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„Dwa”, powiedzia³em. Wyrwa³ jeden, 
popatrzy³ na mnie chwilê, poda³ mi 
go, a potem spod oka popatrzy³ w dó³. 
„Proszê o dwa bilety”, powtórzy³em, 
przekonany, ¿e ju¿ ca³y tramwaj siê 
na nas gapi. Czarnuch wyrwa³ drugi 
bilet, poda³ mi i ju¿, ju¿ chcia³ coœ 
powiedzieæ, ale ¿e mu da³em akurat 
tyle, ile by³o potrzeba, wiêc jednym 
susem wróci³em na miejsce, w ogóle 
siê nie obejrzawszy. Ale i tak co chwi-
la musia³em siê ogl¹daæ, ¿eby spraw-
dziæ, czy siedzi spokojnie, czym znów 
zwraca³em uwagê pasa¿erów. Naj-
pierw postanowi³em, ¿e bêdê siê ogl¹-
da³ tylko na rogach, ale odleg³oœci miê-
dzy tymi rogami by³y strasznie d³ugie,
a tu ja w strachu, ¿e nagle us³yszê jakiœ
wrzask, tak jak wtedy z kotem Alva-
rezów. Wiêc zacz¹³em liczyæ do dzie-
siêciu, jak na meczu bokserskim, i to 
wypada³o mniej wiêcej w œrodku dro-
gi miêdzy dwoma rogami. Kiedy do-
chodzi³em do dziesiêciu, odwraca³em 
siê jakby niechc¹cy, ¿e niby popra-
wiam sobie ko³nierzyk u koszuli albo 
k³adê rêkê w kieszeñ od kurtki, albo 
na przyk³ad, ¿e mam taki tik nerwo-
wy czy coœ w tym rodzaju.
  Po jakichœ dziesiêciu minutach wy-
da³o mi siê, ¿e ta pani, co siedzi ko³o 
okna, ma zamiar wstaæ, zl¹k³em siê, 
bo jeœli mu powie, ¿eby j¹ przepuœ-
ci³, a on albo nie zauwa¿y, albo nie 
bêdzie chcia³ zauwa¿yæ, jeszcze siê 
gotowa rozgniewaæ, a nawet przejœæ 
na si³ê; wiedzia³em, co wtedy bêdzie, 
wiêc by³em w nerwach i ogl¹da³em 
siê co chwila, i wtedy w³aœnie mi siê 
wyda³o, ¿e ta pani wstaje, by³bym na-
wet przysi¹g³, ¿e coœ do niego mówi, 
bo patrzy³a w jego stronê i porusza³a 
ustami. Akurat w tym momencie jakaœ 
gruba starucha, co siedzia³a przede 
mn¹, wsta³a i ruszy³a ku wyjœciu, ja za 
ni¹; marzy³em, ¿eby j¹ popchn¹æ albo 
daæ jej kopniaka, by siê poœpieszy³a 
i pozwoli³a mi siê tam dostaæ, bo tam-
ta pani w³aœnie bra³a koszyk czy coœ
tam innego, co sta³o na ziemi, i pod-
nosi³a siê, ¿eby wysi¹œæ. Zdaje siê, ¿e 
j¹ w koñcu popchn¹³em, bo zaczê³a 
ur¹gaæ; sam zreszt¹ nie wiem, jak siê 
dopcha³em do jego siedzenia, doœæ, ¿e 
z³apa³em go, ¿eby nie przeszkadza³ 
tamtej wysi¹œæ. Jak przesz³a, prêdko 
posadzi³em go ko³o okna i usiad³em 
obok niego szczêœliwy, chocia¿ paru 
idiotów gapi³o siê na mnie ze swych 
miejsc na przodzie i na platformie; 
pewno czarnuch musia³ ich podpuœciæ.
  Ju¿ byliœmy na placu Once, s³oñce 
by³o cudowne, a na ulicach sucho. 
