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Prolog

W

pomieszczeniu paliło się jasne światło.
Uniosłam powieki, zamrugałam i wpatrzyłam się w oślepiający blask. Podłużna twarz
z nosem Pinokia pojawiła się nade mną z uśmiechem,
który nie obejmował zimnych oczu.
— Proszę się nie ruszać i nie obawiać, wszystko będzie dobrze. Zaraz będziemy na miejscu.
Światło przed oczami nagle zgasło i zaświeciło się,
jakby ktoś bawił się wyłącznikiem.
— Gdzie jestem? — wyszeptałam.
— W karetce pogotowia. Została pani ranna w głowę.
Ranna w głowę? Ja? Nieeee… Nie, bo przecież, nie
no, po prostu nie mogłam być ranna i tyle. Gdybym
była, coś bym pamiętała, no nie? Ale przecież nic takiego nie mogło mieć miejsca? A może jednak? Nic
z tego nie rozumiałam.
Patrzyłam na Pinokia i nie mogłam wyjść ze zdumienia, jak wielki jest jego nos.
— Nie przeszkadza panu?
Zmarszczył brwi, nie rozumiejąc.
— Proszę? — pochylił się jeszcze niżej, żeby mnie
dobrze usłyszeć.
Chciałam się odsunąć, żeby mnie przypadkiem tym
nosem nie przebił na wylot, ale nie mogłam się nawet
poruszyć. Jakbym była sparaliżowana.
— Nos… — udało mi się powiedzieć, a światło
zgasło i pojawiło się na nowo. — Czy nie przeszkadza…
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Mężczyzna oblał się purpurą. Jakaś kobieta, znajdująca się poza zasięgiem mojego wzroku, roześmiała
się. Więc nie jesteśmy tu sami, pomyślałam, próbując
się rozejrzeć, ale moje starania zakończyły się niepowodzeniem.
Światło zgasło i zaświeciło się.
— Co się dzieje z tym prądem?
— A co się ma dziać? — zapytał, odchrząknąwszy.
— Ciągle gasicie światło.
Nagle zdałam sobie sprawę, że bardzo, ale to bardzo
boli mnie głowa.
— Co mi się stało? — zapytałam. Nie czekając na
odpowiedź, nadludzką siłą podniosłam rękę i dotknęłam głowy w miejscu, skąd promieniował ból. Coś się
nie zgadzało, coś było bardzo, ale to bardzo nie tak.
— Proszę nie wykonywać zbędnych ruchów — powiedział szybko Pinokio, przytrzymując moją rękę.
— Mogłaby pani coś uszkodzić wewnątrz czaszki. Nie
wiadomo, jak głęboko wbił się nóż.
Myślałam gorączkowo. Nóż? Wbił się? Że niby gdzie?
— W-wbił się? — wyjąkałam, a światło znowu mrugnęło.
— Tylko proszę nie panikować — powiedział Pinokio spokojnym głosem. — Ma pani nóż w głowie i na
razie sytuacja wygląda poważnie. Ale proszę się nie
martwić. Wszystko będzie dobrze. Niech mi pani zaufa.
Z takim nosem? Miałabym ufać komuś z takim nosem? Nigdy w życiu!
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Chciałam krzyknąć, a może nawet krzyknęłam, nie
za bardzo pamiętam. Światło zgasło i już więcej się nie
zapaliło. Straciłam przytomność.
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Rozdział 1

