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  Po obiedzie mia³em ochotę poczy-
tać trochę u siebie w pokoju, ale ma-
ma i tato powiedzieli mi, że mam go 
zabrać na spacer.
   Z pocz¹tku nie chcia³em, powie-
dzia³em, że niech go bierze ktoś in-
ny, a mnie niech dadz¹ raz spokojnie 
się pouczyć. Chcia³em powiedzieć i 
więcej, wyt³umaczyć, dlaczego tak 
nie lubię z nim wychodzić, ale tato 
zrobi³ krok naprzód i popatrzy³ na 
mnie, jakby mi wbija³ mi oczy coraz 
g³ębiej w twarz, czego nie wytrzymu-
ję, dos³ownie mam ochotę krzyczeć, 
i w końcu muszę się odwrócić i po-
wiedzieć, że zgoda, że dobrze, że za-
raz. W takich wypadkach mama nie 
mówi ani s³owa ani nie patrzy na 
mnie, staje sobie trochę z ty³u, sk³ada 
ręce, widzę, jak siwawe w³osy spa-
daj¹ jej na czo³o, i w końcu muszę 
się odwrócić i powiedzieć, że zgoda, 
że dobrze, że zaraz. Więc sobie po-
szli i już nic więcej nie mówili, a ja 
zacz¹³em się ubierać, pocieszaj¹c się, 
że pierwszy raz w³ożę te nowe żó³te 
buty, co tak wspaniale b³yszcz¹.

   Kiedy wyszed³em z pokoju, by³a 
druga, i ciocia Encarnación powie-
dzia³a, żebym poszed³ po niego, do 
tego pokoju w g³ębi, gdzie zwykle lu-
bi siedzieć. Ciocia Encarnación wi-
dać zauważy³a moj¹ rozpacz, że mu-
szę z nim wyjść, bo pog³aska³a mnie 
po g³owie, a potem pochyli³a się i po-
ca³owa³a mnie w czo³o; poczu³em 
też, że mi wsuwa coś do kieszeni.
– Żebyś móg³ coś sobie kupić – szep-
nę³a mi do ucha. – Jego też poczęstuj, 
tak będzie lepiej.
  Poca³owa³em j¹ w policzek, trochę 
się jakoś pocieszy³em; jak przecho-
dzi³em pod drzwiami do salonu, ma-
ma i tato grali w warcaby. Nawet, zda-
je się, że powiedzia³em im do widze-
nia czy coś w tym stylu, a potem wy-
ci¹gn¹³em te pięć pesos, wyg³adzi³em 
je i schowa³em z powrotem do port-
fela, gdzie już mia³em pesiaka i tro-
chę drobnych.
  Siedzia³ w rogu, wzi¹³em go jak naj-
delikatniej i przez patio poszliśmy do 
drzwi furtki wychodz¹cej na ogród. 
Ze dwa razy już, już mia³em ochotę 
puścić go, wrócić i powiedzieć tacie 
i mamie, że on nie chce ze mn¹ iść, 
ale co tam, oni byliby się z pewności¹ 
jakoś urz¹dzili, żeby nas wypchn¹ć 
razem na ulicę. To prawda, że nigdy 
mnie nie namawiali, żebym go za-
biera³ do centrum, to by³oby zreszt¹ 
niesprawiedliwe, dobrze wiedzieli, że 

ten jeden jedyny raz, co mi kazali 
prowadzić go po chodniku, zdarzy³ 
się ten koszmar z kotem Alvarezów. 
Jeszcze widzę twarz policjanta, kiedy 
potem w rogu rozmawia³ z tat¹, tatę 
częstuj¹cego go wódk¹ i mamę p³a-
cz¹c¹ w sypialni. Więc by³oby nie-
sprawiedliwe, żeby mnie na to na-
mawiali.
  Rano pada³o, a że chodniki w Buenos 
Aires z każdym rokiem s¹ gorsze, co 
krok w³azi się w ka³użę; robi³em co 
mog³em, żeby iść po suchym i nie za-
moczyć sobie nowych butów, ale od 
razu zauważy³em, że on lubi w³azić 
w b³oto i musia³em go ci¹gn¹ć z ca-
³ych si³, żeby szed³ obok mnie. Mimo 
to, zanim się spostrzeg³em, wlaz³ na 
jak¹ś ruchom¹ p³ytę, ochlapa³ się i 
ubrudzi³ zesch³ymi liśćmi. Musia³em 
się zatrzymać, oczyścić go, ca³y czas 
czuj¹c oczy s¹siadów spoza sztachet, 
obserwuj¹ce nas w milczeniu. Nie 
chcę k³amać, w gruncie rzeczy nie o to 
mi sz³o, że patrz¹ (że patrz¹ na niego i 
na mnie, jak go prowadzę na spacer), 
a o to, że muszę tak stać, z chustk¹ 

