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  W majowy wieczór pokój jadalny 
by³ oœwietlony i spokojny.  Tu¿ pod 
oknami rós³ rz¹dek hiacyntów. Wo-
kó³ sto³u, jak na rodzinnej fotografii 
siedzieli ojciec, matka, babcia, troje 
dzieci i szczup³a, dziewiêtnastoletnia 
panienka.  Wonne opary nocy w Sao 
Cristóvao nie wró¿y³y ¿adnego nie-
bezpieczeñstwa, ale patrz¹c na grupkê 
przy stole mo¿na by³oby pomyœleæ, 
¿e w ch³odn¹, majow¹ noc ka¿dy 
czuje siê najbezpieczniej w rodzin-
nym domu.  Nie by³o nic szczególne-
go w tym zgromadzeniu, zwyczajna 
rozmowa przy kolacji przy akompan-
iamencie kr¹¿¹cych wokó³ lampy ko-
marów.  W majowy wieczór po kola-
cji czu³o siê doskonale rytm ¿ycia tej 
rodziny, co ca³ej scenie przydawa³o 
szczególnego piêkna, a twarzom wy-
razu równowagi i spokoju.  Wiadomo 
by³o, ¿e dzieci chodz¹ do szko³y, 
ojciec zajmuje siê interesami, matka 
prowadzi dom i odbiera porody w 
miasteczku, dziewczyna powoli przy-
zwyczaja siê do swej m³odzieñczej, 
delikatnej postaci, a babka siê starzeje.  
Nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, rodzi-
na rozkoszowa³a siê ulotn¹ chwil¹ 
bujnej, majowej nocy.
  Powoli ka¿dy poszed³ do swojego 
pokoju.  Starsza pani wyci¹gnê³a siê 
na ³ó¿ku, wzdychaj¹c z zadowole-
niem, ojciec z matk¹ pozamykawszy 
wszystkie drzwi, po³o¿yli siê i zamy-
œleni zasnêli.  Dzieci, przyjmuj¹c naj-
dziwaczniejsze pozy zasnê³y w trzech 
³ó¿eczkach, jak zawieszone na cyrko-
wych trapezach.  Dziewczynka, ju¿ w 
bawe³nianej, nocnej koszulce, otwo-
rzy³a okno i szczêœliwa, nienasycona, 
ch³onê³a zapach ogrodu.  Po³o¿y³a siê 
oszo³omiona wilgotnym, wonnym po-
wietrzem, przyrzekaj¹c sobie, ¿e jutro 
zrobi coœ zupe³nie nadzwyczajnego, 
coœ, od czego zako³ysz¹ siê hiacynty i 
zadr¿¹ owoce na ga³êziach.  Snuj¹c te 
myœli zasnê³a.
  Mija³y godziny. I gdy ca³y dom spa³ 
w ciszy migoc¹cej œwiêtojañskimi ro-
baczkami: zawieszone we œnie dzieci, 
babcia prze¿uwaj¹ca jakiœ trudny sen, 
zmêczeni rodzice, dziewczynka zmo-
¿ona snem poœród swoich rozmyœlañ, 
w jednym z domów w s¹siedztwie 
otworzy³y siê drzwi i na ulicê wysz³y 
trzy zamaskowane postacie.
  Jedna z nich by³a wysoka, z kogu-
ci¹ g³ow¹, druga gruba, przebrana za 
byka. Trzecia, m³odsza, z braku inne-
go pomys³u w³o¿y³a strój szlachecki, 
a twarz przys³oni³a mask¹ diabelsk¹, 
zza której patrzy³y m³odzieñcze oczy.  
Trzy postacie w maskach przebieg³y 
cicho przez ulicê.
  Gdy mija³y pogr¹¿ony w ciemnoœ-
ciach dom, ta, która by³a Kogutem 
i prawie zawsze mia³a najlepsze po-
mys³y, zatrzyma³a siê mówi¹c:
- Patrzcie.
  Jej towarzysze, zmuszeni do pos³u-
szeñstwa przez niewygodne maski,
spojrzeli i zobaczyli willê w ogrodzie.  
Czuj¹c, ¿e ich elegancja jest po¿a-
³owania godna, czekali, a¿ ów pierw-
szy dokoñczy swoj¹ myœl.
  Wreszcie Kogut doda³:
- Mo¿emy nazrywaæ hiacyntów.