Mamusia

K

iedy przebudziłam się w szpitalu, nie wiedziałam, co się dzieje. Początkowo nie wiedziałam
też, gdzie jestem. Zapach oczywiście coś mi
tam mówił, ale zmysły były na tyle otępiałe, że naprawdę trudno było mi się skoncentrować. Postanowiłam
więc poleżeć chwilę, zanim otworzyłam wreszcie oczy.
Od razu mój wzrok padł na ogromnego wieloryba ze
ślepiami jak talerze i czerwonymi ustami, gotowymi
wessać mnie i połknąć w całości. Krzyknęłam rozdzierająco.
— Ależ ty masz zdrowe płuca! — zaśmiał się wieloryb. — Ale co jak co, na mamusię to chyba krzyczeć
nie musisz?
Mamusię? Na jaką mamusię? O co tu chodzi? Kim
jest to indywiduum… to znaczy ta kobieta?
— Kim pani jest? — wyjąkałam wreszcie, kiedy się
nieco uspokoiłam.
— Żarty się ciebie trzymają, córuniu. Ale matkę
przestraszyłaś, nieładnie tak, oj nieładnie. Ja wiem, że
parę dni się nie widziałyśmy i od jakiegoś czasu drzemy
koty, ale chyba aż tak bardzo się nie zmieniłam?
A więc to monstrum siedzące obok mnie to moja
matka? Dlaczego tego nie pamiętałam? Dlaczego jednak nie umarłam?
— Kim jestem?
Wieloryb znowu się roześmiał. Całe ciało trzęsło
się jak galareta. Wyczuwałam z całą pewnością, że ten
śmiech był wymuszony.
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— Ależ ty masz poczucie humoru, Marlenko. Takiej
cię nie poznaję.
Marlenka? Więc jestem Marlenką, okej. A to coś
obok to moja matka. Wydaje się to nieprawdopodobne,
ale chyba tak jest w istocie. Wygląda jak słoń morski.
Łóżko pod nią nagle zaczęło protestować, zatrzeszczało niebezpiecznie.
— Gdzie jestem?
— Musiałaś się przy tym wszystkim jeszcze mocno
uderzyć w głowę! — skwitowała matka. — Ależ tak,
przypominam sobie, lekarz powiedział, że jak spadałaś,
to musiałaś upaść na głowę, bo inaczej ten nóż by nie
wszedł tak głęboko.
Nóż? Jaki nóż? O czym ona gada?
— Co za nóż?
— Ten, co ci się wbił w głowę, córuniu. Przynajmniej
raz coś ci się do niej wbiło, tylko szkoda, że to nóż, a nie
jakiś potężnie zbudowany, silny i…
Rozległ się krzyk. Rozdzierający. Sama się go przestraszyłam.
To chyba ja tak krzyczałam.
— Boże, jakie ty masz zdrowe płuca, ale nie wiem
po kim. Bo po twoim okropnym ojcu, co zmarł na
tuberkulozę, chyba nie. Dziadek też całe życie na płuca narzekał. Kaszlał tak okropnie, jakby chciał je na
siłę wypluć. Flegma za każdym razem wydostawała
się z jego…
— Nie musi mi pani tego opowiadać — jęknęłam.
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— Co za pani? Co oni ci zrobili? Czy ty naprawdę
z tego wyjdziesz? Taka blada jesteś i wyglądasz jakoś
inaczej. Zupełnie jak nie ty. Gdyby cię Kiełbasa widział,
słowo daję, że by cię nie rozpoznał.
W tym momencie do pokoju wszedł Pinokio.
— Panie doktorze! — doskoczyła do niego moja
niby-matka, wieszając się na jego ramieniu tak, że aż
go zgięło w jedną stronę. — Z nią chyba coś jest nie
tak, niech no pan tylko zobaczy. Czy to naprawdę moja
córka?
— Przed chwilą mówiłaś, że jestem twoją córką!
— krzyknęłam na wieloryba, bo się zdenerwowałam.
Popatrzyłam zupełnie zdezorientowana na doktora i na swoją matkę, do której nadal nie mogłam się
przekonać, i próbowałam chociaż trochę zrozumieć
sytuację.
— Moje drogie panie, proszę się uspokoić — powiedział spokojnie Pinokio, delikatnie zdejmując z siebie
wiszącą na nim matkę i ciskając nią subtelnie na stojące
obok krzesło. — Stres i kłótnie szkodzą zdrowiu, tym
bardziej pani, która dopiero co przeszła skomplikowaną operację.
Jakoś udało nam się dojść do siebie.
— Proszę mi powiedzieć, co zrobiliście z moją córką — krzykliwie zaatakowała doktora matka, wbijając
w jego pierś palec zakończony długim paznokciem,
pomalowanym na czerwono.
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— Nic nie zrobiliśmy. To jest pani córka, przecież
nie można powiedzieć, że nie. Podobieństwo jest uderzające, nikt nie śmie w to wątpić…
— O nie! — krzyknęłyśmy równocześnie.
— Wypraszam sobie! — zawołałam, zła, że mógł
mnie porównać do tej kupy sadła, siedzącej na krześle,
pod którym od tego uginały się nogi.
— W żadnym przypadku! — Matka starała się mnie
przekrzyczeć i jak zrozumiałam, jej płuca były równie zdrowe jak moje, o ile nie zdrowsze. — Nigdy nie
byłyśmy do siebie podobne. Czy ja, panie doktorze,
wyglądam, jakbym całe lata nie jadła? Jakbym umierała
na suchoty? Jakby mnie wypuścili z Oświęcimia? Czy
ja jestem anorektyczką? Strachem na wróble? Ja?
Doktor zmierzył ją wzrokiem.
— Przyznaję, że w tym sensie jednak różnicie się od
siebie znacznie…
Odetchnęłyśmy z ulgą.
— Ale nie miałem na myśli podobieństwa waszej
