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Intruz 
 

 

 

 

 

 

 

Nie znamy się. Nie spotkamy się prawdopodobnie już nigdy. Czy to nie dziwne, nie 

znaczące? Proszę zauważyć scenografię, w jakiej zostaliśmy umieszczeni: stolik, kieliszki, 

bar. To wszystko dla nas, pojmuje pan? Dla nas. 

Powiedziałem - zostaliśmy umieszczeni? Ależ tak, właśnie tak chciałem powiedzieć, o 

ile oczywiście nazwanie tego jest w ogóle możliwe. Niech pan sobie wyobrazi akwarium. 

Wiemy do czego służy, co jest jego przeznaczeniem i koniecznością, dlatego myśląc o 

akwarium, budując je, powołujemy do istnienia także wodę, glony i Bóg wie, co jeszcze. 

Słowem - wszystko. A czymże ono jest, jak nie miejscem, w którym  u m i e ś c i l i ś m y  

ryby? Dlatego my również, w tym, co zostało pomyślane jako bar, z brzękiem szkła, dymem 

papierosów, przypadkowymi spotkaniami, takimi jak nasze, jesteśmy tylko niezbędnym 

wypełnieniem. Pogodziłem się już z tym, że musieliśmy się spotkać i że muszę panu 

wszystko opowiedzieć - bo deszcz za oknem, koniak, pańskie znudzenie, nie, nie rozmową, 

czymś poprzedzającym rozmowę. 

Wiadomość o śmierci ciotki nadeszła wieczorną pocztą i traf sprawił, że odebrałem ją 

osobiście. A może było to coś więcej, niż traf, dość, że ważąc ją w dłoni wiedziałem już, że 

coś się stało. Od szarego blankietu do lotniska droga była tak długa, iż to, że ją przebyłem, nie 

wydaje mi się dzisiaj tylko prostym aktem rodzinnej kurtuazji. Tym bardziej, że ciotka była 

osobą antypatyczną, co w zadziwiający sposób schlebiało jej dumie i utrzymywało ją w pełnej 

pomówień i żółci izolacji. Kiedy wszedłem, leżała pośrodku salonu, wśród sreber i wosku, 

biała jak on, otyła. Ubrane na czarno zwłoki rysowały w bieli koronek ciemny owal, jak 

wielki robak, pozorujący bezruch. Za żadne skarby nie dotknąłbym tej ręki, alabastru z sinymi 

żyłkami. Kordon świec wyciskał łzy z oczu, ktoś stał za mną, ludzie wchodzili i wychodzili, 

milcząc z namaszczeniem. 

W gabinecie pokrzepiłem się koniakiem i na nic się nie oglądając wróciłem do hotelu. 

Pogrzeb odbył się następnego dnia. Jako najbliższy krewny znalazłem się w centrum 

zainteresowania, toteż więcej oczu spoglądało na mnie aniżeli na trumnę, która w pewnej 

chwili omal nie roztrzaskała się o asfalt, przypominając o sobie. Ale to przecież, pan wie, są 

obrzędy żywych, nie martwych. Opuściwszy cmentarz wpadłem w wir spraw, ciągnących się 

przez parę tygodni, wynosząc wreszcie od notariusza zapach papieru, kilkaset tysięcy i dom, 

do którego wprowadziłem się, trochę przez ciekawość, a trochę przez jakąś przekorę. 

Wkrótce odkrywałem siebie przy kominku w salonie, za masywnym biurkiem w 

gabinecie, w bibliotece pełnej bezładnie rozrzuconych tomów. Natomiast noce... Nie potrafię 

tego nazwać. Wszyscy uważali, że to wina podłogi, prawdopodobnie deski oddawały w ten 

sposób naprężenie, wywołane deptaniem po nich. Ktoś stwierdził, że najlepsza rada to łyczek 

koniaku przed snem i dobra książka. Kiedy któregoś wieczoru schody znów zaskrzypiały 

ledwie słyszalnie, byłem jak zwykle w bibliotece. Zstępujące trzaski biegły stopień po 

stopniu, niczym powolny krok zmęczonego, starego człowieka. Patrzyłem w smugę światła 

półotwartych drzwi, a majestatyczna pustka minęła mnie. Przysiągłbym, że niemal się o mnie 

otarła. Nie wiem, czy pan mnie rozumie - mówię pustka, ale to było coś tak pustego, jak ja 

czy pan, jak ten kieliszek, jak wiatr. 

W dwa miesiące po śmierci ciotki nadszedł list od jakiegoś jej znajomego. Słowa 

wskrzeszały ją, opowiadając plotki, pytając o zdrowie. To była część biegnącego dalej 
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dialogu, w którym nie mogłem uczestniczyć, ponieważ dla niego nie istniałem. Biurko którejś 

nocy, gdy oparłem na nim dłoń, odpowiedziało ciepłem, które nie ja wydobyłem. Wkładając 

jakiś tom na półkę usłyszałem, jak schodzi po skrzypiących stopniach, dotyka kwiatu, 

drżącego w nieruchomym powietrzu, człapie po dywanie, burząc porządek frędzli, muska 

biurko, a podłoga, niczym włókno nerwowe, przewodzi jej kroki. 

Nie byłem obłąkany. Ujrzałem obłęd rzeczy martwych, patologię poskrzypywań, 

zakłóceń i odwzorowań, bo to były odwzorowania, jakieś niemożliwe kadry, odtwarzane co 

wieczór. Zrozumiałem telewizor, który marszczył się w rytmie jej kaszlu, dywan oddający jej 

kroki, sprzęty kontynuujące jej obecność, niczym dążąca do równowagi siatka krystaliczna, z 

której usunięto jeden atom. Tę przestrzeń wypełniała kontynuacja, a ja byłem intruzem. 

Mogłem przejść w poprzek, stanąć na drodze, lecz byłem zaledwie skrawkiem celofanu, 

kilkumiesięczną efemerydą i wiedziałem, że nigdy poza to nie wyjdę. Zostać, to by znaczyło 

walczyć, wydeptywać własne korytarze, stwarzać swoje odkształcenia, drżenie innych 

kwiatów, mruganie innych telewizorów, aż tamtą pamięć zastąpi nowa i to będzie 

zwycięstwo. Ale takiego nie chciałem. 

Ten dom pamiętał ją, przebudzał ją, prowadził, osłuchany z nią, ukształtowany przez 

nią. Deska podłogi wiedziała, gdzie jej stopa powinna stanąć, burko czuło jej dłoń, sięgającą 

po pióro. Z tego wszystkiego ja byłem wyobcowany - zbędna mydlana bańka. Sprzęty 

powtarzały rytm jej życia. A ja byłem kimś z innego świata. 

Przestało padać, niech pan spojrzy. Co zaś do pańskiego znudzenia... Myślę, że 

jeszcze kieliszek koniaku, a potem ciekawa książka... Do widzenia panu. 
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Bieg 
 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy bieg zaczął się z opóźnieniem. To skandal przy takim upale, myśli 

Waleriusz. Płachta płótna nad głową niewiele pomaga, utrudniając dopływ świeżego 

powietrza. Od gorąca, które czołga się po ziemi, Waleriusz zapada się w siebie, byle dalej od 

słońca, od tego kotła, którym staje się powoli stadion. A przecież jeszcze nie minęło południe. 

Nareszcie biała chustka pojawia się nad rydwanami i, porwana przez wiatr, szybuje na trawę. 

Tłum zaczyna krzyczeć, pierwszy z siedmiu delfinów obraca się, potem drugi i Waleriusz 

wraz z innymi zrywa się z miejsca, gdy jeden z rydwanów, ruchem spowolnionym 

odległością, osiada na złamanych kołach, po czym przewala się na bok. Woźnica, 

przeciąwszy lejce, pada bez ruchu. Znoszą go, gdy inne rydwany pędzą przeciwległą prostą, a 

gromada niewolników usiłuje zegnać oszalałe z bólu konie, wlokące szczątki rozbitego wozu. 

Przyglądając się wymiętym od upału twarzom, Waleriusz myśli, że to, co właśnie przeżył, ta 

porażka, to dla niektórych klęska, że są jeszcze tacy, co rzucają się w stos na pogrzebie 

woźnicy. 

Sąsiad z miejsca obok daje hałaśliwie wyraz swemu rozgoryczeniu. Waleriusz wie, że 

to naturalne; ludzie zwykli wynajdywać sobie, jako punkty oparcia, rekwizyty, choć 

doskonale rozumieją, że to nie może być prawda, że żadnego kamienia nie było, a tylko błąd 

zawodnika. „Co oni wyrabiają?”, mówi ktoś i Waleriusz nagle tężeje na dźwięk tego głosu, 

mimo że mężczyzna siedzący przed nim nie zwraca się do niego. „To dopiero początek. Jak 

tak dalej pójdzie...”. Waleriusz odpręża się powoli, zły, że dał się zaskoczyć, chociaż tamten 

nie wie nawet, że go zaskoczył. Mówi coś jeszcze, ale jego głos ginie w gwarze, narastającym 

na widok nowych kwadryg, ustawionych na starcie. 

Upał rośnie. Ten upał, który już od kilkunastu dni obezwładnia miasto. Paulina, 

spotkana wczoraj wieczorem w szynku, twierdziła, że była w Kampanii, gdzie jest jeszcze 

gorzej. Pozwolił jej się wygadać, choć dobrze wiedział, że nigdzie nie wyjeżdżała, że spędziła 

lipiec w cuchnących odpadkami i moczem zaułkach Zatybrza. Ale wczoraj miał na nią 

ochotę, więc cierpliwie słuchał, jak jej głos z coraz większym trudem toruje sobie drogę przez 

opary wina. Pili dużo i kiedy po północy poszli do pokoju, byli już pijani. 

Czując za sobą oddech wielkiego, spoconego zwierzęcia, jakim są trybuny, Waleriusz 

odnosi przez chwilę wrażenie, że jego plecy są nagie. Cierpnie cały, zły na siebie, a 

jednocześnie poddający się temu instynktowi strachu, który ściąga mu skórę pleców i twarzy. 

Tym razem odprężenie przychodzi wolniej; z trudem powstrzymuje się przed spojrzeniem do 

tyłu, chociaż wie, że nikt na niego nie zwraca uwagi wobec sytuacji na torze, gdzie kolejny 

już bieg kończy się właśnie zwycięstwem Zielonych. Część trybun szaleje z radości, w krzyku 

odbija się szczęście, wypływające ze wspólnie przeżytej emocji, tak łączące ludzi w chwili 

triumfu. 

Mężczyzna siedzący przed nim pochyla się, aby lepiej widzieć, a Waleriusz odkrywa, 

że przez cały czas wpatruje się w niego, jakby chciał swój strach przerzucić na jego plecy. 

Tamten jest wściekły, bo wygrywają Zieloni. W tym geście wypatrywania jest coś 

niecierpliwego; zbliża się bieg, na który czekają wszyscy. Jedenasty bieg, z udziałem 

Antilokusa, najlepszego woźnicy Niebieskich. Tamten czeka na ten bieg jak na intymną 

schadzkę i Waleriusz próbuje sobie narzucić ironię, patrząc jak jego podniecenie wzrasta. Ale 

wraz z tężejącym upałem pojawia się irytacja i coś, co Waleriusz usiłuje jej przypisać, ale co 



8 

jest niewątpliwie również związane ze zbliżającym się jedenastym biegiem. To uczucie 

narastającej suchości w gardle i kłucia w podbrzuszu, tak jak w nocy, gdy w pokoju, ledwie 

zamknąwszy zasuwę, objął Paulinę. Leciała mu przez ręce, pijana, musiał ją prowadzić do 

łóżka, podniecony jej bezwładem, w którym było coś z zupełnego oddania, coś ze śmierci. 

Już na schodach opadł z niego leniwy spokój, z jakim jej słuchał. Ręce mu dygotały, gdy 

rozwiązywał jej chiton. Nie mogąc go zdjąć, podwinął go tylko do bioder. Nie chciał jej 

budzić, pociągał go widok nieruchomego ciała, rozchylonych bezwładnie ud; znacznie silniej 

od najbardziej kuszącej pozy. Kiedy wszedł w nią, drżąc z hamowanej gwałtowności, 

usiłował zrobić to tak, by nic nie poczuła. 

Po krótkiej przerwie, którą wykorzystali przekupnie, żeby sprzedać swoje owoce i 

wino, wznowiono wyścigi. Waleriusz nie ruszył się z miejsca, podobnie jak mężczyzna, 

siedzący przed nim. Upał zdaje się nie robić na tamtym wrażenia, ale Waleriusz widzi, że 

jego kark i łysina lśnią od potu. Mimo to mężczyzna cierpliwie czeka, z coraz większą uwagą 

obserwując przygotowania do jedenastego biegu. Na start z wolna podjeżdżają kwadrygi, 

ustawiając się długo i niesfornie. Najazdy i nawroty są również czymś w rodzaju popisu; 

szczególnie zręczne nagradzane są oklaskami. Waleriusz natychmiast zauważa woźnicę w 

barwach Niebieskich, którego pojawienie się wywołuje aplauz. Chwyta jednocześnie kątem 

oka gwałtowny ruch mężczyzny, siedzącego przed nim, który pochyla się do przodu, jakby 

patrzył całym ciałem. 

Odległość nie pozwala dostrzec rysów twarzy, ale Waleriusz wie, że Antilokus, w 

niebieskiej tunice, opasany kilkakrotnie rzemiennymi lejcami, z pogardą przygląda się 

tłumowi, dla którego, gdyby nie był bożyszczem, byłby czymś niewiele lepszym od 

niewolnika. Konie jego rydwanu to najszybsza czwórka ze stajni Niebieskich. Dwadzieścia 

tysięcy ludzi wie o tym, będąc jak kochanka, pewna spełnienia, której niepodobna zawieść. 

Ale woźnica ani jednym ruchem nie daje poznać braku opanowania. Zmusza konie do kilku 

efektownych zwrotów, pozwalając rywalom ustawić się na starcie i dopiero wtedy wsuwa się 

w wolne miejsce obok trybun. Jest to najgorsza pozycja, dająca najmniej szans na pierwszym 

zakręcie, lecz Waleriusz myśli, że ten wybór to nie tylko pycha, to także ten sam sposób 

osiągania rozkoszy, co miłość, która wymaga bólu, a niekiedy gwałtu. 

Biodra Pauliny, jeszcze zanim się obudziła, zaczęły pracować w rytm jego ruchów. Jej 

uda uniosły się i ścisnęły go w pasie; nie był pewien, czy już coś poczuła, czy zrobiła to przez 

sen, ale jego podniecenie, po tym pierwszym, milczącym kontakcie, wymagało dopełnienia w 

słowach, toteż zaczął je wyrzucać, chaotycznie, dysząc wprost w jej ucho. Mówił o 

jutrzejszym dniu, o wyścigach, o tamtym człowieku, nie potrafiąc, jak zawsze w takiej chwili, 

powstrzymać najintymniejszych wynurzeń. Twarz Pauliny ożyła jako ostatnia, już po całym 

ciele. Pierwszy grymas bólu i zrozumienia spowodował, że zesztywniała i zaczęła walczyć z 

Waleriuszem, usiłując zewrzeć uda, ale ciężar jego ciała przygniatał ją i obezwładniał. Jej 

ruchy stały się szybsze, podniecając go; mocowali się coraz mniej na serio, a coraz bardziej 

dla pozorowania gwałtu. 

Antilokus ściąga lejce, nie odrywając oczu od pleców woźnicy poprzedzającego go 

wozu. W zakręt wchodzą niemal równocześnie, ale Antilokus jest o sekundę spóźniony. 

Tamten ogląda się, oceniając odległość, wciąż taką samą przez dwa okrążenia. Pozostałe 

wozy są już znacznie dalej; jeden ustaje wyraźnie, niczym kulejący biegacz. Płynny ruch 

rydwanu jest jak dotknięcie dłoni na ciele kochanki; każdy manewr wywołuje ekstazę na 

trybunach. Antilokus patrzy wciąż w plecy woźnicy poprzedzającego go wozu. Dopędzanie 

go, to łamanie ostatniego oporu kobiety, ostatniej przeszkody przed zdobyciem tego 

wrzeszczącego, spoconego ciała, w które zmienia się stadion. 

Waleriusz wstaje wraz z innymi, żeby lepiej widzieć. W falującym tłumie jest tuż za 

mężczyzną, w którego plecach odbija się walka z bieżni. Zbliża się rozstrzygnięcie i tamten 

coraz bardziej zagłębia się w siebie, oddając się rozkoszy zdobywania, dzielonej z woźnicą, 
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który jest już na wysokości doganianego wozu i z satysfakcją ocenia wyczerpanie koni i 

zmęczoną, skurczoną sylwetkę rywala. Kobieta jest już zdobyta, odsłania uda i Antilokus, 

gardząc tłumem, bierze go na następnym wirażu, już prowadząc, jak prostytutkę, której 

wdziękami się brzydzi, ale której orgazm, ten krzyk radości, jest potrzebny, by się pozbyć 

nadmiaru nasienia. 

Waleriusz sięga w fałdy togi, czując chłód spoconych dłoni. Mężczyzna przed nim jest 

już cały podnieceniem i nietrudno przychodzi Waleriuszowi zajrzeć mu z boku w twarz, 

nieprzytomną, szczęśliwą. Stadion wrzeszczy; poprzez las rąk, uniesionych nad głowami, 

Waleriusz widzi zwycięską kwadrygę już o zakręt od mety. Mężczyzna przed nim wydaje 

głośny jęk, Waleriusz dźwiga dłoń, ręce Pauliny zsuwają się na jego pośladki, przyspieszając 

rytm, czuje gwałtowny przypływ i, już nie panując nad sobą, wyrzuca ostatnie słowa, 

niezrozumiały bełkot, wraz z tym ciepłem, które w tej samej chwili wlewa się w nią, łącząc 

ich podbrzusza. Powtarza cios, mężczyzna stojący przed nim prostuje się raptownie, wśród 

nieopisanej wrzawy, wąska stal sztyletu trafia go jeszcze raz i jeszcze, jak w chwili 

szczytowania, przez twarz przebiega mu skurcz, nie niszcząc tego wyrazu rozkoszy, z którym 

kuli się i pada. W tłumie, nie widzącym niczego poza Antilokusem, mijającym metę. 

„A więc chcesz go zabić?”, mówi cicho Paulina. Świta. 
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Koncert 
 

 

 

 

 

 

 

W finale przeciwko dominacji skrzypiec zbuntował się fagot. Swą partię zagrał wręcz 

porywająco, w czym tkwiła niedwuznaczna groźba. Batuta zbladła, lecz nie mogła nic zrobić, 

jej gwałtowny ruch, aby go powstrzymać, okazał się spóźnionym protestem, czymś w rodzaju 

konwulsyjnego uderzenia zranionego skrzydła. Do fagotu przyłączył się klarnet, urażony 

brakiem zainteresowania ze strony batuty. Twierdził, że jego rola na partyturze jest zbyt 

epizodyczna, że wyraźnie gra już nawet nie drugie, lecz ostatnie skrzypce. Skrzypce 

natomiast, które nie lubiły fagotu, uważając, że jest zbyt nadęty, ruszyły w sukurs batucie, 

kładąc całe pięć taktów, od początku do końca. Była to niewątpliwie przesada, toteż batuta, 

nie doceniwszy pomocy, wściekła się, przymuszając basy, by dźwignęły swój ciężar. 

Przerażone kornety rozpierzchły się w popłochu, głucha masa przetoczyła się po rogach i 

obojach, miażdżąc z rozpędu świeżą grządkę fletów. Ale smyczki, które były głównym celem 

ataku, oparły się nawale, prostując się niczym przygnieciona trawa. Jej zieleń znów 

opanowała krajobraz, wprawiając batutę w jeszcze większe pomieszanie. 

Na miejsce starcia pierwszy nadbiegł fagot, jak zawsze ciekawski i żądny sensacji. 

Jego zgryźliwy protest uraził batutę, więc tym bardziej się spiesząc, zmusiła do posłuchu 

czynele i pchnęła je brutalnie między zrównoważone tuby. Ta złośliwość rozgniewała klarnet, 

wiszący nieruchomo na wysokim H. Opadł o oktawę niżej, budząc powszechne poruszenie. 

Za jego przykładem poszły wiolonczele, osiągające właśnie pułap brzęczenia komara. Runęły 

bez uprzedzenia w dół, wyrównując dopiero nad poziomem kotłów i wychodząc pokazową 

beczką ku czystemu błękitowi trąbek. Batuta udała, że tego nie widzi, prąc pospiesznie do 

końca. Spocona, z przyjemnością pozbyłaby się fraka, gdyby było można. Ale garnitury na 

widowni uznałyby to za afront. Jakby dla podkreślenia finału środkiem nadciągnęły altówki, 

poruszając się z gracją wycieńczonej muchy. Batuta zmieniła się w łapkę, raptowne pacnięcie 

i kilka ciemnych plam zamilkło efektownie na końcu partytury. 

Batuta odetchnęła. Lecz skrzypce, wciąż obrażone, nie dały za wygraną. Chcąc mieć 

ostatnie słowo przedłużyły finał, bijąc fortissimo wśród zdumionych protestów. Batuta 

zdębiała. Znacznie szybszy okazał się puzon, nienawidzący skrzypiec za ich popularność. 

Swym długim ramieniem, niczym odnóżem pająka, zagrodził im drogę. Wtedy wiolonczele, 

które go nie znosiły, gdyż miał głos i maniery prostaka, zerwały się ponownie do lotu, kołując 

drapieżnie nad centrum zamieszania. Ich groźny cień przepłoszył piccola i gwizdki. Klarnet 

nienawidził wiolonczel, tych szlachetnych lafirynd, arystokratek o przydługich szyjach, toteż 

nie zwlekając wzbił się jeszcze wyżej. Z nieuwagi batuty skorzystały flety, zapuszczając 

ponownie korzenie. Kiedy ich kolorowe kwiaty wyrosły poza partyturą, batutę ogarnęła furia. 

Wściekła, nie zważając już na nic, skoczyła w sam środek zamętu, rozdając na prawo i lewo 

kopniaki. Na widowni podniósł się rumor, stukot odstawianych krzeseł; garnitury zrywały się, 

żeby lepiej widzieć. Batuta z czymś w rodzaju bojowego okrzyku dobrała się do smyczków, 

przewracając po drodze oba rzędy trąbek i łamiąc przy okazji pobliskie pulpity. Depcząc w 

popłochu nuty cała grupa wiolonczel rzuciła się do ucieczki, pragnąc unieść z pogromu swe 

szlachetne szyje. Fagot, który był najbliżej, uznał to za zdradę i wyzwał je od najgorszych. 

Była to najlepsza część jego występu, czego jednak nie docenił puzon, psując mu końcówkę 

swym ochrypłym gdakaniem. Batuta w warkocie basów i wśród pohukiwań z sali podeptała 

skrzypce, nie bez satysfakcji i nutki sadyzmu, o który od dawna podejrzewał ją klarnet. Jej 
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następną ofiarą padły Bogu ducha winne tuby, zbyt ociężałe, aby mogły uciec. Zaraz po nich 

zamilkły oboje, wyłuskane zza pulpitów, niczym karaluchy. Z tępym trzaskiem łamanej 

chityny runęły na podłogę; ich agonię batuta skróciła obcasem. 

Prawie nikt już nie siedział, tylko rogi nie wpadły w panikę. Batuta wyminęła je 

zręcznie, gnając za altówkami. Z boku usiłował powstrzymać ją fagot, łapiąc za połę fraka; 

została mu w rękach, urwawszy się z trzaskiem, który zlał się z pierwszymi gwizdami na 

widowni. Garnitury wyraźnie straciły swój fason, jak przebite balony, napełnione snobizmem. 

Zawsze to samo, pomyślała batuta, zatrzymując się z rezygnacją, zawsze wylezie błoto spod 

emalii lakierków. Już nie było do czego się spieszyć. Ostatnie niedobitki pierzchały z estrady, 

wyglądającej jak pobojowisko. Tylko rogi wciąż jeszcze siedziały; tępe, nadęte rogale. 

Batuta zeszła niżej, na otwartą przestrzeń, tak, by z każdego miejsca było ją dokładnie 

widać. I wówczas, machinalnie otrzepawszy frak, zaczęła go ściągać. 
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Zdrada 
 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Redaktorze! 

 

Ponieważ byłem Waszym stałym czytelnikiem, zwracam się do Pana pierwszego z 

informacją o wypadkach, które nastąpiły u mnie, w mojej kawalerce, na szóstym piętrze 

budynku przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. To, co dla mnie stało się całkowitym 

zaskoczeniem, niech będzie przestrogą dla czytelników Waszego pisma, do których, z 

przyczyn ode mnie niezależnych, przestałem się już, niestety, zaliczać. Piszę „niestety”, bo 

jestem miłośnikiem przyrody i jej ochrona zawsze stanowiła dla mnie problem bardzo 

osobisty. W moim małym mieszkaniu zgromadziłem spory zbiór roślin doniczkowych, 

których pielęgnacja dawała mi dużo radości i satysfakcji. Okna mojej kawalerki wychodzą na 

południe, dzięki czemu słońce, mój nieoceniony sprzymierzeniec, karmi rośliny niemal przez 

cały dzień. Ponieważ nie posiadam balkonu, doniczki stopniowo opanowały pokój, biorąc w 

niepodzielne władanie co słoneczniejsze miejsca. Na pierwszy ogień poszedł oczywiście 

parapet, punkt uprzywilejowany, coś w rodzaju loży, ale niezadługo zmuszony już byłem 

poświęcić część stołu oraz dwa krzesła i telewizor. Bluszcze, które rozwijały się szybciej, 

rozwiesiłem na ścianach, puszczając je po szpagacie w kierunku karniszy i półek. 

Wkrótce kilka nowych doniczek z sadzonkami pochłonęło pozostałą część stołu i dwa 

ostatnie krzesła. Wtedy przeniosłem się ze wszystkim na kanapę. Nie miałem zresztą zbyt 

wiele czasu dla siebie, samo podlewanie kwiatów zabierało mi pół dnia, jeśli miało być 

wykonane rzetelnie. A nigdy nie pozwoliłbym sobie na pominięcie którejkolwiek z roślin czy 

oszukanie jej kilkoma kroplami wody. Wówczas jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, 

że kwiaty stają się dla mnie czymś więcej, niż tylko dekoracją, namiastką zieleni, której tak 

brakowało za oknem. W pewnej chwili stały się wszystkim i to był ten moment, kiedy 

powinienem był powyrywać je i spalić, tak by nic nie zostało. Ale nie zrobiłem tego, nie 

zauważyłem nawet tej chwili, a potem, kiedy zaczęły rosnąć, było już za późno. 

To znaczy, rosły przez cały czas, ale nie tak wariacko, to była eksplozja, powiększały 

się w oczach, zwłaszcza bluszcze. Za mało im już było nitek i karniszy, pięły się po ramach 

okiennych, a któregoś dnia dobrały się do biblioteczki, pełznąc po krawędzi półek. Muszę 

przyznać, że pokój wyglądał wspaniale, o wiele przytulniej, liście zasłaniały zniszczoną 

politurę mebli i stanowiły najładniejszą, bo żywą, ozdobę. Pozwalałem im piąć się po 

wszystkim, czego potrafiły się chwycić, pokryły więc gęstniejącą z każdym dniem siatką 

ściany i kaloryfery. Jedynie lakierowane na wysoki połysk drzwi szafy opierały się dłużej. 

Aby nie uszkodzić pędów, jak najmniej poruszałem się po mieszkaniu. Wkrótce już nie 

mogłem używać maszynki gazowej, bo płomień palnika groził tym, które penetrowały 

kuchnię. 

Od dawna nikt już do mnie nie przychodził, zresztą nie reagowałem na dzwonek, 

goście mogliby narobić szkody. Sam też coraz mniej wychodziłem, wystarczyło raz na 

tydzień, po sprawunki, poza tym byliśmy niemal samowystarczalni, bo wody dla kwiatów 

miałem pod dostatkiem w kranie. Kiedy zepsuł się telewizor i wśród lamp odkryłem kilka 

łodyg, które spowodowały spięcie, zrozumiałem, że oprócz nich nie mam już niczego. Były 

zresztą cudowne. Niektóre przejawiały nieposkromioną ciekawość, zaglądając do szuflad, 

przeszukując szafę, zwiedzając centymetr za centymetrem zakamarki biurka. Było to tak 

ludzkie, że czułem ich obecność jako coś więcej, niż tylko zwyczajny zielony gąszcz. 



13 

 

Pewnego dnia odkryłem, że jeden z pędów, pnąc się po drzwiach wejściowych, 

zaślepił dziurkę od klucza. Wypełnił ją brązową masą, której nie sposób było wydłubać nawet 

przy pomocy noża. Nie przestraszyłem się. Dlaczego miałbym uciekać? Byłem uwięziony, 

lecz i tak przedtem prawie nie wychodziłem. Po dwóch tygodniach wyczerpały się zapasy 

jedzenia. Trzy dni głodowałem, czwartego zwróciłem uwagę na młode pędy, rosnące nieomal 

wszędzie. Po spróbowaniu pierwszego sądziłem, że skończy się biegunką, ale to była tylko 

reakcja skurczonego żołądka; przykre objawy szybko ustąpiły. Pędy smakowały jak szparagi, 

a kiedy odkryłem sposób przyrządzania ich z pieprzem i solą, których zapasy, nic od dawna 

nie gotując, miałem nie uszczuplone, stały się moim przysmakiem. Zauważyłem, że ich ilość 

pozostaje ta sama, bez względu na to, jak dużo ich zerwałem; w nocy odrastały nowe. I tak 

oto nasz wzajemny stosunek osiągnął stadium doskonałej symbiozy. Dostarczało mi to 

zupełnie nowych doznań, niemożliwych do zrozumienia przez kogoś, kto tylko  h o d o w a ł  

kwiaty. 

Panie Redaktorze, to było wspaniałe, odkryłem, że istnieje stan, który jest czymś 

więcej, niż przebywaniem z kimś, posiadaniem kogoś. Taki stan, jaki między ludźmi osiąga 

się tylko niekiedy, na ułamki sekund, w trakcie orgazmu, kiedy jest się obok i jednocześnie 

wewnątrz, wszędzie i nigdzie. To było połączenie: nie chwilowe, lecz stałe, dwóch zupełnie 

różnych, ale dopełniających się partnerów. 

I właśnie dlatego piszę do Pana, Panie Redaktorze. Aby to mogło być nadal tym, czym 

było dotychczas, musielibyśmy wciąż być zupełnie różni. A tymczasem od kilku tygodni 

zauważam u siebie niepokojące objawy. Pozieleniałem, zrobiłem się jakby bardziej wiotki i 

coraz częściej wystawiam twarz do słońca. Mogę tkwić przy oknie, niczym nieruchome 

drzewo, całymi godzinami. Upodabniam się do nich, Panie Redaktorze. To oznacza koniec. 

Tylko różne organizmy mogą żyć w symbiozie, tak jak tylko różne charaktery mogą żyć w 

małżeństwie. Dlatego postanowiłem zdradzić. Napiszę ten list i wyrzucę go przez okno 

podczas jutrzejszej fotosyntezy. 

 

Z poważaniem 

Były czytelnik 
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Jonasz 
 

 

 

 

 

 

Nie chciał do ziemi. Do robaków. Wolałby, żeby go spalili, wrzucili do wody. 

Wszystko, tylko nie do ziemi. Nienawidził jej. Znał ją dobrze. Lepiej niż ktokolwiek inny. 

Czarną i białą. Tłustą i chudą. Zimną i ciepłą. Mokrą i suchą. Znał ją od podszewki. Od  t a m 

t e j  strony. 

To nieprawda, że może być lekka albo ciężka. Jest zawsze jednakowa. Nieubłagana. 

Nienasycona. Potwór, trawiący wszystko w swym ogromnym brzuchu. 

Nienawidził jej. Codziennie kilkakrotnie chwytała go w paszczę i za każdym razem 

obchodziła się smakiem. Ale wiedział, że któregoś dnia może go dopaść. Nie chciał, żeby to 

była ona. Nie chciał dać jej satysfakcji. Jest cierpliwa. Mogła czekać i drugie pół wieku, lecz 

nie mogła go zmusić, żeby do niej przyszedł. Jest jeszcze ogień. W ostateczności woda. Byle 

nie ona. 

