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  W po³owie d³ugiej hotelowej sieni 
pomyœla³, ¿e musi byæ póŸno, i przy-
œpieszy³ kroku, zmierzaj¹c po moto-
cykl, który dozorca z s¹siedztwa po-
zwala³ mu trzymaæ w zakamarku po-
dwórza. U jubilera na rogu zobaczy³, 
¿e jest za dziesiêæ dziewi¹ta – przy-
jedzie wiêc przed czasem. Miêdzy 
wysokie budynki œródmieœcia wœliz-
giwa³o siê s³oñce, a on – dla siebie 
nie mia³ w myœlach imienia – dosiad³ 
maszyny, z góry rozkoszuj¹c siê prze-
ja¿d¿k¹. Miêdzy udami czu³ wibracjê
motoru, a rzeœki wiatr smaga³ mu 
spodnie.

  Min¹³ oba ministerstwa (ró¿owe i 
bia³e) i szereg olœniewaj¹cych wystaw 
sklepowych g³ównej arterii. Zbli¿a³ siê 
teraz do najprzyjemniejszego odcin-
ka, do w³aœciwej trasy spaceru: d³u-
giej, obsadzonej drzewami ulicy o nie-
wielkim ruchu, na której wille sta³y
sw ogrodach schodz¹cych do samych 
chodników. By³ mo¿e trochê roztar-
gniony, lecz trzyma³ siê pos³usznie 
prawej strony, daj¹c siê unosiæ blas-
kowi i lekkiej szorstkoœci tego ledwie 
rozpoczynaj¹cego siê dnia. Zapewne 
w³aœnie to bezwiedne odprê¿enie spra-
wi³o, ¿e nie uda³o mu siê unikn¹æ ka-
tastrofy. W momencie, w którym spo-
strzeg³, ¿e stoj¹ca na skraju chodnika 
kobieta mimo czerwonych œwiate³ na-
gle wybiega na jezdniê – na wszystko 
by³o ju¿ za póŸno. Z ca³ych si³ nacis-
n¹³ hamulec, raptownie skrêcaj¹c w le-
wo. Us³ysza³ krzyk kobiety, po czym, 
w momencie uderzenia, wszystko sta-
³o siê czarne. Jak gdyby nagle zasn¹³.
  Raptem odzyska³ przytomnoœæ. Czte-
rech czy piêciu m³odych ludzi usi-
³owa³o wydobyæ go spod motoru. 
W ustach mia³ smak soli i krwi, czu³ 
ból w kolanie, a gdy go podniesiono, 
krzykn¹³, gdy¿ nie móg³ znieœæ naj-
l¿ejszego dotkniêcia w okolicy prawe-
go ramienia. Jakieœ g³osy, jakby nie 
przynale¿ne do majacz¹cych nad nim 
twarzy, stara³y siê dodaæ mu otuchy 
¿artuj¹c i pocieszaj¹c. Ale naprawdê 
uspokoi³ siê dopiero, gdy mu powie-
dziano, ¿e skrzy¿owanie przeje¿d¿a³ 
prawid³owo.
  Usi³uj¹c przezwyciê¿yæ podchodz¹-
ce do gard³a do gard³a md³oœci zapy-
ta³, co siê sta³o z kobiet¹. Podczas gdy 
niesiono go, twarz¹ ku niebu, do po-
bliskiej apteki, dowiedzia³ siê, ¿e jego 
ofiara ma tylko lekkie draœniêcie na 
nogach. „Ledwie j¹ pan musn¹³, ale si-

