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GRUDZIEŃ

Grudniowy poranek. Smutny obraz za oknem. Drzewa
łyse jak jej głowa pod pasiastym czepkiem, kiedy zimowym porankiem przekraczała bramę obozu. Wychudzone konary pokryte skąpym szronem, zdeformowane jak
ich dłonie, które ona ukrywa pod rękawiczkami, a on
wplata w ciepło jej ciała.
Śpią objęci. Zbyt blisko. Zbyt czule jak na zbliżające się do dziewięćdziesiątki ciała. Może nie wypada.
Wścibskie gałęzie nagięte wiatrem uderzają od czasu
do czasu w okna ich sypialni. One nie powiedzą nic.
Nie wydrwią. Nie wyśmieją. Same niemłode i nagie,
splatają się w niezdarnych objęciach. Sycą się ich starą
miłością, tą dziwną czułością, która rozkwitła między
nimi tak niedawno.
Śnią. Mówią, że sen to stan, w którym następuje zniesienie świadomości i bezruch. Niewinny niebyt. Bezbronność wobec atakujących obrazów. Nigdy nie mieli
odwagi wracać do swoich wspomnień. To one wracają
pod postacią snu. Wciskają się między ich wysuszone
ciała, łaskoczą kości, trzymają się kurczowo starczych
pamięci.
Nieśmiało prószy śnieg.
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Anastazja i Gabriel
Był rok tysiąc osiemset osiemdziesiąty szósty. Szwajcaria.
Davos. Najwyżej położone miasto Europy. Tysiąc pięćset
sześćdziesiąt metrów nad poziomem morza. Oś świata
łącząca niebo z ziemią. Granica, za którą ciśnienie się
obniżało i zmuszało krew do szybszej cyrkulacji. Miasto
idealne do uprawiania śnieżnych sportów. Jednak oni
nie jeździli na nartach, nie mknęli na sankach w wirujących płatkach. Leżeli godzinami na pasiastych leżakach,
przykryci beżowymi pledami i ledwo chwytali powietrze
zmęczonymi płucami. Pląsające gwiazdy białego puchu
oglądali przez lekko nieszczelne okna sanatorium. Potem
on wychodził na oblodzony dziedziniec i lepił dziwne
konstrukcje obnażonymi rękami. Śnieżne mosty, marznące elektrownie, białe wiadukty. Rękawiczki powoli
zasypywał śnieg.
Podobał jej się. Był inny od reszty. Nie bał się zimna,
nie bał się własnej choroby. Nawet kobiet się nie bał,
ani młodszych, ani starszych, i nie uciekał w modne,
homoseksualne fascynacje. Wysoki i szczupły, obszerne
marynarki śmiesznie zwisały na jego chudych ramionach. Nie dodawały mu urody, której i tak za wiele
nie miał. Wyostrzony nos, za duże w pociągłej twarzy
oczy. Skóra trawiona nieustanną gorączką była zupełnie
pozbawiona koloru. Gdyby położył się nago na tym
śnieżnym prześcieradle, nie zauważyłaby go. Wtopiłby
się w biel. Nie był piękny. Nie mógł być. Piękno nie
jest wpisane w suchotniczy standard: wyblakłe twarze z chusteczkami przyłożonymi do ust na wypadek
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ataku kaszlu i wymykające się z podrażnionych gardeł
krople krwi. A jednak lubiła na niego patrzeć, lubiła
z nim rozmawiać, polubiła nawet tę jego troskę starszego brata, choć wolałaby, aby ją kochał tak, jak młody
Duvall kochał Marguerite Gautier. Chciała być jego
Damą Kameliową.
— To szczytowe osiągnięcie melodramatu — powiedział, kiedy zauważył książkę na stole przy wspólnym
śniadaniu.
— To znaczy? — Nie wyczuła, czy chwali, czy gardzi.
— Wyrzuć tę książeczkę do kosza, Małgorzato — poradził, polewając obficie śmietaną złociste racuszki. Jednak
gardził. Nie miała na imię Małgorzata.
