
                           nr 233 - LISTOPAD 2016    23

  Zapaliwszy papierosa zastanawia³ 
się, czy nie powinien parę razy dys-
kretnie zapukać w ścianę, aby kobieta 
uciszy³a dziecko. Dopiero gdy pomyś-
la³ o nich razem, o kobiecie i o dziec-
ku razem, zda³ sobie sprawę, że nie 
wierzy w ich istnienie, że absurdalnie
nie wierzy, aby kierownik sk³ama³. Te-
raz s³ychać by³o g³os kobiety, przy-
g³uszaj¹cy p³acz dziecka swym gwa³-
townym – choć tak dyskretnym – po-
cieszeniem. Kobieta ko³ysa³a dziecko, 
uspokaja³a je i Petrone wyobrazi³ j¹ 
sobie siedz¹c¹ w nogach ³óżka, poru-
szaj¹c¹ ko³ysk¹ albo trzymaj¹c¹ je na 
rękach. Ale im bardziej się wysila³, 
tym trudniej by³o mu wyobrazić so-
bie dziecko, jakby zapewnienia hote-
larza by³y silniejsze od rzeczywistości. 
W miarę jak up³ywa³ czas i s³abe jęki 
przeplata³y się z uspokajaj¹cym mru-
czeniem, Petrone zacz¹³ podejrzewać, 
że to jakaś farsa, jakaś potworna i 
komiczna gra, której nie jest w stanie 
zrozumieć. Pomyśla³ o bajdach, jakie 
opowiadaj¹ sobie bezdzietne kobiety,
uprawiaj¹ce tajemny kult lalek, wy-
imaginowane, skrywane macierzyń-
stwo, sto razy gorsze od rozpieszcza-
nia psów, kotów i siostrzeńców. Ko-
bieta naśladowa³a jęki swego nie ist-
niej¹cego syna, ko³ysz¹c w ramionach 
powietrze, może z twarz¹ sk¹pan¹ ³za-
mi, bo ten udawany p³acz by³ równo-
cześnie jej prawdziwym p³aczem, jej 
groteskowym bólem w samotności 
hotelowego pokoju, chronionej przez 
obojętność i świt.
  Zapalaj¹c świat³o, niezdolny do po-
wtórnego zaśnięcia, Petrone zastana-
wia³ się, co zrobić. By³ w okropnym 
humorze, jak gdyby zatruty atmosfer¹ 
tego pokoju, w którym nagle wszystko 
wyda³o mu się 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. Uderzyć w ścianę, nie, to za 
ma³o. Nie by³ ca³kowicie przebudzo-
ny, lecz o śnie nie by³o już mowy; 
sam nie wiedz¹c, co robi, spostrzeg³, 
że powoli odsuwa szafę, ods³ania 
brudne zakurzone drzwi. W piżamie 
i boso przylepi³ się do nich jak stono-
ga i zbliżaj¹c usta do sosnowych de-
sek zacz¹³ falsetem imitować skargę 
podobn¹ tej, która dochodzi³a z dru-
giej strony. Podnosi³ g³os, pojękiwa³, 
szlocha³. Z drugiej strony zapad³a ci-
sza, która powinna by³a trwać 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 
się nagle, niby zbyt naci¹gnięta lina.

  Kiedy mija³ recepcję, by³o po dzie-
si¹tej. W pó³śnie, gdzieś ko³o ósmej, 
s³ysza³ g³os urzędnika i jakiejś kobie-
ty. Ktoś chodzi³ po s¹siednim poko-
ju, dochodzi³y z niego jakieś ha³asy. 
Obok windy zobaczy³ kufer i dwie 
wielkie walizy. Kierownik mia³ wyraz 
twarzy, który Petrone raczy³ uznać za 
zażenowane zdziwienie.

