rzekł do siebie. Dajmy go na 
ten obraz, zobaczymy jak to wygląda.
Przepchali mnie na tym łóżku do pomieszczenia obok, które było integralną częścią całego 
modułu, ustawili nogami do drzwi.
- Daj najpierw na dół - powiedział gość z bródką do faceta obsługującego maszynę. Jak 
się okazało był to rentgen wyświetlający obraz kości w czasie rzeczywistym, niezły wypas. 
Miał wielo-przegubowe ramię jak koparka, tak by mógł dotrzeć w każdy zakamarek przy 
minimalnym przemieszczaniu ciała. Wzięli moją stopę i tylko trochę unieśli a rentgen - 
koparkę powyginali tak, że zaraz na monitorze był obraz mojego stawu skokowego.
- Nie wygląda mi na skręconą ale połamane solidnie. Mogło być gorzej - spojrzał na mnie. 
Dajcie teraz biodrowy. Przesunęli sprawnie wysięgnik nad udo i po chwili na ekranie 
pojawiło się jakieś puzzle.
- Gruz - machnął ręką i spojrzał na kolegę. Tu będzie główny problem. Spojrzał na mnie 
znowu - Ma pan solidnie połamany staw skokowy, raczej nie zwichnięty. Konieczna jest 
interwencja. Kość udową załatwił pan sobie na amen ale staw jest cały. Jest potrzaskana 
zaraz poniżej stawu na długości kilkunastu centymetrów. Ma pan też uszkodzoną kość 
krzyżową i dwa kręgi L4 i L5 ale w mało istotny sposób. Kość krzyżowa i kręgi nie 
wymagają interwencji ale będzie pan musiał długo leżeć - wbił we mnie wzrok i czekał co 



mam do powiedzenia. Ale co miałbym mieć do powiedzenia? "Kurwa jego mać"? W końcu 
wydusiłem:
- Czy kolano mam całe?
- Tak, nic tu nie widzę.
- Kiedy będę miał operację?
- Na pewno nie szybciej niż w piątek - najpierw musi zejść panu ta opuchlizna - spojrzał na 
kostkę. Udo może szybciej ale to już będzie decydował lekarz prowadzący. 

Potem stwierdzili, że wsadzą nogę na wyciąg, który fachowo nazywał się na literę 'D' ale 
nie zapamiętałem nazwy. To był jakiś skrót. Jeden facet wziął wiertarkę i wsadził do niej 
długi na parędziesiąt centymetrów drut i przymierzył się pod okolicę kolana. Przypomniał 
mi się film "Hostel". Byłem tak zasrany ze strachu, że nic nie mogłem powiedzieć. Facet 
odłożył na chwilę wiertarkę, wziął strzykawkę, przymierzył się w to samo miejsce i 
oznajmił:
- Ukłucie. I zrobił wprawnie zastrzyk. Potem to samo z drugiej strony nogi, wziął od razu 
wiertarkę i wwiercił mi się w nogę jak w drewnianą belkę ale o dziwo nic nie czułem. 
Przewiercił się na drugą stronę, skóra napięła się jak namiot i drut wyszedł z drugiej 
strony. Potem wzięli coś jak wielką metalową podkowę i przyczepili ją do tego drutu z obu 
stron. Z drugiej strony doczepili sznurek, który łączył się z ciężarkiem przez bloczek w 
ramie łóżka. W ten sposób ciężarek za pomocą podkowy ciągnął cały czas nogę. Nie 
wiem dokładnie w jakim celu ale ktoś mi potem powiedział, że po to by odciążyć stykające 
się połamane kości w udzie.

Tak ustawionego wzięli mnie na korytarz i do windy. Tam nagle za głową pojawiła się pani 
Kasia ze śluzy i jak się zorientowałem to ona zleciła te wszystkie badania diagnostyczne. 
Powiedziała co mi jest i była to na szczęście ta sama wersja, którą usłyszałem od pana z 
bródką. Więc mniej więcej pewnie tak było.
- Na razie zawieziemy pana na pop (jak się potem dowiedziałem - POOP - oddział 
pooperacyjny). Wjechałem na salę gdzie leżał już jakiś gość, podłączyli mi "pajączki" czyli 
przewody do monitorowania czynności serca, założyli automat do mierzenia ciśnienia (co 
godzinę), pobrali krew i tyle. Towar został wstępnie posegregowany, zewidencjonowany i 
jest pod kontrolą.

POOP

Cisza. Nagle cały ten zgiełk umilkł i zaczęły docierać do mnie bardziej subtelne bodźce. 
Zapach sali, dźwięki aparatury, odgłosy otwieranych i zamykanych drzwi, odgłosy ruchu 
ulicznego. Na POOPie były dwie pielęgniarki - pani Basia i Justyna. Po tym jak 
wchłonąłem miejsce postanowiłem odzyskać z depozytu chociaż komórkę. Nie było to 
łatwe:
- Nie mogę pójść po pana rzeczy do depozytu bo nie zostaną mi wydane, może to pan 
zrobić tylko osobiście.
- Ale ja nie mogę się ruszyć z miejsca.
- ...ewentualnie na podstawie upoważnienia
- To mogę panią upoważnić - powiedziałem ale nie padł z jej strony już żaden tekst.
Na szczęście po dłuższej chwili przyniosła mi torbę, w której była komórka, portfel i klucze 
do mieszkania.

Zacząłem dzwonić po znajomych i przekazywać newsa. Najpierw poinformowałem tych, 
których informowanie miało jakiś praktyczny skutek. Każdy deklarował, że prędzej czy 
później wpadnie. I tak dalej. Czasem było to nienaturalne, czasem szczere.