Gdybym teraz by³ sam, tobym sobie 
wysiad³ i poszed³ co centrum na pie-
chotê, dla mnie to pestka iœæ piechot¹ 
z Once na plac de Mayo, raz spraw-
dzi³em czas: dok³adnie 32 minuty;
pewno, ¿e chwilami trochê podbiega-
³em, a pod koniec to ju¿ lecia³em bez 
przerwy. Ale teraz musia³em zwracaæ 
uwagê na okno, bo ktoœ mi powiedzia³, 
¿e on mo¿e nagle otworzyæ i rzuciæ siê 
przez nie, ot tak, bez powodu, tak jak 
robi tyle innych rzeczy, których nie 
mo¿na wyt³umaczyæ. Ju¿ ze dwa razy 
mi siê wydawa³o, ¿e chce otworzyæ 
to okno, wiêc w koñcu prze³o¿ylem 
za nim rêkê i uchwyci³em ramê. Ale 
mo¿e mi siê tylko wydawa³o, nie dam 
g³owy, ¿e rzeczywiœcie chcia³ otwo-
rzyæ okno i rzuciæ siê przez nie, bo jak 
przyszed³ kontroler, ca³kiem o tym 
wszystkim zapomnia³em, a on ani siê 
nie rzuci³, ani nic. Kontroler by³ wy-
soki i chudy, wsiad³ przez przedni¹ 
platformê i zacz¹³ sprawdzaæ bilety 
z tym uprzejmym wyrazem twarzy, 
jaki czasem maj¹ kontrolerzy. Kiedy 

doszed³ do mnie, poda³em mu oba bi-
lety, on przedziurkowa³ jeden, popa-
trzy³ w dó³, potem wzi¹³ drugi i ju¿ 
mia³ go przedziurkowaæ, ale zamyœli³ 
siê z biletem w szczypcach, a ja przez 
ca³y czas modli³em siê, ¿eby go ju¿ raz 
przedziurkowa³ i zwróci³ mi, mia³em 
uczucie, ¿e ca³y tramwaj na nas patrzy. 
W koñcu przedziurkowa³ go, wzruszy³ 
ramionami, odda³ mi oba bilety, us³y-
sza³em, jak na tylnej platformie ktoœ
g³oœno parskn¹³ œmiechem, ale natu-
ralnie nie odwróci³em siê, znów prze-
³o¿y³em za nim rêkê i uchwyci³em 
ramê okna, udaj¹c, ¿e nie widzê niko-
go, ani kontrolera, ani nikogo innego. 
Na rogu Sarmiento i Libertad ludzie 
zaczêli wysiadaæ, a kiedy dojechaliœ-
my do Floridy, ju¿ prawie nikogo nie 
by³o. Doczeka³em, a¿ dojechaliœmy 
do San Martin, i kaza³em mu wysi¹œæ 
przedni¹ platform¹, bo nie chcia³em 
przechodziæ obok czarnucha, ¿eby mi 
nie przygada³.
  Bardzo lubiê plac de Mayo; jak jest 
mowa o centrum, to zaraz widzê ten 
plac; lubiê go przez go³êbie, przez 
Casa Rosada i przez to, ¿e tam jest 
tyle historycznych pami¹tek, po bom-
bach z okresu rewolucji i po tych 
dyktatorach, co mówili, ¿e przywi¹-
¿¹ swoje konie do Obelisku. S¹ tam 
sprzedawcy fistaszków i ró¿nych in-
nych rzeczy, zawsze siê znajdzie ja-
kaœ pusta ³awka, a jak siê ma ocho-
tê, mo¿na iœæ dalej i zaraz siê jest 
w porcie, i widaæ statki i ¿urawie. 
Dlatego pomyœla³em, ¿e najlepiej bê-
dzie zabraæ go na plac de Mayo, da-
leko od aut i mikrobusów, i chwilê 
sobie tam posiedzieæ, a¿ przyjdzie po-
ra, ¿eby wracaæ do domu. Ale kiedy 
wysiedliœmy z tramwaju i szliœmy uli-
c¹ San Martin, zrobi³o mi siê trochê 
md³o, poczu³em straszliwe zmêczenie, 
no có¿, prawie godzina jazdy, ca³y 
czas z g³ow¹ zwrócon¹ w ty³, potem 
konduktor z biletami i pani, która wy-
siad³a, no i kontroler. Mia³em dzik¹ 
ochotê wejœæ do mleczarni i zamówiæ 
sobie lody albo szklankê mleka, ale 
wiedzia³em, ¿e jak go wprowadzê do 
jakiegokolwiek lokalu, to po¿a³ujê, bo 
wszyscy bêd¹ mieli czas, ¿eby siê na 
nas gapiæ. Na ulicy jest inaczej, ludzie 
mijaj¹ siê, ka¿dy idzie w swoj¹ stronê, 
specjalnie na San Martin, gdzie jest
tyle banków i biur i wszyscy pêdz¹ 
z teczkami pod pach¹. Wiêc doszliœ-
my a¿ do rogu Cangallo, a kiedy prze-
chodziliœmy przed wystawami Peuse-
ra, gdzie jest tyle ka³amarzy i innych 
cudownych rzeczy, nagle poczu³em, 
¿e on nie chce iœæ dalej, stawa³ siê 
coraz ciê¿szy, i mimo ¿e ci¹gn¹³em 
go z ca³ej si³y (usi³uj¹c nie zwracaæ 
niczyjej uwagi), sam ju¿ zupe³nie nie 
mog³em iœæ i w koñcu musia³em siê
zatrzymaæ przed ostatni¹ witryn¹ uda-
j¹c, ¿e ogl¹dam skórzane komplety 
na biurko. Mo¿e zreszt¹ to nie by³y 
kaprysy, mo¿e by³ trochê zmêczony. 
