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Wis³awa Szymborska w wierszu pt. 
Ktoœ, kogo obserwujê od pewnego 
czasu opisuje cz³owieka, który „Nie 
przybywa gromadnie./ Nie przybywa 
t³umnie./ Nie uczêszcza masowo./ Nie 
obchodzi hucznie./ Nie wydobywa 
z siebie/ g³osu chóralnego./ […] Bra-
kuje jego g³owy,/ gdzie g³owa przy 
g³owie,/ gdzie krok w krok, ramiê 
w ramiê […]”. 
  Szczególnego znaczenia opisywana 
odmiennoœæ nabiera wtedy, gdy w któ-
rejœ z jej postaci znajduje siê uzasad-
nienie dla kwalifikacji psychiatrycz-
nych. Ten problem – problem indy-
widualnoœci pojmowanej jako innoœæ, 
a w konsekwencji jako dewiacja – jest 
przedstawiony w innym miejscu44/.
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  Petronemu spodoba³ siê hotel „Cer-
vantes” z tych samych przyczyn, dla 
których móg³by siê nie podobaæ in-
nym. By³ to hotel ciemnawy, spokoj-
ny, niemal pusty. Przypadkowy zna-
jomy z liniowego statku, który kurso-
wa³ po rzece, poleci³ mu go zazna-
czaj¹c, ¿e le¿y w samym centrum 
Montevideo. Petrone wzi¹³ pokój z ³a-
zienk¹ na drugim pietrze, wychodz¹cy 
wprost na recepcjê. Po tablicy z klu-
czami w portierni zorientowa³ siê od 
razu, ¿e w hotelu nie ma wiele osób; 
klucze by³y poprzyczepiane do ciê¿-
kich plakietek z br¹zu z numerem po-
koju, niewinny wybieg dyrekcji, a¿e-
by klienci nie nosili ich w kieszeniach.
  Winda zatrzyma³a siê na wprost 
recepcji, gdzie by³ stó³ ze œwie¿ymi 
pismami i centralka telefoniczna. Parê 
metrów i by³ u siebie. Woda bardzo 
gor¹ca wyrównywa³a mu brak s³oñca i 
powietrza. W pokoju by³o ma³e okien-
ko, wychodz¹ce na taras s¹siedniego 
kina, od czasu do czasu przechadza³ 
siê po nim samotny go³¹b. Trochê 
wiêksze okienko w ³azience otwiera³o 
siê smêtnie na mur i daleki, niemal 
niepotrzebny kawa³ek nieba. Meble 
by³y przyzwoite, a¿ za du¿o pó³ek i 
szuflad. I rzecz rzadka – dostateczna 
iloœæ wieszaków.
  Kierownikiem by³ cz³owiek wysoki 
i chudy, zupe³nie ³ysy. Nosi³ okulary 
w z³otej oprawce i mówi³ donoœnym, 
dŸwiêcznym g³osem, typowym dla 
Urugwajczyków. Powiedzia³ Petrone-
mu, ¿e drugie piêtro jest bardzo spo-
kojne i ¿e w s¹siednim pokoju miesz-
ka samotna kobieta, urzêdniczka, wra-
caj¹ca dopiero pod wieczór. Petrone
natkn¹³ siê na ni¹ nazajutrz w windzie. 
Pozna³, ¿e to ona, po numerze klucza, 
który trzyma³a w rêku, jakby chcia³a 
ofiarowywaæ olbrzymi¹ z³ot¹ monetê. 
Portier wzi¹³ jej klucz i jego i zagada³ 
do kobiety na temat jakichœ listów. 
Petrone mia³ czas zauwa¿yæ, ¿e jest 
jeszcze m³oda, niepozorna i Ÿle ubra-
na jak wszystkie Urugwajki.
