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- Tyle czasu tutaj mieszka³a i nagle siê 
wyprowadza. Z kobietami nigdy nic 
nie wiadomo.
- Tak – przyzna³ Petrone. – Nigdy nic 
nie wiadomo.
  Na ulicy zrobi³o mu siê md³o md³o-
œciami, które nie by³y fizyczne. £yka-
j¹c gorzk¹ kawê, zastanawia³ siê nad 
spraw¹, zapominaj¹c o interesach, 
obojêtny na cudowne s³oñce. To z je-
go winy ta kobieta opuszcza³a hotel, 

Gdyby nie by³o skasowanych drzwi, 
ten p³acz nie przedosta³by siê przez
gruby mur œciany i nikt nie dowie-
dzia³by siê, ¿e w s¹siednim pokoju 
p³acze dziecko.

 Rano Petrone pomyœla³ o tym chwi-
lê, jedz¹c œniadanie i pal¹c papierosa. 
Ze wzglêdu na swoj¹ pracê nie móg³ 
sobie pozwoliæ na niedosypianie. Dwa 
razy, i to w samym œrodku nocy, prze-
budzi³ go ten p³acz. Drugi raz by³o 
nawet gorzej, poniewa¿ oprócz p³aczu 
dziecka s³ychaæ by³o jeszcze g³os ko-
biecy usi³uj¹cy je uspokoiæ. G³os by³ 
bardzo cichy, ale czu³o siê w nim nie-
pokój, nadaj¹cy mu jak¹œ teatralnoœæ, 
szept przenikaj¹cy przez drzwi z tak¹ 
si³¹, jakby to by³ krzyk. Dziecko chwi-
lami dawa³o siê uko³ysaæ, uprosiæ, ale 
potem znów zaczyna³o leciutk¹ prze-
rywan¹ skargê, niepocieszon¹ rozpacz. 
I znowu kobieta szepta³a niezrozumia-
³e s³owa, czary matki, uciszaj¹cej syna 
drêczonego przez cia³o lub przez du-
szê, przez ¿ycie lub przez œmieræ.
  Wszystko cacy, ale kierownik mnie 
nabra³ – pomyœla³ Petrone, wychodz¹c 
z pokoju. To k³amstwo rozdra¿ni³o go 
i nie ukrywa³ tego. Kierownik obrzuci³ 
go d³ugim spojrzeniem.
- Dziecko? Chyba siê panu zdawa³o. 
Na tym piêtrze nie ma ¿adnego dziec-
ka. Obok pana mieszka samotna ko-
bieta, mam wra¿enie, ¿e ju¿ to panu 
mówi³em.
  Petrone zawaha³ siê, zanim zacz¹³ 
mówiæ. Albo tamten k³ama³ wprost 
idiotycznie, albo akustyka hotelu p³a-
ta³a mu jakiegoœ niesamowitego figla. 
Kierownik patrzy³ na niego trochê 
krzywo, jakby jego równie¿ dra¿ni³y 
te pretensje. Mo¿e bierze mnie za nie-
œmia³ego faceta, który szuka pretekstu, 
¿eby siê wynieœæ – pomyœla³. By³o 
niezrêcznie, by³o po prostu g³upio 
upieraæ siê wobec tak stanowczego 
zaprzeczenia. Wzruszy³ ramionami i 
poprosi³ o gazetê.
- Mo¿e mi siê œni³o – powiedzia³ nie-
zadowolony, ¿e tak czy inaczej musi 
siê wycofaæ.
  Kabaret by³ nudny jak flaki z ole-
jem i gospodarze równie¿ nie wyda-
wali siê zbyt zachwyceni, wiêc Petro-
ne móg³ bez trudu wykrêciæ siê zmê-
czeniem i kazaæ odwieŸæ do hotelu. 
Umówili siê, ¿e kontrakty zostan¹ pod-
pisane nazajutrz po po³udniu; w³aœci-
wie rzecz by³a zakoñczona.