³a uderzenia odrzuci³a motor w bok...” 
Ka¿dy doradza³: „Powoli, wnoœcie go
ty³em, tak, dobrze”. W pó³mroku ma³ej 
apteki mê¿czyzna w bia³ym fartuchu 
da³ mu wypiæ coœ uspokajaj¹cego.
  W piêæ minut póŸniej nadjecha³o 
pogotowie policyjne i u³o¿ono go na 
miêkkich noszach, na których móg³ 
siê wygodnie wyci¹gn¹æ. Zupe³nie 
przytomny, wiedz¹c jednak, ¿e znaj-
duje siê pod wp³ywem ostrego szoku, 
poda³ swój adres policjantowi, który 
mu towarzyszy³. Ramiê ju¿ go prawie 
nie bola³o, krew z rozciêtej brwi za-
lewa³a mu ca³¹ twarz, parê razy prze-

sun¹³ jêzykiem po wargach, ¿eby j¹ 
zlizaæ. Czu³ siê dobrze, to by³ wypa-
dek, pech, kilka tygodni wypoczynku 
i nie zostanie ani œladu. Policjant po-
wiedzia³ mu, ¿e motocykl nie najgo-
rzej wygl¹da. „Nic dziwnego – odpar³ 
– skoro zwali³ siê na mnie”. Obaj ro-
zeœmiali siê, a kiedy doje¿d¿ali do 
szpitala, policjant poda³ mu rêkê i ¿y-
czy³ powodzenia. Md³oœci powraca³y
stopniowo, przewo¿ono go wózkiem, 
pod drzewami pe³nymi ptaków, do 
po³o¿onego w g³êbi pawilonu. Za-
mkn¹³ oczy, pragn¹c, ¿eby uœpili go, 
zachloroformowali. Ale trzymano go 
d³ugo w izbie pachn¹cej szpitalem wy-
pe³niaj¹c jak¹œ kartê, rozbieraj¹c go, 
nak³adaj¹c szaraw¹, szorstk¹ koszulê. 
Poruszano jego ramieniem ostro¿nie, 
nie sprawiaj¹c bólu. Pielêgniarki nie 
przestawa³y ¿artowaæ i gdyby nie 
skurcze ¿o³¹dka, czu³by siê ca³kiem 
dobrze, prawie szczêœliwy.
 Zosta³ skierowany na przeœwietlenie, 
a w dzwadzieœcia minut póŸniej, z kli-
sz¹ jeszcze wilgotn¹, po³o¿on¹ na 
piersi jak czarna p³yta, przewieziny na 
salê operacyjn¹. Jakiœ mê¿czyzna 
w bieli, wysoki i szczup³y, zbli¿y³ siê 
do niego i zacz¹³ ogl¹daæ zdjêcie. Ko-
biece rêce uk³ada³y mu g³owê wy-
godnie, poczu³, ¿e po³o¿ono go na in-
nych noszach. Cz³owiek w bieli zno-
wu podszed³ do niego; uœmiecha³ siê, 
trzymaj¹c w rêku coœ b³yszcz¹cego. 
Poklepa³ go po policzku i skin¹³ na 
kogoœ, kto sta³ za nim.
  To by³ ciekawy sen, bo pe³en zapa-
chów, a zapachy nigdy jeszcze mu siê 
nie œni³y. Najpierw b³otniste wyziewy; 
na lewo od grobli rozci¹ga³y siê ba-
gna, grzêzawiska, z których nikt nie 
powraca³. Ale odór znikn¹³ i ust¹pi³ 
miejsca z³o¿onej woni, mrocznej jak 
noc, w której porusza³ siê, œcigany 

przez Azteków. Wydawa³o mu siê to 
zupe³nie naturalne. Nale¿a³o uciekaæ 
przed Aztekami, którzy polowali na 
cz³owieka, i jedyn¹ jego szans¹ by³o 
ukrycie siê w gêstwinie lasu, zwa¿aj¹c, 
by nie oddaliæ siê od w¹skiej grobli, 
któr¹ znali tylko oni, Motekowie.
  Najwiêksz¹ mêk¹ by³ jednak ten 
odór, jak gdyby – mimo ca³kowitej 
akceptacji snu – coœ siê w nim bun-
towa³o przeciw tej szczególnie natrêt-
nej obecnoœci. „To cuchnie wojn¹”, 
pomyœla³ i instynktownie dotkn¹³ ka-
miennego sztyletu, wsuniêtego za pas 
z plecionej we³ny. Jakiœ nieoczekiwa-