  Kontrakt z fabrykantami kafli po-
winien by³ zaj¹æ plus minus oko³o 
tygodnia. Po po³udniu Petrone u³o¿y³ 
w szafie rzeczy, uporz¹dkowa³ papiery
na stole i po k¹pieli wyszed³ na miasto 
w oczekiwaniu na porê pójœcia do kan-
celarii wspólników. Dzieñ min¹³ na 
rozmowach, przerwanych aperitifem
w Pocitos i kolacj¹ w domu g³ównego 
wspólnika. Kiedy odwieziono go do 
hotelu, by³o po pierwszej. Zmêczony
po³o¿y³ siê i natychmiast zasn¹³. Obu-
dzi³ siê, gdy dochodzi³a dziewi¹ta, i 
w pierwszych chwilach, kiedy cz³o-
wiek nie jest jeszcze ca³kowicie rozbu-
dzony, pomyœla³, ¿e przez jakiœ czas 
przeszkadza³ mu spaæ p³acz dziecka.
   Przed wyjœciem pogada³ chwilkê 
z urzêdnikiem w recepcji, który mówi³ 
z niemieckim akcentem. Pytaj¹c o linie 
autobusowe i nazwy ulic, z roztargnie-
niem patrzy³ na wielk¹ salê, w koñcu 
której by³y drzwi do pokoi jego i jego 
s¹siadki, samotnej damy. Pomiedzy 
nimi, na piedestale, sta³a makabrycz-
na Wenus z Milo. Inne drzwi na rów-
noleg³ej œcianie wychodzi³y na ma³y
salonik – nieodzowne foteliki i pisma. 
Kiedy pracownik i Petrone milkli, ci-
sza hotelu krzep³a, opada³a niby po-
pió³ na meble i kafle pod³ogi. Winda
wydawa³a siê niemal ha³aœliwa, po-
dobnie jak szelest przewracanych kar-
tek lub potarcie zapa³ki.
  Rozmowy skoñczy³y siê z zapad-

niêciem zmroku i przed pójœciem na 
kolacjê do którejœ z tawern placu Inde-
pendencja Petrone przespacerowa³ siê 
po Avenidzie 18 de Julio. Wszystko 
sz³o dobrze i nie by³o wykluczone, ¿e 
bêdzie móg³ wróciæ do domu wczeœ-
niej, ni¿ przypuszcza³. Kupi³ argentyñ-
ski dziennik, paczkê mocnych papie-
rosów i powoli powêdrowa³ w stronê 
hotelu. W s¹siednim kinie sz³y dwa 
filmy, które ju¿ widzia³, a w sumie nie 
chcia³o mu siê nigdzie iœæ. Kierownik 
powita³ go, pytaj¹c, czy mu nie potrze-
ba czegoœ ekstra z poœcieli. Porozma-
wiali chwilkê, dopalili papierosy i po-
¿egnali siê.
  Przed pójœciem spaæ Petrone upo-
rz¹dkowa³ papiery i bez wiêkszego 
zainteresowania przejrza³ gazetê. Ci-
sza panuj¹ca w hotelu by³a niemal 
nadmierna, tak ¿e ha³as zje¿d¿aj¹cych 
ulic¹ Soriano tramwajów tylko pod-
kreœla³ j¹, wzmaga³, a¿ do nastêpnej 
przerwy. Bez niepokoju, ale z pewn¹ 
niecierpliwoœci¹ cisn¹³ gazetê do kosza 
i bezmyœlnie przegl¹daj¹c siê w lus-
trze szafy zacz¹³ siê rozbieraæ. By³a 
to stara szafa, zastawiaj¹ca drzwi do 
s¹siedniego pokoju. Zaskoczy³o go 
odkrycie tych drzwi, bo nie zauwa¿y³ 
ich, gdy ogl¹da³ pokój po raz pierw-
szy. Wtedy wyobra¿a³ sobie, ¿e bu-
dynek by³ od pocz¹tku przeznaczony
na hotel, a teraz okaza³o siê, ¿e prze-
szed³ tê sam¹ ewolucjê, co tyle innych
skromnych hotelików, instalowanych
w dawnych biurach lub mieszkaniach 
prywatnych. W gruncie rzeczy niemal
we wszystkich hotelach, jakie widzia³ 
w ¿yciu – a by³o ich niema³o – w po-
kojach znajdowa³y siê jakieœ skaso-
wane drzwi, czasami widoczne, lecz 
przewa¿nie zastawione szaf¹, sto³em
lub wieszakiem, co – jak w tym wy-
padku – nadawa³o im pewn¹ dwu-
znacznoœæ, wstydliwe pragnienie nie-
ujawniania swej egzystencji, niby ko-
bieta, która myœli, ¿e siê ukryje, k³a-
d¹c rêce na brzuchu czy na piersiach. 