   Pozostali nie odpowiedzieli.  Czuli 
siê obco, wiêc korzystali z okazji, ¿eby 
spojrzeæ na siebie i poszukaæ jakiegoœ 
lepszego sposobu na oddychanie pod 
mask¹.
- Ka¿dy przypnie sobie jednego hia-
cynta.
  Byk poruszy³ siê niespokojnie 
na myœl o jeszcze jednej ozdobie, na 
któr¹ musia³by uwa¿aæ podczas za-
bawy.  Lecz po chwili, gdy wydawa-
³o siê, ¿e wszyscy trzej g³êboko siê 
nad tym zastanawiaj¹, chocia¿ nie 
myœleli o niczym, Kogut wysun¹³ siê 
naprzód, wspi¹³ zrêcznie po ogrodze-
niu i stan¹³ na zakazanej ziemi ogro-
du.  Byk z trudnoœci¹ poszed³ w jego 
œlady.  Trzeci, mimo wahania, jed-
nym skokiem znalaz³ siê w samym 
œrodku hiacyntów, wydaj¹c z siebie 
zduszony jêk, po którym wszyscy 
zamarli z przestrachu.  Wstrzymuj¹c 
oddech, Kogut, Byk i diaboliczny 
Szlachcic nas³uchiwali w ciemnoœci.  
Ale dom sta³ cichy i s³ychaæ by³o tylko 
kumkanie ¿ab.  W dusznym zapachu 
ogrodu ko³ysa³y siê lekko hiacynty.
  Wtedy Kogut ruszy³ naprzód.  Móg³ 
zerwaæ najbli¿szy hiacynt, ale wo³a³y 
go inne, wysokie, silne i delikatne, 
roztaczaj¹ce swe uroki pod jednym 
z okien.  Kogut podszed³ tam na 
palcach, a za nim Byk i Szlachcic.  
Strzeg³a ich cisza.
  Zaledwie jednak z³ama³ ³odygê naj-
wiêkszego hiacyntu, znieruchomia³.
Dwaj inni wstrzymali oddech i wyda-
wa³o im siê, ¿e œni¹.
  Zza ciemnej szyby patrzy³a na nich 
bia³a twarz.
  Kogut zastyg³ zrywaj¹c hiacynt, 
Byk z podniesionymi rêkoma, Szlach-
cic, znu¿ony ciê¿arem maski odm³od-
nia³ tak gwa³townie, ¿e zobaczy³ 
wszystkie strachy dzieciñstwa. Twarz 
zza szyby ci¹gle patrzy³a.
  Nikt z tej czwórki nie wiedzia³, kto 
kogo mia³ tu przestraszyæ.  Hiacynty 
coraz bardziej biela³y w ciemnoœciach.  
Cztery postacie patrzy³y na siebie jak 
sparali¿owane.
  Wydawa³o siê, ¿e to zwyk³e spot-
kanie czterech masek w majow¹ noc 
poruszy³o ca³y ³añcuch jakichœ wol-
nych przestrzeni, które – gdyby nie ta 
chwila w ogrodzie – mog³yby pozo-
staæ na zawsze w tchnieniu powietrza 
i w naturze tych czterech istot wskaza-
nych przez przypadek, wyznaczaj¹cy 
im miejsce i godzinê, nieoczekiwany 
jak spadaj¹ca gwiazda.  Tej czwórce, 
przyby³ej z obszaru rzeczywistoœci 
przypad³ udzia³ w tym, co mog³o siê 
wydarzyæ w majow¹ noc w Sao Cris-
tóvao.  Ka¿da roœlina, ka¿dy kamieñ, 
ochryp³e ¿aby, wszystko szuka³o dla 
siebie najlepszego miejsca – wszyst-
ko d¹¿y³o do milcz¹cego spotkania 
w ciemnoœciach.
  Patrzyli na siebie z przera¿eniem. Na-
tura rzeczy zosta³a pogwa³cona, byli 
w pu³apce. Cztery zjawy obserwowa³y 
siê ze skrzyd³ami gotowymi do lotu.  
Kogut, Byk, Szlachcic-Diabe³ i Twarz 
m³odej dziewczyny zbudzi³y tajem-
nicz¹ moc ogrodu.  W³aœnie wtedy 
wyp³yn¹³ na niebo wielki, majowy 
ksiê¿yc.
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