O tak, znał ją dobrze. Każdego dnia drwił sobie z jej żarłoczności. Ale pod tym 

wszystkim czaił się strach. Ten strach rósł już od wielu lat. O czasu, kiedy został sam. Nie 

miał komu powiedzieć, że nie chce do ziemi. Nikt o tym nie będzie wiedział, kiedy już 

nastąpi to, co musi nastąpić, więc zaniosą go do niej. I wtedy go dopadnie. Zemści się za te 

dwadzieścia lat, przez które jej się wymykał. Chociaż to była tylko jego praca. 

Niedawno zwolnili go. Bał się włazić jej w gardło. Bał się, że już w nim zostanie. 

Więc go wyrzucili. Po co im grabarz, który boi się wejść do dołu? 
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Opowieść ścian 
 

 

 

 

 

 

To już nie sen. Chwilę wcześniej jeszcze śniła, lecz teraz... Zbyt dobrze znała to 

uczucie, by je pomylić z czymś innym. Z przerażeniem czekała na to, co zaraz miało nastąpić. 

Przyjechała do Krakowa późno i w jej ulubionym hotelu na Kazimierzu nie było już 

miejsc. Zwykle rezerwowała pokój wcześniej, ale tym razem podróż nastąpiła 

niespodziewanie; jak to nieraz zdarza się w interesach. Jej sieć butików wymagała nieustannej 

uwagi; czasami miała wrażenie, że śpi na walizkach. Złośliwi dodaliby zapewne, że na 

walizkach z pieniędzmi, lecz wątpiła, by ktokolwiek z nich zdawał sobie sprawę, jak wiele 

kosztowała ją obecna zamożność. Rozpad pierwszego małżeństwa przed pięcioma laty to 

tylko jedna z szeregu kłód, jakie życie rzucało jej pod nogi. Lecz żadna z nich nie zdołała jej 

przewrócić. I nigdy nie zdoła. 

Zezłoszczona, jak zawsze, kiedy nie otrzymywała tego, czego chciała, poszukała 

innego hotelu, bliżej Starego Miasta. Recepcjonista zachwalał widok z okna na Wawel, ale 

była już tak zmęczona, że tylko wzięła prysznic i poszła spać. Pominęła nawet swój stały 

rytuał, odbywający się zawsze, gdy znalazła się w nowym, obcym jej pomieszczeniu. Lecz 

wczorajszego wieczoru nie miała siły na wsłuchiwanie się w opowieść ścian. 

A jednak, przed tym nie było ucieczki. Wystarczyło, że wyszła z najgłębszego snu, 

aby przez warstwę ulotnych marzeń przedarły się obce obrazy. Poczuła znajomy ból głowy, 

nasilający się aż do potwornego, ciągłego dudnienia w skroniach. Krzyknęła lub może tak jej 

się tylko wydawało, bo już nie wiedziała, co jest rzeczywistością, a co ułudą. 

Zobaczyła postać siedzącą na tym samym łóżku, w którym teraz leżała. Lecz tamto 

łóżko było posłane, a pokój rzęsiście oświetlony. Mężczyzna o niewyraźnej – jak często w jej 

wizjach – twarzy miał na sobie koszulę i krawat, a obok, niedbale rzucona na łóżko, 

poniewierała się marynarka. Podwinąwszy rękaw koszuli mężczyzna na przemian napinał i 

rozluźniał mięśnie przedramienia, zupełnie jakby ściskał coś w dłoni. Po chwili drugą ręką 

sięgnął do nocnego stolika i kiedy ją uniósł, w jego palcach zalśniła strzykawka. 

Wizja urwała się i przez chwilę wydawało się, że już po wszystkim. Próżna nadzieja. 

Ból głowy wzmógł się i obraz powrócił. Mężczyzna bez twarzy leżał w ubraniu na łóżku i 

szybko oddychał. Jego pierś unosiła się spazmatycznie w krótkich, gwałtownych zrywach. Z 

rzuconej na pościel strzykawki wyciekał jakiś brązowy płyn. Nagle tamten westchnął głęboko 

i zamarł w najwyższym punkcie wdechu. Jak skoczek wzwyż, który na ułamek sekundy 

zatrzymuje się nad poprzeczką, po czym mija ją i spada. Lecz mężczyzna w jej wizji już tam 

pozostał. Kimkolwiek był, poprzeczka okazała się za wysoka. 

Wpatrywała się szeroko otwartymi oczami w ciemność. Poczuła, że ból głowy ustaje. 

Czyjaś przeszłość znów ją dopadła. To niesprawiedliwe. Wszyscy inni zmagają się tylko ze 

swoją przeszłością. Dlaczego dla niej uczyniono wyjątek? Ukryła twarz w dłoniach i zaczęła 

płakać. Jak wiele razy wcześniej. 

 

 

                                                             * 
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Nie zasnęła już do rana. Przeleżała jednak, zgodnie z planem, do siódmej. Nie 

zamierzała poddawać się dyktatowi podświadomości. Zresztą wcześniej i tak nic by nie 

załatwiła. 

Równo z wybiciem siódmej wstała, nie bez satysfakcji, że i tym razem okazała się 

silniejsza od swoich fobii. Nie miała zbyt wielu rzeczy do pakowania. Przez lata nauczyła się 

dokładnie przewidywać, co będzie jej potrzebne. Nigdy o niczym nie zapomniała; nigdy nie 

wzięła niczego zbędnego. Rzadko zresztą spędzała w tym samym hotelu więcej niż jedną noc. 

Recepcjonista sprawiał wrażenie bardziej sennego od niej. 

- To musiała być straszna tragedia – powiedziała oddając klucze. – To samobójstwo. 

Tamten uniósł wzrok znad księgi meldunkowej. 

- Jakie samobójstwo? 

- W tym pokoju, w którym spałam... Przecież ktoś tam zmarł, prawda? Jakiś młody 

mężczyzna? 

Recepcjonista patrzył na nią nieruchomo. 

- Nic o tym nie wiem. 

Jak to? – chciała krzyczeć. Przecież widziałam. Zmieszała się. Recepcjonista 

potrząsnął głową. 

- Nie słyszałem. Ale jestem tu nowy. To musiało być wcześniej – wrócił do pisania. - 

Mówi pani, że doszło do samobójstwa? – mruknął. - To rzeczywiście straszne. 

Do hurtowni nie było daleko, a miała jeszcze trochę czasu, więc pojechała Plantami. 

Lubiła Kraków, a poza tym interesy szły tu całkiem dobrze. Tutejsze kobiety, jak wszędzie, 

uwielbiały fikuśne fatałaszki. Ostatnim krzykiem mody były ręcznie dziergane stringi, na 

których sprzedaży sporo już zarobiła. 

Od czasu do czasu musiała pokazać się w hurtowni, żeby o niej pamiętali, kiedy 

pojawi się kolejny bieliźniany hit. Później zamierzała zajrzeć do sklepu. Zatrudniała tu 

naprawdę znakomitą ekipę, ale wiadomo – pańskie oko... Tyle że oczu miała tylko dwoje, a 

sklepów pięć, w pięciu różnych miastach. Nic dziwnego, że niewiele czasu spędzała w domu. 

Wyrzucała tę myśl z pamięci, żeby móc pracować, jednak gdzieś w głębi duszy tliła się 

obawa, czy nie zagrozi to również jej drugiemu małżeństwu. Z Łukaszem była naprawdę 

szczęśliwa i nie zniosłaby rozstania. 

Ciążyła jej świadomość, że go oszukuje. Ale nie mogła mu powiedzieć o swoich 

wizjach. Nie zrozumiałby. Miłości nie warto wystawiać na zbyt ciężkie próby. Większość 

ludzi obawia się wszystkiego, co wykracza poza ich doświadczenie. „Nie chcemy tu 

odmieńców” – powinno figurować na drzwiach naszych domów. I figuruje, jeśli tylko ktoś 

potrafi dostrzec ten napis, wykonany wyjątkowo niesympatycznym atramentem. 

To, co na własny użytek nazywała wizjami lub opowieścią ścian, było z nią od 

zawsze. Już w dzieciństwie widywała rzeczy, których nikt inny nie mógł zobaczyć. Zdarzało 

się to nieczęsto, z reguły w pomieszczeniach, w których przebywała po raz pierwszy. Jej 

wizje były bardzo różnorodne, łączyła je jednak wspólna cecha – zawsze dotyczyły ludzi, i to 

ludzi w tym konkretnym pomieszczeniu. Nigdy nie widywała pustych pokoi. Nigdy nie 

widywała osób w miejscach, w których ona sama w danej chwili się nie znajdowała. 

Dlatego nazwała to opowieścią ścian. To one opowiadały historię, a ona jakimś cudem 

potrafiła je usłyszeć. Nie zawsze wizje budziły w niej strach. Niekiedy pulsowały 

pozytywnymi emocjami. Czasami były kompletnie niezrozumiałe. Najczęściej jednak ich 

wyrywkowość uniemożliwiała jakąkolwiek sensowną interpretacje. Były jak fragmenty 

nieznanego filmu, z nic nie mówiącą obsadą i w dodatku wyświetlanego w porze, kiedy nie 

zamierzała nic oglądać. Tak wyraziste sceny, jakich była świadkiem w hotelu, stanowiły 

rzadkość. 

Bardzo długo nie wiedziała, czym są jej zdolności. Dopiero przed kilku laty odważyła 

się postawić to pytanie. Przypadek sprawił, że znajomi namówili ją na zwiedzanie Targów 
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Medycyny Niekonwencjonalnej. Odbywały się raz na kwartał i przyciągały tłumy ludzi 

zniechęconych do polskiej służby zdrowia. Dla niej była to jedna wielka hucpa i targowisko 

naiwności. Tym bardziej była więc zdumiona, gdy usłyszała samą siebie zdradzającą swoją 

tajemnicę sympatycznemu radiestecie, który chwilę wcześniej zaproponował jej 

odpromieniowanie mieszkania. 

Słuchał jej z ledwie widocznym roztargnieniem. Czuła, że bardziej od jej słów 

interesuje go zdobycie kolejnego potencjalnego klienta; popatrywał nad jej ramieniem na salę, 

pełną zwiedzających. 

- To naprawdę ciekawe... – mruknął. 

Kiedy skończyła, pokiwał głową. 

- Ma pani rzadki dar – stwierdził. – To rodzaj empatii, tyle że nie polegający na 

odbiorze emocji drugiej osoby, lecz na odczytywaniu emocji zapisanych w strukturze 

energetycznej ścian. 

- Czy to możliwe? 

- Oczywiście. Wszystko wokół nas przenikają niewidzialne energie. Mogą one 

utrwalać pewne wydarzenia, podobnie jak na taśmie magnetycznej można zapisać obraz czy 

dźwięk. Nie brakuje wiarygodnych doniesień, że media mogą widzieć rzeczy, które 

wydarzyły się w danym miejscu jakiś czas wcześniej. 

- Jak dawno temu? 

- W pani przypadku trudno powiedzieć. Żeby to określić, trzeba by zidentyfikować 

jakąś postać bądź sytuację i przypisać jej konkretne wydarzenie. To niełatwe. 

- Ale możliwe? 

- Jak najbardziej. Wymagałoby to, oczywiście, wiele pracy. Z pani strony również. 

Musiałaby pani zapamiętać jak najwięcej szczegółów z każdej wizji, na przykład styl 

noszonych ubrań czy rodzaje uczesania i tak dalej. To jest możliwe. Jeśli pani zechce, gotów 

jestem się tego podjąć. 

Przez chwilę obracała w palcach wizytówkę. 

- Oczywiście – powiedziała. – Na pewno zadzwonię. 

Oczywiście, nie zadzwoniła. 

 

 

                                                             * 

 

 

Dorastała w dość purytańskim domu. Nigdy nie widziała, by ojciec całował matkę, 

nawet w policzek na powitanie czy pożegnanie. O uświadamiającej rozmowie o słupkach i 

pręcikach nikt nawet nie wspomniał. To, co w wieku szesnastu lat wiedziała na temat seksu – 

głównie z romantycznych i mało realnych fantazji koleżanek oraz z wulgarnych żartów 

kolegów – można byłoby zmieścić w jednej linijce tekstu. 

Dlatego doznała wstrząsu, kiedy pewnego dnia weszła do sypialni rodziców. Choć 

była tu już setki razy, nigdy wcześniej niczego nie poczuła. Tym razem jednak ledwie 

przekroczyła próg, dopadła ją wizja. Ojciec kochał się z matką. Twarzy wprawdzie dokładnie 

nie widziała, lecz kto inny mógłby to robić w tym miejscu? Kołdra leżała na podłodze; 

gwałtowne ruchy ojca przypominały jakieś groteskowe podrygi. Jego nagość przyprawiała ją 

o mdłości. Było to tak wstrętne, że zamknęła oczy, lecz to nie pomogło. Wizja trwała poza 

zmysłami, choć zarazem atakowała je niezwykle skutecznie. Dopiero po chwili – jednej z 

najokropniejszych chwil, jakie przeżyła – obraz znikł. 

To był szok. Dzisiaj wiedziała już, że zdaniem psychologów, dziecko będące 

świadkiem seksu rodziców może się nabawić całej kolekcji zahamowań. Jej obsesyjny strach 
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przed zbliżeniem musiał mieć swoje źródło w tym traumatycznym przeżyciu. Długo trwało, 

nim zdecydowała się pójść do łóżka ze swoim pierwszym partnerem. 

Wprawdzie pozbyła się tego strachu, wciąż jednak odczuwała obawę przed tym, co 

może zobaczyć w cudzej sypialni czy w pokoju hotelowym. Na szczęście ściany przez 

następne lata opowiadały jej inne historie. Choć niektóre były mroczniejsze lub bardziej 

niepokojące, żadna nie odcisnęła takiego piętna na jej życiu. 

Nawet dramatyczne obrazy z krakowskiego hotelu - wciąż jeszcze wyraźne tego 

samego dnia po południu, kiedy jechała już do Poznania – nie miały tej siły. Pomyślała nawet, 

że mogłyby stanowić doskonałą okazję do sprawdzenia, jak głęboko w przeszłość sięgają jej 

wizje. Wystarczyłoby w jakimś archiwum przejrzeć stare gazety. Kiedy teraz się nad tym 

zastanawiała, śmierć młodego mężczyzny wyglądała raczej na przedawkowanie narkotyków, 

niż samobójstwo. Jego ubiór, a zwłaszcza krój krawata – co jej podświadomość 

zarejestrowała w typowo kobiecym odruchu – sugerował, że musiało to nastąpić całkiem 

niedawno. W każdym razie, na pewno w ostatnich kilku latach. Dotarcie do takiej informacji 

nie mogło być trudne. 

Lecz czy chciała do niej dotrzeć? Na co jej ta wiedza? Po tamtej rozmowie z 

radiestetą, kiedy jej przypadłość została w jakiś sposób rozpoznana i nazwana, było jej nieco 

lżej, niż wcześniej, gdy poruszała się po omacku, a jedynym wytłumaczeniem dziwnych wizji 

mogła być tylko choroba psychiczna. Dlatego wciąż odwlekała podjęcie decyzji o 

wyjaśnieniu tej sprawy do końca - bała się tego, czego mogła się jeszcze dowiedzieć. 

Postępowała jak meteoropata, któremu jest wszystko jedno, czy głowa boli go na dzień, czy 

na dwa dni przed przejściem frontu atmosferycznego. Czy świadomość, że obserwuje sceny 

sprzed trzech lat byłaby bardziej krzepiąca od świadomości, że działo się to przed trzema 

miesiącami? 

Sklep w Poznaniu ostatnio przysparzał jej zmartwień. Był najnowszym elementem jej 

minisieci i wciąż balansował na granicy opłacalności. To zresztą nic nowego; minęły już 

czasy - pamiętna połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku - kiedy każdy biznes 

związany z handlem był skazany na sukces. Dziś trzeba było walczyć o przetrwanie, mając w 

perspektywie co najwyżej powolny rozwój. 

Noc w hotelu niedaleko centrum targowego była wyjątkowo spokojna. Tym razem nie 

czekały na nią żadne niespodzianki. Ścienne archiwum pokoju okazało się zupełnie puste. 

Obudziła się rano w znacznie lepszej formie, niż poprzedniego dnia. Wiedziała, że będzie jej 

to potrzebne – musiała ustawić do pionu parę osób, a przede wszystkim kierowniczkę sklepu. 

Uśmiechnęła się na samą myśl. Lubiła to i była w tym dobra. Nie na darmo nazywano ją za 

plecami wredną dziwką. 

 

 

                                                             * 

 

 

Po Poznaniu przyszła kolej na Bydgoszcz. Według tego samego schematu – przyjazd 

wieczorem, nocleg w hotelu, przed południem interesy. A po południu nareszcie powrót do 

domu. W sumie tylko trzy miasta i trzy dni. Nieźle. Tym razem nie musiała jechać ani do 

Gdańska, ani do Warszawy. 

Nie zawsze miała tyle szczęścia. Niekiedy spędzała w podróżach cały tydzień. Łukasz 

rzadko jej towarzyszył, dzięki czemu wprawdzie łatwiej było jej skupić się na interesach, lecz 

już po dwóch dniach zaczynała tęsknić. Byli małżeństwem od półtora roku. Pobrali się po 

niespełna rocznej znajomości. Wcześniej, przez niemal trzy lata po rozwodzie, była sama. 

Pierwsze małżeństwo trwało cztery lata, pod koniec zamieniając się w koszmar. Dziękowała 
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Bogu, że nie zdecydowała się na dziecko, kiedy jeszcze wszystko zapowiadało się dobrze. 

Uniknęła błędu popełnianego przez wiele kobiet. 

Z Łukaszem od początku było inaczej. Zabójczo przystojny, miał w sobie wewnętrzne 

ciepło, jakiego brakowało Krzysztofowi. Z powodu jego urody straciła kilka koleżanek. 

Zawistne suki oczerniały go, pod pretekstem udzielania jej przyjacielskich rad. Przejrzała ich 

taktykę od razu. Znała siebie i wiedziała, że nie wdepnęłaby drugi raz w to samo bagno. Była 

na to za cwana. W gruncie rzeczy współczuła im. Same miały mężów, których nikt nie 

chciałby dotknąć nawet długim kijem. Były żałosne. 

Do domu dotarła późnym popołudniem. Nie zdziwiło jej, że nie ma Łukasza; rzadko 

wracał z pracy przed dziewiętnastą. Pierwsze kroki skierowała do łazienki i odkręciła kran, 

żeby napuścić wody do wanny. Mieszkali tu od roku. Adaptacja starej, przedwojennej willi 

pochłonęła większą część ich oszczędności, ale było warto. Nowy dom nie miałby tej 

atmosfery spokoju, tej nieuchwytnej aury zapisanej w murach. 

Przed kąpielą wypakowała rzeczy z nesesera. Bieliznę wrzuciła do prania. Potem 

dobre piętnaście minut leżała w wannie, chłonąc ciepło wody i wsłuchując się w monotonne 

obroty bębna pralki. W takich chwilach świat mógłby nie istnieć. 

Owinięta w ręcznik wspięła się na piętro. Nie wiedziała jeszcze w co się ubierze, ale 

po trzech dniach rozłąki z Łukaszem powinno to być coś naprawdę elektryzującego. 

Otwierając drzwi wielkiej ściennej szafy w sypialni nagle zamarła. Z przerażeniem 

rozpoznała to uczucie. Ledwie zdołała stłumić krzyk, kiedy jej głowa eksplodowała bólem. 

Znalazła się gdzieś poza przestrzenią i czasem. Ujrzała swoją sypialnię, a w niej mężczyznę i 

kobietę. Leżeli w łóżku, nieruchomo, jakby spali, przykryci kołdrą niemal po czubki głów. 

Bez trudu jednak dostrzegła czarne, charakterystycznie obcięte włosy mężczyzny. 

Zawirowało jej w oczach. To niemożliwe, chciała zawołać, to nie może być Łukasz. 

Patrzyła dalej. Kobieta była niemal niewidoczna. Na rękach, którymi obejmowała 

mężczyznę, nie było żadnej biżuterii. Nic, po czym można by ją rozpoznać. Lecz ona nie 

miała złudzeń – ostatni raz była w sypialni przed trzema dniami i wówczas nic nie widziała. 

Gdyby jej wizje sięgały dalej wstecz, już dawno zobaczyłaby siebie kochającą się z 

Łukaszem. Nigdy nic takiego nie nastąpiło. A więc to się musiało wydarzyć podczas jej 

nieobecności. Łukasz miał kochankę. Jej koleżanki się nie myliły. 

Przez ból głowy przebił się daleki odgłos otwieranych drzwi, lecz ona nawet nie 

drgnęła. Okropna scena przyciągnęła całą jej uwagę. Czuła potworne obrzydzenie, stokroć 

gorsze, niż wtedy, gdy patrzyła na uprawiających seks rodziców. Lecz tym razem nie 

zamknęła oczu. Jakaż była głupia. Idiotka. Głucha wściekłość chwyciła ją za gardło. 

Drzwi sypialni otwarły się. 

- Tu jesteś, kochanie – usłyszała i poczuła dłoń Łukasza na swoim ramieniu. 

Zareagowała odruchowo, odwracając się i odpychając go. Kiedy ujrzała jego przerażone oczy 

zrozumiała, że zrobiła to za mocno. Nie zdołał utrzymać równowagi, a jego głowa ze 

straszliwym impetem uderzyła o krawędź łóżka. Nawet nie jęknął. Upadł jak szmaciany 

pajacyk przebrany w drogi garnitur. Z przewróconej teczki wysypały się papiery i gazety. 

Przez chwilę nie czuła nic. Ból minął; opowieść ścian dobiegła kresu. Patrzyła na 

bladą, spokojną twarz swojego męża. Wyrządziła mu krzywdę. Nie chciała tego. Kiedy 

odzyska przytomność, wynagrodzi mu to. Usiadła na podłodze i ujęła w dłonie jego głowę. 

Pod palcami poczuła krew. To niemożliwe, coś szeptało w jej umyśle, nie daj się zwieść 

pozorom. Nic mu się nie stało. O żadnej krwi nie ma mowy. 

Pogłaskała go po włosach, zostawiając na nich krwawe ślady. Uwielbiała jego czarną 

czuprynę. Jej wzrok padł na gazetę, która wypadła z teczki. U dołu pierwszej strony 

dostrzegła tytuł: „Śmierć w hotelu”, a nad nim nadtytuł: „Przedawkowanie czy 

samobójstwo?”. Odruchowo zaczęła czytać: 
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„Wczoraj rano, w pokoju jednego z krakowskich hoteli, znaleziono ciało młodego 

biznesmena z Lublina. Obok leżała strzykawka z nieznaną na razie zawartością. 

Prawdopodobnie śmierć nastąpiła w wyniku przedawkowania narkotyków. Policja...” 

Wczoraj rano. Odwróciła gazetę i spojrzała na datę. Była dzisiejsza. Wczoraj rano, a 

więc w dobę po opuszczeniu hotelu przez nią. W dobę  p o  jej wizji. Widziała przyszłość, nie 

przeszłość. Miała dar dostrzegania tego, co wkrótce nastąpi, a nie tego, co już nastąpiło. 

Rodzice wtedy nie kochali się przed jej wejściem do ich sypialni, lecz dopiero wieczorem. 

Młody mężczyzna wstrzyknął sobie narkotyk, zajmując pokój po niej, a nie przed nią. To 

dlatego recepcjonista o niczym nie wiedział. Radiesteta się mylił – była medium, ale zupełnie 

innego rodzaju. 

A skoro tak, to co dzisiaj widziała... To musiała być ona sama, tam, w łóżku z 

Łukaszem. Z pewnością kochaliby się dzisiaj, a potem zasnęli, zmęczeni i zaspokojeni. 

I będą się kochali. Nie mogło być inaczej. 

Z trudem uniosła bezwładne ciało i położyła je na łóżku, pozostawiając wszędzie 

czerwone smugi. To nic, później się wyczyści. Zdjęła mu marynarkę i przykryła go kołdrą. 

- Poczekaj na mnie, kochany – szepnęła. 

Jak we śnie podeszła do nocnego stolika. W jego szufladzie miała tyle luminalu, że 

wystarczyłoby na uśpienie kompanii wojska. Jedna z jej koleżanek była lekarką. Wysypała 

garść drażetek na dłoń i połknęła, nawet ich nie licząc. Bez wody omal nie stanęły jej w 

gardle, lecz to nie miało znaczenia. Kiedy kładła się obok męża wszystko inne już się nie 

liczyło. Tak było od początku ich związku i tak powinno pozostać. Wsunęła się pod kołdrę, 

przytuliła do stygnącego ciała i zamknęła oczy. Poczuła łzy spływające po policzkach. A 

potem spokój. 
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Podczas pisania siedzę przy oknie. Nie jest to okno gabinetu, salonu czy choćby 

werandy. Nie jest weneckie, nie wychodzi na ogród ani na morze, nie posiada okiennic, nie 

znajduje się za nim balkon, co niestety wyklucza kilka ciekawych możliwości, jakie mogłoby 

zrealizować. Słowem, nie ma w nim nic z przyzwoitego okna. A jednak nawyk sprawia, że 

tak je właśnie nazywam, co chyba nie zadowala ani mnie, ani jego. Odnoszę wrażenie, że 

chce udowodnić mi swoją okienność, starając się tworzyć dla mnie ciekawe sytuacje na 

podwórzu, w budynku naprzeciwko; podsuwać mi coraz to nowe obrazy, przekupywać mnie 

nimi. Jak na przykład teraz, gdy jakaś piersiasta nastolatka wyprowadza na spacer psa i 

oczywiście nie mogę oprzeć się pokusie popatrzenia za nią, więc diabli biorą powieść, dopóki 

moje okno nie zlituje się i nie schowa podlotka z powrotem w bramie. 

Tak więc, nie jest to okno zbyt inspirujące. Zwłaszcza gdy musi pokazywać zakurzone 

podwórze, mętne niebo i fasadę sąsiedniego budynku, wypełniającą niemal całe pole 

widzenia, kiedy siedzę przy maszynie i usiłuję wydusić z siebie coś więcej, niż powtarzanie 

Borgesa, mordowanie Kafki czy bicie w blaszany bębenek Grassa. Oknu moje samozaparcie 

niezbyt się podoba. Najbardziej skutecznym chwytem, którym usiłuje mnie obezwładnić, jest 

ta dziewczyna z budynku naprzeciwko. Już od dawna prowadzę z nią osobliwą grę. Oboje 

wyglądamy oknem, raz ona, raz ja, ale nigdy nie robimy tego równocześnie. Gdy jedno z nas 

pokaże się w oknie, drugie pozostaje ukryte dyskretnie za firanką, która w połączeniu z 

odległością nie pozwala na znaczący uśmiech czy wymowne spojrzenie. Mimo to rozumiemy 

się doskonale, trochę na zasadzie dwóch tarcz strzelniczych, wystawiających się kolejno na 

strzał. Wystarczy, by jedno z nas wyjrzało przez okno, a po chwili drugie na pewno znajdzie 

się przy firance. 

Moje okno zna te reguły i gdy lekceważę jego okienność, pisząc pilniej, niż zwykle, 

podsuwa mi tę dziewczynę, chcąc oderwać mnie od pracy. Wie dobrze, że coś we mnie tylko 

czeka na taką okazję, by dać upust wrodzonemu lenistwu. Dziewczyna na jasne włosy, drobną 

twarz i szczupłą figurę, co w innej sytuacji nie wywarłoby na mnie wrażenia, ale po kilku 

miesiącach tej gry potrafiłem już godzinami gapić się w jej okno. Nic o niej nie wiedziałem; 

nie wyglądała na podlotka, mogła mieć równie dobrze dwadzieścia, jak trzydzieści lat. Aby to 

z tej odległości rozstrzygnąć, potrzebna byłaby lornetka. 

Wraz ze zbliżającym się latem i umykającym czasem zacząłem opierać się tej tyranii 

okna, chociaż gra z dziewczyną fascynowała mnie nadal i nie zamierzałem kończyć jej tylko 

dlatego, że w maszynę miałem wkręcony papier. Pracowałem nad powieścią i potrzebowałem 

najwyższych obrotów, by ją skończyć. Tymczasem okno, szeroko otwarte, zapraszało do 

wyjrzenia, odetchnięcia świeżym powietrzem. Posłuszny regułom gry, musiałem wstawać i 

zbliżać się do firanki, tracąc wątek i czas. Kiedy któregoś dnia zadzwonił B., oderwał mnie 

oczywiście od okna, a ponieważ telefon miałem w pokoju, mogłem z nim rozmawiać, nie 

przestając w nie patrzeć. Odkładając słuchawkę uświadomiłem sobie, że nic nie pamiętam z 

rozmowy, że wszystko wypełnia fasada budynku z naprzeciwka, tamto okno, oczekiwanie na 

chwilę, kiedy będę mógł podejść i popatrzeć jak ona rozgląda się po podwórzu, wystawia 

twarz do słońca, poprawia włosy gestem przeznaczonym dla mnie, odchodzi od okna, dając z 

kolei mnie możliwość rozejrzenia się po podwórzu, wystawienia twarzy do słońca i 

wykonania gestu przeznaczonego dla niej. Zrozumiałem, że przez ostatnie tygodnie, poza tą 
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moją walką, która również mogła być tylko pretekstem do patrzenia w okno, do myślenia o 

oknie, nie było nic. Nie potrafiłem skupić się na kartce papieru, wciąż tej samej, z kilkoma 

zdaniami, z których ostatniemu brakowało haczyka, do którego mógłbym doczepić następne. 

W ciągu miesiąca nie napisałem ani jednej strony. A przy tym wciąż powtarzałem sobie, że 

siedzenie przy oknie ma same zalety: dobre oświetlenie, świeże powietrze, możliwość dania 

oczom odpoczynku od bieli kartki. Któregoś dnia wytłumaczyłem sobie nawet, że okno, o 

którym sądziłem, że nie ma w nim nic inspirującego, może przynieść mi pomysł, bo każda 

obserwacja owocuje jakimś skojarzeniem, myślą. 

To chyba przebrało miarę. Przypisywanie mojemu oknu cech prawdziwego okna 

obudziło we mnie podejrzenie, że dzieje się coś niedobrego. W dwa dni po telefonie od B. 

przemeblowałem pokój, ustawiając maszynę w przeciwległym kącie, w taki sposób, że 

siedząc przy niej nic nie widziałem. Nie zrezygnowałem z gry. Chciałem tylko przyzwyczaić 

dziewczynę i siebie do mniej częstych spotkań. Ale okno było wyraźnie niezadowolone, 

zmuszając mnie na różne sposoby, żebym co rusz się ku niemu odwracał. Raz był to przeciąg, 

szarpiący firankę, ptak stukający w parapet, innym razem deszcz, uderzenie kamienia 

rzuconego przez jakieś dziecko z podwórka. Nie reagowałem na te drobne zaczepki i w ciągu 

kilku dni udało mi się nadrobić zaległości. Okno wyraźnie przegrywało, gubiło całą 

okienność, tak ciężko wypracowaną, niebezpiecznie staczając się do roli okna nie 

potrafiącego mnie niczym zainteresować. 

Gra z dziewczyną toczyła się powoli dalej. Od czasu do czasu, chcąc rozprostować 

kości, stawałem przy firance i patrzyłem na pojawiające się jasne włosy i pociągłą twarz. 

Podobała mi się coraz bardziej. Za każdym razem podziwiałem jej pełen wdzięku sposób 

odwracania głowy, ułożenie rąk przy trzymaniu jakiegoś przedmiotu, jak tamtego popołudnia, 

kiedy przetrawiwszy szczególnie długi akapit zbliżającej się do końca powieści, podszedłem 

do firanki i zobaczyłem, że postawiwszy na parapecie miskę, wraca z niedużym, różowym 

przedmiotem, zawiniętym w coś białego. Położyła go w otwartym oknie i zaczęła myć, 

delikatnie, przekrzywiając w skupieniu głowę. Coś sprawiło, że zamarłem i starałem się nie 

uronić niczego z obserwowanej sceny. Z pewnością wiedziała, że stoję za firanką, gra toczyła 

się przecież dalej, a mimo to nie wyglądała na zmieszaną, kiedy powoli myła brzuszek 

dziecka, wyciągnięte w górę rączki, łysą główkę, błyszczącą w słońcu. 

W ręczniku leżało dziecko. Poczułem jak krew odpływa mi z twarzy, ale patrzyłem 

nadal, wiedząc, że umyka mi coś ważnego - skąd, mając dziecko, brała czas na 

przesiadywanie w oknie? Starannie wytarła dziecko, owinęła ręcznikiem i podniosła. Obróciła 

się do mnie bokiem i wówczas zorientowałem się w pomyłce. Szepcząc coś, uśmiechając się, 

całując w nieruchome usteczka przytulała - lalkę. Dużą, wspaniałą lalkę, z tych, co potrafią 

płakać, pić i siusiać, mówić „mama”, a zarazem pozwalają spać w nocy, nie potrzebują 

karmienia i noszenia na rękach. 

