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tej chwili ka¿da sekunda mia³a swoje 
zadanie, swój dok³adnie wyznaczony 
plan. Wspólne bezlitosne powtarzanie 
go przerywa³o siê na sekundê, by rêk¹ 
pog³askaæ policzek. Zapada³ zmrok.
  Nie ogl¹daj¹c siê ju¿ za siebie, œciœ-
le zwi¹zani zadaniem, które ich ocze-
kiwa³o, rozstali siê znowu na progu 
chaty. Ona mia³a iœæ œcie¿k¹ wiod¹c¹ 
na pó³noc. Z przeciwleg³ej œcie¿ki on 
na chwilê zawróci³, by spojrzeæ na 
ni¹, biegn¹c¹ z w³osami w nie³adzie. 
Po czym i on pobieg³, kryj¹c siê za 
drzewa, za krzaki, a¿ do chwili, gdy 
w fio³kowym œwietle zmroku dojrza³ 
topolow¹ alejê wiod¹c¹ ku domowi. 
Psy mia³y nie szczekaæ i nie szczeka-
³y. Rz¹dcy mia³o nie byæ i nie by³o. 
Wbieg³ po trzech stopniach, które pro-
wadzi³y do sieni, i wszed³ do domu. 
Poprzez uderzenia krwi têtni¹ce mu 
w uszach s³ysza³ s³owa kobiety: naj-
pierw pokój b³êkitny, potem galeria, 
potem wy³o¿one dywanem schody. 
Na górze dwoje drzwi, w pierwszym 
pokoju nikogo, w drugim nikogo, po-
tem drzwi do salonu – a wtedy sztylet
w rêkê, œwiat³o wielkich okien, wyso-
kie oparcie fotela wybitego zielonym 
aksamitem, g³owa cz³owieka czytaj¹-
cego w fotelu ksi¹¿kê.

Prze³o¿y³a Zofia Ch¹dzyñska

     Julio Cortázar, Opowiadania ze-
brane, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 1977

  Us³ysza³ krzyki i ze sztyletem w rê-
ku wyprostowa³ siê jednym ruchem. 
Niebo na horyzoncie zdawa³o siê p³o-
n¹æ, ujrza³ pochodnie poruszaj¹ce siê
w pobliskich ga³êziach. Odór wojny 
by³ nie do zniesienia i kiedy pierw-
szy z wrogów rzuci³ siê na niego, od-
czu³ niemal¿e rozkosz zatapiaj¹c mu 
w piersi kamienne ostrze. Zewsz¹d 
otacz³y go ju¿ œwiat³a i radosne krzy-
ki. Jeszcze parê razy przeci¹³ powie-
trze, po czym z ty³u zarzucono na nie-
go sznur.

  – To gor¹czka – powiedzia³ s¹siad. 
– Mia³em to samo, kiedy mi operowa-
no dwunastnicê. Niech siê pan napije 
trochê wody, a zaraz siê bêdzie panu 
lepiej spa³o.
  Po nocy, z której powraca³, ciep³a-
wy pó³mrok sali wyda³ mu siê istn¹ 
rozkosz¹. Fio³kowa lampa czuwa³a 
wysoko na œcianie jak opiekuñcze oko. 
S³ysza³o siê kaszel, g³êbokie oddechy, 
czasem jak¹œ przyciszon¹ rozmowê. 
Wszystko by³o pewne, pokrzepiaj¹ce, 
bez tej pogoni, bez... Ale nie nale¿a³o 
powracaæ myœl¹ do koszmarów, móg³ 
siê zaj¹æ tyloma zabawniejszymi rze-
czami. Zabra³ siê do ogl¹dania gipsu 
na rêce i szyny, która tak wygodnie 
podrzymywa³a j¹ w powietrzu. Na 
nocnym stoliku postawiono butelkê 
wody mineralnej; wypi³ j¹ jednym 
haustem, ³apczywie. Rozró¿nia³ teraz 
kszta³ty znajduj¹cych siê w sali przed-
miotów: trzydziestu ³ó¿ek, oszklonych 
szaf. Gor¹czka musia³a mu spaœæ, bo
czu³, ¿e ma twarz trochê ch³odniej-
sz¹, a ból ³uku brwiowego niemal 
min¹³, pozostawiaj¹c po sobie zaled-
wie wspomnienie. Ujrza³ siê ponow-
nie w chwili, gdy wychodzi³ z hotelu 
i wsiada³ na motor. Kto móg³ pomyœ-
leæ, ¿e to tak siê skoñczy? Usi³owa³ 
przypomnieæ sobie moment wypadku 
i ze z³oœci¹ stwierdzi³, ¿e by³a tam 
jakby dziura, luka, której nie udawa³o 
mu siê wype³niæ. Pomiêdzy uderze-
niem a chwil¹, w której go podnie-
siono, omdlenie czy coœ tam innego 
przys³ania³o wszystko. Równoczeœnie 
czu³ jednak, ¿e ta dziura, ta pustka 
trwa³y wiecznoœæ. Nie, to nawet nie 
nale¿a³o do sfery czasu; to by³o raczej 
tak, jakby w tej luce przemierzy³ ba-
jeczne odleg³oœci. Wstrz¹s, gwa³tow-
ne uderzenie o bruk. Potem odczu³ 
coœ w rodzaju ulgi, wydobywaj¹cej siê
z czarnej studni, gdy mê¿czyŸni pod-
nosili go. Mimo bólu w z³amanym 
ramieniu, mimo ciekn¹cej znad oka 
krwi, kontuzji kolana – mimo wszyst-
ko ulg¹ by³o powracaæ do ¿ycia, do-
znawaæ pomocy i opieki. Dziwne. 
Trzeba bêdzie przy okazji zapytaæ o to 
biurowego lekarza. Teraz sen znów 
go ogarnia³, wciaga³ powoli w g³¹b. 
Poduszka by³a miêkka, a w rozpalo-
nym gardle czu³ orzeŸwiaj¹cy ch³ód 