— Nie zgadzam się z panem — odezwała się swoim niskim głosem o nieuświadomionym, erotycznym
brzmieniu Ester, trzydziestoletnia Żydówka z portowej
Lubeki. — Kpi pan z wielkiego i poważnego uczucia,
z wielkiego cierpienia, które miało miejsce całkiem niedawno w Paryżu i z powodu którego młoda kobieta straciła życie. Nie wstyd panu?
Może i poczuł się odrobinę zmieszany, gdyż piękna
towarzyszka śniadań i choroby onieśmielała go lekko,
ale ta sama choroba nie pozwoliła rumieńcom wstydu
wystąpić na blade policzki. Ukrył je skrzętnie i — ocierając serwetką usta od tłustej śmietany — rzekł:
— Myślałem, że ta pani umarła na chorobę płuc, a nie
z miłości.
— Więc jeśli ja lub ta młoda osoba — wskazała na
Anastazję — umrzemy na chorobę płuc, też będzie pan
kpił? Przecież to może przytrafić się każdemu z nas.
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Wszyscy przy tym stole mamy łatwy dostęp do trywialnej śmierci z powodu choroby, ale tylko niektórym z nas
będzie dane umrzeć z miłości.
— Pani wybaczy, ale nie pociesza mnie w żaden sposób
wizja śmierci z miłości czy bez niej — odparł.
— Za mało pan jeszcze przeżył…
— Uważam, że właśnie ci, co mało przeżyli, myślą tak
jak pani. Na przykład panienka Anastazja, młodziutka
i podatna na tego typu lektury, może tak myśleć, ale pani,
Ester?
— A co pan wie o moim życiu? — Spojrzała na niego
ciemnymi, podłużnymi jak u Japonki oczami o żywym
spojrzeniu, ale utkwionym jakby za szybą.
— Wiek nie świadczy o doświadczeniu, panie Gabrielu — odezwał się najstarszy przy ich sześcioosobowym
stoliku Joachim Hoffmann, bogaty kupiec jedwabny
z Zurychu, zawsze w eleganckim, muślinowym krawacie owiniętym wokół szyi, najczęściej w szafirowym kolorze i spiętym szpilką z okrągłą, białą perłą. — A pani,
urocza Ester, niezwykle przypomina urodą tragiczną
Marguerite.
— Pozwolą państwo, że będę innego zdania —
sprzeciwił się twardo Gabriel, wywołując tym jeszcze
większy podziw Anastazji. — Nie kwestionuję tu absolutnie pani urody, Ester, ani nawet jej ewentualnego
podobieństwa do bohaterki lektur naszej młodocianej
koleżanki. — Spojrzenie Anastazji zachmurzyło się
na wzmiankę o jej wieku. — Ale wasze romantyczne
i wzniosłe upodobania są mi dalekie, aby nie powiedzieć zupełnie obce.
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— Polak i taki nieromantyczny — zadrwiła lekko Ester. — Nie ma pan w sobie nic z wielkich poetów swojego
kraju.
— Romantyzm wyszedł już dawno z mody — odważnie wystrzelił czystym, wysoko brzmiącym głosem
jasnowłosy chłopiec Tadeusz, młodziutki Polak z zaboru pruskiego, siedzący obok milczącego dotąd szóstego
towarzysza wspólnych sanatoryjnych posiłków, Thomasa. — Poeci poumierali, większość z nich na naszą wspólną chorobę, albo strzelili sobie w łeb, albo im strzelono.
Przeklęta śmierć, jakby życie było mniej atrakcyjne, a ja
chcę żyć.
Popatrzyli na niego z lekkim zdumieniem. Ester była
nieco zaszokowana jego wybuchem, ale też bezsilna wobec jego chłopięcej jeszcze woli życia.
— Będziesz żył — wyszeptał do niego po niemiecku
Thomas i uścisnął jego białą jak obrus, na którym spoczywała, dłoń. Nie wiadomo, która była bledsza, która
była szczuplejsza, ale uścisk był silny, nawet zbyt silny
jak na życzliwe wsparcie w chorobie przez towarzysza
wspólnego śniadania.