- Dobrze pan dzisiaj spa³? – zapyta³ 
urzędowym tonem, który zaledwie 
pokrywa³ obojętność.
  Petrone wzruszy³ ramionami. Po co 
dyskutować, skoro zostawa³a mu za-
ledwie jedna noc?
- W każdym razie teraz będzie pan 
mia³ zupe³ny spokój – powidzia³ kie-
rownik, patrz¹c na walizki. – Ta pani 
wyprowadza się w po³udnie.
  Czeka³ na jakiś komentarz i Petrone 
pomóg³ mu wzrokiem.
- Tyle czasu tutaj mieszka³a i nagle się 
wyprowadza. Z kobietami nigdy nic 
nie wiadomo.
- Tak – przyzna³ Petrone. – Nigdy nic 
nie wiadomo.
  Na ulicy zrobi³o mu się md³o md³o-
ściami, które nie by³y fizyczne. Łyka-
j¹c gorzk¹ kawę, zastanawia³ się nad 
spraw¹, zapominaj¹c o interesach, 
obojętny na cudowne s³ońce. To z je-
go winy ta kobieta opuszcza³a hotel, 
oszala³a z przerażenia, ze wstydu albo
z wściek³ości. Tyle czasu tutaj miesz-
kała... Może by³a chora, ale przecież 
nieszkodliwa. Nie ona, on powinien 
by³ opuścić „Cervantesa”. Powinien 
z ni¹ porozmawiać, przeprosić, na-
mówić, żeby zosta³a, przysi¹c dyskre-
cję. Zawróci³ parę kroków i w po³o-
wie drogi stan¹³. Ba³ się ośmieszyć, 
ba³ się, że kobieta zareaguje w nie-
oczekiwany sposób. Nadchodzi³a pora 
spotkania ze wspólnikami, nie nale-
ża³o pozwolić im czekać. Niech się 
dzieje, co chce. Ostatecznie to by³a 
tylko histeryczka, znajdzie inny ho-
tel, w którym będzie mog³a ko³ysać 
swoje wyimaginowane dziecko.
  Ale wieczorem znowu poczu³ się 
źle, cisza w pokoju wydawa³a mu się 
jeszcze gęstsza. Wszed³szy do hotelu 
nie móg³ się opanować i rzuci³ okiem 
na tablicę z kluczami, na której spo-
kojnie wisia³ klucz od s¹siedniego 
pokoju. Zamieni³ parę s³ów z urzedni-
kiem, który ziewaj¹c, oczekiwa³ pory 
pójścia do domu, wszed³ do siebie, 
nie maj¹c wielkiej nadziei, że uda mu 
się zasn¹ć. Mia³ popo³udniowe gaze-
ty i jakiś krymina³. Zaj¹³ się pakowa-
niem walizek, porz¹dkowaniem pa-
pierów. By³o gor¹co, więc na oścież
otworzy³ niewielkie okno. Łóżko by³o 
starannie pos³ane, ale wyda³o mu się
niewygodne i twarde. Wreszcie mia³ 
upragnion¹ ciszę, żeby spać jak suse³,
lecz teraz mu ci¹ży³a; kr¹ży³ w kó³ko 
po pokoju i jeszcze, i jeszcze, w koń-
cu usiad³ zwyciężony przez tę ciszę, 
któr¹ zdoby³ tak chytrze, a któr¹ teraz
zwracano mu pe³n¹ i mściw¹. Ironicz-
nie pomyśla³, że brakuje mu p³aczu 
dziecka, że ten absolutny spokój nie 
wystarcza mu, by zasn¹ć, a tym bar-
dziej nie wystarczy³by mu, by nie spać. 
Tęskni³ do p³aczu dziecka i kiedy o 
wiele później us³ysza³ go – s³aby, ale 
nie do pomylenia – poprzez skaso-
wane drzwi, poprzez strach, poprzez 
ucieczkę w samym środku nocy, wie-
dzia³, że tak jest dobrze, że kobieta 
nie k³ama³a, nie k³ama³a samej sobie, 
ko³ysz¹c dziecko, uspokajaj¹c je, aby 
oni mogli spać.