W koñcu mo¿na sobie trochê postaæ, 
nie ma w tym nic z³ego, ale nie by³em 
zadowolony, bo ludzie, którzy nas mi-
jali, mieli wiêcej czasu, ¿eby siê patrzeæ 
i parê razy zauwa¿y³em, ¿e ktoœ robi 
jakiœ komentarz, i tr¹cali siê ³okciami, 
pokazuj¹c nas sobie. W koñcu nie wy-
trzyma³em i znowu go schwyci³em, 
udawa³em, ¿e idê jakby nigdy nic, ale 
ka¿dy krok by³, jak to czasem w snach, 
uczuciem, ¿e ma siê buty, które wa¿¹ 
ca³e tony, zaledwie odrywa³em nogi 
od ziemi. Po jakimœ czasie osi¹gn¹³em 
tyle, ¿e mu przesz³a ochota, ¿eby staæ, i 
ruszyliœmy po San Martin do placu de 
Mayo. Teraz sz³o o to, ¿eby uda³o siê 
przejœæ na drug¹ stronê, bo tego to on 

nie lubi. Otworzyæ okno w tramwaju i 
rzuciæ siê przez nie, to by³by w stanie, 
ale przejœæ na drug¹ stronê ulicy – to 
za nic. A tu, ¿eby siê znaleŸæ na placu 
de Mayo, zawsze trzeba przejœæ na
drug¹ stronê jakiejœ ulicy, i to ruchli-
wej, róg Cangallo i Bartolome Mitre 
nie by³ taki trudny, ale teraz ju¿, ju¿ 
mia³em ochotê zrezygnowaæ, ci¹¿y³ 
mi, jak nie wiem co, ruch ju¿ dwa 
razy zd¹¿y³ siê zatrzymaæ, ci, co byli 
po naszej stronie chodnika, przeszli
przez jezdniê, a my nic, wiêc zrozu-
mia³em, ¿e nie przejdziemy na drug¹ 
stronê, bo mi stanie na samym œrodku, 
i postanowi³em zaczekaæ, a¿ siê sam 
zdecyduje. Rzecz jasna, ¿e facet z kios-
ku z gazetami na rogu ju¿ siê na nas 
gapi³ i gada³ coœ do ch³opaka w moim 
wieku, który wykrzywia³ siê i odpo-
wiada³ mu Bóg wie co, a auta jecha³y, 
stawa³y, znowu jecha³y, a my jak wry-
ci w ziemiê. Za chwilê jak nic móg³ 
podejœæ policjant, a nie ma nic gorsze-
go jak ci uprzejmi policjanci, co w³a-
¿¹ z kaloszami i zaczynaj¹ siê wypy-
tywaæ, czy cz³owiek siê nie zgubi³, a 
jego mog³oby akurat w takiej chwili 
coœ napaœæ i nie wiadomo, jak by siê  to 
skoñczy³o. Im wiêcej myœla³em, tym 
bardziej siê denerwowa³em i w koñ-
cu naprawdê tak siê ba³em, ¿e, s³owo 
dajê, a¿ mi siê chcia³o rzygaæ, doœæ, 
¿e jak w jakiejœ chwili ruch siê zatrzy-
ma³, to mocno go z³apa³em, zamkn¹-
³em oczy i ca³y zgiêty wpó³ poci¹g-
n¹³em go do przodu, a kiedy znaleŸ-
liœmy siê na placu, puœci³em i parê 
kroków szed³em sam, chcia³em, ¿eby 
umar³, ¿eby ju¿ nie ¿y³, albo ¿eby ma-
ma i tato umarli, a nawet ostatecznie i 
ja, ¿eby wszyscy ju¿ umarli i byli po-
chowani, wszyscy prócz cioci Encar-
nación.