wody mineralnej. Mo¿e uda mu siê 
naprawdê wypocz¹æ bez tych prze-
klêtych majaków. W górze fioletowe 
œwiat³o lampy powoli przygasa³o.
  Poniewa¿ zasn¹³ na plecach, pozy-
cja, w której siê znalaz³, nie zdziwi³a 
go, tyle ¿e tym razem zapach wilgoci 
i ociekaj¹cego wod¹ kamienia œcisn¹³ 
mu gard³o i zmusi³ do zastanowienia 
siê nad sytuacj¹. Nie warto by³o ot-
wieraæ oczu ani rozgl¹daæ siê wokó³ 
siebie; le¿a³ pogr¹¿ony w zupe³nych 
ciemnoœciach. Chcia³ siê podnieœæ, lecz 

poczu³, ¿e rêce i nogi ma zwi¹zane. 
Le¿a³ przyparty do ziemi na wielkich 
p³ytach, lodowatych i wilgotnych. Od-
s³oniête plecy i nogi ogarnia³ ch³ód. 
Niezdarnie poszuka³ brod¹ amuletu 
na szyi i zrozumia³, ¿e mu go zerwa-
no. Tym razem by³ zgubiony, ¿adna 
modlitwa nie by³a w stanie uchro-
niæ go przed tym, co go oczekiwa³o. 
W oddali us³ysza³ odœwiêtne bicie 
w bêbny, które zdawa³o siê wciskaæ 
miêdzy kamienie lochu. Zamkniêto 
go w Teokalii, znajdowa³ siê w przy-
œwi¹tynnym wiêzieniu, czeka³ na sw¹ 
kolej.
  Us³ysza³ krzyki. Pierwszy ochryp³y, 
który odbi³ siê rykoszetem o mury, 
i nastêpny przechodz¹cy w skargê. 
To on sam tak krzycza³ w ciemnoœ-
ciach, krzycza³, poniewa¿ ¿y³. Owym 
krzykiem ca³e jego cia³o broni³o siê 
przed tym, co mia³o nast¹piæ – przed 
nieuniknionym koñcem. Pomyœla³ o 
towarzyszach, wtr¹conych do innych 
lochów, i o tych, którzy ju¿ wstêpo-
wali na stopnie ofiarnego o³tarza. 
Wyda³ jeszcze jeden krzyk, zduszony 
tym razem; nie by³ ju¿ niemal w stanie 
otworzyæ ust, szczêki zlepione, jakby 
z kauczuku, móg³ rozewrzeæ tylko 
bardzo powoli, ze straszliwym wysi³-
kiem. Skrzyp zawiasów odczu³ jak 
smagniêcie biczem. Miota³ siê i szar-
pa³, usi³uj¹c wyswobodziæ siê z pêt,
które wrzyna³y mu siê w cia³o. Par³ 
g³ównie prawym ramieniem, ale kiedy
ból przekroczy³ granice wytrzyma³oœ-
ci, musia³ ust¹piæ. Zobaczy³ otwiera-
otwieraj¹ce siê na oœcie¿ drzwi i sw¹d 
pochodni dobieg³ go, zanim jeszcze 
ujrza³ ich œwiat³o. Akolici kap³anów 
w rytualnych przepaskach zbli¿ali siê 
obrzucaj¹c go spojrzeniami pe³nymi 
pogardy, œwiat³a odbija³y siê w ich 
lœni¹cych od potu torsach, w czarnych, 
przystrojonych piórami w³osach. Pêta 
ust¹pi³y i poczu³, ¿e chwytaj¹ go ciep-
³e d³onie, twarde jak br¹z, podjêto go 
z ziemi, wci¹¿ twarz¹ ku niebu, i nie-
siono przez sieñ. Ludzie z pochodnia-
mi szli przodem, s³abo oœwietlaj¹c wil-
gotne œciany korytarza o sklepieniu tak 
niskim, ¿e s³u¿ebnicy kap³ana musieli 
schyliæ g³owy. Zabierano go ju¿, za-
bierano. To by³ koniec. Twarz¹ ku nie-
bu, o metr od pu³apu wykutego w ska-