  W recepcji panowa³a tak wielka ci-
sza, ¿e Petrone z³apa³ siê na tym, i¿ 
idzie na palcach. Ko³o ³ó¿ka le¿a³a 
dzisiejsza gazeta; by³ równie¿ list 
z Buenos Aires. Pozna³ pismo ¿ony.
  Zanim siê po³o¿y³, spojrza³ na szafê 
i wystaj¹ce nad ni¹ drzwi. Mo¿e gdy 
postawi na niej swoje dwie walizki,
które zakryj¹ ich górn¹ czêœæ, zmniej-
szy to ha³as z tamtej strony. Jak za-
wsze o tej porze, nic nie by³o s³ychaæ. 
Hotel spa³, rzeczy i ludzie spali. Ale 
Petronemu, ju¿ w z³ym humorze, wy-
da³o siê, ¿e jest na odwrót, ¿e wszyst-
ko jest przebudzone, gwa³townie prze-
budzone w samym œrodku ciszy. Jego
nie wyznany niepokój, udzieli³ siê wi-
daæ ca³emu otoczeniu, w którym coœ 
siê czai³o, jakby tkwi³a w nim groŸna 
zasadzka. Ale¿ bzdury!
  Kiedy nad ranem us³ysza³ znowu 
p³acz dziecka, nie chcia³o mu siê w to 
wierzyæ. Usiad³ na ³ó¿ku i zastanawia³ 
siê, czy nie bêdzie najrozs¹dniej zawo-
³aæ nocnego portiera, aby mieæ œwiad-
ka, ¿e w tym pokoju nie mo¿na spaæ.
Dziecko p³aka³o tak s³abo, ¿e chwila-
mi wcale nie by³o go s³ychaæ, mimo 
to Petrone wyczuwa³ tu¿ obok p³acz, 
który w ka¿dej chwili móg³ siê nasiliæ. 
Mija³o dziesiêæ, a mo¿e dwadzieœcia 
wolno up³ywaj¹cych sekund; nastê-
powa³a wtedy króciutka czkawka, 
ledwie dos³yszalny jek, który nie usta-
wa³, trwa³, w koñcu przemienia³ siê 
w prawdziwy p³acz.
  Zapaliwszy papierosa zastanawia³ 
siê, czy nie powinien parê razy dys-
kretnie zapukaæ w œcianê, aby kobieta 
uciszy³a dziecko. Dopiero gdy pomyœ-
la³ o nich razem, o kobiecie i o dziec-
ku razem, zda³ sobie sprawê, ¿e nie 
wierzy w ich istnienie, ¿e absurdalnie
nie wierzy, aby kierownik sk³ama³. Te-
raz s³ychaæ by³o g³os kobiety, przy-
g³uszaj¹cy p³acz dziecka swym gwa³-
townym – choæ tak dyskretnym – po-
cieszeniem. Kobieta ko³ysa³a dziecko, 
uspokaja³a je i Petrone wyobrazi³ j¹ 
sobie siedz¹c¹ w nogach ³ó¿ka, poru-
szaj¹c¹ ko³ysk¹ albo trzymaj¹c¹ je na 
rêkach. Ale im bardziej siê wysila³, 
tym trudniej by³o mu wyobraziæ so-
bie dziecko, jakby zapewnienia hote-
larza by³y silniejsze od rzeczywistoœci. 
W miarê jak up³ywa³ czas i s³abe jêki 
przeplata³y siê z uspokajaj¹cym mru-
czeniem, Petrone zacz¹³ podejrzewaæ, 
¿e to jakaœ farsa, jakaœ potworna i 
komiczna gra, której nie jest w stanie 
zrozumieæ. Pomyœla³ o bajdach, jakie 
opowiadaj¹ sobie bezdzietne kobiety,
uprawiaj¹ce tajemny kult lalek, wy-
imaginowane, skrywane macierzyñ-
stwo, sto razy gorsze od rozpieszcza-
nia psów, kotów i siostrzeñców. Ko-
bieta naœladowa³a jêki swego nie ist-
niej¹cego syna, ko³ysz¹c w ramionach 
powietrze, mo¿e z twarz¹ sk¹pan¹ ³za-
mi, bo ten udawany p³acz by³ równo-
czeœnie jej prawdziwym p³aczem, jej 
groteskowym bólem w samotnoœci 
hotelowego pokoju, chronionej przez 
obojêtnoœæ i œwit.
  Zapalaj¹c œwiat³o, niezdolny do po-
wtórnego zaœniêcia, Petrone zastana-
wia³ siê, co zrobiæ. By³ w okropnym 
humorze, jak gdyby zatruty atmosfer¹ 
tego pokoju, w którym nagle wszystko 
wyda³o mu siê nierzeczywiste, puste, 
fa³szywe; cisza, p³acz, ko³ysanie by³y 
jedyn¹ rzecz¹ prawdziw¹ o tej godzi-
nie na prze³omie nocy i dnia i mami-
³y go swym nie do zniesienia k³am-
stwem. Uderzyæ w œcianê, nie, to za 
ma³o. Nie by³ ca³kowicie przebudzo-
ny, lecz o œnie nie by³o ju¿ mowy; 
sam nie wiedz¹c, co robi, spostrzeg³, 
¿e powoli odsuwa szafê, ods³ania 

brudne zakurzone drzwi. W pi¿amie 
i boso przylepi³ siê do nich jak stono-
ga i zbli¿aj¹c usta do sosnowych de-
sek zacz¹³ falsetem imitowaæ skargê 
podobn¹ tej, która dochodzi³a z dru-
giej strony. Podnosi³ g³os, pojêkiwa³, 
szlocha³. Z drugiej strony zapad³a ci-
sza, która powinna by³a trwaæ ca³¹ 
noc; ale nim zapad³a, Petrone us³ysza³, 
jak kobieta biega po pokoju, tupi¹c 
pantoflami, a potem suchy, krótki od-

g³os, jak pocz¹tek krzyku, który urwa³ 
siê nagle, niby zbyt naci¹gniêta lina.