— To zabawne, co mówisz, przyjacielu, bo mój lekarz
jest innego zdania — zaśmiał się gorzko Tadeusz, ale nie
wyzwolił dłoni z uścisku. Zbyt przyjemnie było czuć jego
palce między swoimi. Nawet ekstrawagancki pierścień na
wskazującym palcu Thomasa nie ranił delikatnej skóry
chłopca.
— Lekarze i poeci to pesymiści i mylą się jak każdy —
wtargnął optymistycznie w rozmowę Gabriel. — W nauce tkwi siła i prawda. Nauka nie kłamie.
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— Medycyna to też nauka, Gabrielu, a jednak zawodzi,
jak pan sceptycznie zauważył. — Ester nadal broniła
poetów lub chciała prowokować Gabriela.
— Niezupełnie — zaprzeczył Joachim. — Całkiem
niedawno niejaki doktor Koch odkrył bakterię, która
powoduje gruźlicę.
— I co z tego, że odkrył? Lepiej, żeby znalazł lekarstwo
na tę zarazę — zanosząc się kaszlem, wykrztusiła Ester.
— Pani chyba nie dostrzega, jaki to jest przełom w medycynie. To wspaniała wiadomość! — Ucieszył się Gabriel. — Znalezienie lekarstwa będzie tylko kwestią czasu.
— Tak? A ile go pan ma? — zapytała złowrogo. — Bo
ja niewiele.
Rozmowa robiła się lekko nieprzyjemna, choć prawie zawsze temat śmierci był obecny podczas ich posiłków. Unosił się nad porcelanowymi talerzami, odbijał od kryształowych kieliszków i zahaczał o srebrne
sztućce. Trafiał do ust i na języki i stawał się głównym
tematem konwersacji. Czasami w formie żartu, czasami jednak brutalnie konfrontował pensjonariuszy
z rzeczywistością.
Na szczęście pielęgniarka potrząsnęła miedzianym
dzwonkiem, który oznajmił koniec śniadania, i Gabriel
nie musiał odpowiadać na pytanie, na które nie znał
odpowiedzi. Rozległ się szmer sunących po podłodze
czterdziestu pięciu krzeseł i wszyscy pensjonariusze
grupami udali się do łazienek, by umyć ręce. Chlusnęły
zakrwawione śliny do spluwaczek.
Gabriel wyszedł ostatni. Odruchowo otulił chudą szyję
szalikiem, zbyt cienkim na szwajcarską zimę, ale nie miał
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innego. Jego koniec uporczywie opadał i plątał mu się
między rękoma. Przeszkadzał nieznośnie, ale Gabriel
obiecał matce, że będzie go nosić. Jakby to miało coś
zmienić.
Rozejrzał się po białej plaży pełnej leżaków, gdzie
zamiast morza szumiały korony wysokich świerków,
a złoty piasek przysypała półmetrowa warstwa śniegu. Trzygodzinne leżakowanie. Nuda i odrętwienie.
Terapia, która zastąpiła zimne natryski, była dla Gabriela torturą i krokiem do umierania. Półletargiem
i półsnem.
W oddali dostrzegł Ester i Joachima. Nie rozmawiali.
Ona może spała, może rozmyślała, w każdym razie miała
zamknięte oczy. Joachim wyjął złotą szpilkę z krawata
i rozluźnił węzeł. Przez chwilę gładził pieszczotliwie
jedwabny szafir, po czym otulił się szczelniej kocem.
Mimo ostrego południowego słońca, padającego prostopadle na ich rozłożone na leżakach ciała, ostre zimowe
powietrze kłuło dotkliwie i nie pozwalało na rozmowę.
Gabriel poszukał wzrokiem młodej Rosjanki Anastazji.
Ona zawsze miała coś do powiedzenia. Mimo zimna,
mimo kaszlu. Nie pozwoli mu zasnąć, nie pozwoli mu
umrzeć.