  Ale takie rzeczy po chwili mijaj¹, 
zobaczyliœmy fajn¹ ³awkê, zupe³nie 
pust¹, wiêc go wzi¹³em (ju¿ go nie 
musia³em ci¹gn¹æ) i usiedliœmy na 
tej ³awce, ¿eby popatrzeæ na go³êbie, 
które na szczêœcie nie daj¹ siê ³apaæ 
tak jak koty. Kupi³em fistaszków i kar-
melków, da³em mu tego i tego i by³o
zupe³nie znoœnie na s³oñcu, które ca-

³e popo³udnie jest na placu de Mayo, 
z tymi ludŸmi chodz¹cymi to tu, to 
tam. Sam nie wiem, w jakiej chwili 
przysz³o mi do g³owy, ¿eby go tam 
zostawiæ, jedno, co pamiêtam, to to, 
¿e roz³upywa³em fistaszka i tak sobie 
pomyœla³em, co by to by³o, gdybym 
uda³, ¿e wstajê rzuciæ coœ go³êbiom, 
które ³a¿¹ tam trochê dalej? Nawet 
by³oby ca³kiem ³atwo obejœæ Obelisk 
i straciæ go z oczu. Chyba w ogóle nie 
myœla³em wtedy o powrocie do domu 
ani o twarzach taty i mamy, bo gdy-
bym o tym pomyœla³, nie zrobi³bym 
tego g³upstwa. Pewno, ¿e to bardzo 
trudno obj¹æ myœl¹ wszystko równo-
czeœnie, tak jak mêdrcy albo history-
cy, wiêc ja pomyœla³em tylko o tym,
¿e móg³bym go tutaj porzuciæ i po-
chodziæ sobie po centrum z rêkami 
w kieszeniach, i kupiæ sobie jakiœ ko-
miks albo iœæ na lody przed powro-
tem do domu. Jeszcze przez chwilê 
dawa³em mu fistaszki, ale ju¿ by³em 
zdecydowany i uda³em, ¿e muszê roz-
prostowaæ nogi, zreszt¹ zobaczy³em, 
¿e jemu wszystko jedno, czy jestem 
obok niego, czy te¿ idê rzucaæ fistaszki 
go³êbiom. Zacz¹³em im rzucaæ to, co 
mi zosta³o, a one chodzi³y naoko³o 
mnie, a¿ fistaszki siê skoñczy³y – wte-
dy przesta³y chodziæ. Z drugiego koñ-
ca placu ledwo by³o widaæ tê ³awkê; 
w sekundê dolecia³em do Casa Rosa-
da, gdzie na warcie stoj¹ grenadierzy, 
i bokiem zbieg³em do Paseo Colón 
(to jest ta ulica, po której, wed³ug ma-
my, dzieci nie powinny chodziæ same). 
Z przyzwyczajenia ogl¹da³em siê co 
chwila, choæ by³o niemo¿liwe, ¿eby 
szed³ za mn¹; ewentualnie móg³ rzuciæ 
siê na ziemiê obok ³awki i tak le¿eæ, 
a¿ podesz³aby jakaœ dobrotliwa pani 
albo policjant.
  Ju¿ nie pamiêtam, co siê dzia³o, kie-
dy szed³em przez Paseo Colón, które 
jest tak¹ alej¹ jak wszystkie inne, tyle 
wiem, ¿e w pewnej chwili usiad³em 
na brzegu niskiej wystawy jakiegoœ 
biura importowo-eksportowego i roz-
bola³ mnie brzuch, nie tak jak wtedy, 
kiedy zaraz trzeba lecieæ gdzieœ, jakoœ 
wy¿ej, w samym ¿o³¹dku, jakby mnie 
tam skrêca³o, tak ¿e nie mog³em z³a-
paæ oddechu, musia³em bez ruchu cze-
kaæ, a¿ mi to minie, a przed oczami to
mi skaka³a jakaœ zielona plama i pun-
kciki, i twarz taty, a w koñcu ju¿ tylko 
twarz taty, bo chyba zmkn¹³em oczy 
i w œrodku tej zielonej plamy by³a 
twarz taty. Potem mog³em ju¿ lepiej 
oddychaæ, jacyœ ch³opcy popatrzyli na 
mnie i jeden powiedzia³ do drugiego, 
¿e mi siê zrobi³o niedobrze, ale ja po-
krêci³em g³ow¹ i powiedzia³em, ¿e to 
g³upstwo, ¿e nieraz mam boleœci, ale 
¿e mi szybko mijaj¹. Jeden siê zapyta³, 
czy chcê, ¿eby mi przynieœæ szklan-

kê wody, a drugi poradzi³, ¿ebym so-
bie wytar³ czo³o, bo mam ca³e mokre. 