Usiadłem przy biurku. Dwudziestoletnia dziewczyna z lalką. Pomyślałem, że okno 

przesadziło, chcąc się zemścić za mój brak zainteresowania. Jeszcze tego samego dnia 

ukończyłem powieść. 
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Syzyf 
 

 

 

 

 

 

W połowie stoku, jak zwykle, dopadło go zmęczenie. Niemal w tym samym miejscu, 

co poprzednio, a także dziesiątki razy wcześniej. I właśnie to było największą torturą. Nie 

ciężar, który toczył, lecz ten okrutny schemat, ta przewidywalność, pewność kolejnej porażki. 

Ileż to już razy próbował się oszukać! Udawał, że nie czuje bólu spracowanych 

mięśni; że zmęczenie przychodzi coraz później i coraz wyżej. Okłamywał się, że nabiera 

hartu, że nieustanne powtarzanie ćwiczenia musi w końcu zaprowadzić go na szczyt. Łgał 

samemu sobie, że wysiłek nigdy nie idzie na marne, a energia – czymkolwiek jest – nie 

zatraca się całkowicie po każdym niepowodzeniu. 

Ale doskonale wiedział, że to wszystko nieprawda. Ktokolwiek uczynił go takim, jaki 

był, nie dbał o jego pragnienia i nadzieje bardziej, niż o uczucia insekta. 

Wraz ze wzrostem stromizny czuł jak nadchodzi kryzys. Ziemia, zbyt sypka, by nie 

poddać się ciążeniu, zaczynała się już osuwać. Stok ciągnął się w obie strony jak okiem 

sięgnąć. Nic nie wskazywało, żeby gdzieś tam, w oddali, ukształtowanie terenu było inne. Nie 

miał zresztą dość siły, aby to sprawdzić; całą energię skierował wprost przed siebie, w ten 

jeden punkt na krawędzi ściany, poza którym było już tylko szare, pochmurne niebo. 

Jeden krok, drugi, kolejny... Pchając przed sobą ciężar, wspinał się z mechanicznym 

uporem owada. Ktoś, patrząc z oddali, mógłby go wziąć za maleńkiego chrząszcza. Lecz nie 

było komu patrzeć. Tylko okrutni bogowie urągali mu ze swego wyniosłego Olimpu. 

Nigdy ich nie spotkał. Nigdy im nie bluźnił. Czym więc wzbudził ich gniew? Czym 

zasłużył na to, by dla niego jednego stworzono całe piekło? 

Zamiast wsłuchiwać się w swoje ciało, równie dobrze mógł rozejrzeć się wokół. Nie 

musiał wyczuwać oznak zbliżającego się bólu ramion; wiedział, że nastąpi to w okolicy 

tamtego kamienia. Zawsze następowało. Potem przyjdzie czas na ból nóg – tam, przy tej 

kępie sinolistnych mchów. A jeszcze dalej, tuż przed tamtą skałą, zdarzy się to, o czym wolał 

nie myśleć, lecz i tak myślał – nigdy jeszcze bowiem nie wszedł wyżej. 

Czas nie miał znaczenia. Pamiętał każdy kolejny cykl wspinaczki i upadku, ale nie 

pamiętał, aby choć raz zapadła noc bądź wyjrzało słońce. Nieustannie zachmurzone niebo 

leżało niczym ołowiana płyta, odległe i niezmienne, obojętne jak jego mieszkańcy. Czy czas 

był tylko funkcją gry świateł i cieni? A kiedy ich zabrakło – nastała wieczność? A może 

nicość? Zresztą, czy to nie to samo? 

Nigdy przedtem nie roztrząsał tak subtelnych kwestii. Jego droga życiowa była prosta, 

a umysł nieskomplikowany. Nad wszystkim górował instynkt. Spoglądając wstecz, na dni 

minionej chwały i zwycięstw w walce o przetrwanie, widział to dokładnie. Dostrzegał tyranię 

odruchów, przymus automatyzmu, reżim podświadomych reakcji. Ktokolwiek tak go 

zaprogramował – bogowie czy prawa natury – nie powinien mścić się na swoim narzędziu. 

Lecz kto przeniknie boskie poczynania? Gdzieś za tym ołowianym niebem jego dni zostały 

policzone, a rachunek wypadł zdecydowanie ujemnie. Próżno by teraz dociekać, czy to wina 

bezdusznych liczb, czy oszustwo rachmistrza. 

Ciężar rósł z każdym kolejnym krokiem. To już nie był wysiłek, lecz niemy krzyk 

rozpaczy obolałych tkanek. Spod nóg osuwały się małe lawiny piasku, znacząc stok jasnymi 

smugami. Na chwilę zatrzymał się, ale to nie miało sensu; jego brzemię ciążyło mu bez 

względu na to, czy się poruszał, czy stał w miejscu. Czuł, że to już niedługo. Zdziwiła go ta 



24 

myśl; nie dlatego, że była tak oczywista, lecz dlatego, że tak beznamiętna. Jakby znajdował 

się obok i na zimno oceniał szanse biednego małego robaka pełznącego po piasku. 

Czy bogowie przyjmą jego odkupienie? Czy też cykl nigdy się nie zakończy, a on już 

po kres czasu będzie tkwił w tej pułapce powtarzalności? Czy ktoś gdzieś liczy te wszystkie 

wejścia i upadki? Nic na to nie wskazywało. A jeśli nawet, to i tak nie wiedział, o jaki rząd 

wielkości chodzi. Był jak ślepiec pozostawiony w nieznanym otoczeniu i zmuszony do 

chodzenia w koło – jak mógłby się sam tego domyślić? 

Nie miał pojęcia, do jakiego boga modlić się o litość. Może to i lepiej, bo zgrzeszyłby 

jeszcze bardziej swoją hardą naturą, gdyby tego nie zrobił. Sam zresztą niewiele wiedział o 

litości; jak mógłby zatem oczekiwać jej od innych? Życie było twarde, choć opierało się na 

prostych regułach; najważniejszą z nich było przetrwanie. Wszystkie inne stanowiły tylko jej 

dopełnienie. Nie potrafił prosić – nieważne: boga czy człowieka. Ale też nigdy nie próbował. 

Czyżby teraz nadeszła ta chwila? Czy zdolność pokajania się stanowiła jeden z elementów 

sztuki przetrwania? Czyżby on, uparty i bezwzględny, dumny ze swej umiejętności przeżycia, 

tak naprawdę nie był w stanie zdać tego ostatecznego egzaminu? Czyżby należał do tych z 

góry przegranych? 

Spiął się nagle w sobie, poczuwszy jak ziemia usuwa mu się spod nóg, ale katastrofa i 

tak go zaskoczyła. Zawsze go zaskakiwała. Już spadając, tocząc się w dół zbocza, wiedział, że 

- również jak zawsze - wyjdzie z tego bez szwanku. Bogom nie zależało na rychłym 

zakończeniu okrutnej zabawy. Wiedział też, że za chwilę znów czeka go mozolna 

wspinaczka. 

Zatrzymał się u podnóża, tuż przy swoim brzemieniu. Upadł jednak na grzbiet i leżał 

teraz, przebierając niezdarnie odnóżami. Gdzieś na skraju pola widzenia, poza zasięgiem jego 

słabego wzroku, zamajaczył ogromny, zwalisty cień. Instynktownie zamarł w bezruchu. 

 

 

 

                                                              * 

 

 

 

Chłopiec, pochylony nad piaskownicą, roześmiał się. Szturchnął palcem żuka gnojaka, 

pomagając mu stanąć na nogi. Potem popchnął go w kierunku kulki nawozu i dalej, ku 

piaszczystemu wzgórkowi, pooranemu niezliczonymi śladami owadzich nóg. 

Mógł się jeszcze pobawić. Kolacja dopiero za godzinę. Jak zwykle - nektar i ambrozja. 
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Ballada g-moll 
 

 

 

 

 

 

 

Jesteś stara. Och, wiesz o tym dobrze, nie próbuj zaprzeczać. Zmęczyło mnie już to 

udawanie, kurza ślepota, gdy przychodzi ci spojrzeć w lustro. Popatrz na ręce, wciąż tak 

zwinne, tak młodzieńczo giętkie, ale obciągnięte jakimś zużytym materiałem. Spójrz na 

piersi; dlaczego już dawno przestałaś patrzeć w dół, kiedy się rozbierasz? Słyszysz? Ballada 

g-moll, a w niej cały twój ukochany Chopin. Zawsze cię fascynowało, jak można zmieścić 

siebie całkowicie, bez reszty, w tych dziesięciu minutach. W ilu to już latach ty usiłujesz się 

zmieścić? Spójrz na siebie, stara kobieto, na te pokryte śniedzią ramy. Mówi się o szlachetnej 

patynie czasu - jak można się tak okrutnie mylić? Dziwi cię, że powiedziałam „kobieto”? Nie 

sądziłaś, że to jeszcze ode mnie usłyszysz. Jesteś próżna. Wciąż, a może coraz bardziej. 

Nawet gdy zdejmujesz płaszcz, jak teraz, będąc zupełnie sama w tym okropnym mieszkaniu, 

robisz to tak, jakby na ciebie patrzono. Ach, przepraszam, ciągle zapominam o psie, który 

skamle u twoich nóg o następną godzinę spaceru. Nie dasz mu jej. Jest jesień i wieczory są 

zimne. A poza tym pada i już teraz, zanim zdążyłaś dopilnować, naniósł ci pełno błota. 

Bierzesz smycz i uderzasz go zręcznie, tak, by najbardziej bolało. Po co ten gniew, 

znakomicie udawany, przecież masz jakieś zajęcie. Dzięki temu chwila, kiedy wreszcie 

usiądziesz, trochę się odwlecze. Idziesz do łazienki, chociaż jakaś ścierka znalazłaby się i w 

kuchni. Mijając pokój dziwisz się, że gra radio; wychodząc z psem zapomniałaś je wyłączyć. 

Jakiś koncert, Chopin, pierwsze takty, doskonale ci znane. Umiesz je na pamięć. Twoje ręce 

(wciąż tak zwinne, tak młodzieńczo giętkie), poruszają się, jakby grały. Gdy zamykasz drzwi, 

starasz się nie patrzeć w lustro, ale coś w nie za ciebie patrzy. Spinki się przesunęły, kosmyk 

siwych włosów opadł ci na kark. Trzeba je poprawić! W lustrze urządzone ze smakiem i 

dlatego tak okropne mieszkanie wywraca się na opak. To okrutne, że tak samo nie dzieje się z 

tobą. W radiu trwa wciąż koncert, gdy siadasz na kanapie. Patrzysz na swoje palce i myślisz o 

tych w radiu, które właśnie przebiegły efektowną frazę. Ty również mogłabyś tak grać, 

gdybyś nie była stara, gdyby twoje dłonie (wciąż tak zwinne, tak młodzieńczo giętkie), nie 

były pozbawione oparcia w schorowanym ciele. Apteczka bez dna, oto, czym już jesteś, ty, 

która chciałabyś grać coś tak nieśmiertelnego, jak ballady Chopina. Dzisiaj znów masz bóle 

od samego rana. Pies, którego już dwukrotnie niepotrzebnie zbiłaś, wie o tym najlepiej. Stoi 

teraz, przypatrując się tobie, z pyskiem pełnym ciekawości i lęku. Pies i stary magazyn, 

wyczytany do reszty, to twój cały dzień. I radio, przy którym dłonie oszukują siebie, słuchając 

Chopina. 

Idziesz do kuchni. Jakże nienawidzę tego ociężałego kroku, chudych nóg, niosących 

równie chudy tułów, jakby dźwigały olbrzyma. Ileż wysiłku włożonego w przenoszenie 

pustki, garści spopielonych wspomnień - wszystkiego, co w tobie zostało. Człapiesz do 

kuchni otoczona tłumem, który ciągle rośnie, który wieczorem, jak zawsze, nie pozwoli ci 

zasnąć. Nie jesteś przecież sama, wśród wieczornych gości możesz znów błyszczeć, możesz 

czerpać rękoma Chopina, czuć go pod palcami bez pośrednictwa klawiszy, tego tak 

niedoskonałego medium. Bierzesz szklankę. Przełykanie zawsze przychodziło ci z trudem, a 

dziś jeszcze od samego rana masz bóle. Popijasz proszki surową wodą; co by na to powiedział 

twój lekarz? Ale przecież on nie wie, co to znaczy „masz bóle”, nie wie, co to zmęczenie, 

odrętwienie dłoni (wciąż tak zwinnych, tak młodzieńczo giętkich), opartych na nie 

istniejących klawiszach. 
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Jesteś znużona. Nareszcie, lecz zbyt późno. Nareszcie, bo tak długo na tę chwilę 

czekałam. I zbyt późno, bo już sama nie potrafisz odpocząć. Przecież twoi przyjaciele znów 

się zejdą pod wieczór. Znów im zagrasz Chopina, znów przegadasz pół nocy. Więc pomogę ci 

odpocząć. Och, nie musisz dziękować, to mi nie sprawi kłopotu. Moje ręce, tak zwinne, tak 

młodzieńczo giętkie, zrobią to, jakby naciskały klawisze. Jakby grały twego ukochanego 

Chopina. Słyszysz? Ballada g-moll, zamykająca koncert, w której i ty kiedyś próbowałaś się 

zmieścić. Teraz uda ci się, jeszcze trzy minuty, moje dłonie, zaciśnięte na twej starczej szyi, 

zmieszczą cię w nich, jak zmieściły już tyle razy Chopina. Pies, który mnie nie widzi, wierci 

się niespokojnie, skamle, wreszcie zaczyna szczekać; jedyna żywa istota, którą do końca 

przerażasz. Oczy wychodzą ci z orbit; to śmieszne, te oczy, które ostatnio patrzyły już tylko 

do środka. Nogi dostają drgawek, dłonie, o których sądziłaś, że są wciąż tak zwinne, tak 

młodzieńczo giętkie, zdradzają cię również, nie mogąc wywalczyć nawet odrobiny powietrza. 

Ściskam mocniej w rytm ostatnich akordów. Pies ujada jak oszalały, na schodach słychać 

głosy rozwścieczonych sąsiadów, jest już przecież po dwudziestej drugiej. Twoja dłoń zdziera 

ze stołu obrus, szklanka spada i pęka, rozlewając wodę. Pies niezdecydowanie milknie. 

Patrząc wciąż na ciebie, zaczyna ją zlizywać, powarkując już tylko i podczas gdy 

sztywniejesz, cichniesz, odpoczywasz, wciąż ją spija, poddając się instynktowi, który już 

wcześniej wszystkich od ciebie odsunął; instynktowi życia. Od ciebie, która jesteś mną za 

pięćdziesiąt lat, o której nie potrafię przestać myśleć bez strachu i obrzydzenia, i którą 

codziennie po wielekroć zabijam. 

Łomot do drzwi. To sąsiad z góry, któremu zakłóciłaś sen. Za nim inni. Cała 

kamienica. Cała sala, zrywająca się z miejsc na widok młodej pianistki, mdlejącej podczas 

koncertu. Wszyscy, którym zakłóciłyśmy ten sen - Chopina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Autobus 
 

 

 

 

 

 

 

Autobus jechał zbyt szybko po oblodzonej jezdni, co wyraźnie niepokoiło niektórych 

pasażerów, zwłaszcza dwie panie, siedzące przy trzecich drzwiach. Już od dłuższej chwili 

zamieniły najnowsze ploteczki na głośne uwagi o kierowcy. Ponieważ stać było trudniej, jakiś 

mężczyzna zdenerwował się, że mówią o czymś, co ich nie dotyczy. Wywiązała się dyskusja, 

w której milczącymi sekundantami była reszta pasażerów, głównie znajdujący się w okolicy 

trzecich drzwi; z powodu tłoku nie sposób było się oddalić. Zrozumiała niechęć ludzi do 

chodzenia po mrozie potęgowała ścisk; na każdym przystanku przybywało kilkanaście osób, 

prawie jak w godzinach szczytu, chociaż była zaledwie dziewiąta rano. O tej porze otwierano 

sklepy. Grupka nowych pasażerów, którzy zdążyli już coś kupić, zagłuszyła pojedynek 

nerwowego pana z dwiema paniami, tym skuteczniej, że wraz z innymi, również 

wybierającymi się na zakupy, tworzyli w autobusie większość. Szpakowatego mężczyznę, 

siedzącego na pojedynczym fotelu obok kasownika, najbardziej denerwowały postoje na 

światłach; ani szybka jazda, ani zakupy w ogóle go nie obchodziły. Natomiast jego sąsiadka, 

zajmująca wraz z dwojgiem dzieci podwójne siedzenie, zdecydowała się wysiąść przy 

najbliższym sklepie. Chudy chłopak, stojący nad nią, musiał się odsunąć, żeby mogła przejść. 

Na przystanku pasażerowie w okolicy trzecich drzwi, po krótkim zamieszaniu, 

przeżyli chwilę zdumienia. Jeden z wsiadających mężczyzn najwyraźniej pomylił pory roku; 

miał na sobie koszulkę bez rękawów i sportowe trzewiki. Z obojętną miną, uprzedziwszy 

innego mężczyznę, opadł na opróżnione przez panią z dwójką dzieci siedzenie. Kobiety nie 

lubiące szybkiej jazdy obróciły się jednocześnie, jak dwie marionetki, mimo że patrzeć w tył 

było z pewnością niewygodnie. Za ich przykładem poszła większość osób, chociaż niektórzy 

robili to bardziej dyskretnie. Pod wrażeniem tego ogólnego ruchu zaciekawienie wykazał i 

pan siedzący przy kasowniku, aczkolwiek dość powściągliwie. Chudy chłopak, który znalazł 

się mimo woli blisko centrum zainteresowania, nie wydawał się zachwycony z tego powodu; 

było jasne, że najchętniej zmieniłby miejsce, gdyby mógł. Pogardliwa obojętność, którą sobie 

narzucił, nie pozwalała mu patrzeć wprost na dziwnego pasażera; dopiero po dłuższej chwili, 

gdy autobus ruszył z kolejnego przystanku i kilkoro nowych pasażerów wlepiło ciekawski 

wzrok w nietypowo ubranego mężczyznę, spojrzał na niego po raz pierwszy. Nagie ramię 

nieznajomego znajdowało się tuż obok jego dłoni, ubranej w rękawiczkę i trzymającej 

uchwyt, i z bliska widział, że na tym ramieniu nie ma ani śladu gęsiej skórki, ani jednego 

uniesionego z zimna włoska. 

Autobus powoli zakręcał. Przebycie następnych stu metrów zajęło mu ponad pięć 

minut; trzykrotnie stawał na światłach. W tyle, tuż za mężczyzną siedzącym przy kasowniku, 

chichotało półgłosem kilka uczennic. Śmiech trafiał chudego chłopaka, jakby skierowany był 

do niego. Z niechęcią pomyślał o tych smarkulach, od których był niewiele starszy; nie znosił 

wścibstwa i nachalnej ciekawości. Te idiotki gotowe śmiać się ze wszystkiego, na co same nie 

potrafiłyby się zdobyć. Podobnie zresztą pozostali: szpakowaty facet, który udaje, że nie 

patrzy, ale nie bardzo mu to wychodzi, te dwie kokoty z przodu, mające wspaniały temat do 

plotek, kilkoro innych, zaglądających ponad głowami. Dziewczyna, która usiadła na miejscu 

przy oknie tuż przedtem, zanim sąsiednie zajął ten dziwny pasażer, odsunęła się od niego 

trwożliwie, wtulając się w sam róg siedzenia, jakby nagie ramię mężczyzny przypominało jej 
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nagość pająka czy coś równie obrzydliwego. Pewnie by wstała, gdyby nie fakt, że straciłaby 

miejsce. 

Para pokryła okna, całkowicie je zamazując. Aby coś dostrzec, chudy chłopak musiał 

wychylić się w przód, do małego skrawka wytartej ze szronu szyby przy sąsiednim siedzeniu. 

Wewnątrz autobusu było prawie tak zimno, jak na dworze; grzejniki nie działały i jedynym 

ciepłem, nieznacznie podnoszącym temperaturę, było ciepło kilkudziesięciu stłoczonych 

ludzkich ciał. Żałosna namiastka dla kogoś, kto zmarzł na przystanku. Tymczasem bezruch 

jeszcze wzmagał zimno; chłopak czuł, jak powoli drętwieją mu palce dłoni, trzymającej torbę. 

Z powodu tłoku nie mógł zmienić ręki i przełożyć torby do tej, która spoczywała na 

uchwycie, a w którą było mu cieplej. Drobne ruchy, jakie wykonywał, ułatwiały jedynie 

przestąpienie z nogi na nogę. 

W pobliżu centrum miasta chudy chłopak, coraz bardziej spięty z powodu tej 

idiotycznej sytuacji, pomyślał, że facet powinien tu wysiąść, że tu wysiada większość ludzi, 

ale już w ostatniej chwili, na sekundę przed zatrzymaniem się autobusu zrozumiał, że tamten 

jednak nie wysiądzie - jego plecy ani drgnęły, a nagie ramię, spoczywające wciąż nie dalej, 

niż o kilka centymetrów od dłoni chłopaka, trzymającej uchwyt, pozostało leniwie 

rozluźnione. Słysząc wokół szmer nowego tłumu, nowych ciekawskich, którzy wypełnili 

autobus, chłopak rozpaczliwie uwiesił się oczami tego jednego punktu, byle tylko nie widzieć 

szyderczych spojrzeń, skierowanych tuż koło niego, ale tak blisko, że prawie do niego. 

Patrząc na to ramię, wodząc wzrokiem po silnie zarysowanych mięśniach, pomyślał, że ten 

widok, ta nagość teraz, zimą, ma w sobie coś z nieprzyzwoitości obnażonych jelit w atlasie 

anatomicznym. Tak, jakby odrażające wydawało się wszystko bardziej obnażone od 

otoczenia: od dziewczyny w kożuchu - facet w podkoszulku i od nas nagich - te odkryte jelita. 

Jakby kolejno zrzucane, coraz głębsze warstwy cebuli. 

Szron nadal uniemożliwiał zobaczenie czegoś za oknem. Gdyby chłopak mógł zrobić 

dwa, trzy kroki do przodu, trafiłby akurat na oczyszczony skrawek szyby, ale tłok nie zelżał 

nawet przy dworcu; zwalisty jegomość w kożuchu, stojący tuż przed nim, nie zdradzał 

najmniejszej ochoty do wysiadania. Irytacja narastała gdzieś w żołądku i chudy chłopak z 

coraz większą niechęcią myślał o tych wszystkich zaciekawionych twarzach, których wzrok, 

padając na wariata w podkoszulku, ześlizgiwał się również po nim, jakby czegoś oczekiwali, 

jakby do niego, jako stojącego najbliżej, należało przyjęcie jakiejś określonej postawy. W 

dodatku ten facet tuż przed nim, który przez swój kożuch nawet nie czuje, że jego potężne 

plecy przy byle wstrząsie gotowe są zmiażdżyć chłopakowi nos. I świadomość, że w gruncie 

rzeczy jest śmieszny ze swoim zacietrzewieniem, z zaciśniętymi szczękami, taki sobie 

kogucik, po którym ktoś podobny do tego bydlaka w kożuchu może przejść i nie będzie nawet 

wiedział, że kogoś nadepnął. 

Nakazał sobie ponownie całkowitą obojętność i bezruch, lecz w okolicy rynku poczuł, 

że lewa ręka, trzymająca torbę, coraz bardziej drętwieje z zimna i wysiłku. Poruszył nią z 

trudem i nagle, zapomniawszy o swoim nakazie, przerzucił wzrok na prawą, w którą wciąż 

było mu cieplej. W jego niespodziewanym ruchu i oczach musiało być coś intrygującego, bo 

nie patrząc, poczuł na sobie kilka zaciekawionych spojrzeń i rozbudzone zainteresowanie. Ale 

już nie zwracał na to uwagi. Postawiwszy torbę, długim, zdumionym ruchem zdjął prawą 

rękawiczkę, która była już gorąca, i wyciągnąwszy dłoń, jakby wyrażał na wszystko zgodę, 

umieścił ją grzbietem do góry, po czym powoli obrócił grzbietem na dół, w strumieniu 

wspaniałego ciepła, bijącego jak z pieca od obnażonego karku i ramienia mężczyzny. Ciepła, 

które poczuli już przez swoje kożuchy - i dziewczyna obok, trwożnie wciśnięta w kąt 

siedzenia, i stojący najbliżej, i nawet wściekający się z powodu postojów na światłach facet 

przy kasowniku. 
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Morderca 
 

 

 

 

 

 

 

Podobno brzytwą golą się prawdziwi mężczyźni. Ale on od wypadku nie może się 

golić nawet żyletką. Ma elektryczną maszynkę, lecz to nie to samo. Tak dobrze nie zbiera, jak 

brzytwa. I nie ta przyjemność. Nie ma tego chłodnego błysku stali, gładkiego ruchu od gardła 

ku brodzie, zawsze w tym kierunku, pod włos. Kiedyś lubił się golić, wstawał rano chętnie, 

teraz robi to z musu, żeby nie wyglądać jak włóczęga, i z trudem zwleka się z łóżka. 

Ten wypadek... Wszyscy tak to nazywają. Wstał wtedy jak zwykle wcześnie, zaczął 

się golić i nagle z przerażeniem zobaczył w lustrze, że jego własna ręka, jego własną brzytwą, 

przy tym ruchu od szyi ku brodzie, podrzyna mu gardło. Widział to doskonale, lecz nic nie 

mógł zrobić; ręka była obca, jakby ktoś inny nią kierował, jakby była zimnym, wynajętym 

mordercą. 

Odratowali go. Podobno był cały we krwi, gdy wyskoczył na korytarz. Z żoną nigdy 

nie rozmawiał na ten temat. Gdy wyszedł ze szpitala, miał urodziny; wtedy kupiła mu w 

prezencie tę elektryczną maszynkę do golenia. Jest jej wdzięczny, że tak to załatwiła. 
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Kirke 
 

 

 

 

 

 

 

 

Każda ze smoczych głów miała czerwonawy kolor, odrażający wygląd i dziurkę w 

mózgu. Na przewleczonym tamtędy rzemieniu wisiało ich kilkanaście. Jaspisowy naszyjnik 

był najbardziej wyróżniającym się z kilku, jakie otaczały szyję ukrytą pod wysokim golfem. 

Przy każdym ruchu głowy o kołnierz uderzały długie, szerokie kolczyki z misternie 

splecionych jadeitowych i turkusowych płytek. Twarz, otoczona tym chaosem barw i faktur, 

miała na poły kpiący, na poły kokieteryjny wyraz. 

W taki właśnie sposób pierwszy raz ją zobaczyłem – najpierw te wszystkie 

niepotrzebne szczegóły, potem dopiero ją samą. I tak już zostało. Bezustannie zmieniane 

ozdoby – naszyjniki, wisiorki, medaliony, kolczyki i bransolety – przysłaniały ją, jakby 

chciała się w nich ukryć. A do tego jej nieprawdopodobne pomysły, pasje i fobie. Gdy 

wieczorem zobaczyła pająka, nie zabijała go, bo mogłoby to przynieść pecha. Nigdy nie 

stawiała torebki na podłodze, żeby nie „odeszły” od niej pieniądze. Wolała zostawić coś w 

domu, niż się po to wrócić. Okna, szczególnie otwarte, były dla niej dziurami, przez które 

ulatywała pomyślność; aby temu zapobiec wieszała na framudze coś czerwonego. 

Kolekcjonowała toporne wyroby z kamionki, które wyglądały jak lepione w bokserskich 

rękawicach. Wierzyła w promieniowanie kształtu i energię piramid. Za swój szczęśliwy 

kamień uważała nefryt, choć nie nosiła żadnej nefrytowej biżuterii. Urządziła dom zgodnie z 

kanonami feng shui. Nigdy nie wyrzucała chleba. Nie pozwalała też na wieczorne wynoszenie 

śmieci. Czy trzeba jeszcze dodawać, że była wegetarianką? 

Ale to wszystko nic wobec kotów. Powiedzieć, że je lubiła, to tak, jakby stwierdzić, że 

woda to tlenek wodoru. Niby prawda, lecz czy na tej podstawie można sobie wyobrazić 

kąpiel? 

Znajomość z nią wymagała akceptacji faktu, że koty będą wszędzie i zawsze. Grube, 

chude, leniwe i zwariowane, stare i młode, mniej lub bardziej wredne – słowem, koty w 

każdym stadium swej pokręconej egzystencji. Mnóstwo kotów. Nigdy wcześniej nie 

widziałem tylu tych zwierząt naraz. I odwrotnie – nigdy tyle kotów naraz nie widziało mnie. 

 

 

 

 

 

- Masz bzika, wiesz? 

- Wiem. 

- Chodzi mi o te koty. To nienormalne. Czuję się jak w schronisku dla zwierząt. 

- Nie lubisz zwierząt? 

- Nie zaczynaj. Oczywiście, że lubię zwierzęta. Kiedy byłem dzieckiem zawsze w 

domu był pies. Potem nie było już możliwości, ani czasu... 

- Twoje dzieci nie chciałyby mieć psa? 

- Pewnie tak, ale kto by się nim zajmował? Na pewno nie one. Wiesz jakie są dzieci – 

przez tydzień słomiany ogień, potem rzucają zabawkę w kąt. A mnie przecież nigdy nie ma. 

- A twoja żona? 
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- Nie chce i wcale jej się nie dziwię. Wszystko spadłoby na nią. Nie mogę niczego 

narzucać, skoro przez pięć dni w tygodniu jestem o czterysta kilometrów stamtąd. 

- Dobry z ciebie mąż... 

- Przestań. 

- Mówię serio. 

- Masz bzika. 

- Wiem. 

 

 

 

 

 

Jej dom jest zbyt stary jak na tę okolicę, pełną tandetnych budynków z wielkiej płyty. 

Otoczony ogrodem, rozsiadł się na skraju nowego osiedla niczym wyrzut sumienia, 

przypomnienie o czasach, gdy domy miały duszę. Kiedy znalazłem się tam po raz pierwszy, 

poruszył we mnie odległe wspomnienie dzieciństwa w podobnym domu, daleko stąd. 

Zabawne. Nie wiem czy znalazłbym choć dwie osoby mogące powiedzieć o mnie, że 

jestem sentymentalny. 

 

 

 

 

 

Leżymy w półmroku sypialni, milczący i zaspokojeni. Ciemność porusza się, pączkuje 

czworonożnymi plamami czerni, które rozpoczęły już swój taniec wokół nas, przez nas i po 

nas. 

Jej pierwszą czynnością po seksie jest zawsze otwarcie drzwi sypialni. Za nimi czeka 

już zniecierpliwiona zgraja kotów, nieprzywykłych do respektowania zakazu wstępu do 

jakiegokolwiek pomieszczenia w tym domu. Zamykamy drzwi na moje wyraźne życzenie. 

Zażądałem tego, gdy podczas jednego z pierwszych naszych miłosnych uniesień któryś z 

kotów wskoczył mi na plecy, być może z chęci przyłączenia się do zabawy. Jego pani dostała 

ataku śmiechu, a ja na długie tygodnie nabawiłem się zahamowań. 

Po otwarciu drzwi wszystko wraca do normy – my leżymy pieszcząc się i milcząc, a 

koty zajmują swoje ulubione miejsca, chwilami tylko prychając na siebie i przepychając się. 

Na ogół nie wchodzą sobie w drogę, jakby wiedziały coś, czego ja czasami nie jestem pewien 

– że jej miłości wystarczy dla każdego z nas. 

W słabym świetle ulicznych latarń, rozpraszającym ciemność sypialni, patrzę na jej 

ciało i po raz setny podziwiam naturalność, z jaką - ona, która na co dzień zakłada na siebie te 

wszystkie fatałaszki i ozdoby, spod których niemalże jej nie widać - traktuje swoją nagość. 

Chciałbym być równie swobodny, ale chyba mi to nie wychodzi. Moje czterdzieści siedem lat 

odcisnęło piętno także na mojej duszy; trudno pogodzić się z nieuchronną krągłością w pasie i 

miękkością bicepsów. Litościwy półmrok jest więc bardzo pożądany. 