Zauważył ją, ledwo widoczną pod beżowym pledem.
Dłonie schowane w białej mufce, czapka nasunięta na
przymknięte oczy. Bledziutka. Położył się obok niej
na pustym leżaku, który jakby czekał na niego. Ona
uśmiechnęła się, jakby wyczuła, że to on.
— Cieszę się, że pan przyszedł — zaszczebiotała
dźwięcznie, bez odrobiny kaszlu w zdaniu.
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— Nie powinna pani za dużo mówić, jest bardzo zimno. — Mimo całej chęci do rozmowy czuł się odpowiedzialny za jej zdrowie.
— Ja nie umiem przy panu milczeć.
— Jak trudno tak leżeć przez trzy godziny, nawet w tak
miłym towarzystwie jak pani. — Gabriel nie wytrzymał
mimo zimna, które urywało mu oddech. — Ten bezruch
mnie zabija, a nie uzdrawia.
— Naprawdę pan dobrze się czuje w moim towarzystwie? Myślałam, że panu zaszkodziłam, poruszając przy
śniadaniu temat Damy Kameliowej.
— Ależ skąd! To była bardzo ciekawa wymiana poglądów — ożywił się Gabriel.
— Panu się podoba Ester? — spytała nagle, a raczej
stwierdziła niemiły dla niej fakt.
— Skąd ten pomysł? — odpowiedział rozbawiony.
— Moja mama mówi, że jak ktoś odpowiada pytaniem
na pytanie, to nie chce odpowiedzieć.
— Albo jest po prostu zaskoczony.
— Ja i tak to wiem — odpowiedziała z pewnością
i smutkiem.
— A skąd ta wiedza? Może z tych romantycznych powieści?
— Ze mną pan tak nie rozmawia.
— No w pani na pewno nie jestem zakochany. — Roześmiał się całkiem głośno i szczerze.
— No właśnie. A ja w panu tak.
Cisza i biel. Rozbawiło go to wyznanie, tak bezpośrednie i naiwne. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Nie
wiedział nawet, co to właściwie znaczy. Nigdy wcześniej
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nie usłyszał podobnych słów, nigdy ich do nikogo nie
skierował. Nie czuł. Nie analizował. Nie czytał książek
o miłości. W Sankt Petersburgu studiował matematykę
i fizykę. Chciał być inżynierem, chciał tworzyć i budować — mosty, koleje, drogi. Wyżej, dalej, jaśniej. Być jak
Bóg, pokonać chorobę i śmierć. Miłość była uczuciem
destrukcyjnym, zabijała, podcinała skrzydła, które on
chciał mieć i na nich wznieść się na wyżyny.
— Ale tu biało, aż oczy bolą — odezwał się po chwili,
przełamując ciszę.
— Biała zaraza — odpowiedziała na jego niedorzeczne
stwierdzenie.
— Co takiego? — Nie zrozumiał.
— Mówią, że tuberkuloza to biała zaraza, epidemia
bladych rąk, bladych twarzy. Myśli pan, że krew w naszych żyłach też jest biała?
— Ja nie myślę, ja wiem, że ma pani najbardziej czerwoną z krwi, tylko jest ona jak rzeka przykryta grubą
warstwą lodu.
— A ja czasami myślę, że nie ma we mnie ani jednej
kropli krwi.
— Bzdury! — Uniósł się na leżaku. — Po prostu powinna się pani lepiej odżywiać. Dziś prawie nie tknęła
pani śniadania, a krew potrzebuje witamin, ruchu. —
Chwycił ją za rękę i zerwał z leżaka. Mufka zsunęła się
na ziemię.
— Co pan wyprawia?
Zaciągnął ją na śnieg. Natarł białym pyłem policzki.
Poczuła piekące zimno, a zaraz potem ciepło. Zanurzył
jej dłonie w śniegu.
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— Czuje pani? Czuje pani, jak ciepła jest krew w pani
dłoniach? — Trzymał je w swoich szczupłych palcach,
a one czerwieniły się od mrozu. — One nie są blade,
Anastazjo.