Uœmiechn¹³em siê i powiedzia³em, ¿e 
ju¿ dobrze, i wsta³em, i zacz¹³em iœæ,
¿eby siê od nich odczepiæ. Chyba rze-
czywiœcie siê poci³em, bo czu³em, jak 
mi kapie z brwi, a jedna s³ona kropla 
wpad³a mi do oka, wiêc wyj¹³em chus-
tkê i wytar³em sobie twarza, a wtedy 
poczu³em, ¿e coœ mi zadrapa³o wargê; 
spojrza³em, a to by³ zesch³y liœæ, co siê 
wtedy przyczepi³ do chustki i teraz 
skaleczy³ mi usta.
  Nie wiem, ile czasu trwa³o, zanim 
wróci³em na plac de Mayo. Podcho-
dz¹c pod górê potkn¹³em siê, ale wsta-
³em, nim ktokolwiek zauwa¿y³, i pê-
dem przelecia³em miêdzy samochoda-
mi, które przeje¿d¿a³y przez Casa Ro-
sada. Z daleka zobaczy³em, ¿e siedzi 
na miejscu, ale mimo to pêdzi³em do 
³awki jak szalony i rzuci³em siê na ni¹ 
ledwo ¿ywy, a¿ go³êbie zerwa³y siê 
przera¿one, a ludzie ogl¹dali siê za 
mn¹ z tym wyrazem twarzy, z jakim 
zawsze patrz¹ na rozbiegane dzieci, 
jakby to by³ nie wiem jaki grzech. 
Po jakimœ czasie wsta³em, trochê go 
wyczyœci³em i powiedzia³em, ¿e mu-
simy wracaæ. Powiedzia³em po to, 
¿eby samemu us³yszeæ i ucieszyæ siê, 
bo z nim mo¿na by³o tylko tak jak 
zawsze: z³apaæ i poci¹gn¹æ, s³owa nie 
s³u¿y³y do niczego, albo nie s³ucha³, 
albo udawa³, ¿e nie s³yszy. Na szczêœ-
cie tym razem bez niczego przeszed³ 
na drug¹ stronê, to by³ pocz¹tek kursu
i tramwaj by³ prawie pusty, wiêc usa-
dzi³em go na pierwszym siedzeniu, 
a sam usiad³em obok, i przez ca³¹ po-
dró¿ ani razu siê nie obejrza³em, na-
wet wtedy, kiedy wysiedliœmy. Ostat-
ni kawa³ek przeszliœmy bardzo powo-
li, on chcia³ w³aziæ we wszystkie ka-
³u¿e, a ja walczy³em, ¿eby szed³ po 
suchym. Ale w gruncie rzeczy by³o 
mi to obojêtne. Ca³y czas myœla³em 
sobie „porzuci³em go”, i chocia¿ nie 
zapomnia³em, jak siê czu³em na Pa-
seo Colón, by³em prawie dumny. Mo-
¿e innym razem... To nie³atwo, ale
mo¿e...
   Kto wie, jak popatrz¹ na mnie ro-
dzice, kiedy zobacz¹, ¿e go prowadzê 
z powrotem? Pewno, ¿e bêd¹ zado-
woleni, ¿e zabra³em go do centrum, 
rodziców zawsze ciesz¹ takie rzeczy; 
ale nie wiem, dlaczego w tej chwili 
przysz³o mi na myœl, ¿e tata i mama 
tak¿e nieraz ocieraj¹ sobie pot z czo³a 
i ¿e w ich chustce te¿ czasami siedzi 
zesch³y liœæ, co im kaleczy twarze.
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