le, chwilami rozœwietlonego blaskiem 
pochodni. Kiedy zamiast pu³apu uka-
¿¹ siê gwiazdy, kiedy wyrosn¹ przed 
nim ogromne schody ogarniête p³o-
mieniem okrzyków i tañców – nast¹pi
kres. Niezmiernie d³ugi korytarz urwie
siê wreszcie i podmuch œwie¿ego po-
wietrza pod niebem usianym gwiaz-
dami owionie mu twarz. Ale jeszcze
nie czas, jeszcze go nios¹, szamoc¹c 
brutalnie w tym nie koñcz¹cym siê 
czerwonym pó³cieniu. Wszystko siê
w nim buntuje, lecz jak¿e powstrzy-
maæ to, co nieuniknione, skoro wy-
rwano mu amulet – jego prawdziwe 
serce, oœrodek ¿ycia.
   W ci¹gu chwili znalaz³ siê znów 
w koj¹cym pó³mroku szpitalnej nocy, 
pod ³agodnym wysokim sklepieniem. 
Pomyœla³, ¿e z pewnoœci¹ krzycza³
przez sen, ale s¹siedzi spali w g³êbo-
kiej ciszy. Butelka na nocnym stoli-
ku wygl¹da³a jak bañka mydlana, jak
przejrzysty zarys na b³êkitnawym tle 
okien. Odetchn¹³ g³êboko, by oczyœ-
ciæ p³uca, by odegnaæ nowe obrazy 
wci¹¿ jeszcze przyklejone do powiek. 
Za ka¿dym przymknieciem oczu, jak 
w okamgnieniu ponownie siê formo-
wa³y, i przera¿ony przywo³ywa³ siê do 
porz¹dku, rozkoszuj¹c siê zarazem
œwiadomoœci¹, ¿e ju¿ nie œpi. Czuwa-
nie chroni³o go; nied³ugo bêdzie jasno
i wtedy zaœnie zdrowym, g³êbokim 
porannym snem, wolnym od tych
wszystkich majaków. Z trudem utrzy-
mywa³ oczy otwrte, nie³atwo by³o po-
konaæ sennoœæ. Zdrow¹ rêk¹ uczyni³
ostatni wysi³ek, by uj¹æ butelkê z wo-
d¹ – nie zdo³a³ jej dosiêgn¹æ, palce 
objê³y czarn¹ pustkê i korytarz ci¹g-
n¹³ siê dalej bez koñca, ska³a za ska³¹, 
oœwietlony nag³ymi, czerwonymi
przeb³yskami, a on le¿¹c na wznak 
jêkn¹³ g³ucho, bo pu³ap mia³ siê zaraz 
skoñczyæ, wznosi³ siê i otwiera³ jak 
mroczna paszcza, akolici wyprostowa-
li siê, a sierp ksiê¿yca pad³ mu z wy-
sokoœci nieba na twarz, na oczy, które 
nie chcia³y go widzieæ, które zamyka-
³y siê i otwiera³y rozpaczliwie, próbu-
j¹c przedostaæ siê na drug¹ stronê i 
ujrzeæ raz jeszcze opiekuñcze sklepie-
nie szpitalnej sali. Lecz gdy otwiera³ 
oczy, wci¹¿ by³a ta sama noc i ten sam 
ksiê¿yc; niesiono go po schodach, 
z g³ow¹ zwisaj¹c¹ w dó³, w górze by-
³y ofiarne stosy, czerwone kolumny 
wonnego dymu i nagle ujrza³ purpu-
rowy kamieñ, po³yskuj¹cy od œwie¿ej 
krwi, i nogi kolejnej ofiary, wleczonej 
po ziemi ku pó³nocnym schodom, 
z których mia³a siê stoczyæ. W ostat-
nim porywie nadziei mocno zacisn¹³ 
powieki, jêcz¹c z wysi³ku, aby siê obu-
dziæ. Przez sekundê ju¿ myœla³, ¿e mu 
siê to uda, bo znów le¿a³ nieruchomo 
na swym ³ó¿ku, a potworne huœtanie 
g³ow¹ w dó³ usta³o. Ale czu³ zapach 
œmierci i gdy otworzy³ oczy, ujrza³ 
zbryzganego krwi¹ ofiarnika, który 
zbli¿a³ siê do niego z kamiennym no-
¿em w d³oni. Raz jeszcze uda³o mu 
siê zamkn¹æ oczy, jakkolwiek teraz 
wiedzia³ ju¿, ¿e nie mo¿e siê zbudziæ, 
bo nie œpi, bo cudownym snem by³ 
tamten, absurdalny jak wszystkie sny, 
tamten, w którym przemierza³ okra-
kiem na ogromnym owadzie z meta-
lu obce ulice zadziwiaj¹cego miasta, 
przystrojone w czerwone i zielone 
œwiat³a, które pali³y siê bez p³omienia 
i bez dymu. I w tym œnie nieskoñcze-
nie k³amliwym równie¿ uniesiono 
go w górê, a ktoœ zbli¿y³ siê do niego 
z no¿em w rêku, do niego, le¿¹cego na 
wznak, do niego, le¿¹cego twarz¹ ku 
niebu, z zamkniêtymi oczami wœród 
ofiarnych stosów.