— Czy to miłość? — wyszeptała, patrząc mu w oczy.
— Nie, dziecko, to biologia. — Puścił jej dłonie i zaczął
lepić ze śniegu gruby wał.
— Co pan robi?
— Pani mi tu mówi o białej zarazie, o miłości, to ja
pani opowiem o białym węglu — mówił z lekką zadyszką, nie przestając lepić w zimnym śniegu. — O energii,
jaką możemy uzyskać dzięki poskromieniu biegu rzek.
O cieple i świetle bez użycia węgla i nafty.
— Pan ma gorączkę. — Roześmiała się. — Może zawołam lekarza?
— Widzi pani, jeśli odpowiednią zaporą spiętrzymy
fale wody w jednym punkcie… — ciągnął, nie zważając
na jej śmiech i groźbę interwencji medycznej, budując
swoją śnieżną zaporę u jej stóp zamkniętych w cienkich,
skórkowych trzewikach koloru ostrej czerwieni, a może
tak ostra wydawała mu się tylko w zestawieniu z bielą
śniegu — …to zmaksymalizujemy energię potencjalną
wody, którą w hydroelektrowni przekształcimy w energię
elektryczną, a ona dostarczy pani światła. Na przykład
do czytania nocą tych niezdrowych powieści.
— Pan chce zmieniać bieg rzek? Może jeszcze góry
pan przeniesie? — kpiła, trącając czubkiem trzewika jego
zaporę, która zamarzała powoli.
— Może. — Nie zaprzeczył. — Widzi pani, lekarze czasami rywalizują z Bogiem, wyrywają nas śmierci, ale na
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ogół przegrywają. Inżynier poskramia przyrodę, tworzy
nowe obiekty i zapewniam panią, że przyjemność, jaką
przy tym odczuwa, jest bliska przyjemności, jaką On
odczuwał, stwarzając świat.
— Skąd pan wie, że Bóg w ogóle odczuwał jakąś przyjemność? — zabluźniła słodko. — Może mocno się namęczył, tworząc takie stworzenie jak człowiek, i wcale
nie czuł zadowolenia z efektu.
— No, człowiek może do końca mu się nie udał, ale
nie zaprzeczy pani, że świat jest piękny i zachwycający.
Popatrzyła na rozległą, śnieżną połać, przełamaną
zielenią świerków. Na czysty błękit nieba ozłocony promieniami słońca, które zmusiły ją do zmrużenia oczu, na
wierzchołki piętrzących się w oddali gór, pokryte śnieżną
pierzyną i przypominające lody polane bitą śmietaną.
Obezwładniająca i przerażająco piękna cisza, wyobcowanie, bliskość nieba były bliskie mistycznej ekstazie,
pozwalały uciec od brudu miast, dymiących fabryk, zatłoczonych ulic pełnych brudnych dzieciaków i kaszlących sucho gruźlików, rozdających zarazki jak świąteczne
prezenty. Rewolucja przemysłowa, gwałtowny przyrost
naturalny, spadek higieny i kiełkujący nacjonalizm już
obecny przy jej kołysce — to była jej belle époque.
— Świat tutaj, na górze, owszem — przytaknęła. —
Wygląda na to, że im dalej od Boga, tym mniej On o niego dba.
— Trudno jest dbać o kogoś, kto jest daleko — odparł,
jakby o kimś myślał.
— To dlatego chce pan wrócić na dół? Aby być bliżej
tej osoby? — Zdenerwowała się i zaczęła kopać ze złości
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białą zaporę śniegu, jakby to była właśnie ta przeszkoda
uniemożliwiająca pokochanie jej, Anastazji. Za młodej,
za głupiej, za rosyjskiej.
— Bliżej kogo? — Nie zrozumiał.
— Nie wiem. A może po prostu dalej ode mnie? —
Kopała coraz skuteczniej szczupłą nóżką, choć zapora
była już mocno zamarznięta.
— Niech pani przestanie, chodźmy na leżaki, powinna
pani odpocząć.