Pierwsza noc była całkiem do zniesienia. Zasypiałem na działającej morfinie, w pokoju 
gdzie było cicho i dało się spać. Rano dostałem jakiś kleik, pobrali mi znowu krew, dali 
jakieś tabletki. Po południu wpadli znajomi, przynieśli trochę rzeczy. Na tym etapie nie 
miałem żadnej informacji co zamierzają ze mną zrobić dalej.

Trwałem przez jakiś czas w zobojętnieniu. Starałem się nie analizować sytuacji, nie 
wkręcać się w czarne scenariusze. Ale pewne rzeczy zaczynały docierać mimo chęci ich 
ignorowania. Do zawodu nie wrócę szybko - dotarło dość brutalnie. Jestem pilotem, a do 
odzyskania badań będę potrzebował pełnej sprawności w nodze. Ile to mi zajmie? Pół 
roku, rok, półtora, dwa? Pracowałem kontraktowo, a więc zero kasy od pracodawcy przez 
czas dochodzenia do siebie. Ale starałem się tego typu myślenie ucinać jak tylko 
zdawałem sobię sprawę, że ogarnia mnie czarnowidztwo. Zresztą miałem drugie, mniejsze 
źródło dochodu. Nie jest aż tak źle - myślałem.

Początek pobytu

Następnej nocy przewieziono mnie do już do "regularnej" poczekalni. I tak miałem 
szczęście bo trafiłem do sali, a nie na korytarz. Zostałem wwieziony do surowego, małego 
pokoju gdzie było już dwóch facetów. Numer 10.
- Dzień dobry.
- Dobry dobry, mamy nowego lokatora - odparł jeden.
Jeszcze dobrze mnie na tym łóżku nie ustawili, a już musiałem opowiadać "co się stało". 
Najwyraźniej wypadek motocyklowy jest wyżej w "rankingu". Jeden ze współlokatorów 
niechętnie opowiedział jak spadł z drabiny, a drugi już trochę chętniej powiedział, że 
potrącił go samochód.

Sala obskurna. Ściany jasnożółte, dawno nie pamiętające malowania. Łóżka jak żywcem 
wzięte ze scen filmu o wojnie secesyjnej. Do pełnego obrazu brakowało tylko krwawiących 
kikutów. Na podłodze linoleum w zielone ciapki. Przy każdym łóżku prosta, żołnierska 
metalowa szafka. Oczywiście nad wejściem wisiał Jezusek. Mały ale co tam - to jego 
teren, pewnie w każdej sali wisiał egzemplarz. Zaraz nad poobijanym od łóżek wejściem 
wisiał telewizor. O zgrozo oglądany przez moich współlokatorów. Działał na monety. 
Trzeba było wrzucić 10 złotych, żeby telewizor działał przez 12 godzin. I wrzucali.

Chwilę po tym jak zostałem wprowadzony do sali, zaczął się obchód. Popatrzyło się na 
mnie bez zainteresowania paru lekarzy po czym odezwała się lekarka:
- Jestem pana lekarzem prowadzącym pod nadzorem dr Kosima.
- OK czy coś wiadomo na mój temat?
- Wiadomo, że połamał się pan bardzo solidnie. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Musimy 
pana najpierw ustabilizować, poczekać aż zejdzie opuchlizna. Będzie dobrze - 
uśmiechnęła się nieco sztucznie po czym wszyscy wyszli.

Tyle dowiedziałem się pierwszego dnia na sali. Niezbyt wiele. Zacząłem za to wyłapywać 
jak działają te poczekalnie. Generalnie jest tam pewien rytm i wszystkie czynności 
powtarzają się w każdym kolejnym dniu. Na zmianie od 7 do 19 są 2 pielęgniarki. 
Podobnie na noc od 19 do 7. Też dwie. Do tego jedna, maksymalnie dwie salowe. Na 
około 40 - 50 łóżek. Salowe to żołnierze najniższego szczebla. Ich obowiązkiem jest 
zmiana pościeli, wylewanie moczu z kaczek, opróżnianie basenów z gówna i czyszczenie 
obydwu. Oprócz tego roznoszą posiłki, czyszczą sale, wyrzucają śmieci. Może o czymś 
zapomniałem ale generalnie to ten typ roboty. W tym grajdole trzeba być miłym do 
wszystkich ale od salowych twój pobyt zależy bardzo znacząco więc opłaca się je czasem 
zagadać i zagaić jakiegoś small talka. Salowa może też wezwać pielęgniarkę co było w 



moim przypadku ważne. Na całym oddziale nie działały przyciski do wzywania personelu 
więc trzeba było polegać na darciu ryja lub poczcie pantoflowej. Wiadomo, że nikt nie lubi 
drących ryja więc gołębiami pocztowymi czasami można było zrobić salowe.

Pielęgniarki natomiast są wykonawczyniami woli lekarzy jeśli chodzi o takie czynności jak 
pobieranie krwi, mierzenie temperatury, zakładanie i usuwanie cewników, drenów, 
opatrunków, dawanie leków, kroplówek, środków znieczulających i tak dalej. Generalnie 
ich czynności zazwyczaj wiązały się z bólem.

Rano nocna zmiana z poprzedniego dnia pobiera krew. Jeśli mają taką potrzebę to zwykle 
pobierają przed szóstą więc jeśli cudem udało się zasnąć o pierwszej przerywanym snem 
to kończy się on przed szóstą. Po jakimś czasie człowiek uczy się dosypiać w ciągu dnia, 
nawet jak jest bardzo głośno (a zwykle jest).

Niedługo po pobieraniu krwi, zaraz po szóstej jest akcja 'temperatura'. Pielęgniarki chodzą 
po całym oddziale i za pomocą sprytnego miernika dousznego odczytują temperaturę. 
Potem przenoszą ją w postaci długopisowej kropki na kartę pacjenta i z tych kropek 
powstaje wykres, na który potem zerka lekarz na obchodzie. Jak mu się zachce. 

