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  Petronemu spodoba³ się hotel „Cer-
vantes” z tych samych przyczyn, dla 
których móg³by się nie podobać 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, że leży w samym centrum 
Montevideo. Petrone wzi¹³ pokój z ³a-
zienk¹ na drugim pietrze, wychodz¹cy 
wprost na recepcję. Po tablicy z klu-
czami w portierni zorientowa³ się od 
razu, że w hotelu nie ma wiele osób; 
klucze by³y poprzyczepiane do cięż-
kich plakietek z br¹zu z numerem po-
koju, niewinny wybieg dyrekcji, aże-
by klienci nie nosili ich w kieszeniach.
  Winda zatrzyma³a się na wprost 
recepcji, gdzie by³ stó³ ze świeżymi 
pismami i centralka telefoniczna. Parę 
metrów i by³ u siebie. Woda bardzo 
gor¹ca wyrównywa³a mu brak s³ońca i 
powietrza. W pokoju by³o ma³e okien-
ko, wychodz¹ce na taras s¹siedniego 
kina, od czasu do czasu przechadza³ 
się po nim samotny go³¹b. Trochę 
większe okienko w ³azience otwiera³o 
się smętnie na mur i daleki, niemal 
niepotrzebny kawa³ek nieba. Meble 
by³y przyzwoite, aż za dużo pó³ek i 
szuflad. I rzecz rzadka – dostateczna 
ilość wieszaków.
  Kierownikiem by³ cz³owiek wysoki 
i chudy, zupe³nie ³ysy. Nosi³ okulary 
w z³otej oprawce i mówi³ donośnym, 
dźwięcznym g³osem, typowym dla 
Urugwajczyków. Powiedzia³ Petrone-
mu, że drugie piętro jest bardzo spo-
kojne i że w s¹siednim pokoju miesz-
ka samotna kobieta, urzędniczka, wra-
caj¹ca dopiero pod wieczór. Petrone
natkn¹³ się na ni¹ nazajutrz w windzie. 
Pozna³, że to ona, po numerze klucza, 
który trzyma³a w ręku, jakby chcia³a 
ofiarowywać olbrzymi¹ z³ot¹ monetę. 
Portier wzi¹³ jej klucz i jego i zagada³ 
do kobiety na temat jakichś listów. 
Petrone mia³ czas zauważyć, że jest 
jeszcze m³oda, niepozorna i źle ubra-
na jak wszystkie Urugwajki.
  Kontrakt z fabrykantami kafli po-
winien by³ zaj¹ć plus minus oko³o 
tygodnia. Po po³udniu Petrone u³oży³ 
w szafie rzeczy, uporz¹dkowa³ papiery
na stole i po k¹pieli wyszed³ na miasto 
w oczekiwaniu na porę pójścia do kan-
celarii wspólników. Dzień min¹³ na 
rozmowach, przerwanych aperitifem
w Pocitos i kolacj¹ w domu g³ównego 
wspólnika. Kiedy odwieziono go do 
hotelu, by³o po pierwszej. Zmęczony
po³oży³ się i natychmiast zasn¹³. Obu-
dzi³ się, gdy dochodzi³a dziewi¹ta, i 
w pierwszych chwilach, kiedy cz³o-
wiek nie jest jeszcze ca³kowicie rozbu-
dzony, pomyśla³, że przez jakiś czas 
przeszkadza³ mu spać p³acz dziecka.
   Przed wyjściem pogada³ chwilkę 
z urzędnikiem w recepcji, który mówi³ 
z niemieckim akcentem. Pytaj¹c o linie 
autobusowe i nazwy ulic, z roztargnie-
niem patrzy³ na wielk¹ salę, w końcu 
której by³y drzwi do pokoi jego i jego 
s¹siadki, samotnej damy. Pomiędzy 
nimi, na piedestale, sta³a makabrycz-
na Wenus z Milo. Inne drzwi na rów-
noleg³ej ścianie wychodzi³y na ma³y
salonik – nieodzowne foteliki i pisma. 
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Kiedy pracownik i Petrone milkli, ci-
sza hotelu krzep³a, opada³a niby po-
pió³ na meble i kafle pod³ogi. Winda
wydawa³a się niemal ha³aśliwa, po-
dobnie jak szelest przewracanych kar-
tek lub potarcie zapa³ki.
  Rozmowy skończy³y się z zapadnię-
ciem zmroku i przed pójściem na ko-
lację do którejś z tawern placu Inde-
pendencja Petrone przespacerowa³ się 
po Avenidzie 18 de Julio. Wszystko 
sz³o dobrze i nie by³o wykluczone, że 
będzie móg³ wrócić do domu wcześ-
niej, niż przypuszcza³. Kupi³ argentyń-
ski dziennik, paczkę mocnych papie-
rosów i powoli powędrowa³ w stronę 
hotelu. W s¹siednim kinie sz³y dwa 
filmy, które już widzia³, a w sumie nie 
chcia³o mu się nigdzie iść. Kierownik 
powita³ go, pytaj¹c, czy mu nie potrze-
ba czegoś ekstra z pościeli. Porozma-
wiali chwilkę, dopalili papierosy i po-
żegnali się.