ny odg³os – i nagle siê pochyli³, cze-
kaj¹c bez ruchu, dysz¹c. Nie by³o 
w tym nic niezwyk³ego – lêk powra-
ca³ czêsto w jego snach. Czeka³ pod 
os³on¹ ga³êzi jakiegoœ krzewu i nocy 
bez gwiazd. W oddali, zapewne po 
drugiej stronie wielkiego jeziora, mu-
sia³y p³on¹æ ogniska biwaków, bo 
czerwonawa ³una barwi³a tam niebo. 
Odg³os nie powtórzy³ siê. Mo¿e jakieœ 
stworzenie ucieka³o, jak on, przed odo-
rem wojny. Podbiós³ siê z wolna, wdy-
chaj¹c zapach wiatru. Nie by³o ju¿ nic 
s³ychaæ, ale strach pozostawa³, po-
dobnie jak odór – s³odkawe kadzid³o 
kwietnej wojny. Nale¿a³o kontynuo-
waæ marsz, dotrzeæ do serca puszczy, 
omijaj¹c moczary. Zrobi³ parê kroków 
po omacku, schylajac siê co chwila, 
by dotkn¹æ twardego gruntu grobli. 

Chcia³by pêdziæ co si³, lecz tu¿ obok 
bulgota³y bagna. Trzyma³ siê wiêc 
œcie¿ki w ciemnoœciach. Nagle fala 
owego odra¿aj¹cego smrodu, którego 
lêka³ siê bardziej ni¿ czegokolwiek 
innego, uderzy³a go prosto w twarz i 
wykona³ desperacki skok naprzód.
  – Spadnie pan z ³ó¿ka – powiedzia³ 
chory le¿¹cy obok niego – niech siê 
pan tak nie rzuca, przyjacielu.
  Otworzy³ oczy. By³o póŸno. Przez 
owalne okna d³ugiej sali zobaczy³, 
¿e s³oñce stoi ju¿ nisko. Spróbowa³ 
uœmiechn¹æ siê do s¹siada uwalnia-
j¹c siê, niemal fizycznie, od ostatnich 
obrazów snu. Jego ramiê w gipsie 
by³o zawieszone na aparacie pe³nym 
bloczków i ciê¿arków. Chcia³o mu siê
piæ, jak gdyby przebieg³ ca³e kilome-
try, ale pozwolono mu tylko zwil¿yæ,
a potem wyp³ukaæ usta. Powoli ogar-
nia³a go gor¹czka i móg³ zasn¹æ zno-
wu, lecz wola³ rozkoszowaæ siê jesz-
cze przyjemnym stanem po przebu-
dzeniu, przys³uchuj¹c siê z przymkniê-
tymi oczyma rozmowom innych cho-
rych i od czasu do czasu odpowiadaj¹c 
na jakieœ pytanie. Przysuniêto mu do 
³ó¿ka bia³y stolik na kó³kach. Pielêg-
niarka o jasnych w³osach natar³a mu 
spirytusem górn¹ czêœæ uda i wbi³a 
grub¹ ig³ê, po³¹czon¹ za pomoc¹ rur-
ki z butl¹, pe³n¹ opalizuj¹cego p³ynu. 
M³ody lekarz przywi¹za³ mu do zdro-
wego przedramienia aparat z metalu i 
skóry i coœ na nim sprawdza³. Zapa-
da³a noc, a gor¹czka przenosi³a go 
z wolna w stan, w którym przedmioty 
nabieraj¹ plastycznego wyrazu, jaki 
nadaje im lornetka teatralna: staj¹ siê
realne, ³agodnie zarysowane, a równo-
czeœnie lekko odpychaj¹ce, trochê jak 
nudny film, na który jednak patrzymy 
dalej, bo to lepsze ni¿ znaleŸæ siê na 
ulicy.
  Przyniesiono mu fili¿ankê znakomi-
tego z³otego bulionu, który pachnia³
porami, selerem i pietruszk¹. Wkru-
szono doñ po trochu ma³y kawa³ek 
chleba, wart wiêcej od najwspanial-
szej uczty. Ramiê prawie go ju¿ nie 
bola³o; a tylko okolicê brwi, gdzie 