Jak lekarze kończą swoją odprawę to wypuszczają się w teren między łóżka i zaczynają 
obchód. Obchód to generalnie jedyny moment kiedy można się czegoś dowiedzieć. 
Pielęgniarki nigdy nic nie wiedzą i zasłaniają się wolą lekarza, a lekarzy zwykle po prostu 
nie ma. Ale nawet na obchodzie zazwyczaj nic nie było wiadomo bo o wszystkim miał 
decydować magiczny dr Kosim.

Zacząłem grzebać po necie i szukać, szukać, czytać. OK - dr Adam Kosim - znalazłem - 
ani jednego choćby neutralnego komentarza, same pozytywy. Muszę coś zrobić, żeby 
mnie operował - pomyślałem. Na następnej odprawie, na której był obecny starałem się 
wyłapać każdy niuans jego zachowania. Rzeczowy, miły a jednak konkretny i bez 
rozwlekania się przedstawiał sprawę. Widać było, że to on podejmuje decyzje. Od razu po 
tym jak opisał beznadziejność mojego złamania w udzie, pojawił się promyk nadziei. Jeśli 
jest entuzjastą i lubi tą robotę - myślałem - to powinien mnie wziąć choćby jako wyzwanie. 
Analogicznie do tego jak ja lubię lądować w trudnych warunkach.
- Zoperuje mnie pan? - wypaliłem prosto z mostu.
- Zobaczymy - uśmiechnął się - na razie musi zejść opuchlizna - planujemy pana na 
poniedziałek.
Poszli. Poniedziałek? Kurwa jest wtorek czyli prawie tydzień! Prawie tydzień mam tu leżeć 
z tą rozwaloną nogą? - myślałem. Tak. Właśnie tak. Jak się miało okazać miałem leżeć 
jeszcze dłużej. I dobrze, że leżałem. Moje subiektywne odczucia nie miały znaczenia. 
Znaczenie miało tylko jedno - powodzenie misji. A żeby misja się powiodła to czasem 
trzeba ją odwlec. Jak lądowanie aliantów w Normandii.

Po obchodzie lub przed - najwyraźniej w zależności od plam na słońcu i fazy księżyca, bo 
innej zależności nie odkryłem, rozdawane jest śniadanie.
- Herbata słodka czy gorzka?
- Słodka.
- Proszę. Jak tam dziś chłopaki nastroje? - zagajał dziarsko pan Romek
- Bywało lepiej - odparł mój sąsiad nie odrywając tępego wzroku od telewizora. Włodek. 
Po 50-tce, entuzjasta komuny Gierka, roszczeniowy. Codziennie odwiedzało go stado 
ludzi, którzy darli ryje jakby szpital był pubem. Miał jakąś firmę zajmującą się konserwacją 
urządzeń, religijny.



Na stoliku znalazłem dwie kromki chleba, jakiś dżem, kostkę masła. Bez noża. O nóż 
musiałem walczyć bo nie było to wyposażenie standardowe. Zaraz po śniadaniu była faza 
rozdawania tabletek. Oczywiście trzeba było się uparcie dopytywać i być namolnym aby 
uzyskać podstawowe informacje typu: co to za tabletki, na co działają, jakich mogę się 
spodziewać skutków ubocznych. Pytając o te rzeczy pielęgniarki patrzyły się na mnie jak 
na kosmitę i wyraźnie miały ochotę powiedzieć coś w stylu: A chuj cię to obchodzi? 
Wpierdalaj je i nie pytaj, chłopcze. Odpowiadały coś w stylu:
- Te na opuchliznę, ta mała na sikanie, te dwie osłonowe.
To było absolutne maksimum informacji jakie mogłem uzyskać. Jak się później okazało 
informacja w tym szpitalu była towarem bardzo deficytowym, a personel ogólnie miał 
pacjentów w dupie. Dało się odczuć ogólną niechęć. Miałem się o tym przekonać jeszcze 
wielokrotnie.

Wszystkie posiłki były podawane bardzo wcześnie. Śniadanie koło 7, obiad o 12, kolacja o 
17. Jeśli nie chciałem być głodny, to musiałem liczyć na jakieś jedzenie z zewnątrz. Tak 
samo napoje. Jedyne co było dostępne to herbata 2 razy dziennie. Jednocześnie 
wymagano picia dużo wody - co najmniej 2 litry dziennie. Musiałem prosić znajomych, 
żeby przynosili mi zgrzewki.

Po paru dniach pobytu przetoczono mi 2 litry krwi. Oczywiście nie byłem informowany 
dlaczego, w jakim jestem stanie, nic. Traktowano mnie jak worek, w który wlewa się różne 
płyny bez konieczności jakiejkolwiek komunikacji. Pytając co mi jest, widziałem irytacje na 
twarzach pielęgniarek, że zawracam im głowę. Na szczęście nie wszystkie były takie. 
Część była sympatyczna i pomocna, ale niestety ta część była zdecydowanie mniejsza.

Tomograf horror show

Czy tomograf jest bolesny? Oczywiście, że nie. Tomograf to tuba, w której jeździsz do 
przodu i do tyłu, skanująca wybraną część twojego ciała. Ale można z tego badania zrobić 
horror.