  Przed pójściem spać Petrone upo-
rz¹dkowa³ papiery i bez większego za-
interesowania przejrza³ gazetę. Cisza
panuj¹ca w hotelu by³a niemal nad-
mierna, tak że ha³as zjeżdżaj¹cych uli-
c¹ Soriano tramwajów tylko podkreś-
la³ j¹, wzmaga³, aż do następnej przer-
wy. Bez niepokoju, ale z pewn¹ nie-
cierpliwości¹ cisn¹³ gazetę do kosza i 
bezmyślnie przegl¹daj¹c się w lustrze 
szafy zacz¹³ się rozbierać. By³a to sta-
ra szafa, zastawiaj¹ca drzwi do s¹sied-
niego pokoju. Zaskoczy³o go odkry-
cie tych drzwi, bo nie zauważy³ ich, 
gdy ogl¹da³ pokój po raz pierwszy.
Wtedy wyobraża³ sobie, że budynek 
by³ od pocz¹tku przeznaczony na ho-
tel, a teraz okaza³o się, że przeszed³ tę 
sam¹ ewolucję, co tyle innych skrom-
nych hotelików, instalowanych w daw-
nych biurach lub mieszkaniach pry-
watnych. W gruncie rzeczy niemal
we wszystkich hotelach, jakie widzia³ 
w życiu – a by³o ich niema³o – w po-
kojach znajdowa³y się jakieś skaso-
wane drzwi, czasami widoczne, lecz 
przeważnie 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 myśli, że się ukryje, k³a-
d¹c ręce na brzuchu czy na piersiach. 
W każdym razie te drzwi wystawa³y 
ponad wysokość szafy. Kiedyś ludzie 
wchodzili przez nie i wychodzili, trza-
skali nimi, uchylali je, budz¹c do ży-
cia, które do tej chwili tkwi³o w ich 
drewnie, tak różni¹cym się od ścian. 
Petrone wyobrazi³ sobie, że z drugiej 
strony także jest szafa i że pani z tam-
tego pokoju pewnie to samo myśli o 
tych drzwiach.
  Nie by³ zmęczony, ale usn¹³ z przy-
jemności¹. Nie spa³ i czterech godzin, 
gdy zbudzi³o go uczucie niepokoju, 
jakby coś się dzia³o, coś niewygodne-
go, drażni¹cego. Zapali³ lampkę noc-
n¹, zobaczy³, że 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 więc 
rzeczywiście poprzedniej nocy jakieś 

dziecko nie da³o mu spać. Kiedy 
wszystko się wyjaśnia, ³atwiej jest 
powtórnie zasn¹ć. Ale po chwili po-
myśla³ o tamtym i powoli usiad³szy 
na ³óżku, nie zapalaj¹c świat³a nad-
s³uchiwa³. Nie myli³ się: p³acz docho-
dzi³ z s¹siedniego pokoju. Dźwięk s³y-
chać by³o przez skasowane drzwi, a 
lokalizowa³ się w jego pokoju gdzieś 
w nogach ³óżka. Ale przecież by³o 
niemożliwe, żeby w s¹siednim poko-
ju znajdowa³o się dziecko. Kierownik 
powiedzia³ wyraźnie, że pani miesz-
ka sama, że niemal ca³y dzień spędza 
w pracy. Przez sekundę pomyśla³, że 
może tej nocy pilnuje dziecka jakiejś
kuzynki czy przyjació³ki. Ale przy-
pomnia³ sobie poprzedni¹ noc. Teraz 
by³ ca³kowicie pewien, że już przed-
tem s³ysza³ ten p³acz, by³ to bowiem 
p³acz nie³atwy do pomylenia, raczej 
nieregularna seria s³abiusieńkich poję-
kiwań, p³aczliwej czkawki, po której
następowa³ króciutki szloch, wszystko 
to nieuchwytne, ciche, jakby dziecko 
by³o ciężko chore. Musia³o to być je-
szcze niemowlę, jakkolwiek nie p³a-
ka³o z ostrości¹ i regularnym zanosze-
niem się dzieci dopiero co urodzonych.
Petrone wyobrazi³ sobie dziecko – nie 
wiedzieć dlaczego, ch³opczyka – o 
zwięd³ej twarzyczce i przygaszonych
ruchach. To coś skarży³o się nocą, po-
p³akuj¹c wstydliwie, żeby nie zwracać 
na siebie zbytnio uwagi. Gdyby nie
by³o skasowanych drzwi, ten p³acz 
nie przedosta³by się przez gruby mur
ściany i nikt nie dowiedzia³by się, że 
w s¹siednim pokoju p³acze dziecko.