Za to jej trzydzieści cztery lata to tylko przypadkowa liczba, wypisana na mokrym 

piasku plaży tuż przed nadejściem fali. Kiedy woda odpłynie nikt nie będzie pamiętał, o jaką 

liczbę chodziło. 
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- Naprawdę nie widzisz nic dziwnego w posiadaniu tylu kotów? 

- Ja ich nie posiadam. Są moimi gośćmi. Przychodzą i odchodzą kiedy chcą. Nawet 

ich nie liczę. 

- No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że masz z nimi mnóstwo kłopotów. 

- Pamiętasz Greka Zorbę? Twierdził, że życie to kłopoty, dlatego aby czuć, że się żyje, 

trzeba szukać kłopotów. 

- Wątpię, żeby Zorba miał na myśli sprzątanie kocich odchodów. 

- Kto wie? Był na to wystarczająco szalony. 

 

 

 

 

 

Jej kocia komuna to przykład kompletnej anarchii. Nie ma tu przywódców, liderów 

ani autorytetów. Nawet ona sama musi się stosować do tej zasady braku wszelkich zasad. 

Przychodzi jej to zresztą bez trudu; ma wrodzoną skłonność do skrajnego indywidualizmu. 

Jako wzięta rzeźbiarka może sobie na to pozwolić. Lecz ta niechęć do uświęconych reguł 

manifestuje się nie tylko w jej pracach. 

Zadziwiające jest to odrzucenie wszystkich kanonów przez kogoś spętanego tyloma 

przesądami i rytuałami. To tak, jakby iść przed siebie, bezustannie spluwając przez lewe 

ramię. 

Choć lubi twierdzić, że jej dom to raczej chwilowa przystań, niż ostoja kotów, 

większość z nich, trafiwszy tu, donikąd się już nie wybiera. Kilka nauczyłem się 

rozpoznawać; są stale przy niej, jakby ciągle niesyte jej obecności. Ich wrogość względem 

mnie jest wręcz namacalna. To tłuste, wielkie kocury, zazdrosne o każdą chwilę, którą ona 

poświęca mnie. Nie ufam im za grosz. 

 

 

 

 

 

Teren wokół jej domu trudno nazwać ogrodem. To raczej miejscowy odpowiednik 

amerykańskich bad lands. Prace polowe nie należą do jej ulubionych zajęć. Odnoszę też 

wrażenie, że jej umiłowanie natury nie obejmuje istot z liśćmi zamiast futra. 

Ale może ją krzywdzę. Może piękno ogrodu tkwi nie we francuskiej sztuczności, lecz 

w angielskiej nonszalancji? 

Stare domy, z ogrodami o jabłoniach pamiętających Franciszka Józefa, są jak 

tajemnicze, pożółkłe dagerotypy pośród barwnych, lecz trywialnych polaroidów. Nie może 

się z nimi równać żadna nowoczesna willa, choćby nawet o niebo funkcjonalniejsza. Stary 

dom w jakiś sposób czerpie siłę wprost ze źródła boskiej wszechmocy. Tworzy własny świat. 

Tka osnowę rzeczywistości według swojego projektu. Wątpię czy koci raj mógłby powstać w 

zwykłym domku jednorodzinnym. 

 

 

 

 

 

- Boję się twoich kotów. 

- Jesteś niemądry. 

- Nienawidzą mnie. 
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- To tylko koty. 

- Być może, ale tych „tylko kotów” jest trzydzieści. Za co one mnie tak nienawidzą? 

- Wydaje ci się. Po prostu, muszą się przyzwyczaić. 

- Rok im nie wystarczył? Pies dawno by mnie już zaakceptował. Ale te koty... 

Właściwie dlaczego masz ich tak dużo? Tak bardzo je lubisz? 

- Rozmawialiśmy już o tym tyle razy... Dlaczego sądzisz, że łatwiej mi będzie dzisiaj 

wytłumaczyć to, czego nie potrafiłam wyjaśnić wcześniej? 

- To chyba proste wiedzieć, czy się coś lubi, czy nie. 

- Gdyby to było takie proste świat nie potrzebowałby psychologów. A ty już dawno 

byś się rozwiódł. 

- Nie odwracaj kota ogonem! Przecież wiesz, że to nie takie proste. 

- Właśnie o tym mówię. 

- Ale ja nie mam wątpliwości co do swoich uczuć. Kocham cię. 

- Wiem. 

- Mówię serio. Nikomu jeszcze tego nie mówiłem. 

- Wierzę. 

- Nigdy cię nie opuszczę. 

- Oczywiście, że nie. 

 

 

 

 

 

Leżymy, głaszczemy się i całujemy, i jestem prawie pewien, że to, co kiedyś 

obiecywałem, było prawdą. Lecz przyrzeczenia też są tylko słowami wypisanymi na piasku 

przed nadejściem fali. Przypływu nie da się zatrzymać. Można tylko przechować słowa w 

pamięci. Lub udać, że ich nigdy nie było. 

Żywiołem, który nic sobie nie robi z moich obietnic, jest praca. Przed dwoma laty 

stałem przed prostszym wyborem: przenieść się do Warszawy, gdzie moja firma miała swoją 

centralę, lub szukać sobie nowej pracy. Nikogo nie obchodziło, że będę musiał pokonywać 

czterysta kilometrów, aby zobaczyć żonę i dzieci. Robiłem to zresztą sumiennie, tydzień w 

tydzień, miesiąc po miesiącu. 

Dziś w równaniu widniała jeszcze jedna zmienna. To komplikowało rozwiązanie, choć 

rachunek był nadal prosty: mogłem wrócić tam, skąd przyjechałem - a więc i do rodziny - lub 

szukać sobie nowej pracy w Warszawie. Moja firma po raz kolejny zmieniła strukturę, co 

zapewne było wynikiem rynkowego rozchwiania branży. A zmiany mają zawsze swoich 

zwycięzców i swoich przegranych. 

 

 

 

 

 

Wokół jej domu zawsze panuje cisza, choć w pobliżu rozsiadły się wieżowce 

wielkiego osiedla. Nie ma tu wszędobylskich dzieci ani hałasujących samochodów. Nawet 

ona sama zostawia auto dalej, na poboczu ulicy, nie wjeżdżając na podjazd. Z początku 

uznałem to za dziwactwo; teraz również i ja pokonuję tych kilkadziesiąt ostatnich metrów 

pieszo. 

Ta enklawa spokoju ma też swoje minusy. Usypia czujność. Łatwo zatracić tu instynkt 

walki. Jest dobra na przystań dla zmęczonych bohaterów, a nie jako punkt wyjścia do 

codziennych zmagań o przetrwanie. 
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Ale dla niej to bez znaczenia. Ma tu wszystko, czego jej trzeba. Zmaga się tylko ze 

swoimi fobiami, a i z tego potrafiła uczynić rodzaj sztuki. Niekiedy, będąc u niej, odnoszę 

wrażenie, że nie jestem w domu, lecz wewnątrz jej kolejnej instalacji. Nawet jeśli tak, to 

jedno jest pewne – żeby w tym uczestniczyć nigdy nie potrzebowałem Zachęty. 

Wiem, że będzie mi tego brakować. 

 

 

 

 

 

- Dlaczego akurat koty? Czy chodzi o ich ezoteryczną aurę i egipskie pochodzenie? To 

by nawet do ciebie pasowało. 

- Bo noszę te wszystkie bransolety i naszyjniki? Nie dostrzegasz niczego więcej? 

- Wątpię, żebyś chciała, by ktokolwiek dostrzegł więcej. 

- Czy to znaczy, że nie warto próbować? Tak łatwo się poddajesz? Gdyby na widok 

tabliczek z zakazem wstępu wszyscy się zatrzymywali, nie byłoby sensu ich wywieszać. 

- Mam rozumieć, że otaczasz się tajemnicą tylko po to, żeby prowokować próby jej 

przełamania? 

- Przecież jestem kobietą. 

- A jaką rolę odgrywają w tym koty? 

- One jedne zostały dopuszczone do tajemnicy. A nawet są jej częścią. 

- Czym sobie na to zasłużyły? 

- Należałoby raczej powiedzieć, że nie udało im się tego uniknąć. 

- Mam nadzieję, że mnie także się nie uda. 

- Nigdy się nie udaje. 

 

 

 

 

 

Czy mógłbym jej nie powiedzieć? Wyjechać bez pożegnania? Okłamać ją, że wrócę? 

Leżąc przy niej w tę ostatnią wspólną noc, myślami wciąż błądzę po omacku w tym 

mrocznym labiryncie, który rozciąga się między absolutną prawdą a całkowitym kłamstwem. 

Jest tam wiele mniej lub bardziej wstrętnych zaułków, pełnych ćwierćprawd i półkłamstw na 

każdą okazję. 

Czego szukam? Poręcznego łgarstwa? A może tego, czego tam wcale nie ma – 

usprawiedliwienia dla samego siebie za tchórzliwe milczenie aż do ostatniej chwili. Nawet 

teraz, kiedy leżymy przytuleni, nie mam pewności, czy zdołam jej powiedzieć, że jutro 

wyjeżdżam. Na zawsze. 

 

 

 

 

 

Jej ulubiony wisiorek to srebrny talizman przedstawiający Bastet, kociogłową boginię 

starożytnego Egiptu. Lecz jej ulubioną postacią jest inna mityczna kobieta – czarodziejka 

Kirke, która usiłowała zatrzymać Odyseusza zamieniając jego towarzyszy w wieprze. Z 

samym Odyseuszem ta sztuczka jej się wprawdzie nie udała, jednak Kirke zdołała przez rok 

powstrzymać go przed odpłynięciem z jej wyspy. 
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Moja czarodziejka, otoczona swoimi kotami, przypomina zarówno Bastet, jak i Kirke. 

Już dawno utożsamiła obie te postacie, tworząc na swój użytek nowe, synkretyczne bóstwo – 

coś w rodzaju uniwersalnej bogini ze stadem kotów, zamiast wieprzy. 

Czyżbym zatem się mylił, co do pochodzenia jej ulubieńców? Być może to nie są 

zwykłe dachowce, lecz zaklęte dusze zagubionych żeglarzy, zagnanych przez nieprzychylne 

wiatry na jej zwodniczo piękną wyspę? A dlaczego właśnie koty? Ot, taki znak czasów – 

trudno byłoby dziś przecież trzymać w domu stado wieprzy. 

 

 

 

 

 

- Jesteś zabawny. Stado wieprzy, a to dobre! 

- Wieprze czy koty, jaka różnica? To i tak drobiazg, w porównaniu z tym, na co stać 

dzisiejsze feministki. 

- Homer był mizoginistą. Kobiety wcale nie marzą o pognębieniu mężczyzn. 

Wystarczy nam, że same nie jesteśmy gnębione. 

- A lady Makbet? 

- Szekspir też był mizoginistą. 

- To pewnie Curie-Skłodowska również? 

- No tak, pamiętam „Seksmisję”. Ale tam kobiety chciały po prostu mieć spokój. A że 

trochę przerobiły historię... Mężczyźni, niszcząc męskie geny, zmienili przyszłość. One tylko 

odrobinę zmieniły przeszłość. 

- Tylko? Przecież kto panuje nad przeszłością, ten panuje nad teraźniejszością i 

przyszłością. 

- Trudno dyskutować z Orwellem. Choć, na szczęście, jego „Rok 1984” nigdy nie 

nadszedł. 

- Nieprawda. Jesteś za młoda, żeby to pamiętać, ale ja już się wtedy goliłem. Żyletki w 

naszym roku 1984 były towarem równie deficytowym, jak to przepowiedział Orwell. 

- Trudno to uznać za proroctwo stulecia. 

- Gdybyś była wtedy mężczyzną nie byłoby ci do śmiechu. 

- Tobie tym bardziej, gdybyś był wtedy kobietą. Wy nie musicie golić nóg. 

- Fakt. Orwell o tym nie wspomniał. 

- Bo też był mizoginistą. 

 

 

 

 

 

Decyzja nie mogła być inna, choć nie przyszła mi łatwo. Kiedy rok temu poznaliśmy 

się, niemal od razu zostaliśmy kochankami. To sprawia, że nasz związek wydaje mi się 

dłuższy. Złudne wrażenie, szczególnie kiedy zestawi się tych kilkanaście miesięcy z 

kilkunastoma latami mojego małżeństwa. 

Nawet ona pewnie przyznałaby mi rację. Gdybym odważył się jej o tym powiedzieć. 
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Nasze noce przypominają wzburzone morze – fale uniesień przedzielają doliny 

spokoju. W takich chwilach dryfujemy leniwie, w półśnie, obywając się niemalże bez słów. 

Lecz dziś jest inaczej. Nieuchronność rozstania i niemożność wyznania jej prawdy 

utrzymują mnie w stanie wewnętrznego wrzenia. Słyszę siebie, paplającego coś bez sensu, i 

mam nieodpartą pewność, że ona także dostrzega to moje ożywienie, zbyt sztuczne, aby nie 

wzbudzić podejrzeń. 

Kiedy wychodzę do łazienki, czuję jej wzrok na swoich plecach. Choć ani jednym 

słowem czy gestem nie dała mi do zrozumienia, że domyśla się powodu mojego 

zdenerwowania, nie mam wątpliwości, iż coś przeczuwa. 

Ucieczka do łazienki to mój kolejny żałosny wybieg służący zyskaniu na czasie. Lecz 

na czasie do czego? Do namysłu, czy się z nią rozstać? Przecież jestem już od dawna 

zdecydowany. Na czasie do namysłu, czy jej powiedzieć? A czy zwykła przyzwoitość, nie 

mówiąc już o miłości, wymaga namysłu? 

Stojąc przed lustrem czuję do siebie wstręt. Czas oszczędził moją twarz, co 

przyznawali wszyscy, którzy, ku swojemu zaskoczeniu, dowiadywali się, ile mam lat. 

Wyglądało na to jednak, że również mojemu charakterowi daleko do dojrzałości. Mój ojciec 

często mówił o cywilnej odwadze. Lecz już dawno to pojęcie trafiło na śmietnik historii. 

Wracam do sypialni ze skurczonym żołądkiem i decyzją o wyznaniu jej prawdy. Moje 

kroki tłumi wykładzina. Pomimo powziętego zamiaru, w głębi duszy mam nadzieję, że 

zasnęła i że dzięki temu uzyskam odroczenie wyroku. 

Myliłem się jednak. Bogini nie okazała się dla mnie łaskawa. 

 

 

 

 

 

- Czy każdy z twoich kotów nosi jakieś imię? 

- Kiedyś nosiły imiona. 

- U poprzednich właścicieli? Przecież nie możesz znać tych imion. A co z tymi, które 

do nikogo nie należały i w ogóle nie zostały nazwane? Nie nadajesz im swoich imion? 

- Imię to nie etykietka, którą można nakleić na poprzednią. 

- A jakie znaczenie może to mieć dla kotów? Właściciele zwierząt często zmieniają im 

imiona wedle gustu. 

- Już ci mówiłam, że nie jestem ich właścicielem. 

- Pamiętam. Są twoimi gośćmi. Przychodzą i odchodzą, kiedy chcą. Ale czy 

rzeczywiście odchodzą? 

- Żaden nigdy nie chciał. 

 

 

 

 

 

Półmrok sypialni jest wystarczająco rozjaśniony przez światła ulicznych latarń, bym 

na widok rozgrywającej się wewnątrz sceny stanął w drzwiach jak wryty. Widzę jak leży, 

naga i piękna, prężąc się i wijąc z rozkoszy pod dotykiem aksamitnej sierści. Koty, jakby 

tylko czekały aż mnie nie będzie, wypełzły ze wszystkich zakamarków i teraz pieszczą ją, 

swoją boginię i kochankę, ocierając się o jej piersi, podbrzusze i pośladki. 

Wyuzdanie tej sceny powoduje, że mimo woli doznaję wzwodu. Lecz wówczas ona 

odwraca głowę i jej oczy spotykają się z moimi. Nie ma w nich zażenowania czy wstydu, a 

jedynie czułość, w którą – kiedy patrzy na mnie – wkrada się żal i smutek. Czuję jak zapadam 
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się w to spojrzenie, niczego już poza nim nie widząc. Ziemia usuwa mi się spod stóp, a może 

to mój wzrok płata mi figle, bo mam wrażenie, że patrzę na wszystko z dołu, jakbym leżał, 

choć przecież nie czułem upadku. 

Unosi władczo dłoń. 

- Chodź, malutki. Już zawsze będziemy razem. 

Moje łapy posłuszne są jej woli. Kładę się obok niej na łóżku, w gronie swoich 

nieznanych z imienia towarzyszy, o których już nie jestem zazdrosny. Mój dylemat został 

rozwiązany. Odczuwam szczęście, bo teraz mam pewność, że miłości bogini wystarczy dla 

każdego z nas. 
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Fotograf 
 

 

 

 

 

 

Kiedy zobaczył ich razem... Kto to przeżył, ten wie, o co chodzi. Człowiek czuje, jak 

mu nagle gdzieś w mózgu zaczyna kręcić się jakieś oszalałe śmigło, coraz szybciej i szybciej, 

niczym w samolocie, który nie może oderwać się od ziemi. Wszystko robi się, jak płonąca 

fotografia albo odbicie w lustrze w gabinecie śmiechu. I nic, tylko pragnienie, żeby spalić 

fotografię lub rozbić lustro, wszystko jedno czym i wszystko jedno jak, byle zaraz, teraz, 

natychmiast. I światło. Oślepiająco jasne światło lampy błyskowej i palącej się benzyny. 

Jest tu już od roku. Wprawdzie na zewnątrz był już zdrowy, bo oparzenia i skaleczenia 

zagoiły się szybko, lecz sam dobrze wiedział, że gdzieś tam, w środku, to śmigło nie przestało 

się obracać. Kręci się nadal na jałowym biegu. Jego furkot budzi go niekiedy w nocy i trzeba 

wielu silnych ramion, aby je zatrzymać. 

Zdjęcia, które zrobił tamtej nocy, natychmiast mu odebrano. Cieszyło go to, bo nie 

chciał ponownie ich oglądać... Na wiele pytań nie potrafił odpowiedzieć. Odpowiedzi na inne 

tamci nie potrafili zrozumieć. Jak miał im wytłumaczyć, że nie wystarczy nacisnąć migawkę; 

że trzeba jeszcze odpowiednio oświetlić obiekt? Czy byliby w stanie pojąć, że tylko naturalne 

oświetlenie daje odpowiedni efekt? Czas reflektorów i fleszów przeminął; teraz liczy się 

ciemność przełamana czystym blaskiem płomienia. Dlatego musiał ich podpalić. 

Niedawno obiecali, że wkrótce znów będzie mógł fotografować. Pewnie uznali to za 

rodzaj terapii. Wątpił, by oddali mu jego stary aparat. Raczej dostanie jakąś plastikową 

tandetę. Ale dobre i to. Zgodzi się na wszystko. Nawet na to, by robić zdjęcia tylko w dzień. 
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Powrót 
 

 

 

 

 

 

 

Po słowach pielęgniarki, że doktor przyjmie mnie za dziesięć minut, siadam przy 

oknie w rogu długiej poczekalni. Drzewa, obrane z liści, nie przesłaniają słońca, zaplątanego 

w konary. Przez szybę nie czuć porywistego wiatru, jeszcze przed kwadransem ciskającego 

mi w twarz uliczny kurz. Króluje spokój, jak na starych płótnach, ale jest to spokój 

przemijania. Na obraz parku, będącego cieniem samego siebie sprzed półrocza, z wiosny, 

nakłada się, niczym w osobliwym fotomontażu, moja odbita w szybie twarz, również 

stanowiąca cień samej siebie sprzed kilku miesięcy. 

Ale wszystko zaczęło się wcześniej. Może przed rokiem, pewnego październikowego 

ranka. Wydostałam się ze snu, jakbym odwaliła przygniatający mnie ciężar, i ujrzałam tuż 

nad sobą twarz Artura. Był już ubrany. 

- Nareszcie – powiedział. 

- O Boże – zaczerpnęłam tchu. – Myślałam, że już się tego pozbyłam. 

- Nie wygląda na to – zatrzymał się na moment w drzwiach. – Budziłem cię przez 

dwadzieścia minut. 

Było wpół do siódmej. Miałam nieco ponad godzinę, by wyciągnął z łóżka Małgosię, 

podać jej śniadanie i wyprawić do szkoły na ósmą. 

Sześcioletnia Ania, jak zwykle, leżała w dziwacznej pozie pokonanego zapaśnika, 

zajmując całą powierzchnię swojego tapczanu. Natomiast Małgosia spała na boku, spokojnie i 

statecznie, jak przystało na uczennicę trzeciej klasy. Zrobiło mi się żal, że muszę ją obudzić, 

ale nie było rady; nigdy jeszcze nie spóźniła się do szkoły. W przeciwieństwie do rudej Ani, 

miała ciemne włosy i Artur śmiał się, że każda jest po innym sąsiedzie. Bawiło go moje 

oburzenie, którego nie potrafiłam powstrzymać, chociaż wiedziałam, że to tylko żarty. Ale 

cóż... Miałam czterdzieści trzy lata, a mężatką byłam dopiero od dziewięciu. To wiele 

wyjaśniało. Nikt wprawdzie nic nie mówił, ale też nikt nie wierzył, że uda mi się wyjść za 

mąż. A jednak miałam szczęście. Nikt nie wierzył również w to, że będę miała dzieci. Ale ja 

znów miałam szczęście. Urodziłam dwie wspaniałe, zdrowe dziewczynki, bez najmniejszego 

śladu chorób, którymi straszy się kobiety późno zachodzące w ciążę. 

Małgosia poruszyła się przez sen. Dotknęłam jej włosów i wyszeptałam: 

- Wstawaj, śpiochu. Już czas. 

Z pomruków i jęków wydobył się schrypnięty głos: 

- Już? Mogłabym jeszcze trochę poleżeć? 

- Ciii... Obudzisz Anię. Już siódma, musisz wstać. 

- Ania też mogłaby chociaż raz wstać. To niesprawiedliwe. 

- Ania jeszcze nie chodzi do szkoły. Ty w jej wieku też tak wcześnie nie wstawałaś. 

- Nienawidzę szkoły. Chciałabym mieć sześć lat... 

- A ona pewnie chciałaby mieć dziewięć. No, wstawaj. 

Zrezygnowana wygramoliła się z pościeli, każdym swoim gestem dając do 

zrozumienia, że budzić ją o tej porze, to po prostu zbrodnia. Poczekałam aż z ostentacyjną 

powolnością założy pantofle i pogoniłam ją do łazienki. Wiedząc jak wyglądałaby jej 

samodzielna toaleta, poszłam za nią i bezlitośnie doprowadziłam do końca przykrą operację. 

Przypuszczam, że każde dziecko w takiej chwili nienawidzi swojej matki, wymyślając dla 

niej szczególnie wyrafinowane rodzaje tortur. Ale w moim przypadku nie było to potrzebne; 
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gorsze okropności nosiłam od jakiegoś czasu w sobie. Nachylając się nad skołtunionymi 

włosami Małgosi, obróciłam wzrok w kierunku wiszącego tuż obok lustra i wszystko wróciło. 

Te same oczy. Niewyraźne wnętrze jakiegoś dużego pomieszczenia, nieznane 

przedmioty pod ścianami i na ich tle – ona. Mówię „ona”, ale to tak, jakbym powiedziała 

„ona” na swoje lustrzane odbicie. To byłam ja. Lecz ja byłam tu, a ona – czułam to – ona 

znajdowała się gdzieś bardzo daleko. Zbliżała się. Niewyraźne ściany czy też coś, co 

wydawało się nimi być, z wolna usuwały się na boki, umykały w martwe pole widzenia. Mój 

wzrok, zupełnie bez udziału woli, koncentrował się tylko na jej twarzy, która była moją 

twarzą, która była naszą twarzą... 

Nie potrafiłam powstrzymać tego ruchu ku niej. Biegłam, a ona czekała tam na mnie, 

czekała i uśmiechała się, a potem były już tylko oczy, jej, moje, nasze oczy, pełne 

oczekiwania, cierpienia, w które zapadałam się, zapadała, zapadałam... 

- Mamo... – niepewny głosik. – Mamo. Szarpiesz mnie za włosy. 

Z trudem rozprostowałam palce, grzebień stuknął o posadzkę. W lustrze ujrzałam 

przestraszone spojrzenie Małgosi. 

- Przepraszam, córeczko – powiedziałam oddychając głęboko. 

- Znów boli cię głowa? – zapytała z zabawną powagą. 

Spróbowałam się uśmiechnąć. 

- Tak, znów. 

Podniosłam grzebień i nie patrząc w lustro, odłożyłam go na półkę. 

- Już wystarczy. Biegnij do kuchni. 

Nie musiałam powtarzać. Chyba wszystkie dzieci są takie same. Zmoczyłam dłoń i 

przetarłam twarz. Co to było? Dotychczas nigdy nie zdarzało się w dzień. Starannie omijając 

wzrokiem lustro, jakby to była pułapka, wyszłam z łazienki. Małgosia, jak zwykle, marudziła 

ze śniadaniem. Przez ten czas, gdyby tylko zechciała siedzieć spokojnie, mogłaby zjeść trzy 

dzienne porcje. 

- Mamo, już nie mogę. 

Na talerzu zostało pół kromki. Jak zawsze. 

- Dobrze – westchnęłam. – Teraz do pokoju. 

Poranna toaleta i śniadanie to była zaledwie przygrywka do koncertu wykrętów, 

uników i dąsów, jaki codziennie odgrywała podczas ubierania się. Wreszcie zmusiłam ją do 

założenia ciepłej kurtki i dobrotliwym klapsem wyrzuciłam za drzwi. Od roku nie 

odprowadzałam jej do szkoły, ponieważ stanowczo sobie tego nie życzyła, twierdząc, że nie 

jest już pierwszakiem. 

Gryząc kanapki i popijając je letnią kawą zabrałam się za przygotowywanie śniadania 

dla Ani. Przeciwnie niż Małgosia, uwielbiała mleko pod każdą postacią, co czyniło ją 

wdzięcznym obiektem moich prób z różnego rodzaju kaszkami i zupami mlecznymi. 

Kuchnię mieliśmy wspaniałą; zbyt dobrą dla mnie. W niczym nie przypominała 

ciemnej i dusznej nory w mojej dawnej kawalerce. Prawie dwadzieścia metrów 

kwadratowych, dwa duże okna, wszystkie sprzęty na jednej ścianie, dzięki czemu nie trzeba 

było biegać z kąta w kąt. Nie wiadomo, kto miał większego pecha – ja, mając taką kuchnię i 

nie umiejąc gotować, czy kuchnia, mając taką gospodynię. 

Ogromny kredens o wielkich szybach, który zdołał pomieścić całą naszą porcelanę i 

szkło, a także produkty i przetwory, królował na drugiej ścianie. Zanim zdałam sobie sprawę 

z tego, co się święci, stanęłam niechcący przy nim, spojrzałam na swoje odbicie i nagle byłam 

znów tam. Poczułam obecność tamtej, jej nasilającą się bliskość. W szybie widziałam jej 

oczy. Coś pchało mnie ku niej, jakbyśmy były cząstkami o różnoimiennych znakach, 

zdolnymi tylko razem utworzyć jakąś nieznaną mi całość. A jednocześnie, im byłam bliżej, 

tym jaśniejsze stawało się dla mnie, że zarazem oddalam się od wszystkiego, co posiadam, a 

czego nie chciałam utracić. Zaczęłam się bronić. W poszukiwaniu oparcia chwyciłam coś 
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kurczowo ze stołu; była to kryształowa cukiernica. Objęłam jej wzorzysty brzusiec i z całej 

siły zacisnęłam na nim palce, jakbym starała się przekazać tę siłę tam, gdzie wyraźnie 

przegrywałam, przyciągana, pochłaniana i odzierana ze wszystkiego, co kochałam. 

Przyciągana i pochłaniana... 

Usłyszałam brzęk tłuczonej szyby i sen rozpadł się, niczym mydlana bańka. Stałam 

przed odsłoniętym wnętrzem kredensu, wpatrując się w talerze, ułożone jeden na drugim. 

Ogarnęła mnie wściekłość. Doskonale wiedząc, co robię, chwyciłam blaszany kubek i 

cisnęłam nim w drugą szybę. Z ogłuszającym hałasem drugie źródło koszmaru posypało się 

na podłogę. 

Podniosłam kubek i ruszyłam do przedpokoju; tam również znajdowało się lustro. 

Jego agonia trwała dłużej; było mocniejsze. Z pokoju dziewczynek dobiegł płacz. 

Zignorowałam go, chcąc najpierw oczyścić mieszkanie. W łazience uwinęłam się szybko, 

podobnie w sypialni. Potem odszukałam moją kosmetyczkę. Płacz nasilił się. Wiedziałam, że 

Ania, raz się rozbeczawszy, sama się nie uspokoi. Mimo to mocniej ujęłam kubek i 

podeszłam do okna. 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka wysuwa się dyskretnie z gabinetu i zerkając na mnie obojętnie wychodzi 

przez drzwi poczekalni. Przy ścianie sąsiedniego budynku z urwanej rynny kapie miarowo 

woda; pozostałość po nocnej ulewie. Utworzyła już na ziemi sporą kałużę. Jako dziecko 

bawiłam się przy podobnej rynnie, w moim pierwszym domu, w małym miasteczku, daleko 

stąd. Lubiłam zbierać mokre, lśniące kamienie, które jednak po wyschnięciu traciły połysk i 

żywą barwę. Pewnego dnia doszłam do wniosku, że to kamienie wodne, umierające w 

zetknięciu z powietrzem. Ojciec śmiał się, kiedy mu o tym powiedziałam, ale spoważniał, gdy 

wyjaśniłam, że tak samo dzieje się przecież z rybami, które sam często łowił. 

Być może wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej, pięć lat temu, niedługo po 

urodzeniu się Ani. Pierwszego razu nie pamiętam, nie przywiązywałam wówczas do tego 

wagi. Sen pojawiał się co kilka miesięcy i nie miał w sobie jeszcze nic z obecnego koszmaru. 

Jego sceneria zmieniła się niewiele. Zawsze było to tajemnicze pomieszczenie, w którym nie 

dostrzegałam wyraźnie żadnych szczegółów, dzięki którym mogłabym je rozpoznać. W 

centrum obrazu twarz. Moja twarz. Podobnie jak w filmie, gdy jeden aktor występuje w 

dwóch rolach. I oczy. Wpijające się we mnie, sięgające po mnie, gotowe mnie pochłonąć. 

Nikomu o tym nie mówiłam. Wówczas jeszcze łatwo było to ukryć. Ale budziłam się 

z coraz większym trudem i około dwóch lat temu, gdy zaczęło się to zdarzać co trzy, cztery 

miesiące, zakiełkował we mnie strach. Nigdy dotąd nie zetknęłam się z chorobą umysłową. 

Bo o co innego mogło chodzić? Z obawy, by Artur się nie dowiedział, zostałam z tym 

zupełnie sama i musiałam sobie poradzić. Dwoje małych dzieci potrzebowało mnie; nie 

mogłam sobie pozwolić na chorobę. Wizyta u lekarza nie miała sensu; wątpiłam czy w ogóle 

coś by z tego zrozumiał. 

Ale walcząc czasami ponosi się klęski. Zrobiłam się nerwowa, pojawiły się kłótnie. 

Artur uroił sobie, że to przesyt małżeństwem, dziećmi i domem. Mój Boże, co za pomysł! 

Tylko mężczyzna potrafi wymyślić coś równie idiotycznego. Lecz on w to uwierzył. Dlatego 

któregoś dnia musiałam mu powiedzieć. Słuchał z niedowierzaniem. To było półtora roku 

temu. Potem nastąpiło pewne uspokojenie i Artur śmiał się z moich lęków. Toteż to, co 

nastąpiło rok temu, stało się dla niego szokiem. Nawet wychodząc tamtego ranka do pracy 

jeszcze bagatelizował sprawę. Dopiero gdy po niego zadzwonili... 
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A może wszystko zaczęło się później, przed siedmioma miesiącami? W nocy znów 

byłam z tamtą, ale poczułam, że coś mnie wybija ze snu, i z radością, że się udało, i że Artur 

nie musiał długo mnie budzić, otwarłam oczy... i zamknęłam je ponownie. Pozostał w nich 

obraz sali szpitalnej i kroplówki podłączonej do mojej lewej ręki. 