Podczas jednego z pierwszych dni pobytu w szpitalu zdecydowano, że potrzeba zrobić 
tomografię mojego stawu skokowego. Przyjechali po mnie łóżkiem transportowym, na 
które miałem zostać przełożony. Przekładanie z łóżka na łóżko przy kompletnie połamanej 
nodze nie należy do przyjemnych czynności. Zwłaszcza gdy przekładający jest 
niecierpliwy. Najpierw zdjęli mi wyciąg i potem niezdarnie przełożyli na drugie łóżko. 
Trochę sobie pokrzyczałem i lekarka wręczyła mi skierowanie.
- Proszę to ze sobą trzymać na tomografię.
- Ale tu jest napisane, że to ma być tomografia klatki piersiowej, a ja ponoć mam mieć 

tomografię stawu skokowego - odparłem niepewnie.
- Proszę się nie przejmować, na dole jest dopisane długopisem, że chodzi o staw 

skokowy.

Bez przekonania położyłem się na łóżku i czekałem aż dowiozą mnie na ten tomograf. W 
końcu dojechaliśmy. Teraz czekało mnie przełożenie z łóżka transportowego na łóżko 
będące częścią tomografu. To ostatnie jest bardzo wąskie. Po paru próbach, moich 
krzykach i protestach przeciw temu, żeby zrobić to gwałtownie (olanych), znalazłem się na 
tomografie w pozycji, która sprawiała mi ogromny ból. Do tego podłożyli mi pod nogę jakąś 
poduszkę aby badanie wyszło, co jeszcze ten ból potęgowało. Wtedy jedna pani wzięła 
moje skierowanie i odparła rozbrajająco:
- Nie możemy zrobić tej tomografii, bo skierowanie jest błędnie wystawione.



- Proszę zróbcie tą tomografię, a potem sobie to wyjaśnicie. To jest przecież jakieś 
nieporozumienie - wyjęczałem oddychając łapczywie

- Niestety proszę pana. Nie możemy zrobić, to są procedury. Tutaj nas z tego rozliczają - 
czułem się jak w czarnej komedii.

Leżałem tak około 15 minut wyginając się z bólu tylko dlatego, że ktoś popełnił błąd w 
skierowaniu, które było wewnętrznym kwitem szpitala. Nic nie dało tłumaczenie, że 
przecież na pewno ktoś to poprawi. Nie. Musiałem tam zdychać z bólu przez ten cały czas 
aż wreszcie nadeszło poprawione skierowanie i dopiero wtedy panie mogły łaskawie 
zabrać się za badanie. 

Elektrolit

W kolejnych dniach, codziennie rano pobierano mi krew do badania. Z miny lekarzy 
mogłem wyczytać, że cyferki po analizie nie były takie jakie być powinny. Miałem za niską 
hemoglobinę. Podczas wypadku straciłem sporo krwi. Krew nie wylała się na zewnątrz, 
tylko do środka, tam gdzie miałem potrzaskaną nogę. Wyniki były na tyle słabe, że musieli 
mi przetoczyć w sumie dwa litry krwi i osocza. Robili to w dwóch ratach, każdego dnia po 
litrze. Brali rano moją krew, robili krzyżówkę (czyli sprawdzali czy ta, którą mam otrzymać 
nie pogryzie się z moją) i potem sesyjka z przetaczaniem.

Na początku byłem trochę przerażony. No bo przetaczanie krwi brzmi dość groźnie. 
Kojarzy się co najmniej z intensywną terapią albo czymś ogólnie poważnym. Ale tak 
naprawdę jest to jak się okazuje zabieg powszechny przy jej utracie. To, że krwi nie 
miałem dość dobrej było też widać po mojej twarzy. Byłem siny, usta miałem szare. Miałem 
się jednak przekonać, że otrzymywanie krwi jest całkiem przyjemne. Przynajmniej dla 
mnie. Przynieśli worek czyjejś krwi i powiesili na wieszaku. Przed samą procedurą 
poinstruowali mnie, że jeśli będzie mi słabo albo inne tego typu objawy, mam alarmować.

Zaczęła kapać z worka i przez przezroczystą plastikową rurkę niespiesznie wiła się wprost 
do mojej żyły. Gdy zaczęła wchodzić poczułem zimno w ramieniu. Krew była wcześniej 
przechowywana w niskiej temperaturze i worek był chłodny. Nie wiem czy to kwestia 
nastawienia psychicznego, czy realny efekt, ale wręcz czułem jakby ktoś podłączył mnie 
do akumulatora. Krew była brunatna, ciemna, zimna. Zupełnie jak coca-cola. Jak leciała mi 
do żyły to aż zachciało mi się jej napić. Wtedy też przypomniałem sobie, że w 
opowiadaniach o wampirach zazwyczaj piszą o ciepłej, czerwonej, słodkiej krwi. To 
pomyłka! Krew powinna być właśnie zimna i brunatna. Odhumanizowana kodem 
kreskowym, wymieniona przez system za dzień wolnego i parę tabliczek czekolady, 
elektrolityczna, taka jak w tym worku, prawdziwa. Esencja życia, bardziej niż serce. 
Dostarczyciel energii, dostarczyciel tlenu, dostarczyciel wszystkiego. Zimna. Koniecznie 
zimna! Wtedy przyjemnie wpływa. Wcześniej nie patrzyłem tak łapczywie na krew. Nie 
lubiłem jej widoku. No cóż - zresztą do dziś nie lubię jak mi się ją pobiera. Poza tym ta 
pobierana ma brzydszy kolor. Jest trochę bardziej czerwona przez to, że jest zmieszana z 
osoczem. Ta z worka była taka bardziej w klimacie industrialnym, z nutką rdzawego 
dodatku. Bez osocza, które podają osobno. Na deser. Choć ja wolałem właśnie samą 
krew.