W ka¿dym razie te drzwi wystawa³y 
ponad wysokoœæ szafy. Kiedyœ ludzie 
wchodzili przez nie i wychodzili, trzas-
kali nimi, uchylali je, budz¹c do ¿y-

cia, które do tej chwili tkwi³o w ich 
drewnie, tak ró¿ni¹cym siê od œcian. 
Petrone wyobrazi³ sobie, ¿e z drugiej 
strony tak¿e jest szafa i ¿e pani z tam-
tego pokoju pewnie to samo myœli o 
tych drzwiach.
  Nie by³ zmêczony, ale usn¹³ z przy-
jemnoœci¹. Nie spa³ i czterech godzin, 
gdy zbudzi³o go uczucie niepokoju, 
jakby coœ siê dzia³o, coœ niewygodne-
go, dra¿ni¹cego. Zapali³ lampkê noc-
n¹, zobaczy³, ¿e jest wpó³ do trzeciej,
zgasi³. Wtedy w s¹siednim pokoju 
us³ysza³ p³acz dziecka.
  Z pocz¹tku nie uœwiadomi³ sobie 
tego dok³adnie. Jego pierwszym od-
ruchem by³o zadowolenie: a wiêc 
rzeczywiœcie poprzedniej nocy jakieœ 
dziecko nie da³o mu spaæ. Kiedy 
wszystko siê wyjaœnia, ³atwiej jest 
powtórnie zasn¹æ. Ale po chwili po-
myœla³ o tamtym i powoli usiad³szy 
na ³ó¿ku, nie zapalaj¹c œwiat³a nad-
s³uchiwa³. Nie myli³ siê: p³acz docho-
dzi³ z s¹siedniego pokoju. DŸwiêk s³y-
chaæ by³o przez skasowane drzwi, a 
lokalizowa³ siê w jego pokoju gdzieœ 
w nogach ³ó¿ka. Ale przecie¿ by³o 
niemo¿liwe, ¿eby w s¹siednim poko-
ju znajdowa³o siê dziecko. Kierownik 
powiedzia³ wyraŸnie, ¿e pani miesz-
ka sama, ¿e niemal ca³y dzieñ spêdza 
w pracy. Przez sekundê pomyœla³, ¿e 
mo¿e tej nocy pilnuje dziecka jakiejœ
kuzynki czy przyjació³ki. Ale przy-
pomnia³ sobie poprzedni¹ noc. Teraz 
by³ ca³kowicie pewien, ¿e ju¿ przed-
tem s³ysza³ ten p³acz, by³ to bowiem 
p³acz nie³atwy do pomylenia, raczej 
nieregularna seria s³abiusieñkich poje-
kiwañ, p³aczliwej czkawki, po której
nastêpowa³ króciutki szloch, wszyst-
ko to nieuchwytne, ciche, jakby dziec-
ko by³o ciê¿ko chore. Musia³o to byæ
jeszcze niemowlê, jakkolwiek nie p³a-
ka³o z ostroœci¹ i regularnym zano-
szeniem siê dzieci dopiero co urodzo-
nych. Petrone wyobrazi³ sobie dziec-
ko – nie wiedzieæ dlaczego, ch³opczy-
ka – o zwiêd³ej twarzyczce i przy-
gaszonych ruchach. To coœ skar¿y³o 
siê noc¹, pop³akuj¹c wstydliwie, ¿eby 
nie zwracaæ na siebie zbytnio uwagi.
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