  Zacz¹³ czytaæ tê ksi¹¿kê parê dni 
przedtem. Przerwa³ z powodu pilnych 
spraw i otworzy³ znowu, wracaj¹c 
poci¹giem na wieœ; z wolna wci¹-
ga³ siê w w¹tek, w rysunek postaci. 
Tego¿ popo³udnia, po napisaniu listu 
do pe³nomocnika i przedyskutowaniu 
z rz¹dc¹ kwestii dzier¿aw, wróci³ do 
niej w ciszy swojego gabinetu, wy-
chodz¹cego na dêbowy park. Zag³ê-
biony w ulubionym fotelu, plecami 
do drzwi, ¿eby mu nie przeszkodzi³o 
ewentualne pojawienie siê jakiegoœ 
intruza, lew¹ rêk¹ raz i drugi g³adz¹c 
zielony aksamit, zabiera³ siê do ostat-
nich rozdzia³ów. Jego pamiêæ bez wy-
si³ku zatrzymywa³a imiona i obrazy 
bohaterów, atmosfera powieœci ogar-
nia³a go prawie od razu. Niemal per-
wersyjnie rozkoszowa³ siê œwiado-
moœci¹, i¿ ka¿da linia odrywa go od 
tego, co go otacza, ¿e g³owa jego wy-
godnie spoczywa na aksamicie opar-
cia, ¿e papierosy le¿¹ w zasiêgu rêki, 
¿e za oknami tañczy powietrze popo-
³udnia pod dêbami. Poch³oniêty ponu-
rym dylematem bohaterów, œledz¹c 
s³owo po s³owie konkretyzuj¹ce siê, 
nabieraj¹ce kolorów obrazy, by³ œwiad-
kiem ostatniego spotkania w góralskiej 
chacie. Pierwsza, nieufnie siê rozgl¹-
daj¹c, wesz³a kobieta, teraz nadcho-
dzi³ kochanek, twarz mia³ zranion¹ od 
uderzenia ga³êzi. Czule tamowa³a mu
krew poca³unkami, ale ogania³ siê od 
jej pieszczot; nie po to tu przyszli, aby 
powtarzaæ ceremonia³ namiêtnoœci, 
skrywanych pod os³on¹ zesch³ych liœ-
ci i odludnych œcie¿ek. Sztylet grza³ 
siê na jego piersiach, w których pulsu-
j¹c czai³a siê wolnoœæ. Zdyszany dia-
log bieg³ przez stronice niby strumieñ 
wê¿y i czu³o siê, ¿e wszystko zde-
cydowane jest od dawna. Nawet te
pieszczoty, które zwi¹zywa³y cia³o 
kochanka, jakby chcia³y odwieœæ 
go, powstrzymaæ, rysowa³y ohydnie 
kszta³t tamtego cia³a, które nale¿a³o 
zniszczyæ. Nic nie zosta³o zapomnia-
ne: przejœcia na skróty, przypadki, 
ewentualne pomy³ki. Pocz¹wszy od 
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