mia³ parê szwów, od czasu do czasu 
przeszywa³o bolesne uk³ucie. Kiedy 
owalne okna naprzeciw ³ó¿ka sta³y siê 
ciemnoniebieskimi plamami, pomyœ-
la³, ¿e zaœnie bez trudu. By³o mu nie-
zbyt wygodnie na plecach, ale przesu-
waj¹c jêzykiem po suchych i spieczo-
nych warga³, poczu³ smak bulionu i 
podda³ siê sennoœci z westchnieniem 
zadowolenia.
  Z pocz¹tku by³ zamêt, nadmiar spl¹-
tanych wra¿eñ. Uœwiadomi³ sobie, ¿e 
biegnie w g³êbokich ciemnoœciach,
mimo ¿e niebo, przecinane wierzcho³-
kami drzew, by³o jak gdyby trochê 
mniej czarne. „Grobla – pomyœ³a³ – nie 
jestem ju¿ na grobli”. Jego stopy za-
g³êbia³y siê w materacu liœci i b³ota, 
a gdy tylko robi³ krok naprzód, ga³ê-
zie drzew ch³osta³y mu piersi i nogi.
  Zdyszny, czuj¹c siê osaczony mimo 
ciemnoœci i ciszy, schyli³ siê i nads³u-
chiwa³. Mo¿e œcie¿ka by³a blisko, mo-
¿e dojrzy j¹ w pierwszym przeb³ysku 
dnia. Ale na razie nic nie mog³o do-
pomóc mu w jej odszukaniu. D³oñ, 
któr¹ bezwiednie zaciska³ na rêkojeœci 
sztyletu, niby skorpion podpe³z³a z ba-
gien ku jego szyi, gdzie wisia³ zbaw-
czy amulet. Prawie nie poruszaj¹c war-
gami wyszepta³ „modlitwê kukury-
dzy” sprowadzaj¹c¹ szczêœliwe ksiê-
¿yce i suplikacjê do Bardzo Wysokiej
rozdawczyni moteckich dóbr. Równo-
czeœnie jednak czu³, ¿e powoli grzêŸ-
nie w b³ocie, i oczekiwanie w mrokach 
tego nieznanego g¹szczu sta³o siê dlañ 
nie do zniesienia. Kwietna wojna roz-
poczê³a siê nowym ksiê¿ycem i trwa³a 
ju¿ trzy dni i trzy noce. Jeœli uda mu siê 
dotrzeæ do serca puszczy, poza obszary 
bagien, mo¿e wojownicy zgubi¹ jego 
œlad. Pomyœla³ o licznych jeñcach, 
których zapewne wziêto do niewoli. 
Nie ich iloœæ by³a zreszt¹ istotna – mu-
sia³ siê dope³niæ czas oznaczony, czas 
œwiêty. Poœcig bêdzie trwa³, dopóki 
kap³ani nie dadz¹ sygna³u odwrotu. 
Wszystko ma swoj¹ kolejnoœæ i swój 
cel, on zaœ tkwi niejako wewn¹trz te-
go œwiêtego czasu, twarz¹ w twarz ze 
œcigaj¹cymi.

Julio Cortázar

A w pewnych momentach ruszali w pogoñ za nieprzyjacielem;
nazywali to kwietn¹ wojn¹.

W NOCY TWARZĄ KU NIEBU