tuszy… to znaczy… postawy, tylko rysów twarzy.
— O nie! — zawołałyśmy znowu.
— Chyba nie chce mi pan wmówić, że mam rysy
twarzy podobne do niej? Nie mam tylu zmarszczek
ani takich wielkich worów pod oczami!
— Ja zawsze miałam delikatniejszy zarys twarzy i dobrze wykrojone usta. Córka po swoim niepoprawnym
ojcu ma nieco chłopięcą twarz, podłużną, z habsburską
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szczęką, więc jednak z tym podobieństwem pan trochę
przesadził, proszę popatrzeć i przyznać.
— Nie mam habsburskiej szczęki! — wrzasnęłam.
— Ależ masz, moja droga, tyle razy ci pokazywałam.
Czułam, jak mnie powoli zalewa krew.
— Więc i ty musisz mieć taką szczękę! — odpaliłam.
— Nie, bo we mnie się nie wdałaś. Podobna jesteś
do ojca!
Doktor machnął ręką, opadły mu ramiona.
— Rozsądźcie panie same. Dla mnie jesteście podobne jak dwie krople wody. Dosłownie. Przyjrzę się
pani i uciekam.
Chciałam się podnieść, żeby mu przypomnieć, że
nie mogę być podobna do tej kobiety, ale pociemniało
mi w oczach i musiałam się położyć.
— Niech pani nie wstaje, to może zaszkodzić — upomniał mnie.
Czułam, jak pot spływa mi po czole. Boże, taki mały
wysiłek, a byłam wycieńczona jak po parogodzinnym
maratonie.
Doktor poświecił mi latarką w oczy, zapytał, jak się
czuję, czy czegoś nie potrzebuję, sprawdził gorączkę,
jakbym przechodziła grypę, a potem zapytał:
— Odruchy wymiotne?
— Nie.
— Ból w okolicach głowy?
— Nie.
— Zawroty?
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— Nie.
Przyjrzał mi się uważnie.
— Chirurdzy wykonali kawał dobrej roboty. Nóż
przeszedł przez kilka nerwów i ważnych naczyń krwionośnych, oczywiście są to struktury, które po naruszeniu mogą spowodować śmierć pacjenta, ale jak widzę,
bardzo szybko wraca pani do zdrowia.
— Ma końskie zdrowie — dorzuciła swoje matka.
— Po ojcu!
Lekarz nie zareagował.
— To w takim razie zostawiam panie same. Jeszcze
się zobaczymy — powiedział i czmychnął.
— Co on ma z tym nosem? — zapytała matka, mrużąc oczy. — Wielki taki jakiś jak klamka od zakrystii.
— Chodzisz do kościoła?
— No coś ty! — oburzyła się. — Przecież wiesz, że
nie, po tamtym skandalu.
— Nie wiem. Nic nie pamiętam, jakbyś nie zauważyła.
— O Boże, może to i lepiej. Wiesz, czasem pewnych
rzeczy lepiej nie pamiętać. Zresztą klecha do teraz tego
nie potrafi przeboleć. Tyle mi problemów narobiłaś
i całe miasto na głowie. Jezus Maria…
— Ale o co chodzi? — zapytałam, bo to, co mówiła,
wydało mi się jakieś podejrzane.
— O nic. — Odpowiedziała za szybko, więc już byłam pewna, że coś ukrywa. Jednocześnie wyciągnęła
z torebki jakąś buteleczkę, wzięła stojącą na stoliku
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szklankę i przelała do niej zawartość. — Wypij to, jak
wyjdę. To ci dobrze zrobi, przepis od prababci, każdego
postawi na nogi.
Zignorowałam to, aczkolwiek zauważyłam, że jej
głos zaczął lekko drżeć.
— Powiedz mi.
— Nie! — pokręciła głową.
Zacięła się. Zrozumiałam, że nic z niej nie wyciągnę. Będę musiała znaleźć na nią sposób, ale jeszcze
nie wiedziałam jaki, ponieważ właśnie teraz musiałam
dostać tej głupiej amnezji.
Spróbowałam jeszcze raz.
— Powiedz. Jeżeli to ma coś wspólnego ze mną, to
chyba mam prawo wiedzieć?
Mamusia skierowała wzrok w stronę drzwi. Nagle
zaczęła się niecierpliwić.
— To ja już jednak pójdę, kochaniutka. Wieczór jest,
a do domu dojechać trzeba. Twój brat jest w mieszkaniu
sam, a jak on zostaje bez dozoru, to pożal się Boże.
Jeszcze co sprzeda, jak ostatnim razem.
Czyli że nic mi nie powie, okej. Zobaczymy.
— Jak daleko mieszkamy?
Matka zachłysnęła się powietrzem.
— Ja mieszkam niedaleko. — Powiedziała wymijająco, grzebiąc w torebce.
— Jak daleko? — byłam nieustępliwa.
— No właściwie nie tak daleko… To znaczy… Tylko
parę minut drogi pieszo.
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— Dlaczego nie mieszkam z tobą?
Mama spojrzała na zegarek.
— Muszę iść, naprawdę nie mam czasu.
— Mamo! — krzyknęłam. — Poczekaj! Nigdzie nie
pójdziesz, dopóki mi nie powiesz, gdzie mieszkam! Jak
stąd wyjdziesz, to zacznę krzyczeć, rozboli mnie głowa,
krew mi się może wyleje do mózgu, a jeśli umrę, to
będzie twoja WINA!
Matka już stała przy drzwiach z ręką na klamce. Odwróciła się powoli.
— Ja… Właściwie nie wiem, jak to powiedzieć, ponieważ… Nie wiem, nie rozumiem i…
— Po prostu powiedz. Prosto z mostu. Okej?
Wciągnęła w płuca powietrze.
— Ostatnio mieszkałaś na cmentarzu.
Pociemniało mi w oczach, a kiedy je otworzyłam,
mamy już nie było.
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