  Zaczął czytać tę książkę parę dni 
przedtem. Przerwał z powodu pilnych 
spraw i otworzył znowu, wracając po-
ciągiem na wieś; z wolna wciągał się 
w wątek, w rysunek postaci. Tegoż 
popołudnia, po napisaniu listu do peł-
nomocnika i przedyskutowaniu z rząd-
cą kwestii dzierżaw, wrócił do niej 
w ciszy swojego gabinetu, wychodzą-
cego na dębowy park. Zagłębiony w 
ulubionym fotelu, plecami do drzwi, 
żeby mu nie przeszkodziło ewentual-
ne pojawienie się jakiegoś intruza, le-
wą ręką raz i drugi gładząc zielony 
aksamit, zabierał się do ostatnich roz-
działów. Jego pamięć bez wysiłku za-
trzymywała imiona i obrazy bohate-
rów, atmosfera powieści ogarniała go 
prawie od razu. Niemal perwersyjnie
rozkoszował się świadomością, iż każ-
da linia odrywa go od tego, co go ota-
cza, że głowa jego wygodnie spoczy-
wa na aksamicie oparcia, że papiero-
sy leżą w zasięgu ręki, że za oknami 
tańczy powietrze popołudnia pod dę-
bami. Pochłonięty ponurym dylema-
tem bohaterów, śledząc słowo po sło-
wie konkretyzujące się, nabierające 
kolorów obrazy, był świadkiem ostat-
niego spotkania w góralskiej chacie. 
Pierwsza, nieufnie się rozglądając, we-
szła kobieta, teraz nadchodził kocha-
nek, twarz miał zranioną od uderze-
nia gałęzi. Czule tamowała mu krew 
pocałunkami, ale oganiał się od jej 
pieszczot; nie po to tu przyszli, aby 
powtarzać ceremoniał namiętności, 
skrywanych pod osłoną zeschłych liści 
i odludnych ścieżek. Sztylet grzał się 
na jego piersiach, w których pulsując 

czaiła się wolność. Zdyszany dialog 
biegł przez stronice niby strumień wę-
ży i czuło się, że wszystko zdecydo-
wane jest od dawna. Nawet te piesz-
czoty, które związywały ciało kochan-
ka, jakby chciały odwieść go, po-
wstrzymać, rysowały ohydnie kształt 
tamtego ciała, które należało zniszczyć.
Nic nie zostało zapomniane: przejścia 
na skróty, przypadki, ewentualne po-
myłki. Począwszy od tej chwili każda 
sekunda miała swoje zadanie, swój 
dokładnie wyznaczony plan. Wspólne 
bezlitosne powtarzanie go przerywało 
się na sekundę, by ręką pogłaskać po-
liczek. Zapadał zmrok.
  Nie oglądając się już na siebie, ściś-
le związani zadaniem, które ich ocze-
kiwało, rozstali się znowu na progu 
chaty. Ona miała iść ścieżką wiodącą 
na północ. Z przeciwległej ścieżki on 
na chwilę zawrócił, by spojrzeć na 
nią, biegnącą z włosami w nieładzie. 
Po czym i on pobiegł, kryjąc się za 

drzewa, za krzaki, aż do chwili, gdy 
w fiołkowym świetle zmroku dojrzał 
topolową aleję wiodącą ku domowi. 
Psy miały nie szczekać i nie szczeka-
ły. Rządcy miało nie być i nie było. 
Wbiegł po trzech stopniach, które pro-
wadziły do sieni, i wszedł do domu. 
Poprzez uderzenia krwi tętniące mu 
w uszach słyszał słowa kobiety: naj-
pierw pokój błękitny, potem galeria, 
potem wyłożone dywanem schody. 
Na górze dwoje drzwi, w pierwszym 
pokoju nikogo, w drugim nikogo, po-
tem drzwi do salonu – a wtedy sztylet
w rękę, światło wielkich okien, wyso-
kie oparcie fotela wybitego zielonym 
aksamitem, głowa człowieka czytają-
cego w fotelu książkę.