Po kilku godzinach odzyskałam, jak mi się zdawało, siły. Nikt nie chciał jednak 

słyszeć o wypuszczeniu mnie do domu. Nikt nie chciał mi powiedzieć, dlaczego się tu 

znalazłam. Zrobiłam awanturę jakiemuś lekarzowi, wołając, że mam w domu dzieci, ale 

odparł, że to nie jego sprawa; przywiozło mnie pogotowie. Rozkleiłam się zupełnie na myśl o 

Ani i Małgosi, i dobre pół godziny beczałam w poduszkę. Dopiero po południu pojawił się 

Artur. Sam, bez dziewczynek. Zostawił je u swojej matki. Pewnie postąpił słusznie, ale ich 

nieobecność podziałała na mnie okropnie. Kiedy doszłam do siebie, powiedział co zaszło. 

Rano nie mógł mnie dobudzić. Kiedy po godzinie leżałam nadal, jak kłoda, wezwał 

pogotowie. 

Uważał, że powinnam jeszcze zostać w szpitalu. Oburzyłam się. Miałam tu leżeć 

bezczynnie, podczas gdy tam dziewczynki... 

- Dam sobie radę – przerwał mi. – Poprosiłem już mamę, żeby przenocowała u nas. 

Pomoże mi. 

- Ale mnie już przeszło i nie mam zamiaru... 

- Zrozum – powiedział łagodnie, lecz wiedziałam, że nie będzie dalszej dyskusji. – 

Tylko dwa, trzy dni. Może wszystko się wyjaśni. 

 

 

 

 

 

 

- Proszę wejść. 

Pielęgniarka musiała powtórzyć dwa razy, zanim sens tych słów przedarł się przez 

obraz parku i mgłę wspomnień. Weszłam do gabinetu. Nie zmienił się. To samo biurko, 

kozetka, zasłony. Lekarz patrzy na mnie i w jego wzroku zauważam zaskoczenie. Zdążyłam 

się już przyzwyczaić do takiej reakcji osób, które widziały mnie wcześniej. Nie wyglądam 

chyba najlepiej. 

- A więc nie udało nam się poprzednio – mówi. – Spróbujemy dalej. Jestem pewien, że 

znajdziemy to w końcu. 

Kładę się na kozetce. Pielęgniarka zaciąga zasłony i w gabinecie robi się mroczno. 

Patrzę w sufit, nadal spięta i przestraszona, czekając aż lekarz ustawi lampę i wprawi ją w 

ruch. 

Siedem miesięcy temu mój powrót ze szpitala, z porcją środków uspokajających i 

błogosławieństwem lekarzy, odbył się bez pompy i fanfar. Ania bała się mnie jeszcze trochę 

po tamtej historii z lustrami; Małgosia rozumiała już, że coś nie jest w porządku. Artur był 

wyraźnie zażenowany, zaś jego matka przyjęła mnie jeszcze bardziej ozięble, niż zazwyczaj. 

Z powodu leków snułam się po domu ledwie przytomna. Mieszkanie stawało się coraz 

bardziej zapuszczone. Doskonale wiedziałam, co się dzieje, wiedziałam, że Artur z trudem 

powstrzymuje się przed zwróceniem mi uwagi, ale było mi wszystko jedno. Każdy gest 

wymagał zbyt wielkiego wysiłku. Małgosia zaczęła spóźniać się do szkoły. Któregoś dnia 

higienistka zwróciła jej przy całej klasie uwagę, że jest niedomyta. Artur zrobił mi wówczas 

awanturę. 

To było w kuchni. Siedziałam przy stole, patrząc na kredens, w którym wybite szyby 

zostały zastąpione drewnianymi płytami, i nawet nie słuchałam. W innej sytuacji pewnie 
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przestraszyłabym się , ponieważ Artur nigdy jeszcze tak się nie uniósł. Ale środki 

uspokajające utrzymywały mnie zanurzoną po uszy w miękkiej wacie obojętności. 

- Popełniłem błąd – wycedził. – Nie powinienem był żenić się ze starą panną. 

W myślach przyznałam mu rację. Ja również popełniłam błąd, pozwalając sobie wyjść 

za mąż i urodzić dwoje dzieci. 

Mimo wszystko spróbowałam zrezygnować z leków. Przez pierwsze dwa dni czułam 

się lepiej, zaczęłam się krzątać i robić porządki. Ale po trzech dniach pojawiło się coś, czego 

dotychczas nie znałam – głód uzależnienia. Stałam się rozdrażniona, wściekałam się z byle 

powodu na dziewczynki. W mieszkaniu znów zapanował bałagan. Po kolejnych dwóch 

dniach nie wytrzymałam i zażyłam tabletki. Wrócił spokój, ale wraz z nim otępienie i 

obojętność. Sen był coraz gęstszy, coraz bardziej lepki; podejrzewałam, że którejś nocy 

uwięzi mnie na dobre, jak owada w bursztynie. Nie potrafiłam porozumieć się z Arturem. 

Spał w pokoju gościnnym, na rozkładanym fotelu, i tylko rano pojawiał się w sypialni, by 

mnie obudzić. Robił to pod przymusem i z widocznym obrzydzeniem. Chcąc zdobyć nowe 

recepty na leki, okłamywałam lekarza, że zażywam je w znacznie mniejszych dawkach, niż w 

rzeczywistości. 

Pewnego dnia Artur obudził mnie później, niż zwykle. Było po ósmej. Nie patrząc mi 

w oczy poinformował mnie oschle, że wziął urlop i że przenosi się z dziewczynkami do 

swojej matki. 

- Na kilka dni – dodał. – Przez ten czas musisz wziąć się w garść. 

Dopiero teraz jego słowa przeniknęły przez resztki snu i wieczornych pastylek. 

Poderwałam się. 

- Nie pozwolę ci zabrać dziewczynek! 

Powstrzymał mnie ruchem ręki. 

- Ich już tu nie ma. Zawiozłem je rano. Powiedziałem im, że musisz odpocząć. Tobie 

też to mówię. Chcę, żebyś poszła do lekarza. Wiesz do jakiego, prawda? 

- Ty draniu – powiedziałam bezsilnie. Spojrzał na mnie jeszcze raz i wyszedł. 

Pierwszym moim odruchem było jechać za nim. Ale jego matka zamknęłaby mi drzwi 

przed nosem. Drzwi domu, w którym znajdowały się moje córki! Zrobiwszy przegląd fiolek i 

buteleczek stwierdziłam, że jest tego akurat tyle, by po zażyciu nigdy już o nic się nie 

martwić. Przez długą chwilę siedziałam na łóżku z garścią pełną kolorowych drażetek. Ale 

już wiedziałam, że się nie odważę. Obliczyłam, że leków wystarczy mi na tydzień. 

Dziewczynki z pewnością zmuszą przez ten czas Artura, by je przywiózł. 

Przez następne dni na przemian zażywałam środki i płakałam. Snułam się po 

mieszkaniu, bojąc się wyjść na ulicę, by nie przegapić chwili, gdy wrócą dziewczynki. Nie 

miałam pojęcia, ile minęło czasu; nie nakręcałam zegarków. Pewnego przedpołudnia albo 

popołudnia wydało mi się, że ktoś chodzi po mieszkaniu i że to jest Artur. Leżałam na łóżku i 

nie mogłam się podnieść. Zajrzał do sypialni, patrzył na mnie przez chwilę i znikł, a ja już po 

pięciu minutach nie byłam pewna, czy to się naprawdę wydarzyło. Szóstego dnia skończyły 

mi się pastylki i wówczas odkryłam, że to sobota. Wytrzymałam jeszcze półtorej doby, ale w 

poniedziałek było mi już wszystko jedno. Zadzwoniłam do teściowej, modląc się w duchu, by 

odebrał Artur; miałam jednak pecha. Przeklęty babsztyl powiedział, że go nie ma, ale że mu 

przekaże, iż dzwoniłam. Czekałam do popołudnia, po czym zadzwoniłam ponownie. Tym 

razem odebrał Artur. Zdziwił się, gdy mu powiedziałam, że już dzwoniłam. Stwierdził jednak 

krótko, że matka widocznie zapomniała. Nie miałam siły, by się spierać. Po godzinie, 

upewniwszy się, ze psychiatra w przychodni przyjmuje po południu, przyjechał. Zawiózł 

mnie tam, a ja, wchodząc do gabinetu, wiedziałam, że trafię z niego wprost do szpitala. 

To było cztery miesiące temu. Dwa następne mogłabym spokojnie wykreślić z 

życiorysu. Powoli pozbyłam się głodu, odzyskałam część dawnej energii, ale sen przychodził 

nadal, a ja znów go zatajałam, bojąc się, że nigdy stamtąd nie wyjdę. Na szczęście chodziło 
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im jedynie o to, bym zwalczyła nałóg. Kiedy wróciłam wreszcie do domu, do Artura i 

dziewczynek, obiecałam sobie, że nigdy już nie sprawię im przykrości. Może nawet sama w 

to wierzyłam. Lecz Artur nie. W kilkanaście dni później zaproponował mi wizytę u lekarza, 

zastrzegając szybko, że nie ma to żadnego związku ze szpitalem. Zgodziłam się, choć ogarnął 

mnie strach. Oczywiście wiedziałam trochę o hipnozie, lecz wcale mnie to nie uspokajało. 

Zwłaszcza fakt, że tak wiele można wydobyć z uśpionego człowieka. Ale wszystko było już 

załatwione; wizyta została wyznaczona na przyszły tydzień. 

Gabinet wyglądał wówczas identycznie jak teraz. Jedynie seans zaczął się inaczej, 

gdyż poprzedziła go dłuższa rozmowa z lekarzem. A potem... To nie było nieprzyjemne, 

raczej dziwne. Tak jak mnie uprzedzano, nie pamiętałam niczego po przebudzeniu, jednak po 

zachowaniu się lekarza poznałam, że nie jest zadowolony. Powiedział, że konieczny jest 

pewien okres czasu na sprawdzenie wyników, umówiliśmy się więc na kolejną wizytę za 

miesiąc. 

Starałam się przez ten czas zachowywać zwyczajnie, ale nie mogłam pozbyć się myśli, 

że jest to coś w rodzaju egzaminu. Mimo woli, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczęłam coraz 

później kłaść się spać, jakbym liczyła na to, że im krótszy sen, tym większa szansa, że minie 

bez majaków. Krzątałam się więc do północy, denerwując Artura i wyczerpując swoje, wciąż 

nadwątlone siły. Znów pojawiło się widmo nerwowego załamania, tym bardziej, że od czasu 

do czasu powracał głód pastylek. Artur wykazywał więcej cierpliwości, niż się spodziewałam, 

lecz jego pilny wyjazd na kilka dni, a potem choroba Ani odwlekły o trzy tygodnie moją 

kolejną wizytę u lekarza. 

 

 

 

 

 

 

- Proszę, tak jak poprzednio, śledzić ruchy lampy. Rozluźnić się, o niczym nie myśleć. 

Światło jest dość łagodne, moje oczy bez wysiłku podążają za jego wahnięciami. 

Wiem, co się za chwilę stanie, i ta wiedza, a może zwykły strach, opóźniają nieco ten 

moment. 

- Proszę się odprężyć. Jest pani zmęczona, chce pani spać. Głęboko spać... 

Światło rozlewa się, rośnie wielkimi kręgami, rozchodzącymi się po całym pokoju, 

niczym fale na powierzchni jeziora. Ogarnia mnie bezwład. Monotonny głos lekarza wsiąka 

w tło; bardziej go czuję, niż słyszę. Pojawiają się obrazy, z taką intensywnością, jakby to były 

kadry filmu. Zgodnie ze swoją zapowiedzią, lekarz cofa mnie, a właściwie zmusza moją 

uśpioną jaźń do cofania się w głąb minionego czasu. Przebiegam ostatnie lata, ślub, samotne 

spacery przed poznaniem Artura, szkołę. Kierowana poleceniami i pytaniami lekarza 

penetruję warstwy wspomnień, w poszukiwaniu przyczyny moich dolegliwości. Miga mi 

twarz matki, odwiedzającej mnie w szpitalu, w którym znalazłam się mając piętnaście lat. 

Stoję przed tablicą w szkole podstawowej, przerażona długim szeregiem białych cyfr, 

wyszczerzonych jak ostre zęby. Cofam się dalej i widzę rzekę, z której nie potrafię się 

wydostać na stromy brzeg. Wyciągnięta pomocnie dłoń jest dłonią ojca. Przyjmuję ją 

nadąsana i zła, bowiem jako ośmiolatka uważam się już za całkowicie samodzielną. Cofam 

się czując, że to wszystko nie to, odbieram pytania lekarza, odpowiadam na nie, opisując 

atakujące mnie obrazy, i wciąż się cofam, coraz wolniej, jakbym zbliżała się do niewidzialnej 

granicy. Widzę ojca w zimowej czapce, młodego i przystojnego, jak niesie mnie w beciku 

przez zaspy śniegu do widocznego w oddali dużego domu. Lekarz poleca mi posuwać się 

dalej. Chcę krzyczeć, że to niemożliwe, ale jest stanowczy; jego natarczywy głos zmusza 
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mnie do wysiłku. Nagle przeszywa mnie dreszcz i już jestem poza tym czymś, co mnie 

wstrzymywało. 

Pada deszcz. Wiem, że jest zimno, choć tego nie odczuwam. Na gliniastej ziemi 

tworzy się wokół mnie kałuża, pełna błota. Mój brzuch jest połączony z nią gasnącym już 

strumyczkiem krwi. Wiem, że umieram, wiem, że jestem żołnierzem, trafionym odłamkiem w 

przypadkowej potyczce, w obcym kraju i w najbardziej okrutnej z wojen. Wiem o tym 

wszystkim, choć nadal odbieram pytania lekarza i jego nakaz cofnięcia się o kolejny krok. 

Robię go i moje oczy otwierają się szerzej, bo oto pada na nie blask słońca. Moja skóra 

chłonie ciepło wiatru i leniwy upał, zaś stopy sycą się miękkim dotykiem trawy. Depczę ją, 

biegnąc – mała dziewczynka pośród kilku równie małych obdartusów. Rzeka jest tuż za wsią; 

wyraźnie czuć zapach wody. Lecz w chwili, gdy rozchylają się ostatnie krzaki, lekarz zmusza 

mnie do kolejnego kroku wstecz i zamiast zagłębić się w mokrym, nadrzecznym piasku, moje 

bose stopy okrywają się twardymi kamaszami, które biją mocno o deski zwodzonego mostu. 

Przechodzę pod uniesioną kratą, strażnicy szczękają mieczami, ale nikt nie zwraca na mnie 

uwagi. Jak wielu w otaczającym mnie tłumie, prowadzę wynędzniałego osła, niosącego na 

swoim grzbiecie cały mój dobytek. Spoglądam ponad mur, wydaje mi się, że na południu 

wznosi się chmura dymu, znacząca pochód Turków przez Siedmiogród. Domy i ulice są 

przepełnione. Ci, którzy dowiedzieli się szybciej o przemarszu wojsk sułtana, zajęli wszystkie 

dogodniejsze miejsca. 

Świadomość tego, co widzę, gdzie się znajduję i kim jestem, nie wiąże się w żaden 

sposób z faktem, iż słyszę pytania lekarza i na nie odpowiadam. Role się odwróciły. Teraz to, 

co przeżywam w transie, jest świadomością, zaś pytania lekarza należą do podświadomości, 

do czegoś, na co reaguję odruchowo, bez udziału woli. Obrazy zmieniają się szybko i nie 

zawsze jestem w stanie je rozpoznać czy też – bo tak to odczuwam – przypomnieć je sobie. 

Stoję na płaskim dachu niewysokiego domu. Wokół setki takich samych dachów, na których 

znajdują się setki ludzi. Dołem, ulicą, która wygląda jak wąwóz lub korytarz wyschniętej 

rzeki, sunie powoli kolumna zbrojnych. Wiem, że wyruszają na wojnę z niewiernymi, którzy 

znów najechali Syrię. Wiem też, że jestem zbyt stary, by odprowadzić ich do granic miasta, 

ale wielu młodszych czyni to, wznosząc tumany pyłu. 

Przemyka kilka innych obrazów: białe kolumny ze złocistymi kapitelami, krowy o 

dziwacznych długich rogach i wielkim garbie, pustynia wyjałowiona przez bezlitosne słońce, 

drewniany żuraw, którym wieśniak czerpie wodę z ogromnej rzeki. Pędzący jeźdźcy w 

spiczastych czapkach, wielka powódź niszcząca kanały Mezopotamii, zamulająca śluzy i 

przetaczająca się jak śmierć po ulicach miast. Nabrzmiewa we mnie krzyk, usiłuję zatrzymać 

tę galopadę wspomnień, ale to okazuje się niemożliwe, bo już bez niczyjego polecenia, bez 

głosu, który przestał do mnie dochodzić z niewiarygodnego oddalenia, cofam się przez 

następne ze swoich poprzednich wcieleń i nagle ściany wysokiego budynku rozstępują się, 

widzę duże pomieszczenie, na jego środku łoże, a na nim postać kobiety. Kobieta otwiera 

oczy, przyjmuje moje spojrzenie i przyjmuje mnie, gdy wpadam w nią z rozpędem, od 

którego się budzę. 

 

 

 

 

 

 

- To już wszystko. 

Jestem w dużej sali o kamiennych ścianach. Postać w białej szacie pochyla się nade 

mną i uśmiecha z satysfakcją. Mam wrażenie, że wróciłam z daleka, z podróży przez stulecia, 

które nastąpią. Niczego nie pamiętam, ale wiem, że nareszcie jestem wolna, że ta część mnie, 
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która zagubiła się gdzieś w czasie, jest już przy mnie. Nasze rozstanie dobiegło kresu. Wstaję 

z lekkim zawrotem głowy i składam ukłon kapłanowi, a za jego pośrednictwem kłaniam się 

mądrości wszystkich kapłanów wielkiego Marduka. 

Czując jak powrót mojej duszy dodaje mi nowych sił i nowej woli życia, zakładam 

sandały i poprzedzana przez sługi podążam do lektyki, która czeka na zalanej słońcem ulicy 

Babilonu. 
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Macierzyństwo 
 

 

 

 

 

 

 

Irena patrzy na niego bez uśmiechu. Z jego perspektywy wydaje się dziwnie wysoka. 

Na pierwszym planie jej ręce, opuszczone luźno, z niebieskimi żyłkami, nabrzmiałymi pod 

ciśnieniem płynącej krwi. Swoich dłoni nie może zobaczyć, ale wie, że są gładkie, blade i 

martwe. Jakby dla podkreślenia tej różnicy Irena poprawia mu kołdrę, tuż przy samej twarzy. 

Wyraźnie widzi żyły, ścięgna i mięśnie, krzyżujące się i przenikające pod skórą. A więc w ten 

sposób powstaje ruch. 

...Dopiero w szpitalu powiedzieli mu, jak to było. Pamiętał niewiele - krzyk, który 

kazał mu się odwrócić, gdy przechodził przez ulicę, kolorową plamę, pędzącą wprost na 

niego, uderzenie w rękę, wyciągniętą przed siebie w ostatniej chwili. Potrącił go samochód, 

na samym środku przejścia dla pieszych. Jest tam zawsze spory tłok i wraz z nim 

poszkodowanych zostało jeszcze parę osób. Początkowo nie wyglądało to tak groźnie. Kilka 

karetek zabrało ich do szpitala, gdzie po rutynowych zabiegach położono ich do łóżek. Szybko 

odzyskał przytomność. Jakimś cudem złamaną miał tylko rękę. Poza tym parę siniaków i lekki 

wstrząs mózgu. Przez kilka dni nie mógł ruszyć głową, ból go niemal oślepiał. Mówił z 

trudem, zdołał się jednak wypytać o przebieg wypadku. Pozostałych po dwóch dobach 

wypisano do domów; on miał zostać jeszcze przez tydzień... 

Przy łóżku nie ma nawet krzesła. Pewnie nie przyszło jej do głowy, żeby usiąść obok 

niego i po prostu posiedzieć. Zwyczajnie oprzeć się o łóżko i zrezygnować przez minutę z 

ruchu, z tego zaganiania, być może tylko udawanego w takich chwilach, jak ta. Ale usiąść, to 

by znaczyło zrezygnować również z tego wyrazy twarzy, ze spojrzenia, które wywołuje w 

nim strach. Jak wówczas, gdy po raz pierwszy po tych wszystkich miesiącach zrobił to, o 

czym ciągle myślał. 

...W sześć dni po wypadku coś się stało. Przez cały dzień czuł się normalnie. Zaczęło 

się w nocy. Obudził się po krótkiej drzemce, zlany potem, przerażony i dopiero po chwili zdał 

sobie sprawę z tego, że nie może się poruszyć. To było tak, jakby śnił dalej, ale sen był zbyt 

realny - ciężkie powietrze pokoju, woń potu i moczu z pełnych basenów. Chciał krzyknąć, lecz 

krtań była jak martwa. Mógł tylko oddychać. Około północy zajrzała pielęgniarka, ale nie 

zapalała światła. Musiała odnieść wrażenie, że śpi. Leżał do rana, a to coś, co go opanowało, 

umacniało się w nim i rano było już zbyt silne... 

Dotknięcie jej rąk jest jak zawsze delikatne i łagodne, ale jest w nim coś, czego 

dotychczas nie czuł, coś groźnego, kiedy poprawiwszy mu kołdrę, przesuwa dłonią po 

poduszce, jakby rysując jej kształt, opuszcza ją na prześcieradło, wygładzając fałdy, muska 

jego ramię, sztywne i pokryte gęsią skórką. Budzi w nim coś, o czym już niemalże zapomniał, 

jak wtedy, kilka dni temu, kiedy poprawiając firanę Irena weszła na krzesło i patrząc na nią, 

na zarys majteczek pod opiętymi spodniami, po raz pierwszy od dłuższego czasu pomyślał, że 

jest jeszcze atrakcyjna. Musiała coś przeczuć, bo spojrzała na niego szybko, zmieszana, 

wściekła i zaraz zeszła na dół, patrząc badawczo. Jego podniecenie pod tym chłodnym 

wzrokiem zdążyło opaść, zanim się właściwie skrystalizowało. Niemniej zauważył zmianę w 

jej ruchach, kiedy go wieczorem myła. Coś podobnego muszą odczuwać matki, gdy nagle 

odkrywają, że ich syn staje się mężczyzną. 

...Od razu wiedział, widząc miny lekarzy, że nic się nie da zrobić. Pozostały mu tylko 

oczy, którymi wykrawał z otoczenia taki fragment, na jaki pozwalały ich ograniczone ruchy. 
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To, co działo się poza nimi, było nieosiągalne. Stracił kontrolę nad ciałem. Najbardziej 

upokarzające były niespodziewane wypróżnienia, których nie potrafił powstrzymać. Jeszcze 

tego samego popołudnia zjawił się neurochirurg, następnego dnia odbył się zabieg, który 

niczego nie zmienił. Dwa miesiące w szpitalu i na początku września został wypisany...  

Krzesło byłoby czymś, co sprowadziłoby ją niejako do jego poziomu. Oznaczałoby 

rezygnację z wysokości, z tego klasycznego kontrastu linii poziomej i pionowej. Byłoby 

elementem jakiegoś zbliżenia, czymś w rodzaju spoufalenia, na które nie mogła sobie 

pozwolić, wobec konieczności zachowania dystansu, aby móc patrzeć na niego tak, jak 

wtedy, tamtego dnia, kiedy poczuł, że w tej skorupie, spowijającej go od kilku miesięcy, 

pojawiła się rysa. W pewnej chwili odkrył, że może poruszyć dłonią, niemal niedostrzegalnie, 

ale Irena, która była w pokoju, w jakiś sposób zobaczyła ten ruch i natychmiast znalazła się 

przy łóżku. Nakazała mu wzrokiem, aby ponowił próbę, jakby chciała się upewnić. W jej 

oczach było coś, co nie pozwoliło mu zdobyć się na najwyższy wysiłek, ale i tak drgnięcie 

palców musiało być widoczne. Jej twarz stężała nagle w strachu, przeradzającym się w żal i 

gniew. 

...Nie wiedział, kiedy stało się dla niej jasne, że już z tego nie wyjdzie i że musi zabrać 

go do domu. Nigdy nie zauważył najmniejszej zmiany w jej zachowaniu. Po prostu zawieźli go 

któregoś dnia karetką, wnieśli do mieszkania i położyli na łóżku. Wszystko było już 

przygotowane. Mimo to poczuł się jak intruz w tym domu, w którym spędzili piętnaście lat, 

oboje, ale nie zawsze razem. Nie wierzył, żeby była zdolna do odegrania nowej roli. Mieli za 

sobą kilka kryzysów, przeżyli trochę szczęśliwych chwil, lecz nie doczekali się dziecka, o 

którym tak marzyła... 

Jej dłoń powraca tą samą drogą, zostawiając po sobie wrażenie dotyku, które trwa 

jeszcze chwilę, podczas gdy ręka jest już ponownie przy piersiach, poprawia mu piżamę, 

troskliwie, jak zawsze od jego powrotu do domu, zręcznie i bez słowa skargi. Wprawdzie 

wypróżnienia nie były już tak częste, jak na początku, ale mycie go, przebieranie, wynoszenie 

basenu było nadal uciążliwe i męczące. A jednak robiła to, z niespieszną skwapliwością, nie 

pozwalając sobie na najmniejsze uchybienie. Dłoń przez chwilę błądzi po jego ręce, jakby coś 

sobie przypominała. Na twarzy Ireny pojawia się wyraz lęku i żalu, wtórujący wędrówce jej 

dłoni wzdłuż ramienia, ku szyi, gdzie rozpina guzik piżamy i wciąż łagodnie, ze spokojną 

stanowczością zaciska się na gardle. 

Bowiem nie ma innego sposobu, żeby nie zaczął się ruszać, żeby nie dorósł, żeby na 

zawsze pozostał niezdarnym niemowlęciem, na które tak długo czekała. 
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Pusty pokój 
 

 

 

 

 

 

Fachowiec od mebli nie dotrzymał terminu. Opóźnienie oznaczało dla mnie kolejne 

dni w wygniecionych garsonkach, niedoprasowanych bluzkach i źle dobranych rajstopach. 

Echo niosące się po pustych pokojach zaczynało mnie już irytować. Mieszkanie bez 

mebli było jak siedemdziesiąt metrów kwadratowych nicości. Czarna dziura w budynku. 

Trzymanie wszystkiego w kartonach i walizkach przypominało mi o mojej wciąż świeżej 

niezależności; nie pozwalało zakorzenić się, uwolnić od tych lat w akademiku, a potem w 

wynajmowanych w kilka osób przypadkowych mieszkaniach. 

Dopiero przed miesiącem samodzielność przybrała dla mnie formę trzech pokojów, 

kuchni i łazienki na drugim piętrze nowej plomby w dzielnicy uważanej za ekskluzywną. I 

oto mogłam do upadłego tańczyć na parkiecie, ale nie miałam gdzie powiesić płaszcza. 

Pokoje znacznie różniły się od siebie. Największy niemal dwukrotnie przewyższał 

powierzchnią najmniejszy. Ten trzeci z trudem tylko można było uznać za średni; był raczej 

zbliżony wielkością do największego. Ktokolwiek je projektował, kierował się sobie tylko 

znanymi zasadami. Najmniejszy pokój był zbyt mały zarówno na sypialnię, jak i na gabinet. 

Największy – zbyt duży, a więc należało urządzić w nim salon. Gdzie zatem umieścić gabinet 

i sypialnię, skoro pozostawał tylko jeden? 

Ta myśl nie dawała mi spokoju. Czułam w tym przymus i bardzo mi się to nie 

podobało. Dotychczas zawsze ktoś decydował lub współdecydował o moim życiu – rodzice, 

wykładowcy na uczelni, koleżanki, z którymi musiałam mieszkać. Myślałam, że to się 

skończy, lecz myliłam się. Ktoś zaplanował za mnie jak mam ukształtować swoją prywatną 

przestrzeń, a to sprawiało, że wcale nie była prywatna. 

Kto się na to odważył? Jak śmiał? 

Przez spartańskie warunki, w jakich żyłam, ciągle miałam wrażenie, że jestem źle 

ubrana, kiepsko uczesana i jeszcze gorzej umalowana. A dyrektorzy wielkich korporacji 

potrafili być wybredni. Doradztwo prawne, którym się zajmowałam jako wspólnik w znanej 

kancelarii radcowskiej, było delikatną dziedziną, opierającą się często na subiektywnych 

wrażeniach. Czułam się źle z tą niepewnością i modliłam w duchu, aby to się jak najszybciej 

skończyło. 

Przeznaczenie średniego pokoju nadal pozostawało dla mnie niejasne, kiedy wreszcie, 

po kolejnym tygodniu zwłoki, przywieziono meble. Kazałam je zmontować i na razie 

rozstawić w dwóch pozostałych pokojach. Stolarz i jego pomocnicy patrzyli na mnie dziwnie, 

ale nic nie powiedzieli; dziwactwa klientów stanowiły zapewne ich chleb powszedni. 

W rezultacie można to było określić jednym słowem – zagracenie. Stolarz kręcił 

głową. – Moje meble nie powinny się nawzajem zasłaniać – wykrztusił wreszcie. Miał rację. 

Zanim wyszedł, popatrzył z niechęcią na średni pokój. Pusta przestrzeń pyszniła się 

wręcz wyzywająco. Prowokowała. Któregoś dnia, mijając pokój pośród codziennej 

krzątaniny, zamknęłam drzwi, żeby nie patrzeć na takie marnotrawstwo miejsca. 

 

 

 

                                                               * 
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Marcin popatrzył bezradnie po gołych ścianach. 

- Dlaczego nie umeblowałaś tego pokoju? 

- Nie wiem. 

- Jesteś nienormalna. 

Też mi odkrycie. Nie przeszkodziło mu ono jednak w zostaniu na noc. A może nawet 

zachęciło? Kto zrozumie facetów... 

Spaliśmy w największym pokoju, bo tam urządziłam tymczasową sypialnię. Było 

dobrze, jak zawsze, i naprawdę nie chciałam narzekać, ale jakoś wyczuł, że coś jest nie tak. 

Rzecz jasna, od razu wziął to do siebie i zaczął się nocny koncert na testosteron i ambicję. Co 

mnie ugryzło? Kto się za tym kryje? Jak mogę mu to robić? 

Był obrażony jak dziecko, któremu ktoś obrzydził zabawę. Co mogłam mu 

powiedzieć? Że dziwnie się czuję w swoim własnym mieszkaniu i nawet nie wiem, dlaczego? 

Na szczęście, jak każda kobieta, miałam na podorędziu dyżurne wyjaśnienie – zbliżającą się 

miesiączkę. 

- Tak szybko? – zdziwił się. – Myślałem, że dopiero pod koniec miesiąca. 

- Wiesz jak to jest z tą regularnością. 

Leżał chwilę, trawiąc to niewinne kłamstwo. Wiedziałam, że je zaakceptuje. Dla 

facetów miesiączka była czymś równie nieodgadnionym, jak dla naszych przodków związek 

między ejakulacją a ciążą. Większość wolała trzymać się od tego tematu z daleka. 

- Idę to toalety – wstał, jeszcze nadąsany. 

- Wracając zamknij drzwi do tamtego pokoju, dobrze? 

- Do tego pustego? Czemu? 

- Nie wiem. Ale zrób to. Proszę. 

Popatrzył na mnie. 

- Naprawdę jesteś nienormalna. 

Biurowiec developera, u którego kupiłam mieszkanie, wznosił się nie opodal 

kancelarii, znalazłam więc chwilę czasu, żeby w tydzień później tam zajrzeć. Nawet samej 

sobie wstydziłam się przyznać, że to kompletny idiotyzm. Po co była mi ta wiedza? Czy 

znajomość nazwiska architekta, projektanta budynku, w którym mieszkałam, cokolwiek 

mogła zmienić? Zapewne bardziej potrzebny był mi lekarz. 

Status, jaki osiągnęłam, zawdzięczałam ciężkiej pracy i cechom, które – nie wiadomo 

dlaczego – nazywa się męskimi: zdecydowaniu i uporowi. Szybkie podejmowanie decyzji, za 

co mnie tak ceniono, uważałam wręcz za umiejętność, która będzie ze mną zawsze. I oto stało 

się – złudzenie prysło; od tygodni nie byłam w stanie rozstrzygnąć błahej kwestii: jak 

umeblować jeden głupi pokój. O czym to mogło świadczyć? Jedno było pewne – tego już nie 

mogłam zwalić na miesiączkę. 