coraz wilgotniejsz¹, coraz bardziej 
zapapran¹ b³otem i zesch³ymi liśćmi, 
a równocześnie pilnować, żeby mi 
znowu nie wlaz³ w ka³użę. Poza tym, 
jak jestem na ulicy, lubię trzymać ręce 
w kieszeniach od spodni, gwizdać, żuć 
gumę albo czytać komiksy, a tylko 
k¹tem oka widzę te p³yty od domu do 
tramwaju, które tak doskonale znam, 
że wiem, kiedy mijam dom Tity albo 
dochodzę do rogu Carabobo. A teraz 
nie mog³em robić nic z tego wszyst-
kiego i jeszcze czu³em tę chustkę, któ-
ra moczy³a mi kieszeń, a przez pod-
szewkę ca³¹ nogę. Trochę za dużo te-
go dobrego.
  O tej porze tramwaj bywa raczej 
pusty, modli³em się, żebyśmy mogli 
usi¹ść obok siebie, posadzi³bym go 
ko³o okna, przynajmniej nie w³azi³by 
ludziom w drogę. Już nie o to chodzi, 
że się kręci, nawet jak się nie kręci, to 
przeszkadza, tak już jest. Dlatego też 
zdenerwowa³em się przy wsiadaniu, 
bo by³o sporo ludzi, a ani jednej pod-
wójnej ³awki. A tu zbyt d³uga droga, 
żeby jechać na platformie, konduktor 
zaraz kaza³by mi usi¹ść i gdzieś go 
usadzić, więc od razu wepchn¹³em 
go do środka i doci¹gn¹³em do środko- 
wej ³awki, na której od strony okna sie-
dzia³a jakaś pani. Najlepiej by³o usi¹ść 
wprost za nim, żeby go pilnować, 
ale tramwaj by³ pe³ny i wolne miej-
sca stosunkowo daleko. O tej porze 

wszyscy zajêci s¹ trawieniem, tak że 
trzêsienie tramwaju raczej ich usypia, 
więc nie zwracali na niego uwagi, ty-
le że konduktor stan¹³ akurat ko³o tej 
³awki, na której go posadzi³em, i zacz¹³ 
postukiwać monet¹ o maszynkę z bi-
letami, dopiero musia³em zwrócić jego 
uwagę na siebie, żeby zobaczy³, że to 
ja p³acę za bilety; pokazywa³em mu 
forsę, by widzia³, że chcę kupić dwa, 
ale to by³ jeden z tych czarnuchów, 
którzy doskonale wszystko widz¹, ale 
nie maj¹ ochoty zrozumieć, i dalej stu-
ka³ w tę maszynkę. Więc musia³em 
wstać (już trzech pasażerów na mnie 
patrzy³o) i podejść do tamtego sie-
dzenia. „Dwa”, powiedzia³em. Wy-
rwa³ jeden, popatrzy³ na mnie chwilę, 
poda³ mi go, a potem spod oka po-
patrzy³ w dó³. „Proszę o dwa bilety”, 
powtórzy³em, przekonany, że już ca³y 
tramwaj się na nas gapi. Czarnuch 
wyrwa³ drugi bilet, poda³ mi i już, już 
chcia³ coś powiedzieć, ale że mu da-
³em akurat tyle, ile by³o potrzeba, więc 
jednym susem wróci³em na miejsce, 
w ogóle się nie obejrzawszy. Ale i tak 
co chwila musia³em się ogl¹dać, żeby 
sprawdzić, czy siedzi spokojnie, czym 
znów zwraca³em uwagę pasażerów. 
Najpierw postanowi³em, że będę się 
ogl¹da³ tylko na rogach, ale odleg³ości 
między tymi rogami by³y strasznie 
d³ugie, a tu ja w strachu, że nagle usły-
szę jakiś wrzask, tak jak wtedy z kotem 
Alvarezów. Więc zacz¹³em liczyć do 
dziesięciu, jak na meczu bokserskim, 

i to wypada³o mniej więcej w środku 
drogi między dwoma rogami. Kiedy 
dochodzi³em do dziesięciu, odwraca-
³em się jakby niechc¹cy, że niby po-
prawiam sobie ko³nierzyk u koszuli 
albo k³adę rękę w kieszeń od kurtki, 
albo na przyk³ad, że mam taki tik 
nerwowy czy coś w tym rodzaju.
  Po jakichś dziesięciu minutach wy-
da³o mi się, że ta pani, co siedzi ko³o 
okna, ma zamiar wstać, zl¹k³em się, 
bo jeśli mu powie, żeby j¹ przepuś-
ci³, a on albo nie zauważy, albo nie 
będzie chcia³ zauważyć, jeszcze się 
gotowa rozgniewać, a nawet przejść 
na si³ę; wiedzia³em, co wtedy będzie, 
więc by³em w nerwach i ogl¹da³em 
się co chwila, i wtedy w³aśnie mi się 
wyda³o, że ta pani wstaje, by³bym na-
wet przysi¹g³, że coś do niego mówi, 

bo patrzy³a w jego stronę i porusza³a 
ustami. Akurat w tym momencie jakaś 
gruba starucha, co siedzia³a przede 
mn¹, wsta³a i ruszy³a ku wyjściu, ja za 
ni¹; marzy³em, żeby j¹ popchn¹ć albo 
dać jej kopniaka, by się pośpieszy³a 
i pozwoli³a mi się tam dostać, bo tam-
ta pani w³aśnie bra³a koszyk czy coś
tam innego, co sta³o na ziemi, i pod-
nosi³a się, żeby wysi¹ść. Zdaje się, że 
j¹ w końcu popchn¹³em, bo zaczę³a 
ur¹gać; sam zreszt¹ nie wiem, jak się 
dopcha³em do jego siedzenia, dość, że 
z³apa³em go, żeby nie przeszkadza³ 
tamtej wysi¹ść. Jak przesz³a, prędko 
posadzi³em go ko³o okna i usiad³em 
obok niego szczęśliwy, chociaż paru 
idiotów gapi³o się na mnie ze swych 
miejsc na przodzie i na platformie; 
pewno czarnuch musia³ ich podpuścić.
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