  Kiedy mija³ recepcjê, by³o po dzie-
si¹tej. W pó³œnie, gdzieœ ko³o ósmej, 
s³ysza³ g³os urzêdnika i jakiejœ kobie-
ty. Ktoœ chodzi³ po s¹siednim poko-
ju, dochodzi³y z niego jakieœ ha³asy. 
Obok windy zobaczy³ kufer i dwie 
wielkie walizy. Kierownik mia³ wyraz 
twarzy, który Petrone raczy³ uznaæ za 
za¿enowane zdziwienie.
- Dobrze pan dzisiaj spa³? – zapyta³ 
urzêdowym tonem, który zaledwie 
pokrywa³ obojêtnoœæ.
  Petrone wzruszy³ ramionami. Po co 
dyskutowaæ, skoro zostawa³a mu za-
ledwie jedna noc?
- W ka¿dym razie teraz bêdzie pan 
mia³ zupe³ny spokój – powidzia³ kie-
rownik, patrz¹c na walizki. – Ta pani 
wyprowadza siê w po³udnie.
  Czeka³ na jakiœ komentarz i Petrone 
pomóg³ mu wzrokiem.

oszala³a z przera¿enia, ze wstydu albo
z wœciek³oœci. Tyle czasu tutaj miesz-
ka³a... Mo¿e by³a chora, ale przecie¿ 
nieszkodliwa. Nie ona, on powinien 
by³ opuœciæ „Cervantesa”. Powinien 
z ni¹ porozmawiaæ, przeprosiæ, na-
mówiæ, ¿eby zosta³a, przysi¹c dyskre-
cjê. Zawróci³ parê kroków i w po³o-
wie drogi stan¹³. Ba³ siê oœmieszyæ, 
ba³ siê, ¿e kobieta zareaguje w nie-
oczekiwany sposób. Nadchodzi³a pora 
spotkania ze wspólnikami, nie nale-
¿a³o pozwoliæ im czekaæ. Niech siê 
dzieje, co chce. Ostatecznie to by³a 
tylko histeryczka, znajdzie inny ho-
tel, w którym bêdzie mog³a ko³ysaæ 
swoje wyimaginowane dziecko.
  Ale wieczorem znowu poczu³ siê 
Ÿle, cisza w pokoju wydawa³a mu siê 
jeszcze gêstsza. Wszed³szy do hotelu 
nie móg³ siê opanowaæ i rzuci³ okiem 
na tablicê z kluczami, na której spo-
kojnie wisia³ klucz od s¹siedniego 
pokoju. Zamieni³ parê s³ów z urzedni-

kiem, który ziewaj¹c, oczekiwa³ pory 
pójœcia do domu, wszed³ do siebie, 
nie maj¹c wielkiej nadziei, ¿e uda mu 
siê zasn¹æ. Mia³ popo³udniowe gaze-
ty i jakiœ krymina³. Zaj¹³ siê pakowa-
niem walizek, porz¹dkowaniem pa-
pierów. By³o gor¹co, wiêc na oœcie¿
otworzy³ niewielkie okno. £ó¿ko by³o 
starannie pos³ane, ale wyda³o mu siê
niewygodne i twarde. Wreszcie mia³ 
upragnion¹ ciszê, ¿eby spaæ jak suse³,

lecz teraz mu ci¹¿y³a; kr¹¿y³ w kó³ko 
po pokoju i jeszcze, i jeszcze, w koñ-
cu usiad³ zwyciê¿ony przez tê ciszê, 
któr¹ zdoby³ tak chytrze, a któr¹ teraz
zwracano mu pe³n¹ i mœciw¹. Ironicz-
nie pomyœla³, ¿e brakuje mu p³aczu 
dziecka, ¿e ten absolutny spokój nie 
wystarcza mu, by zasn¹æ, a tym bar-
dziej nie wystarczy³by mu, by nie spaæ. 
Têskni³ do p³aczu dziecka i kiedy o 
wiele póŸniej us³ysza³ go – s³aby, ale 
nie do pomylenia – poprzez skaso-
wane drzwi, poprzez strach, poprzez 
ucieczkê w samym œrodku nocy, wie-
dzia³, ¿e tak jest dobrze, ¿e kobieta 
nie k³ama³a, nie k³ama³a samej sobie, 
ko³ysz¹c dziecko, uspokajaj¹c je, aby 
oni mogli spaæ.

      Prze³o¿y³a Zofia Ch¹dzyñska

   Julio Cortázar, Opowiadania ze-
brane, tom II, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 1977