 Rano Petrone pomyśla³ o tym chwi-
lę, jedz¹c śniadanie i pal¹c papierosa. 
Ze względu na swoj¹ pracę nie móg³ 
sobie pozwolić na niedosypianie. Dwa 
razy, i to w samym środku nocy, prze-
budzi³ go ten p³acz. Drugi raz by³o 
nawet gorzej, ponieważ oprócz p³aczu 
dziecka s³ychać by³o jeszcze g³os ko-
biecy usi³uj¹cy je uspokoić. G³os by³ 
bardzo cichy, ale czu³o się w nim nie-
pokój, nadaj¹cy mu jak¹ś teatralność, 
szept przenikaj¹cy przez drzwi z tak¹ 
si³¹, jakby to by³ krzyk. Dziecko chwi-
lami dawa³o się uko³ysać, uprosić, ale 
potem znów zaczyna³o leciutk¹ prze-
rywan¹ skargę, niepocieszon¹ rozpacz. 
I znowu kobieta szepta³a niezrozumia-
³e s³owa, czary matki, uciszaj¹cej syna 
dręczonego przez cia³o lub przez du-
szę, przez życie lub przez śmierć.
  Wszystko cacy, ale kierownik mnie 
nabra³ – pomyśla³ Petrone, wychodz¹c 
z pokoju. To k³amstwo rozdrażni³o go 
i nie ukrywa³ tego. Kierownik obrzuci³ 
go d³ugim spojrzeniem.
- Dziecko? Chyba się panu zdawa³o. 
Na tym piętrze nie ma żadnego dziec-

ka. Obok pana mieszka samotna ko-
bieta, mam wrażenie, że już to panu 
mówi³em.
  Petrone zawaha³ się, zanim zacz¹³ 
mówić. Albo tamten k³ama³ wprost 
idiotycznie, albo akustyka hotelu p³a-
ta³a mu jakiegoś niesamowitego figla. 
Kierownik patrzy³ na niego trochę 
krzywo, jakby jego również drażni³y 
te pretensje. Może bierze mnie za nie-
śmia³ego faceta, który szuka pretekstu, 
żeby się wynieść – pomyśla³. By³o nie-
zręcznie, by³o po prostu g³upio upierać 
się wobec tak stanowczego zaprzecze-
nia. Wzruszy³ ramionami i poprosi³ o 
gazetę.
- Może mi się śni³o – powiedzia³ nie-
zadowolony, że tak czy inaczej musi 
się wycofać.
  Kabaret by³ nudny jak flaki z ole-
jem i gospodarze również nie wyda-
wali się zbyt zachwyceni, więc Petro-
ne móg³ bez trudu wykręcić się zmę-
czeniem i kazać odwieźć do hotelu. 
Umówili się, że kontrakty zostan¹ pod-
pisane nazajutrz po po³udniu; w³aści-
wie rzecz by³a zakończona.
  W recepcji panowa³a tak wielka ci-
sza, że Petrone z³apa³ się na tym, iż 
idzie na palcach. Ko³o ³óżka leża³a dzi-
siejsza gazeta; by³ również list z Bue-
nos Aires. Pozna³ pismo żony.

  Zanim się po³oży³, spojrza³ na szafę 
i wystaj¹ce nad ni¹ drzwi. Może gdy 
postawi na niej swoje dwie walizki,
które zakryj¹ ich górn¹ część, zmniej-
szy to ha³as z tamtej strony. Jak za-
wsze o tej porze, nic nie by³o s³ychać. 
Hotel spa³, rzeczy i ludzie spali. Ale 
Petronemu, już w z³ym humorze, wy-
da³o się, że jest na odwrót, że wszyst-
ko jest przebudzone, gwa³townie prze-
budzone w samym środku ciszy. Jego
nie wyznany niepokój, udzieli³ się wi-
dać ca³emu otoczeniu, w którym coś 
się czai³o, jakby tkwi³a w nim groźna 
zasadzka. Ależ bzdury!
  Kiedy nad ranem us³ysza³ znowu 
p³acz dziecka, nie chcia³o mu się w to 
wierzyć. Usiad³ na ³óżku i zastanawia³ 
się, czy nie będzie najrozs¹dniej zawo-
³ać nocnego portiera, aby mieć świad-
ka, że w tym pokoju nie można spać.
Dziecko p³aka³o tak s³abo, że chwila-
mi wcale nie by³o go s³ychać, mimo 
to Petrone wyczuwa³ tuż obok p³acz, 
który w każdej chwili móg³ się nasilić. 
Mija³o dziesięć, a może dwadzieścia 
wolno up³ywaj¹cych sekund; nastę-
powa³a wtedy króciutka czkawka, 
ledwie dos³yszalny jęk, który nie usta-
wa³, trwa³, w końcu przemienia³ się 
w prawdziwy p³acz.