— Pan mnie traktuje jak dziecko, a jest pan ode mnie
tylko o dwa lata starszy — protestowała, ale szła posłusznie za nim, gdyż ujął jej rękę w swoją dłoń. Obie były
zimne, nie wiadomo, czyja bardziej, ona jednak czuła
drażliwie przyjemne ciepło.
— Naprawdę? — szczerze się zdziwił. — Pani? Taki
kurczak?
— Mam prawie dziewiętnaście lat — obruszyła się, kładąc się na leżaku i chowając pod pledem drżące ciało. —
Dokładnie za osiem dni, jakby to pana interesowało.
Milczeli chwilę, każde osobno, każde w swoim świecie.
Ona jeszcze urażona, drżąca z zimna, on nieświadomy jej
gniewu, pogrążony w myślach zupełnie przyziemnych.
Przerwane studia, kariera inżyniera, chęć powrotu do
rodzinnego domu, do matki i braci.
— Tu jest pięknie, Anastazjo, zgadzam się z panią, ale
nie wolno nam tu zostać. Trzeba wyzdrowieć, wrócić na
ziemię i żyć.
— A do czego ja mam wracać? — zapytała z żalem. —
Do narzeczonego, którego nie kocham, do rodzenia dzieci i prowadzenia domu? To pan nazywa życiem?
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— Na pewno nie nazwę życiem choroby, a jeśli pani
tu zostanie, to nigdy pani nie wyzdrowieje.
— Może ja wcale nie chcę wyzdrowieć? Tu jest mi
dobrze.
— Jest pani bardzo wygodna.
— Jestem — potwierdziła.
— Czy pani nie widzi, że ten pozorny szacunek i współczucie, jakie budzi pani i jej choroba, to tak naprawdę
pani upadek i hańba? Po co to pani? Tyle cierpienia za ten
drobny przywilej nieposiadania dzieci? To jakiś luksus,
bycie chorą? Proszę wrócić, powiedzieć matce, że nie
kocha pani tego mężczyzny, i urodzić dziecko komuś,
kogo pani pokocha.
— Może panu? — Niby żart, niby poważna propozycja.
— Anastazjo. — Nie roześmiał się tym razem,
ale usiadł na leżaku i chwycił ją za dłonie. — Proszę mi obiecać, że pani wyzdrowieje i wróci tam, na
ziemię. — Wskazał wzrokiem dolinę pełną małych
domków z czerwonymi dachami, ledwie widocznych
w oparach mgły. — Proszę to zrobić dla mnie, bo ja
na pewno tu nie zostanę, a chciałbym panią jeszcze
kiedyś zobaczyć.
— A jak tam wrócę, ożeni się pan ze mną?
— Ja ożenię się tylko z Polką, Anastazjo.
— Z jaką Polką? — Nie zrozumiała.
— Obywatelką Polski.
— Polska? Przecież nie ma takiego kraju. Tak mówi
moja mama.
— Ale są Polacy i są Polki.
— Tak bez kraju?
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— Ojczyzną jest na przykład język.
— Pan mówi po polsku?
— Oczywiście. Nie tylko mówię, ale piszę, myślę i czuję
w języku polskim.
— Ach, to pan coś czuje? — ironizowała. — Myślałam,
że umie pan tylko liczyć i budować mosty.
— A pani ciągle swoje.
— Mało czuły ten wasz język — stwierdziła.
— Tak? Czytała pani Mickiewicza?
— Czytałam. Ale to nie był Polak, napisał przecież
Litwo, ojczyzno moja… — zacytowała po francusku.
— Och? Czytała pani? — Był szczerze zdziwiony i zaskoczony.
— Mama miała jego tomik, nawet z dedykacją, ale po
francusku.
— Adam Mickiewicz był Polakiem, pisał po polsku,
miał polskie nazwisko, polskich rodziców.
— I polską żonę? — spytała z niejakim przekąsem.
— Zgadza się.
— Mama mówiła, że to Żydówka i wariatka, poza tym
nigdy się z nią publicznie nie pokazywał, choć była piękną kobietą, córką pianistki z naszego miasta.