Osocze mniej mi się podobało. Nie miało tej magii. Krew to jednak krew, no wiesz - cały 
ten klimat i wrażenie. Osocze ma kolor żółty, jak siki. W krwi jest go około 55%, a 
wcześniej z worka dostałem pakiet bez osocza. Pewnie dlatego ten magiczny, 
ciemnobrunatny kolor. Poza tym osocze jest mniej gęste i nie wije się przez plastikową 
rurkę tak wolno i majestatycznie. Choć pewnie też ważne, to jednak gdybym był 



wampirem, gustowałbym w krwi bez osocza. Oczywiście podawanej na zimno. Być może 
pasowałaby do lodów na bitą śmietanę. Poza tym z tym osoczem była jeszcze mała akcja i 
trochę się przestraszyłem. Podczas przetaczania było akurat śniadanie i zjadłem kanapkę 
z pasztetem. I chyba na ten pasztet byłem uczulony bo dostałem jakiejś wysypki. Zrobiłem 
trochę zamieszania na oddziale. Następnego dnia było już bez pasztetu i osocze weszło 
jak w masło.

Czekanie

Po uzupełnieniu elektrolitów i oglądania mnie na różnego rodzaju prześwietleniach, zaczął 
się etap czekania. Czekania na operację. W szpitalu wszystko dzieli się na “przed” i “po”. 
Codziennie przychodził do szpitala ksiądz i zagajał. Właził do pokoju, w którym leżałem z 
innymi i coś tam mówił. Przestał się mną na szczęście interesować gdy któregoś razu 
poprosiłem go, żeby zapalił światło. Ponieważ nie rozmawiam z księżmi, jestem 
niewierzący, to nie mam w nawyku mówić do kogokolwiek “proszę księdza”. Dlatego 
powiedziałem po prostu:
- Czy mógłby pan zapalić światło? - zapominając, że tak ludzie do księży nie mówią.

Potem kolega z pokoju powiedział mi, że ksiądz się nieco sfilcował. Ale światło zapalił. I 
potem już do mnie nie zagajał. Proste i skuteczne. Pamiętam, że czułem obrzydzenie do 
tego, że przychodzi i narzuca się swoją bytnością. Pewnie byli tacy, którzy go chcieli ale 
mnie nawet nie zapytał. Kościół i jego nauki są, bardzo dyplomatycznie rzecz ujmując, nie 
dla mnie. Być może dla wielu był tam oczekiwany ale mnie tylko irytował. Na szczęście 
irytował również innych z pokoju więc nie musiałem wykazywać się asertywnością. Nawet 
żałowałem, że nie miałem okazji.

Czekanie na operację trwało dwa i pół tygodnia. Tak. Dwa i pół tygodnia! Mogło to trwać 
tydzień krócej (bo zeszła już opuchlizna ze stopy) ale dostałem zapalenia cewki moczowej 
od cewnika, a w takim stanie nie można operować. Ten cewnik, o którym pisałem miałem 
w sumie tydzień i było to zupełnie niepotrzebne. Mogłem sikać do kaczki ale go trzymali, ot 
takie niedopatrzenie. Któregoś dnia przy kolejnym wyższym wskazaniu temperatury, 
pobrali mi krew do badania i wyszło co wyjść miało - zapalenie cewnika. Codziennie 
wieczorem antybiotyk przez wenflon.

Wenflon to ciekawa sprawa. Taki plugin do krwiobiegu. Ogólnie cały czas miałem założone 
dwa gdyby ktoś chciał mi coś do organizmu wlać. Codziennie między śniadaniem, a 
obiadem chodziła po oddziale “wenflonówka” i sprawdzała czy stan wenflonów jest 
odpowiedni, a jak nie był to wymieniała na nowe. Wenflon to cienka plastikowa rurka, która 
tkwi na stałe w żyle. Mają różne kolory w zależności od ich przepustowości. Im grubszy 
tym większa pieszczota przy zakładaniu (wprowadza go igła). Ogólnie nie lubiłem ich 
zakładania, zwłaszcza po jakimś czasie gdy żyły jakby uciekały co czyniło założenie 
bardziej skomplikowanym. Szybko odkryłem ciekawą prawidłowość - im pielęgniarka 
zakładająca starsza i brzydsza, tym mniej boli. Te młode cackały się i paćkały, widać było 
brak wprawy. Klimat z wenflonami był najbardziej upierdliwy bo były cały czas założone i 
zdarzało się nimi zahaczać o kołdrę. Wtedy syczałem i mówiłem niecenzuralne słowa.

Czekanie w szpitalu ma kilka etapów. Dla mnie miało trzy. Pierwszy etap nie jest w 
zasadzie czekaniem tylko przyzwyczajaniem się do nowej rzeczywistości. Próbą 
odnalezienia się w nowym środowisku, chłonięciem bodźców, uczeniem się rozkładu dnia i 
tego kiedy można spodziewać się bólu. Sporo z tego co napisałem było elementem etapu 
pierwszego. Trwało to parę dni podczas gdy w szpitalu spędziłem półtora miesiąca. 
Czekanie właściwe to etap drugi. Czekanie na operację. Operacja to jest coś i czuło się, 



że to coś więcej niż przetaczanie krwi czy innego rodzaju bzdety. Od operacji zależy to co 
będzie z dalszym życiem, co będzie z powrotem do zdrowia. Zależy dużo. Dlatego 
tematem codziennych rozmów różnych ludzi były tak czy inaczej artykułowane obawy z 
tym związane. Trzecim etapem czekania jest czekanie po operacji czyli na wyjście ze 
szpitala.

Drugi etap czekania to czas gdy potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Taka funkcjonalna, bez 
marudzenia i okazywania smutku oraz innych negatywnych emocji. Zauważyłem, że 
często osoby odwiedzające szpital są bardziej przerażone tym co widzą niż sami pacjenci. 
Podczas etapu drugiego sprzedałem to co zostało z motoru. Miałem farta bo udało mi się 
w miarę sprawnie pozbyć tego co z niego zostało (czyli samego silnika i kupki złomu). Od 
czasu do czasu odwiedziło mnie parę osób ale ogólnie unikałem odwiedzin z powodu, o 
którym napiszę dalej.