Moja prośba wywołała w sekretariacie firmy developerskiej niemałe zamieszanie. Czy 

wolno udzielać takich informacji? Kto mógłby to zrobić? Kto miałby o tym zadecydować? A 

w ogóle, to po co mi nazwisko architekta? Czy z budynkiem jest coś nie tak? 

- Wszystko jest w porządku – zapewniłam sfrustrowaną sekretarkę. – Moi znajomi 

przymierzają się do budowy domu i szukają dobrego architekta, a styl budynku, w którym 

mieszkam, bardzo im się spodobał. 

Blond piękność nieco się odprężyła. Ale wiedziałam, że z kwestią kompetencji nie 

pójdzie tak łatwo. Po kilku telefonach okazało się, że decyzję musi podjąć prezes. 

- Przecież nazwisko musi być na planach, a plany nie są tajne – próbowałam 

powalczyć. – Równie dobrze mogę je otrzymać w urzędzie miejskim. Tyle że musiałabym 

czekać. 

- Przykro mi. Gdyby była pani uprzejma zadzwonić jutro... Pan prezes z pewnością 

chętnie panią przyjmie. 
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- Zadzwonię po niedzieli. 

- Ależ oczywiście. 

Sobotni wypad do Karpacza okazał się niezbyt fortunnym pomysłem. Długi weekend i 

pierwsze tej wiosny naprawdę ciepłe dni przygnały w góry chyba pół Polski. Marcin nie 

grzeszył cierpliwością, więc już podczas jazdy w tamtą stronę zdążyliśmy się parę razy 

posprzeczać. Na miejscu i w drodze powrotnej było jeszcze gorzej. 

- Coś jest nie tak – powiedział, kiedy po milczącej podróży oświetliły nas pierwsze 

latarnie Wrocławia. – Mam nadzieję, że któregoś dnia zechcesz o tym porozmawiać. 

Pomyślałam o nadziei i o tym, jak kłopotliwe to uczucie. Ogranicza nas, podtrzymując 

iluzje; nawet te, których nie potrzebujemy. Natura, wyposażając nas w taki mechanizm, 

uczyniła z nas dzieci nieustannie oczekujące na świąteczne prezenty. A potem, rzecz jasna, 

bywa jak w tym porzekadle: święta, święta i po świętach... 

Zawiózł mnie pod dom. Wysiadłam. Żadne z nas nie zdobyło się na zaproponowanie 

wspólnej nocy. 

 

 

 

                                                               * 

 

 

 

Po tygodniu wiedziałam: Jerzy Sawicki, architekt, z „dr” przed nazwiskiem. Ale 

adresu już mi nie zdradzili; tylko numer telefonu. Podobno wyraził na to zgodę, kiedy mu 

powiedzieli o mojej prośbie. Po krótkim wahaniu zadzwoniłam. Przedstawiłam się jako 

potencjalna klientka, ale kobiecy głos – żona? córka? kochanka? – poinformował mnie, że 

pana doktora Sawickiego nie ma w domu. Będzie wieczorem. Czy coś przekazać? 

Podziękowałam i obiecałam zadzwonić ponownie. 

Mieszkał, co mnie trochę zaskoczyło, w niezbyt ekskluzywnej dzielnicy. Ale 

właściwie, dlaczego nie? Nie musiało to wcale oznaczać, że szewc chodzi bez butów. Mógł 

mieć posiadłość z basenem i kortem tenisowym; a i fabryki nie dymiły już tak mocno, jak 

kiedyś. 

Nie miałam sprecyzowanego planu działania. Sama nawet nie wiedziałam, co 

właściwie chcę zrobić; a może bałam się przed sobą do tego przyznać. Ale byłam go ciekawa. 

Jak wyglądał ktoś, kto decydował za innych, jak mają mieszkać, a więc i żyć? Czy widać było 

po nim tę odpowiedzialność? 

Wiosna zawsze była kapryśna, ale żeby w kilka dni po pierwszych upałach nadeszły 

takie chłody... Adres odszukałam w książce telefonicznej, co nie było trudne, bo w końcu ilu 

Jerzych Sawickich mogło być architektami z doktoratem, i teraz siedziałam w samochodzie 

przed banalną willą z lat siedemdziesiątych, trzęsąc się z zimna. 

Przyznaję, byłam zawiedziona. A jednak szewc chodził bez butów. Czy to oznaczało, 

że jest tak kiepskim rzemieślnikiem, czy że jest ponad to? Przyszło mi do głowy, że jeśli 

komuś obojętne są własne potrzeby, trudno od niego wymagać, by rozumiał potrzeby innych. 

Z drugiej strony, najpiękniejsze rzeczy ludzie zawsze tworzyli dla innych, a nie dla siebie. 

Przyjechał granatowym mercedesem. Byłam pewna, ze wysiądzie, ale okazało się, że 

brama garażu jest otwierana zdalnie. I tyle go widziałam. Mignął mi tylko blady owal twarzy i 

ciemne włosy, ale równie dobrze mógł być piegowatym rudzielcem. 

Zapalając silnik dostrzegłam jeszcze kobiecą sylwetkę w oświetlonym oknie na piętrze 

willi. Żona? Córka? Kochanka? Być może to jej widok sprawił, że zawahałam się. 

Przejechałam kilkadziesiąt metrów i skręciłam w boczną uliczkę. Zatrzymałam się na 

poboczu i wysiadłam z samochodu. Znajdowałam się mniej więcej na tyłach posesji. Przez 
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słabo ulistnione drzewa w ogrodzie widziałam światła w oknach i zarys domu. Sama nie 

wiedziałam, co właściwie chcę zrobić. Przemknęło mi, że chyba straciłam rozum, ale coś 

pchało mnie do przodu. Ulica była pusta; o tej porze wszyscy zwykle siedzieli przed 

telewizorami. Obeszłam ogród i wróciłam przed front domu. Przy ścianie garażu znajdowała 

się furtka do ogrodu. Gdyby była zamknięta, zawróciłabym i na tym pewnie wszystko by się 

skończyło. Lecz gdy nacisnęłam zardzewiałą klamkę, brzydkie metalowe drzwi otwarły się ze 

zgrzytem. 

Weszłam szybko i przymknęłam furtkę. W polu widzenia nadal nie było żywej duszy. 

Trawa w ogrodzie lśniła wilgocią, toteż irracjonalnie – ach, te kobiece odruchy! – 

pomyślałam, że przemoczę sobie buty. Dopiero po kilku krokach przyszło mi do głowy, że 

mogą mieć psa. Zamarłam w cieniu garażu, lecz zaraz ruszyłam dalej; było oczywiste, że 

gdyby gdzieś tu znajdował się pies, już dawno zacząłby szczekać. Zbliżyłam się do okien. Na 

parterze tylko w jednym paliło się światło. Zajrzałam ostrożnie. To była kuchnia; raczej mała 

jak na dzisiejsze standardy. Tyłem do okna, pochylona nad kuchenką gazową, stała kobieta; 

zdążyłam dostrzec jasne włosy do ramion i kremową bluzkę. Kiedy zaczęła się odwracać, 

szybko cofnęłam głowę. Patrzyłam na jasny prostokąt światła, odbijający się w trawie, i 

zastanawiałam się, co dalej. Gdybym znów zajrzała, a ona stałaby przodem do okna, mogłaby 

mnie zobaczyć. Ciekawość jednak zwyciężyła. 

Lecz w momencie, gdy ponownie nachylałam się do okna, zgasło światło. Ujrzałam w 

szybie tylko blade odbicie blasku okolicznych latarń. W chwilę później rozbłysło sąsiednie 

okno na tej samej ścianie. W kilku krokach znalazłam się przy nim. Tym razem patrzyłam na 

pokój; również niezbyt wielki i dość banalnie urządzony. Przypominał składzik zbędnych 

sprzętów, zebranych z pozostałych pomieszczeń. Na parapecie, tuż przede mną, stały zdjęcia 

– cała chaotycznie rozrzucona kolekcja; widziałam jednak tylko odwrotne strony oprawek. 

Kobieta właśnie wychodziła i światło znów zgasło. Przez otwarte drzwi widać było fragment 

oświetlonego korytarza. Już miałam się cofnąć, kiedy przeszedł tamtędy mężczyzna; zbyt 

szybko jednak, bym zdążyła mu się przyjrzeć. Wyglądał na wysokiego, a włosy miał chyba 

czarne. Czekałam, lecz nie pojawił się ponownie. W kilka sekund później również w 

korytarzu zgasło światło. Cały parter domu był teraz pogrążony w ciemności. Światło paliło 

się tylko na piętrze. 

Poczułam, że trzęsę się z zimna. Co innego siedzieć w aucie, a co innego stać na 

wilgotnym chłodzie. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę obcym ludziom zaglądać w okna. 

Ostrożnie stąpając po mokrej trawie ruszyłam ku furtce. Kiedy mijałam jedno z okien, 

zauważyłam, że jest uchylone. Bardzo łatwo byłoby wejść przez nie do środka. Przez chwilę 

igrałam z myślą, żeby to zrobić. Chciałam się znaleźć na terytorium Sawickiego. Chciałam 

zobaczyć, w jaki sposób człowiek, który decydował o przestrzeni życia innych, zaaranżował 

przestrzeń dla samego siebie. Tego, co zdołałam zobaczyć, było zbyt mało, aby wyrobić sobie 

o nim opinię. 

Nagle dotarło do mnie, nad czym się zastanawiam. Czyżbym naprawdę miała zamiar 

wkraść się do cudzego domu? Chyba do reszty mi odbiło. Sklęłam w myślach swoją głupotę. 

Ładnie bym wyglądała, gdyby tak ktoś mnie zobaczył. Za samo wejście do czyjegoś ogrodu 

najadłabym się wstydu. 

Wsiadając do samochodu obejrzałam się jeszcze. Na parterze znów zapaliło się 

światło. Trudno. Jedyne, o czym w tej chwili marzyłam, to gorąca i długa kąpiel. 

 

 

 

                                                                 * 
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Zawsze wyraźnie oddzielałam sprawy prywatne od służbowych. Marcin dobrze o tym 

wiedział, a mimo to zadzwonił nazajutrz do biura. Jak typowy facet, sądził, że sypianie ze 

mną dawało mu do tego prawo. 

Poniekąd go rozumiałam. Nie widzieliśmy się od czasu wyjazdu do Karpacza. 

Dotychczas takie ciche dni nam się nie zdarzały. Nic dziwnego, że dostawał kociokwiku. Ale 

nie mogłam mu pomóc. Nie to, że nie chciałam. Chodziliśmy ze sobą od kilku miesięcy i 

zasadniczo było dobrze. Lubiłam go; może nawet bardzo. Lecz teraz miałam swoje sprawy, a 

nie doszłabym do wszystkiego, co osiągnęłam, gdybym nie potrafiła skoncentrować się tylko 

na tym, co ważniejsze. Obrażony, rzucił słuchawką. 

Wieczorem znów siedziałam w aucie przed domem Sawickiego. Kiedy granatowy 

mercedes zniknął w garażu, sięgnęłam po komórkę. Telefon odebrała ta sama kobieta, co 

poprzednio. – Mąż właśnie przyjechał – powiedziała. – Proszę chwilę zaczekać, zaraz go 

zawołam. 

Czekałam cierpliwie. A więc jednak to żona. Spokojny głos, trochę może zgaszony, 

obojętny. Czyżby wszystko między nimi już się wypaliło? 

- Sawicki – usłyszałam w słuchawce. Silny, męski głos. Serce zabiło mi mocniej. 

- Dobry wieczór, pański numer podano mi w firmie developerskiej. Mieszkam przy 

ulicy Marchewkowej i chciałam skontaktować się z projektantem budynku. 

- A tak, istotnie, ktoś mi o tym wspominał. Chodzi o ewentualne zlecenie? 

- Moi znajomi szukają ciekawego projektu i spodobał im się styl mojego budynku. W 

tej chwili są za granicą, ale mniej więcej wiem, o co im chodzi. Czy moglibyśmy się spotkać, 

żeby omówić szczegóły? Czy jutro byłoby to możliwe? 

- Oczywiście. Mam biuro niedaleko rynku. Może o... 

- Odpowiadałaby mi pora lunchu – przerwałam mu. – Również pracuję w centrum 

miasta. Może spotkamy się gdzieś na kawie? Wie pan, gdzie jest restauracja „Maria 

Magdalena”? O czternastej? 

Zawahał się. 

- Tak, wiem, gdzie to jest. Dobrze. Niech będzie. 

- W takim razie, do jutra. 

- Dobranoc pani. 

Tej nocy silniej niż kiedykolwiek odczuwałam pustkę średniego pokoju. Mimo 

zamkniętych drzwi i mocnego postanowienia, by o tym nie myśleć. A może właśnie dlatego? 

Czułam też strach przed spotkaniem z Sawickim. Jaki mógł być człowiek, który nawet mnie 

nie znając, zadecydował o tym, jak mam mieszkać? 

Leżąc w ciemności nasłuchiwałam ciszy. Nagle zapragnęłam, żeby był tu Marcin. 

Zniosłabym jakoś nawet te jego wieczne pretensje o wszystko. To prawda, że był 

trzydziestopięcioletnim dzieciakiem, rozpieszczonym przez nadopiekuńczą mamusię, gotową 

do spełnienia każdej jego fanaberii. W oczach tej starej jędzy ja też byłam taką fanaberią, 

chwilową zabawką małego Marcinka. Ale na dłuższą metę – kimś zupełnie dla niego 

nieodpowiednim. Zbyt często miałam własne zdanie. Zbyt często Marcinek bywał przeze 

mnie nieszczęśliwy. A przecież zabawki powinny wyłącznie cieszyć. Do czasu rzucenia ich w 

kąt i kupienia nowych. 

Mimo wszystko, brakowało mi go. Na swój sposób stał się częścią mojego życia. Lecz 

mężczyzn nigdy nie ma, kiedy są najbardziej potrzebni. I bez znaczenia jest fakt, że często są 

to chwile, kiedy jesteśmy same z własnego wyboru. Faceci powinni umieć nam go nie dawać. 

Ale oni nigdy się tego nie nauczą. 

O pierwszej zrozumiałam, że tak łatwo nie zasnę. Wstałam i zrobiłam sobie kawę. 

Chciałam poczytać książkę, ale nie mogłam znaleźć sobie miejsca. Ubrałam się więc na 
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sportowo i wyszłam z domu. Miałam tylko zamiar trochę się przewietrzyć, lecz sama się 

oszukiwałam - po cóż bowiem zabierałabym kluczyki od samochodu? 

Po dwudziestu minutach stałam już przed domem Sawickiego. W oknach było 

ciemno. Nawet gdyby rzeczywiście obudził się we mnie instynkt podglądacza, i tak nie było 

kogo podglądać. Po co więc przyjechałam? Po co wysiadłam z auta? 

Noc była równie chłodna, jak poprzednia, lecz tym razem ubrałam się bardziej 

odpowiednio. Zaparkowałam w tym samym miejscu, co wczoraj. Bez problemu otwarłam 

furtkę i weszłam do ogrodu. Nie bałam się. O tej porze musiałabym mieć wyjątkowego pecha, 

żeby ktoś mnie zobaczył. Zresztą, to nie była dzielnica, w której przypadkowy przechodzień 

wzbudza czujność i obawę. 

Obeszłam dom od strony ogrodu, zdając sobie sprawę, że to tylko gra na zwłokę. 

Odwlekałam to, po co tu się zjawiłam. Już w momencie wysiadania z samochodu było dla 

mnie jasne, że wejdę do środka, jeśli tylko okno na parterze znów będzie otwarte. Było; 

dostrzegłam to od razu. Mimo to, przeszłam obok, w daremnej próbie oszukania się. 

Postępowałam jak człowiek jedzący drożdżówkę, który obgryza suche ciasto, bo nadzienie 

chce zostawić na koniec. 

Wróciłam do uchylonego okna. Było wąskie, jednoskrzydłe, co sugerowało, że 

otwiera się na korytarz. Pchnęłam lekko szybę i zamarłam w bezruchu. Cisza. Wystarczyło 

stanąć na palcach, by zajrzeć w głąb korytarza. Nie było całkiem ciemno; przez uchylone 

drzwi jednego z pomieszczeń przesączał się blask okolicznych latarń. Podciągnęłam się na 

rękach i po chwili klęczałam już na parapecie. Obróciłam się i zsunęłam do wnętrza, na 

podłogę. 

Czułam jak wali mi serce. A więc zrobiłam to. Weszłam do cudzego domu. Jak 

złodziej. Jednak to wcale nie z tego powodu odczuwałam zażenowanie. Stanęłam w obliczu 

cudzej prywatności, tej najbardziej intymnej, i oto okazało się, że to mi się podoba. Z 

pewnym zdziwieniem przyjęłam myśl, że nieobca mi jest ciekawość posunięta do granic 

przyzwoitości, a nawet je przekraczająca. A przecież dotychczas nie zniżyłam się nawet do 

oglądania „Big Brothera”! 

Przymknęłam na powrót okno i po krótkim namyśle zdjęłam buty; nie chciałam 

hałasować ani zostawiać śladów. Korytarz był wąski i miał jakieś trzy metry długości. Tuż po 

mojej prawej ręce znajdowała się wnęka z drzwiami wejściowymi do domu. U swego końca 

korytarz zakręcał i zmieniał się w schody na piętro. Po lewej stronie znajdowało się dwoje 

drzwi; zapewne do obejrzanych już przeze mnie wczoraj pomieszczeń: kuchni i małego 

pokoju. To właśnie przez te otwarte drzwi sączyło się słabe światło latarń. Trzecie drzwi, na 

wprost, były zamknięte. Nie miałam pojęcia, co mogły skrywać, jednak wszystko 

wskazywało na to, że powinno tam być jakieś duże pomieszczenie. Czwarte drzwi 

znajdowały się po prawej stronie; ich wygląd – przeszklona górna część oraz kratka 

wywietrznika u dołu – sugerował, że to łazienka. 

Na pierwszy rzut oka układ parteru wydał mi się dość niefortunny. Jeśli o mnie 

chodzi, wolałabym większą kuchnię, nawet kosztem tego małego pokoiku, zamienionego na 

graciarnię. Przechodząc zajrzałam do niego, lecz nie zatrzymywałam się, podobnie jak przy 

kuchni; bardziej intrygowały mnie drzwi na wprost, na końcu korytarza. Zawahałam się 

trochę przed ich otwarciem, ale prawdopodobieństwo, iż jest to sypialnia, było nikłe; 

sypialnie powinny znajdować się na piętrze. Nacisnęłam klamkę i przekonałam się, że mam 

rację. Tak jak sądziłam – był to salon. 

Jego wygląd – na tyle, na ile mogłam go ocenić w bladym świetle padającym przez 

okna – trochę mnie zaskoczył. Oczekiwałam czegoś mniej banalnego, choć pewnie nie 

powinnam, biorąc pod uwagę nijakość tego, co widziałam dotąd. Dwadzieścia kilka metrów 

kwadratowych wypełnionych meblami o klasycznych liniach, kwiatami i bibelotami. A już 
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zupełnie dobiła mnie atrapa kominka na jednej ze ścian. Wyobraziłam sobie, jak zamiast 

żywego płomienia błyska tam czerwona żaróweczka, i zachciało mi się śmiać. Co za tandeta! 

Bez żalu zamknęłam drzwi. Kusiła mnie myśl o wejściu na piętro. Wiązało się z tym 

spore ryzyko, lecz zarazem wkroczyłabym w sferę jeszcze większej prywatności. Oczy 

przyzwyczaiły mi się już do mroku, więc widziałam wszystko dość dobrze. Zrobiłam krok i 

już nie było odwrotu. Na półpiętrze schody zakręcały o sto osiemdziesiąt stopni. Układ 

pomieszczeń na górze okazał się inny, niż na parterze. Wprawdzie tu również było czworo 

drzwi – w tym do drugiej łazienki – lecz znajdowały się w innych miejscach krótkiego 

korytarza. 

Dłuższą chwilę stałam bez ruchu, nasłuchując. To już nie były żarty. Bałam się, ale 

paradoksalnie – podniecało mnie to. Gdzieś jednak, w głębi duszy, odzywał się głos rozsądku 

- może jednak już wystarczy? Powinnam dać spokój i wyjść tą samą drogą, którą weszłam. 

Zobaczyłam już dość. Ale nawet w chwili, gdy te myśli przemykały mi przez głowę, 

wiedziałam, że nie cofnę się w połowie. 

Mogłam wybrać na chybił trafił, które drzwi mam otworzyć, ale zawsze byłam 

systematyczna. Niemal odruchowo zbliżyłam się do tych po lewej stronie. Panowała niczym 

nie zmącona cisza. Czy klamka obróci się gładko, a drzwi otworzą bezgłośnie? To już była 

loteria. Wstrzymałam oddech. Sprężyna w zamku zazgrzytała, lecz już nie było odwrotu. Nie 

puszczając klamki uchyliłam drzwi. Znalazłam się w dużej sypialni, z szerokim łóżkiem 

ustawionym tradycyjnie wezgłowiem przy jednej ze ścian. Stałam w progu, obawiając się, że 

jeśli zwolnię klamkę, narobi hałasu. Ktoś spał w łóżku, lecz czy była to jedna, czy dwie 

osoby, nie potrafiłam ocenić. Było zbyt ciemno; zasłonięte szczelnie okna nie dawały nawet 

tej odrobiny światła, jaka rozjaśniała korytarz. Patrzyłam na to z niesmakiem. Sama nigdy nie 

zasłaniałam okien na noc; nie znosiłam budzić się rano w półmroku. 

Wciąż trzymałam klamkę w pozycji otwarte, więc tylko cofnęłam się o krok i 

pozwoliłam jej powoli się podnieść. Znów zgrzyt, na szczęście cichy, i drzwi się zamknęły. 

Podeszłam do następnych. Co skrywały? Pokój dziecięcy? Gabinet? Tym razem wszystko 

odbyło się bezgłośnie. Małe pomieszczenie okazało się wprawdzie jaśniejsze od sypialni, lecz 

trudne do zaklasyfikowania. Wyglądało jak pokój dziecięcy, w którym od dłuższego czasu 

pomieszkuje ktoś dorosły, nie dbając o usunięcie śladów pobytu dziecka. Całkiem możliwe, 

że Sawiccy byli rodzicami, których dziecko już dawno się usamodzielniło i odeszło z domu. 

Lecz dlaczego nie przemeblowali pokoju? Z lenistwa? Nostalgii? 

Za ostatnimi drzwiami mógł być tylko gabinet. Wprawdzie Sawicki twierdził, że ma 

biuro w centrum miasta, ale ludzie wykonujący wolny zawód chętnie pracują w domu. 

Miałam rację. Najpierw ostrożnie zajrzałam do środka, a kiedy okazało się, że w obszernym 

pomieszczeniu nikogo nie ma, przymknęłam za sobą drzwi i weszłam. 

Tu również nie natknęłam się na nic nietypowego, co mogłoby świadczyć o 

niebanalnej wyobraźni. Gabinet jakich wiele – duże biurko, regały z książkami, sofa i dwa 

fotele oraz obowiązkowy rododendron w rogu. Jedynym elementem, którego nie spotyka się 

w każdym tego typu pomieszczeniu - z przyzwyczajenia nazywanym gabinetem - była deska 

kreślarska. Bo już komputer jest w dzisiejszych czasach czymś dość oczywistym. 

Usiadłam za biurkiem. W ciemności, złamanej tylko poświatą zza okien, trudno 

byłoby coś wyczytać z walających się po blacie papierów. Przemknęła mi myśl, żeby zajrzeć 

do szuflad, ale nie zrobiłam tego. Choć wydawało się to śmieszne – po wdarciu się nocą do 

cudzego domu – czułam, że istnieją pewne granice, których nie należy przekraczać. 

Dotknęłam lampy na biurku; kusiło mnie, aby ją zapalić i przejrzeć tytuły książek na półkach. 

Nie odważyłam się jednak. Zauważyłam natomiast, że lampa stoi na samej krawędzi biurka, 

więc przesunęłam ją o kilka centymetrów. Jeszcze bardziej mierził mnie bałagan. 

Wiedziałam, że znajomi za plecami nazywają mnie pedantką; wolałam jednak myśleć o sobie, 

jak o kimś, kto nie lubi tracić czasu na szukanie czegoś, co nie znajduje się na swoim miejscu. 
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Na przykład te teczki – spojrzałam na biurko – mogłyby leżeć w samym rogu, zamiast tuż 

przy łokciu, gdzie wyraźnie przeszkadzają. Je także przesunęłam; nie za wiele wprawdzie, 

żeby zmiana nie rzucała się za bardzo w oczy, ale od razu zrobiło się przestronniej i 

wygodniej. 

A więc tak mieszkał człowiek, które decydował o tym, jak mają mieszkać inni... 

Byłam rozczarowana. Z drugiej strony, ludzie o bogatym wnętrzu rzadko przywiązują wagę 

do tego typu rzeczy. Ale o tym, czy taki jest, mogłam się przekonać dopiero na spotkaniu 

twarzą w twarz. 

Kiedy schodziłam na dół dotarło do mnie, że muszą spać razem, skoro tylko w 

sypialni ktoś się znajdował. A więc jeszcze nie wszystko między nimi się wypaliło? Ta myśl 

towarzyszyła mi przez całą drogę powrotną. 

 

 

 

                                                                * 

 

 

 

Wprawdzie zapomniałam ustalić z Sawickim, w jaki sposób się rozpoznamy, a nie 

byłam pewna, czy wystarczy do tego obserwacja przez okno, jednak po wejściu do „Marii 

Magdaleny” przestałam mieć wątpliwości. Jedyny samotny mężczyzna, w dodatku nie 

spuszczający wzroku z drzwi – to musiał być on. Podeszłam bez wahania. Wstał. 

- Pan Sawicki? – wyciągnęłam dłoń. 

To było kolejne zaskoczenie. Okazał się przystojniejszy, niż sądziłam. Po obejrzeniu 

jego domu nie spodziewałam się zbyt wiele. Ludzie sukcesu nie mieszkają dziś w czymś 

takim. Czekało mnie jednak miłe rozczarowanie. 

Mógł mieć około sześćdziesiątki, ale wyglądał na pięćdziesięciolatka. Z mężczyznami 

zresztą nigdy nie wiadomo. Niektórzy oszukują czas w sposób nieosiągalny dla kobiet bez 

pomocy chirurga – raczej dojrzewają niż starzeją się. 

Zamówiłam kawę. 

- A więc mieszka pani przy Marchewkowej – stwierdził. – Jak rozumiem, chodziłoby 

o zaprojektowanie dla pani znajomych domu jednorodzinnego? 

- Nie – odparłam. – Chodzi o coś zupełnie innego. 

Już w chwili, kiedy to mówiłam, wiedziałam, że rozmowa będzie krótka. Nawet w 

kilka godzin później trudno było mi zrozumieć, dlaczego tak postąpiłam. Dochodziła 

dziewiętnasta; od powrotu z lunchu i spotkania z Sawickim minęło prawie pięć godzin, a 

mimo to nie mogłam przestać o nim myśleć. Po raz pierwszy od bardzo dawna śródmiejski 

gwar, dobiegający zza okna, przeszkadzał mi w pracy. Biuro mieściło się w centrum, co 

zwykle przynosiło korzyści, lecz dziś płaciłam za to frycowe. 

Co też mi strzeliło do głowy? Nic dziwnego, że lunch okazał się niewypałem. Jaki 

facet chciałby wysłuchiwać tyrady pretensji od obcej osoby i do tego w takiej sprawie? Ba! 

Wątpliwe, by w ogóle cokolwiek zrozumiał. Pewnie uznał mnie za wariatkę. Nic dziwnego. 

Kto przy zdrowych zmysłach bredzi o pustych pokojach i odpowiedzialności za cudze 

niezdecydowanie? 

Kiedy około ósmej wychodziłam z biura, jak zwykle jako ostatnia, wciąż miałam 

nadzieję, że zatrzyma mnie dźwięk telefonu. A jednocześnie czułam absurdalność takiego 

oczekiwania. Moja wizytówka najprawdopodobniej już dawno wylądowała w koszu. Czy 

wręcza się wizytówkę osobie, którą się obraziło? W windzie nieomal zachciało mi się śmiać. 

Jeśli zamierzałam dorównać głupotą Jasiowi Fasoli, to z pewnością mi się udało. Tyle że 

raczej nie mogłam liczyć na oklaski. 
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Siąpił deszcz. Samochód stał dość daleko, więc zaczęłam się obawiać, że na domiar 

wszystkiego jeszcze zmoknę. Gdy tuż obok pojawił się mężczyzna z parasolem, w pierwszej 

chwili nie zwróciłam na niego uwagi. 

- Cześć – odezwał się. 

To był Marcin. Zatrzymałam się, zaskoczona, a on szybko osłonił mnie parasolem. No 

tak, przemknęło mi, pewnie dała mu go mamusia przed wypuszczeniem synka z domu. 

Ruszyłam dalej. Zdezorientowany, potruchtał za mną. 

- Czekałem na ciebie – wyjaśnił, jakbym tego nie wiedziała. – Powinniśmy 

porozmawiać. Chyba jesteś mi winna jakieś wyjaśnienie? 

Czy rzeczywiście byłam mu coś winna? Jeśli nawet, to wybrał kiepski sposób, by mi o 

tym przypomnieć. Już jego wczorajszy telefon do biura mocno mnie zirytował. Ale 

nachodzenie mnie w pracy to gruba przesada. 

- Masz innego, prawda? Spotykasz się z kimś? 

Stanęłam. 

- Nikogo nie mam. Nic się nie dzieje. Nie ma czego wyjaśniać. Po prostu dużo pracuję 

i jestem zmęczona. Dotarło? 

- Nie złość się – przestąpił z nogi na nogę, jak uczniak. – Wiem, że nie lubisz, kiedy 

zjawiam się bez uprzedzenia. Ale tak nie można. Sądzisz, że mi przyjemnie, kiedy mnie 

zbywasz? W końcu, jesteśmy ze sobą. 

Westchnęłam. Jak mu cokolwiek wytłumaczyć, skoro sama niczego nie rozumiałam? 

Nie da się tego ułożyć w jakąś sensowną całość. A już na pewno nie na poczekaniu, w 

deszczu i ulicznym tłumie. Na chwilę wróciło pragnienie, by był ze mną tej nocy. Dobrze 

byłoby zatracić się na kilka godzin w niezobowiązującym seksie. Ale to niczego by nie dało. 

Nie zasypałoby dzielącej nas przepaści. 

Wzięłam go pod rękę. 

- Po prostu odprowadź mnie do samochodu, dobrze? 

Tego wieczoru mocno uszczupliłam swój zapas kalifornijskiego wina. Bóg jeden wie, 

jakiego to robaka chciałam zalać. Jeśli nawet był jakiś, to i tak czułam się, jakbym strzelała z 

armaty do komara. Ale takie właśnie jest życie – wyimaginowana chandra bywa gorsza od 

rzeczywistej. Cóż zresztą bardziej wyrafinowanego od wymyślania problemów tam, gdzie ich 

nie ma? Kierowane instynktami zwierzęta reagują tylko na realne bodźce. Ludzie wspięli się 

o stopień wyżej – kiedy nic się nie dzieje, sami sobie produkują zagrożenia. Jeśli istotnie to 

Bóg stworzył świat, to postąpił bardzo po ludzku. Powołał do istnienia cały ten bajzel w 

miejsce wcześniejszego spokoju i pustki. I komu to było potrzebne? 

Zostawiłam Marcina tam, na ulicy, niepewnego i rozgniewanego, ale nie czułam z 

tego powodu wyrzutów. Raczej żal, że nigdy nie da się uniknąć nadejścia tej chwili, kiedy 

coś, co było ważne, staje się obojętne. Mężczyźni też to rozumieją, ale często przedłużają stan 

zawieszenia, nie mogąc się wyrzec cielesnych przyjemności. Kobiety przeciwnie – u nas 

wygląda to, jak odcięcie dopływu prądu do określonych obszarów mózgu. Podobnie jak w 

komputerze, brak zasilania uniemożliwia dalsze działanie programu. Następuje reset, a 

wszystkie dane pozostają już tylko w pamięci. Mniej lub bardziej trwałej. 

Więc dlaczego mu tego nie powiedziałam? Dlaczego zbyłam go ogólnikami i 

pozostawiłam cień nadziei? A może nie tylko jemu, ale także sobie? Nie kochałam go chyba 

nigdy. Wątpliwe, by on kochał mnie. Takie maminsynki kochają przez całe życie tylko jedną 

kobietę, i nie chodzi tu ani o przyjaciółkę, ani nawet o żonę. Tych kilka spędzonych razem 

miesięcy... Czy to one były powodem mojego niezdecydowania? A jeśli tak, to co dokładnie? 