       Prze³oży³a Zofia Ch¹dzyńska

  Julio Cortázar, Opowiadania zebra-
ne, tom II, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1977

   W tej grze wszystko musiało iść 
szybko. Kiedy Numer 1 zdecydował, 
że należy zlikwidować Romera, Nu-
mer 3 podjął się tego zadania, Bal-
tran został powiadomiony w ciągu pa-
ru minut. Spokojny, ale nie tracąc ani
chwili, wyszedł z kawiarni na rogu 
Corrientes i Libertad i wsiadł do tak-
sówki. Podczas gdy kąpał się w swoim
mieszkaniu, słuchając dziennika, przy-
pomniał sobie, że ostatni raz widział 
Romera w San Isidro, w dniu, kiedy 
przegrał na wyścigach. W owym cza-
sie Romero był jeszcze niejakim Ro-
mero, on zaś niejakim Baltranem, byli 
przyjaciółmi, dopóki życie nie pchnę-
ło ich w odmiennych kierunkach. U-
śmiechnął się krzywo na myśl, jaką 
też minę zrobi Romero na jego wi-
dok, jakkolwiek mina Romera nie 
miała żadnego znaczenia, należało 
natomiast powoli przemyśleć sprawę 
kawiarni i samochodu. Było dziwne, 
że Numer 1 postanowił, iż Romero 
zostanie zabity w kawiarni na rogu 
Cochabamby i Piedras, i to o takiej 
porze; jeżeli wierzyć pewnym infor-
macjom, Numer 1 był już może trochę 
za stary. W każdym razie niezręczność 
tej decyzji miała i dobre strony: dość 
czasu, by wyciągnąć auto z garażu, za-
trzymać się w pobliżu Cochabamby,
nie gasząc motoru, i czekać na chwi-
lę, w której Romero, jak zwykle, przy-
jdzie koło siódmej spotkać się z przy-
jaciółmi. Jeżeli wszystko pójdzie do-
brze, można będzie uniknąć zarówno 
wejścia do kawiarni, jak i tego, by by-
walcy kawiarni mogli go zobaczyć lub 
też podejrzewać o współudział. Była to 
sprawa szczęścia i obliczenia, zwykły 
gest (którego Romero nie mógłby nie 

zauważyć, bo ma oko rysia), a potem 
kwestia włączenia się w ruch i jak 
najszybszego zniknięcia za rogiem. 
Jeżeli obaj zachowają się, jak należy 
– a Baltran był pewny Romera, jak 
siebie samego – wszystko stanie się 
w mgnieniu oka. Znów się uśmiech-
nął, myśląc o minie Numeru 1, kiedy 
później, o wiele później, zadzwoni do 
niego z jakiegoś automatu, by go za-
wiadomić o tym, co się stało.
  Ubierając się szybko, wyciągnął z 
paczki ostatniego papierosa i przejrzał 
się w lustrze. Potem wyjął z szufla-
dy drugą i przed zgaszeniem światła
sprawdził, czy wszystko jest w po-
rządku. Hiszpanie z garażu dbali o je-
go forda jak złoto. Powoli zjechał uli-
cą Chacabuco i dziesięć przed siódmą 
zatrzymał się parę metrów od drzwi 
kawiarni, po uprzednim dwukrotnym 
objechaniu bloku, aby ciężarówka 
z towarami zrobiła mu miejsce. Tam, 
gdzie stał, ci z kawiarni nie mogli go 
widzieć. Od czasu do czasu lekko na-
ciskał pedał gazu, żeby silnik nie wy-

stygł. Nie chciał zapalić, ale wściekało 
go, że ma sucho w ustach.
  Pięć minut przed siódmą zobaczył 
Romera idącego przeciwległym chod-
nikiem, poznał go od razu po szarym 
kapeluszu i dwurzędówce. Spojrzaw-
szy przez szybę w głąb kawiarni wy-
kalkulował, ile czasu upłynie, zanim 
przejdzie przez ulicę i podejdzie aż tu-
taj. Ale Romerowi nic się nie mogło 
stać w takiej odległości od kawiarni; 
trzeba było pozwolić, żeby przeszedł 
na tę stronę i wszedł na chodnik. Do-
kładnie w tym momencie Baltran ru-
szył, wysuwając ramię przez okienko.
Tak jak przewidział, Romero spo-
strzegł go i zatrzymał się zaskoczony. 
Pierwsza kula trafiła go między oczy, 
potem Baltran puścił serię w walącą 
się masę. Ford jechał ukosem, szybko 
wyprzedził tramwaj i zakręcił w Ta-
cuari. Prowadząc bez pośpiechu Nu-
mer 3 pomyślał, że ostatnim obrazem 
w oczach Romera była twarz nieja-
kiego Baltrana, kompana z wyścigów 
w innych czasach.
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