Odwiedziny

W szpitalu cały czas ktoś kogoś odwiedza. W sumie normalna rzecz, ludzie chcą podnieść 
swoich bliskich na duchu. Zresztą owi odwiedzani też wydawali się z tego zadowoleni. 
Połowa dnia wypełniona była odwiedzinami jakiś ludzi, którzy przesiadywali cały czas w 
sali. Różni pacjenci, różni odwiedzający. W mojej sali leżało jeszcze dwóch innych. Zdążyli 
się zmienić parę razy zanim wyszedłem więc miałem okazję poobserwować różny klimat. 
Ogólnie odwiedzający mają poczucie, że dobrze robią i wobec tego mogą przyjść kiedy 
chcą. Nie zdają sobie sprawy z tego, że są lepsze i gorsze momenty na takie odwiedziny. 
W ciągu dnia trzeba odsypiać i srać do basenu. Obie czynności nie były łatwe w 
towarzystwie odwiedzających.

Zawsze wśród odwiedzających byli tacy, którzy to rozumieli lepiej lub gorzej. Ja miałem 
szczęście bo po pierwsze nie odwiedzało mnie sporo ludzi, a po drugie ci którzy 
odwiedzali wykazywali zrozumienie. Przede wszystkim muszę tu wspomnieć o jednej 
laseczce, która jeśli to czyta to wszytko wie ;) Noga się do niej przyzwyczaiła, polubiła. To 
było funkcjonalnie pomocne, bez jakiegoś rozczulania, po prostu rzeczowe informacje i 
pomoc logistyczna. Przecież trzeba było ogarnąć rzeczywistość wokół siebie. Życie na 
zewnątrz toczyło się jak dawniej, a czas mijał. Jak się później miało okazać to właśnie 
czas miał być najbardziej upartym przeciwnikiem. Czas. Tego typu wydarzenia mają 
zwyczaj ciągnąć się jak guma arabska i wykrzywiać czasoprzestrzeń jak czarna dziura.

Będąc w szpitalu zdałem sobie sprawę, że moje potrzeby emocjonalne nie zwiększyły się 
na skutek wypadku. Nie doświadczyłem głodu odwiedzin ani potrzeby bliskości. Wręcz 
dziwiły mnie te potrzeby u moich współlokatorów. Widać było, że łakną tego. Zawsze 
myślałem, że tak w głębi duszy mój socjopatyczny pierwiastek jest trochę na pokaz. Była 
to swego rodzaju weryfikacja, tak jakby ktoś powiedział “sprawdzam”. Zdałem sobie 
sprawę, i było to dość dojmujące uczucie, że na starość powinienem dać radę umierać 
sam. Zresztą ponoć i tak wszyscy umieramy samotnie. Nie rozczulałem się nad tym. To 
była raczej ciekawość, głaskanie nowej nieznanej powierzchni. Obserwowanie swoich 
reakcji i ciała z dystansu dawało mi też w pewien sposób przydatne narzędzie. Stawałem 
jakby obok siebie i dzięki temu te wszystkie negatywne odczucia były jakby filmem. Taka 
dysocjacja, być może standardowa reakcja obronna, nie mam pojęcia. Przyjemna w 
każdym razie. Drugą metodą wywołania podobnego stanu był narkotyk podany dożylnie 
przed operacją. Ale o tym dalej.

Basen, go wild!



Basen jak wiadomo służy do robienia kupy dla tych, którzy nie mogą wstać z łóżka. Jak 
ktoś niebędący w szpitalu słyszy “basen”, to pojawia się w nim (we mnie też tak było) takie 
lekkie zawstydzenie w połączeniu ze współczuciem i jeszcze doprawione jakimś lekkim 
tabu. Może nie u każdego no ale wiadomo, że niemożność porządnego, intymnego 
wysrania się na wyizolowanym kiblu jest bolesna. Załatwianie potrzeb fizjologicznych 
ogólnie jest tabu, a co dopiero sranie do basenu w towarzystwie współlokatorów. Na 
początku w ogóle nie było sprawy bo organizm jakby w proteście powstrzymuje się od 
wywierania ciśnienia na tą czynność. Można się bez niej obejść co najmniej kilka dni. No 
ale potem musi nadejść dzień kiedy musisz srać z kolegami. Tak jakby weszli do kabiny 
razem z tobą. Granica wstydu stopniowo przesuwała się. Na początku było mi nieswojo 
gramolić się z basenem, srać na żywo i zmieniać zapach sali. Po miesiącu srałem już 
synchronicznie z kolegą z łóżka obok na wyścigi i na żywo zdawaliśmy relację z tego na 
jakim etapie jest klocek, czy są kreski, czy kropki, czy węże i inne stwory. Wymienialiśmy 
się najlepszymi technikami oraz żywo komentowaliśmy czyj smród jest gorszy do 
zniesienia.

To była ciekawa obserwacja. Psychika zbuntowała się przeciw odczuwaniu wstydu i 
brutalnie znaturalizowała tą czynność. Myślę sobie teraz, że głęboko wierzący muszą 
bardzo cierpieć srając do basenu. Oni to poczucie nieczystości mają wryte tak głęboko w 
głowie, że pewnie trudno im ze srania zrobić swego rodzaju lubieżną humoreskę. Cierpią, 
że generując smród inni to widzą i wąchają i mają z tego powodu poczucie winy. 
Widziałem to w niektórych oczach. Ja srałem z dumą choć nie ukrywam, że jednak 
starałem się puszczać “cichacze”. Przynajmniej na to miałem wpływ.