Seks? 

Ten temat zawsze wypłynie, pomyślałam, prędzej czy później. Punkt widzenia 

facetów jest prosty: jeśli coś się nie układa i nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o 

seks. O zdradę, ruję i poróbstwo. Jakbyśmy nie miały nic lepszego do roboty. 
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Być może samotny wieczór i pełny kieliszek to nie najlepsza sceneria, żeby myśleć o 

seksie. Mimo wszystko - uśmiechnęłam się do samej siebie, już całkiem zalana - nie było nam 

przecież tak źle... Tyle że różnica między kobietami a mężczyznami polega na tym, że dla nas 

dzień bez seksu nie wydaje się dniem straconym. 

 

 

 

                                                                 * 

 

 

 

Czasami nie odbierałam telefonu komórkowego, gdy byłam zajęta, a numer na 

wyświetlaczu nic mi nie mówił. Tak było i tym razem. Dopiero po kilkudziesięciu minutach 

odsłuchałam pocztę głosową. 

- Dzień dobry, tu Sawicki – usłyszałam. – Niepotrzebnie wtedy wyszedłem, proszę mi 

wybaczyć, zaskoczyła mnie pani. Nigdy wcześniej nie zetknąłem się z podobnymi... 

uwagami. Nie chciałbym przeszkadzać, ale chętnie spotkałbym się z panią ponownie. 

Pozwolę sobie zadzwonić później. 

Rozłączyłam się, wciąż lekko oszołomiona. Minęły dwa dni od naszego spotkania. 

Uznałam już za pewnik, że następnego nie będzie. Tymczasem, proszę. No i co z tym zrobić? 

Niekiedy otrzymać to, czego się chce, bywa gorzej, niż zostać tego pozbawionym. Przez 

resztę dnia trudno było mi się skupić. Nie wiedziałam, kiedy zadzwoni ponownie, więc zbyt 

duża część mojej jaźni nasłuchiwała dzwonka, zamiast skoncentrować się na pracy. To się 

chyba nazywa rozkojarzeniem. Nigdy bym nie uwierzyła, że sobie na to kiedykolwiek 

pozwolę. 

Moja wiara w siebie doznała kolejnego uszczerbku, gdy wreszcie zadzwonił. 

Zbierałam się już do wyjścia i może dlatego, gdy padła propozycja spotkania, wypaliłam: 

- Niech pan do mnie przyjedzie. Na pewno pan trafi. 

Cisza, jaka zapadła w słuchawce, była tak namacalna, że dałaby się pokroić. 

Uśmiechnęłam się krzywo do swego odbicia w oknie. Będzie się krygował czy machnie ręką 

na pozory? 

- Z trafieniem rzeczywiście nie będzie kłopotu - odezwał się w końcu. - A skoro 

problem tkwi w mieszkaniu... 

Faceci! 

Przygotowania nie zabrały mi wiele czasu. Po drodze kupiłam jakieś ciasto do kawy; 

w domu wykąpałam się i przebrałam. Nie musiałam w pośpiechu robić porządków - to jedna 

z zalet bycia pedantką. 

Dzwonek zabrzmiał niemal dokładnie o umówionej godzinie. Punkt dla Sawickiego. 

Stanął w progu z bukietem kwiatów i popatrzył na mnie bez skrępowania. Kolejny punkt dla 

niego. Sama nie czułam się tak pewnie, ale starałam się to skutecznie ukryć. Jedno musiałam 

przyznać – w garniturze wyglądał tak, jakby się w nim urodził. To rzadki dar u mężczyzn. 

Kobiety to dziwne istoty. Sprawa zasadnicza - różnica wieku - ma dla nas mniejsze 

znaczenie, niż pozornie drugorzędne cechy: status, wygląd czy charyzma potencjalnego 

partnera. A przecież to wszystko może się łatwo zmienić – bogaty straci majątek, elegant 

założy kapcie i pulower, a czarujący kochanek stanie się zrzędą. Tymczasem różnica wieku 

pozostanie ta sama, czyli w praktyce – będzie się pogłębiać. A jednak coś nas ciągnie do dużo 

starszych mężczyzn i nie zawsze jest to pogoń za pieniądzem. Co do mnie, byłam 

wystarczająco niezależna materialnie. W dodatku, miałam młodego i atrakcyjnego 

przyjaciela. Jaki zatem urok mógł mieć dla mnie sześćdziesięciolatek? 

Gdybym to wiedziała, pomyślałam, cały urok diabli by wzięli. 
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Wszedł i rozejrzał się z ciekawością. 

- Nigdy nie byłem w mieszkaniu, które zaprojektowałem – wyjaśnił. – Oczywiście, po 

jego zasiedleniu. 

- Może powinien pan – nie mogłam sobie odmówić uszczypliwości. – Czasami warto, 

by szewc pochodził we własnych butach. 

Zmierzyliśmy się wzrokiem. W jego oczach zatańczyły iskierki rozbawienia. 

Uśmiechnął się. Miał ładny uśmiech. Jeszcze jeden punkt dla niego. Który to już? 

- Przyjmuję reprymendę. Ale lepiej późno, niż wcale, zacznę więc od pani mieszkania. 

Trudno byłoby zresztą o lepszy wybór. 

Uśmiechnęłam się również. Pochlebstwo było tak uroczo prostackie! Pokazałam mu 

pokoje, w tym także ten, z którym nie wiedziałam, co zrobić. 

- Może po prostu pani mieszkanie ma o jeden pokój za dużo? – zażartował. – Może 

należałoby go jakoś usunąć z tej przestrzeni? 

- Tak też robię – odparłam. – Zamykam drzwi i udaję, że wcale go tu nie ma. 

- Myślałem raczej o przebudowie. O powiększeniu jego kosztem pozostałych 

pomieszczeń. 

- Nie zastanawiałam się nad tym. Dopiero co się wprowadziłam, więc nie odczuwam 

potrzeby zmian. 

Przy kawie zaproponował, żebyśmy mówili sobie po imieniu. Nie miałam nic 

przeciwko temu. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, starannie omijając fakt, że oto 

żonaty facet znalazł się wieczorem w mieszkaniu młodej, dopiero co poznanej kobiety. Z 

drugiej strony, implikacje były dość oczywiste. 

Czy byłam zdecydowana pójść na całość? A może był to szczeniacki wygłup, chęć 

podpuszczenia faceta i dania mu w ostatniej chwili kosza? Sama nie wiedziałam. Biorąc pod 

uwagę moje ostatnie wyczyny, wszystko było możliwe i nic już nie wydawało się pewne. 

Niewątpliwie pociągał mnie. Ale to nic nie znaczyło. Kiedy mężczyzna mówi, że jakaś 

kobieta go pociąga, można być pewnym, że na pierwsze skinienie wskoczy jej do łóżka. My, 

kobiety, jesteśmy inne. Dla nas pociąg nie jest synonimem pożądania. To bardziej rodzaj 

ciekawości, niż fizyczna potrzeba. 

Kusiło mnie, by go spytać o żonę, lecz jakie to mogło mieć znaczenie? Sytuacja była 

jasna – wiedziałam, że jest żonaty, i on wiedział, że ja wiem. Skoro go zaprosiłam do siebie, 

to widocznie akceptowałam ten fakt i nie było o czym mówić. Klasyczny przypadek 

milczącej zgody. 

Mimo wszystko, moment zwrotny zawsze jest trudny. Czasami pomaga przypadek i 

wówczas rzeczy dzieją się same z siebie; wystarczy dać się im nieść. Lecz zwykle niełatwo 

przemienić banalne picie kawy w coś znacznie bardziej emocjonującego. 

Oboje chyba pomyśleliśmy o tym samym, bo nagle w nastrój wkradło się 

skrępowanie. Rozmowa wyraźnie przestawała się kleić, zmierzając nieuchronnie do punktu, 

w którym pozostanie już tylko się pożegnać. I wtedy zabrzmiał dzwonek do drzwi. Zdumiona, 

spojrzałam na zegarek. Wpół do jedenastej. W oczach Sawickiego też dostrzegłam 

zaskoczenie. Czyżby poczuł się w roli kochanka nakrytego przez zazdrosnego męża? 

Mogłam nie otwierać, ale wyglądałoby to dziwnie; jakbym się czegoś obawiała. 

Otwarłam więc i od razu tego pożałowałam. Przed drzwiami stał Marcin. 

- Cześć – powiedział. 

Nie udało mi się uśmiechnąć. 

- Czy coś się stało? 

- Nie zaprosisz mnie do środka? 

- Już późno. 

- Najwyraźniej nie dla wszystkich. Kto jest u ciebie? 

- Nie ma nikogo. 
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Nigdy jeszcze nikt nie wpatrywał się we mnie tak intensywnie. Ale nie odwróciłam 

wzroku. 

- Przecież wiem – wycedził. – Stałem przed domem od twojego powrotu z pracy. 

Nie powinien był tego mówić. Poczułam, jak ogarnia mnie złość. 

- To nie twój interes – warknęłam. – Jakim prawem za mną łazisz? 

- Bo nie pozwolę się oszukiwać! 

- To twój problem. Zainteresuj się swoimi sprawami. 

Zrobił krok do przodu. 

- W tej chwili interesuje mnie, kto jest u ciebie. 

- Nic ci do tego! 

Naparł na drzwi i poczułam, że nie zdołam ich zamknąć. Po krótkim oporze puściłam 

je. Otwarły się na oścież, uderzając o ścianę. Marcin zachwiał się i chwycił framugi. Jego 

oczy i oczy Sawickiego, wciąż siedzącego w pokoju, spotkały się. Zobaczyłam, jak twarz mu 

tężeje. 

- Więc jednak... Nie sądziłem, że postąpisz, jak dziwka. 

Nie wiedziałam, czego się podziewać, lecz tylko spojrzał na mnie i cofnął się na klatkę 

schodową. Zaczęłam zamykać drzwi. 

- Dla twojej informacji – powiedziałam. – Nigdy nie byłam i nie jestem dziwką. A 

nasz związek i tak nie miał racji bytu. 

Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie plecami. Patrzyłam na Sawickiego, słysząc jak 

kroki Marcina, schodzącego po schodach, oddalają się i cichną. Nie wiedziałam właściwie, co 

czuję. Ulgę, żal, wstyd? Przed kim? Przed Marcinem? Przed Sawickim? Przed sobą? A może 

czułam tylko wściekłość, że tak podeptano moją prywatność i prawo wyboru? 

Sawicki patrzył w milczeniu jak wchodzę do pokoju. 

- Przepraszam – powiedziałam. Co więcej mogłam powiedzieć? 

Wzruszył ramionami. 

- Narzeczony? 

- Nie sądzę, żeby można było tak to określić. 

Uśmiechnął się. 

- Być może on byłby innego zdania... 

Skrzywiłam się. 

- Nie mogę uwierzyć, że zrobił coś takiego. 

Wstał. Górował nade mną o głowę. Delikatnie pogładził mnie po ramionach. 

- To moja wina – powiedział. – Gdyby mnie tu nie było... W dodatku o tej porze... 

Powinienem już iść. 

Ale w oczach wyczytałam coś innego. Dotknęłam jego ręki. 

- Nie ma mowy. Skoro już zostałam znieważona, to powinnam przynajmniej wiedzieć, 

za co, prawda? 

 

 

 

                                                                 * 

 

 

 

Wyszedł dopiero po północy. Kochaliśmy się bardziej z ciekawością, niż namiętnie; 

trochę jak saperzy, którzy krok po kroku rozminowują teren, ale wiedzą, że dopiero 

następnym razem będą mogli tędy spokojnie pospacerować. 

Patrzyłam z okna jak odjeżdża i czułam, że jestem zbyt pobudzona, by zasnąć. 

Ubrałam się w ciemny dres i zeszłam do samochodu. W ciągu ostatniej doby znacznie się 
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ociepliło, dlatego mogłam zrezygnować z kurtki. Sawicki – Jerzy - wyprzedzał mnie o 

kilkanaście minut, więc pewnie dotrze do domu, kiedy ja będę jeszcze w połowie drogi. Ale 

nie szkodzi. Chciałam tylko pobyć w pobliżu. Poza tym, o tej porze i tak nie miałam dokąd 

pojechać. 

Tylko w niewielu domach w okolicy paliło się jeszcze światło. Zaparkowałam tam 

gdzie przedtem, na miejscu, które już niedługo będę pewnie mogła nazywać swoim stałym 

miejscem. Kiedy szłam ulicą wyglądałam jak amatorka wyjątkowo późnego joggingu. Gdyby 

się zastanowić, trochę to było dziwne, ale wątpiłam, by ktokolwiek zwrócił na mnie uwagę. 

Jedną z zalet życia w dzisiejszym świecie był fakt, że większości ludzi amputowano zdolność 

do zadziwień. I w to miejsce wszczepiono wtyczkę do telewizora. 

Po chwili byłam już w ogrodzie. Z kuchni, przez uchylone okno, dobiegały głosy. 

- Wszystko w porządku? – to była ona. 

- Tak – padła odpowiedź. 

- Nastawić herbatę? 

- Nie, dziękuję. 

Banalność rozmowy zaskoczyła mnie. Podświadomie spodziewałam się chyba kłótni. 

Pretensji o późny powrót. Sceny zazdrości. Tymczasem byłam świadkiem wymiany nic nie 

znaczących zdań. Czyżby jednak wszystko się już wypaliło? A może właśnie tak wygląda 

małżeństwo? 

Obawiałam się zajrzeć przez okno, żeby mnie nie dostrzegli. Jednak rozmowa urwała 

się. Po krótkim wahaniu nachyliłam się ku szybie. Była tam tylko ona, przy stole, tyłem do 

mnie, a twarzą do otwartych drzwi, za którymi widać było oświetlony korytarz i również 

otwarte drzwi salonu. Tam także paliło się światło. 

Schyliłam głowę, przemknęłam pod oknem i skręciłam za róg domu. Duże okna i 

rzęsiste oświetlenie czyniły wnętrze salonu doskonale widocznym, jednak istniała i druga 

strona medalu – równie łatwo rzucał się w oczy wszelki ruch na zewnątrz. Nie mogłam tak po 

prostu stanąć przed oknem. Dlatego niełatwo mi przyszło dostrzec Jerzego. Kiedy mi się 

udało, już wychodził. Światło zgasło. Wróciłam do okna od kuchni, ale i tu spotkał mnie 

zawód – w środku panowała ciemność. Jasno było tylko na piętrze. Zaklęłam pod nosem. 

Znów zabawa w ciuciubabkę. 

Nagle skojarzyłam, że razem poszli na górę. Ale to przecież niemożliwe, żeby po 

wieczorze ze mną... Poczułam jak robi mi się niedobrze. Czy byłby do tego zdolny? 

Uśmiechnęłam się gorzko. Pytanie powinno raczej brzmieć: czy  f a c e t  byłby do tego 

zdolny? Odpowiedź wydawała się oczywista. 

Wiedziałam, że teraz już nie odjadę. Wchodzenie do środka, póki nie spali, było 

szaleństwem, ale tylko w taki sposób mogłam uzyskać pewność. Czym zresztą ryzykowałam? 

Przecież nie wezwie policji dla zaaresztowania dopiero co przelecianej panienki. 

Okno w kuchni wciąż było uchylone. Być może tamto, przez które weszłam 

poprzednio, również, ale co za różnica? Wzrok przyzwyczaił mi się już do ciemności, toteż 

bez trudu ominęłam doniczkę z kwiatem, stojącą na parapecie. Kuchnia, kiedy się w niej 

znalazłam, wydała mi się jeszcze mniejsza, niż na pierwszy rzut oka. Nie wyczuwałam 

żadnego zapachu, jakby nie była miejscem, służącym do przyrządzania posiłków. Wyszłam 

na korytarz. Parter domu pogrążony był w mroku, jednak na piętrze musiało się palić jakieś 

światło, bo jego poblask padał na schody. Zawahałam się. Wejście w tej sytuacji na górę nie 

byłoby najlepszym pomysłem. 

Wtem usłyszałam kroki. Ktoś schodził na dół. Poczułam przypływ paniki. Gdzie się 

ukryć? Cofnęłam się do kuchni i dopiero wówczas przyszło mi do głowy, że jeśli jest jakieś 

pomieszczenie, do którego idzie się w nocy, to tylko toaleta albo kuchnia. A przecież toaleta 

znajdowała się również na górze. Spojrzałam na okno, lecz było już za późno, by przez nie 
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uciec. Wcisnęłam się więc między ścianę a lodówkę i wstrzymałam oddech. Byłam 

przekonana, że za chwilę zostanę odkryta. 

Kroki zatrzymały się i czyjaś dłoń nacisnęła klamkę, lecz nie od drzwi kuchennych, 

tylko od sąsiednich drzwi do salonu. Pomyślałam, że to dobry moment, by wyjść przez okno, 

kiedy usłyszałam chrząknięcie. To był Jerzy. Zaintrygowana, wyjrzałam na korytarz. Drzwi 

salonu były niedomknięte. Zapalił małą lampkę i usiadł przy telefonie. Patrzyłam na jego 

profil, obramowany blaskiem odległej latarni, i poczułam ulgę, że jest tu, sam, a nie na górze 

– z nią. 

Lecz kiedy odezwał się, zdrętwiałam. 

- Śpisz już, Basiu? Chciałem ci tylko powiedzieć, że to, co dzisiaj między nami zaszło, 

było wspaniałe. Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. Śpij dobrze. Dobranoc. 

Nie wiem, jak długo stałam w ciemności. Jego kroki na piętrze już dawno ucichły, a ja 

wciąż opierałam się plecami o drzwi lodówki. Co za zbieg okoliczności! Dziwne będzie po 

powrocie do domu odsłuchać tę wiadomość z automatycznej sekretarki. Ale czułam radość. 

Nikt nie dzwoni po nocy, w tajemnicy przed żoną, gdy mu nie zależy. 

Nawet jeśli śpią razem, to co z tego? Byłoby dziwne, gdyby nagle, wróciwszy późno, 

oświadczył, że chce spać sam. Ale dzielenie łoża nie oznacza, że dzielą też jego 

przyjemności. Czy małżeństwa z dwudziestopięcioletnim stażem w ogóle myślą jeszcze o 

seksie? 

Nie warto było ryzykować wejścia na górę. Choć blask zza okna rozpraszał mrok w 

kuchni, i tak wpadłam na krzesło. Na szczęście, nie narobiłam wielkiego hałasu, ale to było 

ostrzeżenie. Inna sprawa, że rozmieszczenie sprzętów nie było najlepsze. Ja rozplanowałabym 

je inaczej. Dla każdego powinno być oczywiste, że stół nie może przeszkadzać w otwieraniu 

drzwi, zaś rolą krzeseł jest służyć do siedzenia, a nie do stania w miejscu, do którego nie ma 

dostępu. Przypatrzyłam się dokładniej. Wystarczyło tylko przesunąć dwa meble, aby 

przywrócić kuchni przestrzenną stabilność, której jej brakowało. Czy powinnam to zrobić? Na 

pewno zauważą. 

A co mi tam, pomyślałam, przecież wcale mnie tu nie ma. Trzeba tylko zachować 

ciszę. 

Poszło łatwiej, niż oczekiwałam. Kiedy stół znalazł się pod przeciwległą ścianą, a 

krzesła wreszcie odzyskały funkcjonalność, poczułam jak kuchnia nabiera oddechu. Stała się 

zupełnie innym pomieszczeniem. Nawet gdy już znalazłam się w ogrodzie, spojrzałam 

jeszcze raz za siebie z zadowoleniem. 

 

 

 

                                                               * 

 

 

 

Spotykaliśmy się co kilka dni. Najczęściej u mnie, wieczorem, ale kilkakrotnie 

wybraliśmy się do miasta na kolację. Choć nie przyklejał sobie sztucznej brody i nie zakładał 

peruki, zabawnie było patrzeć, jak odruchowo zachowuje ostrożność, typową dla żonatego 

faceta, który przygruchał sobie panienkę. 

Początkowo traktowałam to z pobłażaniem, lecz wkrótce pojawiła się irytacja. 

Wiedziałam, że tak będzie – ileż to już kobiet przez to przeszło! Ale co innego słuchać skarg 

sfrustrowanych kochanek, a co innego dołączyć osobiście do ich szacownego grona. Miałam 

przynajmniej tę satysfakcję, że to ja od początku rozdawałam karty. 

Lecz czy rzeczywiście? Kto kogo trzymał mocniej: Kozak Tatarzyna, czy odwrotnie? 

Gdzie znajdował się koniec smyczy, a gdzie jej początek? Chciałam wierzyć – nie, po prostu 
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wierzyłam – w swoją przewagę, lecz równie dobrze mogłam się mylić. Pewnie tak zresztą 

było, ale czy taka świadomość powstrzymała kogoś kiedykolwiek od robienia głupstw? 

Trzykrotnie w tym czasie odwiedzałam ich dom. Raz mi się nie udało; wszystkie okna 

były zamknięte. Po zmianach, które wprowadziłam w kuchni, nie pozostał nawet ślad. 

Wiedziałam, że to jej sprawka. Tylko kobieta mogła dostrzec ingerencję i przywrócić 

poprzednie ustawienie mebli, choć było mniej funkcjonalne. On pewnie nawet tego nie 

zauważył. 

Jeśli nawet mój racjonalizm protestował przeciwko rozpoczynaniu bezsensownej 

rywalizacji, to moja kobiecość go zagłuszyła. Na razie jednak dałam spokój kuchni, a zajęłam 

się salonem. Na początek zmiany nie były duże – ot, niewielkie przesunięcie foteli, 

przestawienie lampy, uporządkowanie przedmiotów na kominku. Zajrzałam także do 

graciarni – do tego pokoiku na parterze, z którego zrobili składzik. Wątpiłam wprawdzie w 

celowość poprawiania czegoś, co sami z premedytacją spisali na straty, lecz nie mogłam się 

powstrzymać. Byłaby to jednak syzyfowa praca, czy może raczej zadanie dla Herkulesa, 

podobne do oczyszczenia stajni Augiasza, więc zrezygnowałam. Czułam pewien niedosyt, 

toteż przed opuszczeniem domu weszłam jeszcze na piętro, do gabinetu. Na desce kreślarskiej 

tkwił rysunek techniczny, lecz poza tym nic się nie zmieniło. 

Już kiedy byłam tu po raz pierwszy, ustawienie komputera wydało mi się niefortunne. 

W głębi pokoju, z dala od okien. Teraz też patrzyłam na to z niechęcią. Nic jednak nie 

mogłam zrobić – tylko w tym miejscu w ścianie znajdowało się gniazdko telefoniczne, do 

którego był podłączony modem. Sfrustrowana, poukładałam tylko teczki na biurku i 

przestawiłam kilka książek. Wychodząc, potknęłam się o doniczkę rododendrona; na 

szczęście żadne z nas nie upadło – ani ja, ani kwiat. Na wszelki wypadek przesunęłam go o 

dobre pół metra bliżej ściany. Tak było lepiej. 

W kilka dni później okazało się, że wszystkie zmiany w salonie zostały cofnięte. 

Zachowały się natomiast te w gabinecie. A więc odkryłam jej słaby punkt. Tyle że wcale 

mnie to nie ucieszyło. Chciałam zwyciężyć nie tam, gdzie było łatwiej, lecz tam, gdzie 

napotkałam na opór. Kolejna wizyta upłynęła mi więc na przekształcaniu salonu. 

Wprowadziłam kilka zmian większych i kilka drobnych, chcąc się przekonać, gdzie leży 

granica jej tolerancji. Wiedziałam jednak, że trwałość tych zmian jest zagrożona. Ona na nie 

nigdy nie pozwoli. 

 

 

 

                                                              * 

 

 

 

Leżeliśmy w średnim pokoju, który kilka dni temu wreszcie umeblowałam. Zrobiłam 

to z marszu, w ciągu jednego popołudnia i dziś śmiać mi się chciało z moich wcześniejszych 

rozterek. Po prostu, zupełnie bez zastanowienia, wstawiłam tam łóżko, a wówczas stało się 

jasne, że to będzie sypialnia. Wszystkie wahania odeszły, jak ręką odjął. Marcinowi dałoby to 

pewnie kolejny dowód mojej nienormalności. Marcin. Już prawie o nim zapomniałam. 

Minęło półtora miesiąca. Czy byłam szczęśliwa? A czy szczęśliwy jest ktoś, kto 

zamiast tortu dostał torebkę cukru? I jedno i drugie jest słodkie, lecz to jednak nie to samo. 

Jerzy już spał. Jak większość facetów, seks usypiał go lepiej od barbituranów. Była 

druga w nocy. Zwykle o tej porze zostawałam sama, lecz tym razem powiedział w domu, że 

wyjeżdża. Oczywiście, służbowo. 

- Kocham cię – wymruczał przed zaśnięciem. 
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„Kocham cię” – powtarzało echo w mojej głowie. Słowa przesączały się przez barierę 

sceptycyzmu, drążyły warstwy nieufności. Były jak wirus komputerowy, zwany koniem 

trojańskim – zadomawiały się w systemie i czyniły go bezbronnym, otwierając drogę dla 

całkowitego podporządkowania. 

Czy byłam szczęśliwa? A czy można być szczęśliwym otrzymując wszystko, lecz nie 

zatrzymując niczego? Nie wystarczy posiąść; trzeba posiadać. A to było udziałem tamtej, nie 

moim. 

Wstałam z łóżka. Irytowało mnie, kiedy mężczyzna zasypiał po mniej lub bardziej 

udanym seksie, zostawiając mnie z własnymi myślami. Co gorsza, stałam się nocnym 

markiem, więc taka sytuacja była z góry przesądzona. Poszłam boso do kuchni. Napiłam się 

wody mineralnej, spoglądając przez okno. Wiosna kończyła się upalnym akordem; nawet 

nocą było duszno. Byłam pewna, że prędko nie zasnę. 

Myśl, która się pojawiła, była tak niedorzeczna, że zamiast o niej natychmiast 

zapomnieć, przyjrzałam się jej bliżej. Czy starczy mi odwagi? 

W piętnaście minut później jechałam już samochodem. Nawet się sobie specjalnie nie 

dziwiłam. Nic tak nie pociąga, jak słodkie opary absurdu. 

Wymknęłam się tak cicho, że Jerzy z pewnością się nie obudził. Wątpiłam, by w ogóle 

był w stanie obudzić się do rana. Było coś niesamowitego w widoku ich domu, kiedy 

wiedziałam, że go tam nie ma i że jest u mnie. 

Dom pogrążony był w ciemności. Zatrzymałam się w mroku korytarza. Mogłam pójść 

do salonu i podjąć rywalizację, lecz wiedziałam, że tak naprawdę wszystko sprowadza się do 

jednej niezbędnej zmiany. Reszta przyjdzie sama. 

Niewiele dziś pamiętam. Wiem, że weszłam do kuchni. Nie potrafię jednak określić, 

po jakim czasie z niej wyszłam. W domu zalegała cisza. Nie pamiętam, jak weszłam na piętro 

i dalej, do sypialni. Nie pamiętam, skąd wzięłam nóż, ani że w ogóle miałam go w ręku. Nie 

pamiętam nic z tego, co się działo przez następnych kilka minut. 

Dziś wiem już, co zaszło, i dlaczego ocknęłam się w łazience podczas mycia 

zakrwawionych rąk. Wtedy jednak czułam tylko, że powinnam umyć ręce, zanim przystąpię 

do pracy. W łazience byłam po raz pierwszy. Wydała mi się dość spora, w porównaniu, na 

przykład, z kuchnią. Kafelki miały łagodny, różowy odcień, złamany przez delikatny seledyn. 

Podobały mi się. Właściwie było to pierwsze pomieszczenie, o którym mogłam tak 

powiedzieć. 

W innych wciąż było jeszcze wiele do zrobienia. Ale miałam czas. I wiedziałam, że 

tym razem nikt nie cofnie zmian, które wprowadzę. A najważniejsza została już dokonana. 
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Śmierć Juliusza Cezara 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Wprawdzie szpakowaty, dystyngowany mężczyzna, którego Lucjusz w myślach 

nazwał senatorem, uważał, że tutaj niebezpieczeństwo im nie grozi, ale inni nadal obawiali się 

bliskości wejścia. Lucjusz, patrząc na nich, nie mógł oprzeć się wrażeniu, że ulica nie została 

za drzwiami, lecz zmieniła bieg i teraz przechodzi przez ten korytarz i klatkę schodową. Oto 

handlarz, pozbawiony swojego straganu, cyrulik, który uratował jedynie brzytwę, paru 

elegantów w modnych, lecz wygniecionych tunikach, dwóch młodzieńców, prawie jeszcze 

dzieci, i kilkoro drobiazgu pod opieką trzech kobiet i dwóch niewolnic. Gdyby wstał i wszedł 

wyżej po schodach, musiałby minąć nubijskiego niewolnika, lśniącego od potu niczym heban, 

trzech Greków w kącie pierwszego piętra, wyniosłą damę, nie odstępowaną ani na krok przez 

niewolnicę, wreszcie schodzącego z góry centuriona, któremu za kilka dni kończył się urlop. 

Centurion, sprawdziwszy wyższe piętra, wrócił po całą grupę. Przenosiny przebiegły 

dość sprawnie, tylko dzieci trzeba było uspokajać, a jednemu z Greków, choremu na serce, 

pomóc. Byli w połowie drugiego piętra, gdy do drzwi w dole ktoś załomotał. W ścianach 

korytarza odbiło się to gromkim echem, przeraziwszy kobiety, wciąż bliskie histerii. Kiedy 

podjęli wędrówkę, w ciszy, przerywanej szlochem jednej z niewolnic, Lucjusz pomyślał, że 

uczestniczą w jakiejś makabrycznej zabawie, że to nie może być prawda; zwłaszcza ten 

odgłos, który usłyszał po krótkim, raptownie przerwanym łomocie - jakby zdławiony krzyk, 

szelest, głuchy łoskot - podobnie pada niedbale oparty wór z piaskiem. 

Kilkanaście stopni wyżej, pocąc się i czując, jak jego ciało staje się coraz cięższe, 

pomyślał o innym ciężarze, o dzisiejszym dniu i o tej przerażającej chwili podczas spaceru w 

towarzystwie Marcjusza - obojętna rozmowa, zapach wina z pobliskiego szynku i nagle ten 

człowiek, który wypadł zza zakrętu, roztrącając przechodniów, i jego krzyk, powtórzony po 

dwakroć przez kamienne ściany: „Cezar zabity! Cezar nie żyje!”. 

Ulica zakipiała. Wszyscy chcieli jak najszybciej wydostać się z tłoku. Wśród 

wrzasków i lamentów wybił się ostry dźwięk wojskowej trąbki; u wylotu ulicy zalśniły 

hełmy, wywołując popłoch. Lucjusz starał się trzymać jak najbliżej Marcjusza, ale tłum 

porwał go i powlókłszy za sobą wepchnął w jakąś bramę, którą zaraz zatrzaśnięto. W 

półmroku dostrzegł sylwetki kilkunastu osób, zgromadzonych u dołu schodów. Ktoś szlochał 

cicho, usiłując stłumić głos, co brzmiało jeszcze bardziej histerycznie; nieprzyjemna woń z 

kloaki mieszała się z odorem potu. Przez chwilę szukał oczami Marcjusza, zanim zrozumiał, 

że go nie ma. Za bramą tupotały ciężkie kroki, brzęczało żelazo. 

Jedna z niewolnic, opiekujących się dziećmi, upadła nagle w konwulsjach, 

przypominających atak epileptyczny. Centurion i handlarz chwycili ją za ramiona, 

stwardniałe od napiętych mięśni; po kilku minutach atak minął. To wydarzenie jakby 

przełamało bezruch; centurion, którego poczynania cechowała energia, sprawdził górne piętra 

i wkrótce mogli opuścić pobliże bramy. 
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Uporawszy się z dziećmi, w czym nieoceniona okazała się pomoc cyrulika, 

potrafiącego uczynić ze wspinaczki coś w rodzaju zabawy, ruszyli natychmiast. Ku górze 

rozjaśniało się nieco; wysoko położony świetlik wspierał się o schody kolumną blasku, w 

której wirował kurz. Nie spodziewając się właściwie niczego nadzwyczajnego, Lucjusz 

dostrzegł ostatni odcinek brudnych stopni, platformę najwyższego piętra, dwoje drzwi, 

również, jak wszędzie, zamkniętych na głucho. W rogu złożyli chorego Greka, dzieci 

przycupnęły w przeciwnym pod opieką kobiet, do których przyłączyli się dwaj młodzieńcy, 

między nimi stanęła dama z nieodłączną niewolnicą, a spod drzwi błyskał ogromnymi 

białkami oczu Nubijczyk. Mężczyźni zeszli piętro niżej, nie chcąc, by rozmowę słyszały 

dzieci; po chwili dołączył do nich cyrulik. 