— Skąd pani wie, że była piękna?
— Mama mówi źle tylko o pięknych kobietach. A ten
Mickiewicz to nawet ją adorował w Paryżu, ale był już
stary i brzydki, a mama była zaręczona. Ale gdybym
była córką Mickiewicza, to pewnie by się pan ze mną
ożenił… — Rozmarzyła się.
— Pani jest naprawdę zabawna, Anastazjo. — Roześmiał się szczerze. — Z panią nie można się nudzić.
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— Tylko tyle?
— Aż tyle! W towarzystwie pani Ester na pewno by
mi się to nie udało.
— To ja już wolę, aby pan się ze mną nudził.
— A pani ciągle swoje, ale robi to pani doprawdy uroczo. — Był szczerze ubawiony.
— Gabrielu, jeśli język to ojczyzna, to ja się dla pana
nauczę polskiego — zadeklarowała. — I będę Polką.
— A co na to caryca matka? A może rodziców pani
też zmieni i nazwisko? Najpierw niech pani przytyje
i wyzdrowieje, bo w takim stanie nie udźwignie pani
takiego mezaliansu. Mickiewicz był przynajmniej poetą,
a ja tylko buduję mosty.
— Mosty łączą…
— Ale nie Polskę i Rosję, zapewniam panią, takiego
mostu nawet ja nie wybuduję. O… Proszę się szykować, pielęgniarka idzie po panią. — Wskazał na
białą postać w fartuchu i czepku, całkowicie wtopioną
w krajobraz.
— I tak pana kiedyś pocałuję — szepnęła do Gabriela
po rosyjsku, aby pielęgniarka nie zrozumiała.
— Nie wątpię! — krzyknął za nią, patrząc, jak oddala
się powoli w swoich czerwonych trzewikach.

* * *
— Uśmiechasz się — mówi, gdy ich spojrzenia spotykają
się we wspólnym łóżku.
— To mój ulubiony sen — odpowiada.
— Tak?
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— Może kiedyś ci opowiem… — obiecuje, przymykając oczy, jakby jeszcze tam, pod powiekami, mogła
znaleźć resztki przerwanego snu.
Kiedyś — to słowo nie brzmi już jak obietnica. Brzmi
niebezpiecznie. On go nie lubi, ucieka od jakiejkolwiek
werbalnej manifestacji przyszłości. Wie, że jej nie ma dla
niego, dla niej, dla nich. Nie ma odkładania na później.
Czy jutro to już kiedyś? Nie chce się bać, ale przeraża go
nawet jutro. Woli teraźniejszość, wolałby dziś.
— Może dziś wieczorem. — Uśmiecha się już smutniej.
— Przygotuję śniadanie — mówi on i wstaje z łóżka
w cienkiej piżamie w lekko zielonym odcieniu. Unika
pasków. Nie nosi piżam w paski, koszul w paski, choćby były cienkie jak pajęcze nitki, krawatów w paski
choćby z najlepszego jedwabiu. Ani podłużnych, ani
poprzecznych. Właściwie to już dla niego bez różnicy,
ale ona nadal boi się ciała naznaczonego pasami. Nawet przejście dla pieszych budzi jej lęk. Nawet teraz.
Jeszcze teraz.
Kiedy wychodzi z sypialni, ona znów zamyka oczy,
słuchając skrzypiącej lekko podłogi. Jego kroki tak podobne do kroków ojca, tak samo skrzypiała podłoga,
kiedy w nocy wracał do swojego łóżka z sypialni mamy
lub z sypialni innej kobiety. Kroki Adolfa cichną, kiedy
wchodzi do kuchni, chłodna posadzka nie skrzypi. Obraz ojca znika tak szybko, jak się pojawia, zanim zdąży
zaniepokoić, zanim wywoła kolejny obraz, kolejną fotografię z albumu przeszłości, już przecież pociętego przez
bezlitosną pamięć, spalonego na popiół i wyrzuconego
do śmieci.
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