Operacja

Najbardziej wyczekiwany moment. Po 2 i pół tygodnia leżenia w jednej pozycji, przygód z 
basenem, kroplówkami, pobrań krwi przerywanych krótkimi odwiedzinami, przyszedł ten 
dzień. Godzina zero. Miałem nie jeść, nie jadłem. Czopek na sraczkę, karnie 
zastosowałem. Przyjechali po mnie z łóżkiem transportowym, na którym znalazłem się po 
chwili krótkich jęków. Kołdra na górę, krótkie “powodzenia” od sąsiadów i jechałem już 
wolno przez korytarz. Winda. Po chwili byłem już w systemie połączonych sal, kręciło się 
sporo ludzi w kitlach, spory gwar. Gdzieś po drodze minąłem jedną salę operacyjną, zaraz 
obok ktoś mył ręce i w końcu znalazłem się chyba w czymś w rodzaju poczekalni, docierał 
do mnie dym z fajek. Niezła impra - myślałem.
- Dzień dobry - wystękałem do jak się później okazało anestezjologa. To był gość, który 

miał przez parę godzin trzymać moją świadomość, system nerwowy, odruchy 
bezwarunkowe i mięśnie w swojej garści.

- Dzień dobry, jestem anestezjologiem i będę się panem zajmował podczas operacji - 
uśmiechnął się rutynowo - Czy ma pan jakieś zwyrodnienie kręgosłupa?

- Nieee... odpowiedziałem niepewnie. Już wiedziałem dokąd to zmierza. Anestezjolog 
właśnie miał zdecydować jaki rodzaj znieczulenia zastosuje.

Podczas tych 2 i pól tygodnia leżenia zdążyłem się trochę dowiedzieć na temat 
znieczuleń, które “serwują”. Były 2 opcje: całkowite czyli popularnie narkoza albo 
zewnątrz-oponowe. Wolałem narkozę choć anestezjolodzy ponoć wolą zewnątrz-
oponowe.
- Nie miałem żadnych zwyrodnień kręgosłupa - ciągnąłem - o ile mi wiadomo... Ale boli 

mnie trochę w okolicy krzyżowej. Zawiesiłem głos.
- To może być na skutek urazu, w takim wypadku proponuje znieczulenie ogólne - zamknął 

moją kartę i popatrzył na mnie znad łóżka.



“Proponuje”. Ciekawe. A jakie mam realne opcje? To pewnie znowu jakaś procedura, która 
umożliwia przeniesienie odpowiedzialności na pacjenta. Nieee... - myślę, poproszę o 
krojenie na żywca, po męsku! Nosz kurwa. Stęknąłem tylko i wystrzeliłem szybko
- Bardzo chętnie. A tak przy okazji czy mógłby mi pan dać coś na nerwy... no tak żebym 

wyluzował bo spinam się na myśl, że zaraz będę krojony - zrobiłem oczy kota, który 
właśnie się zesrał.

- Tak tak, nie ma problemu - dajmy mu (jakaś dziwna nazwa) - powiedział cicho do babki, 
która niedawno temu weszła.

Popatrzyli na moje wenflony i uśmiechnęli się pod nosem
- Takie panu założyli? Coś tam przez nie w ogóle leci?
Miałem chyba różowe, już teraz nie pamiętam. Tak czy owak, na operacyjnej montują 
białe. Kolory wenflonów oznaczają średnicę igły czyli zdolność do różnej prędkości 
pompowania do ciała różnych płynów. Postanowili, że założą inne po narkozie. Podali mi 
coś strzykawką przez wenflon i poczułem działanie. Pamiętam wszystko doskonale, umysł 
miałem sprawny. Tylko jakoś spokojnie wszystko przyjmowałem. Fajna sprawa ale nazwy 
specyfiku nie pamiętam. Wtedy wszedł dr. Kosim, usiadł przy moim łóżku i zawyrokował:
- Postanowiłem zmienić metodę zespolenia kości udowej - zrobimy mniej inwazyjnie, 

powinno się udać. Gwoździem gamma.
W moim stanie kiwnąłem tylko potakującą głową i pomyślałem, że będę tylko protestował 
jeśli oznajmią, że chcą mi odciąć nogę, resztę biorę na klatę. Doktor powiedział, że musi 
jeszcze iść na górę, zobaczyć ostatnie zdjęcia kostki. Przy okazji powiedział, że kostka też 
będzie zrobiona, tylko piętę na razie zostawią.
- Przygotujcie go, będę za 10 minut, poszedł.
Przewieźli mnie do innej sali, przełożyli na stół operacyjny, dali maskę, patrzyłem na zegar.  
Wbili igłę do wenflonu i ostatnie co pamiętam to słowa anestezjologa:
- Może się trochę panu zakręcić w głowie.

Stop.

Restart

Znowu to samo pomieszczenie, POOP. Pierwsze co pamiętam to pompa infuzyjna, która 
podawała mi Tramal i mój protest, żeby go nie podawać bo po nim wymiotuję. 
Przetestowane wcześniej na tomografii. Zmieszali z Ketonalem i ustawili pompę na 2 
godziny. Byłem podłączony do pajączków, słyszalne było magiczne “pik” aparatury i 
dowiedziałem się, że przez 2 dni mogę dostawać morfinę. Ten czas pamiętam przez mgłę. 
Czułem się jakby ktoś przyłożył mi obuchem w łeb. Nie do końca kojarzyłem fakty ale 
umysł z czasem się rozjaśniał, a ból przypominał. Leżałem tam jeden dzień i potem 
przewieźli mnie z powrotem do sali, już nieco mniej otumanionego. Odkryłem powoli 
kołdrę, żeby zobaczyć nogę. Ufff, przynajmniej nie mam drenu. Dren to taka rurka, która 
jest na zewnątrz podłączona do pojemnika z niskim ciśnieniem i zapewnia odprowadzanie 
jakiś zgliszcz pooperacyjnych. Mniejsza o dren, po prostu jego usuwanie nie należy do 
pieszczot. Plastry. W sumie cztery i tyle. Usnąłem.