Przeważała opinia, że zamieszki nie potrwają długo, chociaż handlarz przypomniał 

rozruchy za Sulli; ulice były wtedy wymarłe przez tydzień, a w mieście panoszyły się bandy 

żołdactwa. Centurion zapytał, czy ktoś ma broń, ale oprócz brzytwy cyrulika nie było nic. 

Dopiero gdy wrócili na górę, zaskoczyła wszystkich dama, wyjmując z fałd płaszcza długi, 

wąski sztylet z grawerowanym ostrzem. Zdobycz była cenna, choć centurion nazwał ją 

żądłem osy, którą to opinię Lucjusz w pełni podzielał. Senator, wiedziony pewną myślą, 

zaproponował zbiórkę wszystkich pieniędzy, jakie mają przy sobie. Nie było tego dużo, 

mniej, niż się spodziewał, toteż był pewien, patrząc niedwuznacznie na Greków, że niektórzy 

nie oddali wszystkiego. 

Centurion, eleganci i Lucjusz zaproponowali pomoc w próbie przekonania lokatorów 

domu, by wpuścili ich do mieszkań, choć Lucjusz nie wierzył w powodzenie; wiedział, że na 

miejscu tych ludzi nie otwarłby nikomu i za żadne pieniądze. Cyrulik został przy dzieciach, a 

handlarz, uzbrojony w sztylet, udał się na parter, by pilnować bramy. Był to pomysł 

centuriona i chociaż wyglądał niezbyt poważnie, postanowili spróbować, głównie dla dodania 

otuchy kobietom i dzieciom. 

Obawy Lucjusza okazały się słuszne; za czworgiem drzwi, do jakich zastukał, nikt się 

nawet nie odezwał. Na następnym piętrze spotkał centuriona i jednego z elegantów; razem 

zeszli niżej, aż do bramy, gdzie znajdował się handlarz z pozostałymi elegantami. Ich wysiłki 

również okazały się daremne. Za bramą panowała cisza, nie wróżąc, paradoksalnie, niczego 

dobrego. Już wracając, natknęli się na pierwszym piętrze na senatora. Stojąc przy drzwiach 

jednego z mieszkań, odpowiadał komuś będącemu w środku. Dostrzegłszy ich, dał znak, aby 

poszli dalej, nie robiąc hałasu. Lucjusz pomyślał, że to wszystko pozbawione jest sensu, skoro 

jutro pewnie będą mogli bezpiecznie wyjść, lecz na widok dzieci zmienił zdanie; były wciąż 

przerażone i nawet wygłupy cyrulika przestały je bawić. Kobiety zdążyły zrobić im już coś w 

rodzaju dużego posłania z rozłożonych płaszczy; zbliżał się wieczór, niebo w świetliku 

wyraźnie pociemniało. 

Z chorym Grekiem nadal było źle; właściwie, jak powiedział Lucjuszowi cyrulik, 

znajdował się wciąż na granicy ataku serca, co w jego wieku mogło skończyć się fatalnie. 

Senator nadszedł wkrótce, nic nie wskórawszy. Był jednak dobrej myśli i zamierzał 

spróbować nazajutrz. Ktoś wspomniał o wyjściu pod osłoną ciemności, ale nikt się nie 

kwapił; ryzyko, zwłaszcza z dziećmi, było zbyt wielkie. Aby wygodniej rozlokować się na 

odpoczynek, centurion, senator, handlarz i Lucjusz musieli zejść piętro niżej, ponieważ na 

górze nie było już miejsca. Lucjuszowi było wszystko jedno, za dwie godziny miał zmienić 

na dole cyrulika, który właśnie zastąpił handlarza. Zmiany te były z konieczności 

nieregularne, co raziło poczucie wojskowej dyscypliny centuriona, uważającego, że po dwóch 

godzinach na posterunku strażnik wart jest mniej, niż jego własny cień. 
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Centurion, ledwie przyłożył głowę do muru, już spał. Senator siedział z otwartymi 

oczami, ale milczał, zaś handlarz, nieprzypadkiem chyba usiadłszy blisko Lucjusza, po chwili 

zagadał do niego. Niespodziewanie z góry zbiegł jeden z młodzieńców; okazało się, że dzieci 

nie chcą spać bez cyrulika i kobiety nie wiedzą, co robić. Lucjusz, któremu było obojętne, czy 

będzie siedział tutaj, czy kilka pięter niżej, powiedział, że sam zejdzie i przyśle cyrulika, 

chociaż na pewno nie minęła jeszcze połowa wyznaczonego czasu. Cyrulik wyglądał, jakby 

mu to pochlebiło. Kiedy odszedł, Lucjusz zastanowił się, co zrobić ze sztyletem, w końcu 

położył go obok siebie, na podłodze. Zresztą, do nadejścia dyżurującego po nim eleganta nie 

działo się zupełnie nic. Elegant był zaspany i trząsł się z zimna, toteż ograniczył się do 

niezrozumiałego mruknięcia przy odbieraniu sztyletu i natychmiast usiadł w rogu, drgnąwszy 

od dotyku ściany. 

Było już zupełnie ciemno i tylko dzięki białej barwie togi senatora Lucjusz nie wpadł 

na niego na pierwszym piętrze. Senator stał przy tych samych drzwiach, co wieczorem, i 

odpowiadał komuś cicho. Lucjusz zapytał, czy może pomóc, ale senator odmówił, prosząc, 

aby odszedł. Na górze wszyscy spali. Lucjusz usiadł w kącie. Zdawało mu się, że słyszy w 

dole skrzypnięcie drzwi, lecz to mogła być równie dobrze nadepnięta deska. 
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Otwierał oczy z przeświadczeniem, że spał tylko chwilę, ale było już jasno. Zbyt 

późno jednak nie mogło być, bo handlarz spał nadal, piętro wyżej również panowała cisza. 

Mimo to wstał, gdyż znikli gdzieś senator i centurion. Znalazł ich na pierwszym piętrze, przy 

tych drzwiach, u których stał w nocy senator. Teraz były uchylone i Lucjusz dostrzegł w 

progu niechlujnie ubranego człowieka, za nim ciemną klitkę, niewiele większą od platformy 

piętra, okno w jednej ze ścian, łoże, ceglane palenisko. Centurion i senator kłócili się, ale na 

widok Lucjusza zamilkli. Centurion mruknął, że idzie po pozostałych i oddalił się. Senator 

znużonym głosem wyjaśnił, że poszło o okno; wychodziło bowiem nie na ulicę, a na małe 

wewnętrzne podwórze. Poza smrodem odpadków nie było tam nic. Tymczasem bez okna na 

ulicę wciąż byli jak ślepcy. A ponieważ na przekupienie właściciela mieszkania wydali 

wszystkie pieniądze, zrobili kiepski interes. 

Centurion nadszedł z całą grupą; powoli rozsiedli się w skromnej i zapuszczonej izbie. 

Na łóżko, okryte brudną narzutą, położyli chorego Greka i tylko to, jak uważał Lucjusz, 

stanowiło jakąś korzyść. Jedna z niewolnic dostrzegła w kącie dzban, napełniony w połowie 

wodą; zanim centurion zdążył jej go wyrwać, wypiła kilka łyków. W powstałym zamieszaniu 

nagle uświadomiono sobie, że od kilkunastu godzin nikt nie miał w ustach wody. Centurion 

podniósł głos, żeby przekrzyczeć gwar, i zaproponował podział na równe porcje. Ale lokator 

mieszkania, dotychczas milczący, oświadczył, że woda jest nieświeża. Podniecenie powoli 

opadło, chociaż nie wszyscy od razu uwierzyli; ktoś wyraził podejrzenie, że lokator chce ją 

zatrzymać dla siebie, ale ten tylko skrzywił się pogardliwie. Wbrew zdaniu centuriona, 

postanowiono jej jednak nie wylewać; mogła przydać się do innych celów. 

Handlarz zwrócił uwagę na palenisko, znalazło się też trochę drewna i około południa 

w mieszkaniu było już znacznie cieplej. Nie znaleziono jednak nic do jedzenia; problem stał 

się naglący, zwłaszcza że ponawiane wciąż próby dostania się do innych mieszkań spełzły na 

niczym. Cyrulik czuwał bez przerwy przy dzieciach i Greku; Lucjusz coraz częściej pomagał 

mu, co pozwalało nie myśleć o sytuacji. Byliby właściwie bezradni, gdyby zapaść Greka 

pogłębiła się; na dobrą sprawę mogliby się tylko przyglądać. Za potrzebą schodzili do kloaki 
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na parterze; było to dość kłopotliwe, ale niezbędne dla utrzymania jako takiej higieny. Idąc 

tam po południu, Lucjusz wdał się w pogawędkę z elegantem-wartownikiem; okazało się, że 

w momencie wybuchu paniki zmierzali do term. Było ich zresztą więcej, ale tylko czterem 

udało się schronić do tej bramy. 
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Wróciwszy na górę, Lucjusz trafił na scenę, która przez swą codzienność była w tej 

chwili zupełnie niecodzienna - widok cyrulika, golącego jednego z elegantów, był tak 

zaskakujący, że przypatrywali się temu wszyscy, nie wyłączając dzieci. Cyrulik zwilżał twarz 

eleganta wodą z dzbana, ale tamten i tak musiał przeżywać katusze z powodu tępej brzytwy. 

Handlarz i lokator przyglądali się z lekceważeniem; każdy z nich nosił bez żenady 

szczeciniasty, dwudniowy zarost. W mieszkaniu nie było senatora i centuriona; ich głosy 

dobiegały z wyższych pięter. Jeszcze przed południem w którymś z tamtejszych mieszkań 

znalazł się podobno ktoś skłonny z nimi pertraktować. Lucjusz, nadal w drzwiach, 

zastanawiał się bez pośpiechu, czy pójść za nimi, gdy nagle w kącie zalśniła mokra od potu, 

wyprężona szyja jednej z niewolnic i ciszę rozdarł przeraźliwy krzyk. Przez chwilę, gdy 

podczas następnego krzyku i jeszcze jednego, nie działo się nic, Lucjusz usiłował sobie 

przypomnieć, skąd pamięta tę twarz - była to niewolnica, która nieopatrznie napiła się wody. 

Cyrulik podbiegł do niej, za Lucjuszem zatupały kroki i odsuwając go, do mieszkania wpadł 

centurion, a zaraz po nim senator. 

Cyrulik podniósł się i wycierając machinalnie ręce o togę powiedział, że to ból 

żołądka, w gruncie rzeczy niegroźny, ale wobec braku wszelkich leków może być przez jakiś 

czas dość ostry. Senator pochylił się nad niewolnicą, jakby sprawdzał prawdziwość tych słów, 

a centurion spokojnie podszedł do dzbana z wodą, chwycił go i chlusnął przez okno, 

ochlapując okiennice. W zupełnej ciszy senator zgromił go ostro. Lucjusz ledwie zauważył, 

że ktoś przepycha się obok; był to elegant-wartownik. Zatrzymał się pół kroku od drzwi, 

jakby usiłował zorientować się w sytuacji. Centurion odpowiedział senatorowi, zarzucając mu 

opieszałość i tchórzostwo. Dlaczego nie mieliby użyć siły do otwarcia następnego 

mieszkania? Jest ich czternastu mężczyzn. 

Senator zaoponował, ale Lucjusz ze zdumieniem odkrył, że jego argumenty, pod 

którymi jeszcze kilka godzin temu sam by się podpisał, brzmią pusto, nieprawdziwie. Martwa 

cisza należała do centuriona, który wiedział jak ją wygrać. Senator spurpurowiał i zrobił krok 

w kierunku centuriona; w tym momencie w dłoni eleganta zalśnił sztylet. Senator, jakby 

zobaczywszy go w oczach centuriona, odwrócił się i zbladł. Otwarł usta, lecz na nic nie 

czekając, bez zamachu, centurion rąbnął go w głowę trzymanym wciąż dzbanem. Senator 

zwalił się na podłogę, twarzą w kierunku eleganta ze sztyletem. Centurion kilkakrotnie 

poruszył dzbanem, jakby sprawdzał jego ciężar, w końcu postawił go na podłodze, 

przekroczył ciało i bez słowa wyszedł. Za nim, czujnie, wycofał się elegant. 

Lucjusz i cyrulik byli jedynymi, którzy stali. W jakiś sposób zobowiązywało ich to do 

udzielenia pomocy senatorowi, który żył, ale paskudna rana na głowie nie przestawała 

krwawić. Cyrulik zażądał jakiejś tkaniny do opatrzenia go, co wywołało konsternację; 

zażegnała ją dama, oddając swój szal. Ponieważ Greka na łożu nie wolno było ruszać, 

zaimprowizowano naprędce posłanie ze złożonych płaszczy. Nic więcej nie można było 

zrobić; ktoś wspomniał wprawdzie o zielu krwawnika, ale lokator tylko się skrzywił. Cyrulik 

usiadł przy senatorze i zaczął drzeć szal na pasy. Po godzinie plama na obandażowanej głowie 
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senatora przestała się powiększać, chociaż nie odzyskał przytomności. Przez ten czas nie 

pokazał się ani centurion, ani elegant ze sztyletem. Nie rozmawiano też o zajściu, co można 

było przypisać nie tylko strachowi, lecz także zdumieniu, bo po raz pierwszy zostało tak 

radykalnie sformułowane coś, o czym z pewnością myśleli już wszyscy. 

Lucjusz nie miał złudzeń co do zamierzeń centuriona; nie miał ich również co do 

ogólnych nastrojów. Trudno było się zresztą dziwić; dobiegała powoli końca druga doba bez 

żywności i picia. Nie zaskoczyła go też deklaracja handlarza, który, przerywając powszechną 

bezczynność, wyraził poparcie dla centuriona i skrzyknął coś w rodzaju pospolitego ruszenia. 

W jego skład weszli, oprócz niego, pozostali eleganci, Nubijczyk i jeden z Greków. Lucjusz 

nie odzywał się, a cyrulik był zbyt zajęty swoimi pacjentami; pogardliwe milczenie zachował 

również lokator. Po wyjściu handlarza i jego grupy cyrulik zwrócił się do Lucjusza o pomoc, 

senator bowiem poruszył się gwałtownie, co spowodowało nowy krwotok. W pewnym 

momencie przyłączyła się do nich dama, przyjęta przez cyrulika w milczeniu. 
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Pod wieczór zaczęto przygotowania do kolejnej nocy. Nie było to zbyt 

skomplikowane i sprowadzało się do znalezienia sobie miejsca na podłodze. Noc zapowiadała 

się niespokojnie, bowiem dzieci budziły się niekiedy i ich nagły, rozdzierający płacz 

podrywał wszystkich. Cyrulik, wciąż jeszcze nie tracąc opanowania, dwoił się i troił, ale za 

jedyne lekarstwo miał kilka słów pocieszenia, dotyk ręki. 

Nim zdążyli się pokłaść, do środka wkroczył handlarz ze swoim oddziałem. Bez 

żadnych wstępów polecił przygotować się do przeprowadzki na wyższe piętro; podobno było 

tam mieszkanie z oknem na ulicę. Grek z pospolitego ruszenia, zbliżywszy się do swego 

towarzysza, powiedział coś o lepszym łożu na górze, wskazując na chorego trzeciego Greka. 

W tym momencie ostro zaprotestował cyrulik, lecz Grecy, ignorując go, podnieśli chorego. 

Lucjusz nawet nie zauważył, kiedy w dłoni cyrulika pojawił się dzban, ten sam, którym 

centurion zranił senatora. Jedna z kobiet krzyknęła, Grecy zawahali się i położyli na powrót 

swojego towarzysza. Handlarz, zaskoczony, nie odezwał się ani słowem, kiedy cyrulik z 

Lucjuszem unieśli na zwiniętych płaszczach senatora i ruszyli ku drzwiom. 

Na schodach nie było nikogo, dopiero w nowym mieszkaniu, przy zamkniętych 

okiennicach, siedział elegant. Poza nim w mieszkaniu znajdowała się para staruszków, o tak 

wylęknionych minach, że Lucjusz w pierwszej chwili chciał zapytać, co się stało. Ale 

przypomniał sobie świeże rysy na framudze drzwi i wyłamany skobel, więc nic nie 

powiedział. Położyli senatora, okrywając go płaszczami. Na szczęście rana nie otwarła się 

ponownie; oddychał tylko ciężko przez sen. W drzwiach pokazały się kobiety i dzieci, 

powodując zamieszanie, bo od razu skierowały się do okna. Elegant poderwał się i krzyknął 

na centuriona, który niemal natychmiast nadbiegł ze schodów. Po krótkiej dyskusji zezwolił 

na uchylenie okiennic; mieli patrzeć po kolei, żeby niepotrzebnie nie ryzykować. 

Lucjusz podszedł jako ostatni. Zobaczył tę część ulicy, która nieco dalej kończyła się 

skrzyżowaniem. Wiatr przesuwał po bruku jakieś szmaty i piasek; domy wyglądały jak 

oślepłe, z opuszczonymi powiekami okiennic i bram. U dołu, na samym krańcu pola widzenia 

- co ujrzał jedynie dzięki temu, że stanął na palcach i czego na pewno nie mogły dostrzec 

kobiety - w miejscu, gdzie musiała się znajdować brama sąsiedniej kamienicy, od bruku 

odcinało się coś, co przypominało piętę buta. Wyraźnie widział dwa końce rzemienia, 

służącego do wiązania, i nieco wyżej biały skrawek płaszcza lub togi. Człowiek leżał 
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nieruchomo; z pewnością był martwy. Przez chwilę Lucjusz miał zamiar zapytać eleganta, 

czy również to widział, ale pomyślał o słuchających dzieciach i zrezygnował. 

Ponieważ chory Grek i najbardziej osłabione dzieci zostały w starym mieszkaniu, 

cyrulik chciał tam zajrzeć. Zwrócił się o pomoc do Lucjusza, ale zanim zdążyli wyjść, do 

mieszkania wkroczył centurion ze swoimi ludźmi. Jeden z elegantów oraz Nubijczyk nieśli 

dzbany, zaś handlarz glinianą wazę z pokrojonym na równe kawałki chlebem. Centurion 

wyjaśnił, że to połowa zapasów, jakimi dysponują, toteż oszczędność jest konieczna; wszyscy 

dostaną jednakowe porcje, z tym, że dla dzieci jest jeszcze kilka jabłek. Do tego parę łyków 

wody. Handlarz obszedł pomieszczenie, trzymając wazę, z której każdy brał po kawałku 

chleba. Lucjusz machinalnie podniósł kromkę do ust; wszyscy już jedli, z wyjątkiem cyrulika, 

bezradnie obracającego swoją porcję w dłoni. Na wazie został jeden kawałek i handlarz 

zatrzymał się przy senatorze; ponieważ nikt się nie ruszył, sam wziął chleb i umieścił go na 

krawędzi łoża. Cyrulik prychnął gniewnie i ostentacyjnie wyszedł. Nikt się nie odezwał, ale 

cisza stała się nagle przeraźliwie ciężka. 

Lucjusz znalazł cyrulika w starym mieszkaniu. Z dziećmi nie było najlepiej; 

wprawdzie kilka łyków wody sprawiło, że przestał je męczyć suchy kaszel, ale temperaturę 

miały wciąż wysoką. Stan Greka już od dłuższego czasu nie uległ widocznej poprawie. 

Cyrulik wlał mu do ust parę kropel wody, ale chory nie był w stanie ich przełknąć. Gdy 

wracali na górę, na schodach panował już półmrok, lecz w mieszkaniu paliły się dwie lampki 

oliwne. Lucjusza zdziwiła nieco ta rozrzutność; okazało się, że właściciele mieli spory zapas 

oliwy, toteż przynajmniej tego nie musieli oszczędzać. Wszyscy już się pokładli; Lucjusz 

ujrzał elegantów, nie było za to centuriona i handlarza. Ten ostatni zjawił się dopiero w nocy, 

kiedy już pogasili lampki. Lucjusz, który leżał nie śpiąc, obserwował go, jak szuka wolnego 

miejsca. 

Kiedy oddech handlarza nabrał jednostajnego rytmu, poruszył się elegant, wciąż 

pilnujący okna. Skrzypnęły okiennice i do Lucjusza dotarł lekki chłodny powiew. Kiedy 

wstał, elegant wykonał niepewny gest, jakby chciał go powstrzymać albo zamknąć okno, lecz 

Lucjusz trzema szybkimi krokami był przy nim. Szarpanina mogła zbudzić wszystkich; 

elegant widocznie to zrozumiał, bo cofnął rękę i pozwolił Lucjuszowi wychylić się za parapet. 
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Na dworze było zimno, wiatr równie bezlitośnie jak w dzień hulał po wymarłych 

ulicach, zaś to, z czego poprzednio Lucjusz dostrzegł tylko sandał, bielało teraz w dole 

zupełnie wyraźnie. Człowiek leżał na boku, z rozrzuconymi rękoma i jedną nogą podwiniętą 

pod siebie. Był w tym jeszcze jakiś makabryczny szczegół i Lucjusz dopiero po chwili 

zrozumiał, co to takiego. Tamten leżał tuż przy ścianie sąsiedniego domu, ale jego pozycja 

wskazywała, że czołgał się przed śmiercią od ich bramy. Lucjusz przypomniał sobie ten nagły 

łomot do drzwi, kiedy szli wczoraj na górę. 

Elegant stał za jego plecami i Lucjusz zrazu pomyślał, że to od niego pochodzi ten 

dziwny ni to jęk, ni to kaszel, który nagle zakłócił ciszę. Ale kiedy odwrócił się, zobaczył, że 

elegant również się odwraca. Wtedy, poprzedzony jedynie tym krótkim wstępem, buchnął z 

wnętrza mieszkania płacz dziecka; od razu przeraźliwy, przewiercający do szpiku kości. W 

ciemnościach zakotłowało się, ludzie wstawali w popłochu; do dziecka podbiegł cyrulik, 

trwało jednak chwilę, zanim otrząsnęło się z koszmaru i ucichło. Centurion stanął w drzwiach 

już po wszystkim, ale to, co musiał usłyszeć, wywołało zaniepokojenie pomieszane z 
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gniewem, doskonale widoczne na jego twarzy. Lucjusz wątpił, czy centurion w ogóle spał. 

Niemal równocześnie spojrzeli na okno, gdzie w migotliwym świetle lampki, przyniesionej 

przez centuriona, rysowały się otwarte na oścież okiennice. Elegant zbladł i zatrzasnął je 

nerwowo, z hukiem. Centurion skarcił go ostro, a do pozostałych zwrócił się z prośbą o 

zachowanie ciszy. Reszta nocy, po jego wyjściu, upłynęła w spokoju. 

Rankiem centurion osiągnął kolejny sukces, tym razem bez użycia siły. Pomogło mu, 

podobno nie całkiem dobrowolnie, któreś ze staruszków, namawiając sąsiadkę do otwarcia 

drzwi. Przeprowadzono tam natychmiast przegląd zapasów i w jakiś czas później centurion 

zwrócił się do cyrulika z propozycją urządzenia w tym mieszkaniu czegoś w rodzaju lazaretu. 

Cyrulik zgodził się, zastrzegając jednak, iż senatora przeniosą wraz z łożem. W niewielkim 

mieszkaniu pomieszczono wszystkich chorych w znacznie lepszych warunkach, głównie 

dzięki dwóm dodatkowym łóżkom. Przy senatorze, Greku i trojgu dzieci mieli czuwać 

Lucjusz, dama ze swoją niewolnicą i oczywiście cyrulik, który poza tym zobowiązał się 

doglądać pozostałych dzieci. Stan senatora uległ poprawie, natomiast godziny Greka cyrulik 

uważał za policzone. 

Korzystając z dalszej pomocy staruszków, centurion zdołał przechytrzyć lokatorów 

jeszcze dwóch czy trzech mieszkań, poświęcając na to całe popołudnie. Z pogłosek wynikało, 

że zamierza otworzyć wszystkie mieszkania, aby równomiernie rozdzielić żywność i 

przestrzeń. Wydawało się to konieczne wobec ich przedłużającego się coraz bardziej 

uwięzienia. Cyrulik uważał to jednak za utopię, chociaż dotychczasowe sukcesy centuriona 

dawały do myślenia. 

Zgodnie z umową, że lampka w lazarecie powinna palić się przez całą noc, aby 

ułatwić pomoc chorym, Lucjusz nie zgasił jej, kładąc się spać. Kiedy obudził go cyrulik, 

stłumionym głosem prosząc o zachowanie ciszy, lampka dymiła nadal, mimo że na dworze 

było już jasno. Nawet na pierwszy rzut oka widać było, że nie są w stanie pomóc; Grek był 

już zupełnie zimny. Nie robiąc hałasu wynieśli go na klatkę schodową, gdzie wkrótce pojawił 

się centurion. Razem ulokowali ciało dwa piętra niżej, w jednym ze zdobytych ostatnio 

mieszkań, dotychczas pustym; usunięcie zwłok centurion wziął na siebie. Kiedy wracali na 

górę Lucjusz odniósł wrażenie, że śmierć Greka przytłoczyła cyrulika, choć nie stanowiła 

zaskoczenia. Liczba chorych wyrównała się zresztą jeszcze tego samego dnia; jedna z kobiet, 

po krwotoku z dróg rodnych, osłabła do tego stopnia, że wymagała opieki. Powoli stawało się 

jasne, że dalszy brak ruchu i świeżego powietrza obezwładni wszystkich, a już na pewno 

uniemożliwi chorym powrót do zdrowia. Dotyczyło to zwłaszcza dzieci. Życiu senatora nie 

zagrażało już bezpośrednie niebezpieczeństwo; cyrulik uważał, że gdy sytuacja się zmieni, w 

odpowiednich warunkach szybko się wyliże. 

 

 

 

 

 

7 
 

Lucjusz, nie opuszczający od dłuższego czasu lazaretu, pomijając wychodzenie za 

potrzebą, znalazłszy się któregoś dnia w mieszkaniu, które zdobyli jako pierwsze, zrazu 

pomyślał, że źle trafił. Dopiero rozejrzawszy się, zaczął z tłumu obcych wychwytywać 

znajome twarze - młodzieńców, kobiet, lokatora. Dotychczas sądził naiwnie, że kontakt z 

mieszkańcami jest w jakiś sposób niemożliwy; tymczasem odniósł nieprzyjemne wrażenie, że 

to oni, w lazarecie, są dla pozostałych zupełnie obcy. Spośród kilku nieznajomych mężczyzn 

tylko dwóch lub trzech - jak poinformował Lucjusza jeden z młodzieńców - przyłączyło się 

do centuriona, pozostali byli w stanowczej, chociaż cichej opozycji. Po raz pierwszy padło to 
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słowo, którego wagi w ustach prawie dziecka nie należało przeceniać, ale Lucjusz nagle zdał 

sobie sprawę z tego, że oni, w lazarecie, z tym swoim zaaferowaniem chorymi i śmiercią 

Greka, znaleźli się obok głównego nurtu wydarzeń; że to, co cyrulikowi wydaje się 

najważniejsze, wcale takie nie jest. 

Nikt dokładnie nie wiedział, ale wydawało się, że centurion uzyskał już pełną kontrolę 

nad kamienicą; podobno oprócz największego mieszkania na parterze wszystkie inne były już 

zdobyte. W ostatnich dniach powrócono do starej metody używania siły. Jakiś mężczyzna z 

paskudną raną od sztyletu zastąpił senatora w roli najciężej chorego. Cyrulik, z którym 

Lucjusz dzielił się plotkami, ostentacyjnie odżegnywał się od nich, co wyrobiło mu ciche 

miano oportunisty. Ale pewnego wieczoru zmarło najmłodsze dziecko, mimo rozpaczliwych 

wysiłków cyrulika, i wtedy Lucjusz zrozumiał, że to bzdura, że cyrulik nie jest żadnym 

oportunistą, a tylko małym, załamanym golibrodą, który chce, a jednocześnie boi się zmiany 

sytuacji, bo oznaczałaby ona przypieczętowanie jego porażki jako opiekuna i lekarza. 

Lucjusz, który sam schudł na wiór, z przerażeniem obserwował dzieci; ich słabość 

pogłębiała się, będąc wynikiem nie tylko niedożywienia, ale również bezczynności i strachu. 

Niewiele mniej cierpiały kobiety; warunki higieniczne urągały najbardziej podstawowym 

potrzebom. Co do mężczyzn, pewna odporność na niewygody dawała im większe szanse. 

Lucjusz jednak nie bez ironii obserwował elegantów, których do wściekłości doprowadzał 

wszechobecny brud. Ich lojalność wobec centuriona opierała się już tylko na paru 

dodatkowych kwaterkach wody do mycia, jakie otrzymywali, co bez ogródek głosiła plotka. 

Lucjusz od kilku dni cierpiał na jakąś nieprzyjemną chorobę skóry; była to zresztą 

powszechna przypadłość. Ale to, co zdarzyło się wkrótce, zaskoczyło wszystkich. Któregoś 

popołudnia zgłosił się do lazaretu mężczyzna, skarżący się na bolesne wrzody pod pachami i 

w pachwinie. Jeszcze tego samego dnia przybyły dwie inne osoby z takimi samymi 

dolegliwościami, a następnego kolejne dwie. Cyrulik z rezygnacją przyjął tę ostateczną 

klęskę. Jego rozmowa z centurionem odbyła się w cztery oczy, ale i tak wieść o czarnej 

śmierci dotarła do wszystkich. 

Lucjusz prawie już nie opuszczał lazaretu. Od młodzieńca dowiedział się o buncie w 

starym mieszkaniu i bezwzględnej akcji centuriona, którego ludzie mieli zdecydowaną 

przewagę, dysponując kilkoma zdobytymi w międzyczasie sztukami broni. W ciągu dwunastu 

godzin zmarło dwoje zakażonych; troje innych było w stanie beznadziejnym. Lucjusz odkrył, 

że jego zachowanie zaczyna upodabniać się do obojętności grabarza; dwa nowe zgony 

upowszedniły śmierć do tego stopnia, że już nie zrywali się po nocy, żeby wynosić trupy. Nad 

strachem wzięło górę otępienie. Fantastyczne pogłoski o centurionie jakoś same zbladły; 

wieść o zdobyciu mieszkania na parterze i przywłaszczeniu go sobie przez centuriona nie 

poruszyła już nikogo. Tak jak i śmierć jednego z elegantów, do którego cyrulik został 

wezwany w ostatniej chwili. Agonia nie trwała długo, ale musiała być bolesna; wywarło to 

duże wrażenie na pozostałych stronnikach centuriona. 
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Śmierć cyrulika przyszła niespodziewanie. Lucjusz, którego natychmiast zawołano, 

nie znalazł na jego ciele żadnych oznak choroby. Prawdopodobnie nastąpił atak serca, co przy 

jego pięćdziesięciu latach nie było niczym nadzwyczajnym. Zakrawała na ironię ta śmierć, 

tak elegancka wobec zalewu zarazy, ale Lucjusz pomyślał, że była w tym jakaś okrutna 
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sprawiedliwość. Obowiązki, które spadły teraz na niego, nie pozostawiały mu czasu na nic, co 

nie dotyczyło lazaretu; rozumiał już cyrulika i jego obojętność dla plotek. 

W dwa dni po śmierci cyrulika, wracając z parteru, natknął się na drugim piętrze na 

handlarza, elegantów i kilku innych mężczyzn. Usiłując ich wyminąć, ustąpił pod ścianę, ale 

w tym momencie na schodach pojawił się centurion, schodzący z góry. Zobaczywszy 

Lucjusza zatrzymał się przy nim, jakby chciał mu coś powiedzieć, a wtedy handlarz bez 

słowa wbił mu sztylet w szyję. Ostrze przeszło na wylot, lecz centurion zdołał jeszcze 

spojrzeć za siebie. Drugi cios trafił go w twarz, następne padały już na chylące się ciało, które 

wreszcie uderzyło bezwładnie o podłogę. 

Lucjusz nawet nie wiedział, kiedy znalazł się za najbliższymi drzwiami. Zatrzaskując 

je za sobą miał wrażenie, że słyszy, jak zatrzaskują się wszystkie inne i zapada długa cisza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 