Dwa następne dni to było testowanie siebie. Przy jakim bólu da się spać. Jeśli się nie dało, 
prosiłem o morfinę. Potem pierwsza zmiana opatrunku i miałem okazję zobaczyć gdzie 
byłem pocięty. W sumie “tylko” sześć szwów. Usunięcie cewnika (założyli na operację ale 
tym razem poprosiłem o jego szybkie usunięcie). Hmm... usuwanie mniej boli niż 
zakładanie. Trwa też krócej. Ale do pieszczot nie należy.

Nieco później przy okazji obchodu odwiedził mnie dr. Kosim i stwierdził, że jest ze swojej 
roboty zadowolony. Efekt roboty to mniej więcej 9 cali grubego gwoździa włożonego do 



kanału szpikowego kości udowej, drugi krótszy w stronę stawu biodrowego, dwie śruby 
mocujące go tak aby nie obracał się względem kości, metalowa płytka przy stopie, 7 śrub 
mocujących ją do kości, dwa metalowe gwoździe mocujące inną część kości, kontrówka. 
Sporo tego. Ale ponoć wyszło.

Regeneracja serwowana przez Homaxa

Jako pacjent po operacji, czułem się już niemal jedną nogą w domu. Mimo tego, że miało 
do tego czasu minąć jeszcze wiele dni, to jednak nadeszła pewna ulga. Miałem nogę w 
jednym kawałku i to było coś. Co prawda była spuchnięta jak balon, poszyta i ogólnie nie 
wyglądała zbyt apetycznie, to jednak była.

Po paru dniach poznałem przyszłego rehabilitanta, pana Sławka vel “Homaxa”. Starannie 
ubrany, wyprostowany, z identyfikatorem (na oddziale była to rzadkość), kroczył 
niespiesznie i pomagał staruszkom przemieszczać się o własnych siłach. Był osobą, która 
miała doprowadzić moją nogę do dialogu.

- Panie Pawle - dzisiaj ćwiczymy - zagadał któregoś dnia po obchodzie. I zniknął za 
drzwiami.

Pojawił się za jakiś czas i na początek zaserwował siedzenie. W następnych dniach 
regularnie do mnie zaglądał, a ja starałem się zginać nogę o mały kawałeczek dalej. Na 
początku siedząc na skraju łóżka nie byłem w stanie jej wyprostować bo była za ciężka. 
Kłoda. Potem nastąpił etap stania o kulach, oczywiście na jednej zdrowej nodze. Po ponad 
dwóch tygodniach leżenia nie jest to łatwe. Krew spływała na dół chorej nogi, a mięśnie 
które normalnie zapewniają jej krążenie z powrotem były tak osłabione, że krew miała 
utrudnione krążenie i po minucie takiego stania była wielka i czerwona.

Dni mijały, a Homax codziennie wyznaczał mi jakieś małe cele. Chodzenie o kulach, 
stopniowo, bardzo powoli. Codziennie po dziesięć, może piętnaście minut. Zginanie nogi, 
prostowanie nogi i tak w kółko.

Przy którymś takim ćwiczeniu dowiedziałem się, że za parę dni mam być wypisany ze 
szpitala. Na dłuższą metę chodzenie o kulach nie wchodziło jeszcze w grę dlatego 
musiałem sobie skombinować wózek. Udało się go pożyczyć i kilka dni przed wyjściem 
wyjechałem na zewnątrz budynku. Nie jestem romantykiem ale rzadko zdarzało mi się 
doświadczać takiej przyjemności. To był dość upalny maj i pierwszy raz od niemal półtora 
miesiąca mogłem spojrzeć na zewnątrz, odetchnąć powietrzem nie zmieszanym ze 
szpitalnym zapachem, obejrzeć uliczny gwar.

Powrót

Po usunięciu szwów zdecydowano, że mogę wrócić do domu. Dano mi receptę na sto 
kilkadziesiąt zastrzyków przeciwzakrzepowych i wypis ze szpitala. Do domu przewiozła 
mnie karetka, a całość pomogła ogarnąć dobra znajoma.

Początek czerwca. Byłem w domu i wtedy zobaczyłem całe to życie, które zatrzymało się 
w pewnym momencie. Przedmioty, które zostawiłem w różnych miejscach, na wpół 
spakowaną walizkę. Wtedy też zdałem sobie sprawę, że długo moja rzeczywistość nie 
będzie taka sama jak przedtem.



Nie wnikając w szczegóły, które nie są zbyt interesujące, bywałem w szpitalu co sześć 
tygodni i miała zapaść decyzja czy będę potrzebował przeszczepu kości bo złamanie nie 
chciało się zrastać. W końcu przesuwana cały czas decyzja o przeszczepie kostnym 
została porzucona. Po sześciu miesiącach od wyjścia ze szpitala oddałem wózek, po 
siedmiu zacząłem chodzić o jednej kuli.

Piszę to 17 lutego i daleko mi do sprawności baletnicy. Mimo optymizmu Homaxa, z 
którym zdążyłem przegadać już sporo czasu podczas rehabilitacji czuję, że powrót do 
normalnego chodzenia zajmie jeszcze sporo czasu. Na razie kuśtykam i mam nadzieję, że 
za jakiś czas będę w stanie odzyskać badania lotnicze. Metal ze stopy być może będą mi 
wyjmować za parę miesięcy. Ten z uda najprawdopodobniej pozostanie na dłużej lub na 
zawsze. Ponoć zależy od tego jak będzie przeszkadzał i od czegoś tam jeszcze.

być może C.D.N.
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