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          SZPACZEK 

          (kategoria: dorośli) 

 

Bliskie nieznajome 

 

 Siedzę koło ciebie na łóżku. Łóżko stoi w fatalnym miejscu - znawcy feng-shui (a 

właściwie siatki bagua) kazaliby je przestawić. Powinno stać w kącie, wzdłuż ściany. Tam są 

strefy związku i twórczości. Na pewno powinno tam stać. Na półce stoi ostatni kwiatek - 

fiołek alpejski, którego jakimś cudem udało mi się nie zasuszyć. W strefie związku, 

twórczości oraz rodziny i dzieci powinno być coś żywego. Łóżko nie powinno stać pod 

oknem, bo od niego wieje zimą, mroźnym, wilgotnym powietrzem. Kiedy na nim sypiałam 

regularnie, musiałam przykrywać się na ramię, prawie po samo ucho, żeby nie czuć chłodu. 

No i kaloryfer. Bardzo niezdrowo jest spać przy kaloryferze. Gorące powietrze wysusza 

śluzówkę w nosie i ustach, w nocy ciągle chce się pić; człowiek wstaje wiecznie zmęczony i z 

bolącą głową. Łóżko nie może stać pod oknem, koło kaloryfera! Kilka razy oparzyłam sobie 

stopę. Nie wiem jak udało jej się wydostać spod kołdry i grubego koca, ale wydostała się i 

przytknęła do rozgrzanego jak piec żeliwnego kaloryfera. Po chwili budziłam się sycząc, 

próbowałam rozmasować bolące miejsce. Nigdy nie wiedziałam, czy wstać i przyłożyć coś 

zimnego, żeby nie bolało i żebym znowu mogła zasnąć, czy zostać w łóżku, przeczekać i 

spróbować szybko zasnąć, bo jest środek nocy i wiadomo, nie chce się wstawać. Jak się 

rozbudzę nie mogę zasnąć; rozbudzam się bardzo szybko. Mam problemy ze snem, ogólne. 

 W oknie wisi długa firanka, mama uważa, że krótkie są nieładne, chociaż tu idealnie 

pasowałaby krótka, nie przeszkadzałaby przy rozkładaniu łóżka i ścieleniu pościeli. Na 

firance są listki - koniuszek jednego łączy się z ogonkiem następnego (poprzedniego?) i tak 

cały czas. Dotykają siebie w niezliczonej ilości rzędów. Jeden rząd w kombinacji góra listka 

do góry, drugi - góra listka na dół i tak naprzemian. Liczę powoli, zakładki na firance trochę 

mi w tym przeszkadzają, miejscami firanka faluje się tak, że nie widzę dokładnie wszystkich 

rzędów. Przy czterdziestym szóstym gubię rachubę. Niby nic specjalnie odkrywczego ani 

dekoracyjnego w tym wzorze nie ma, ale patrzenie na niego mnie uspokaja, a spokój jest w tej 

chwili bardzo ważny. 

 Patrzę na Ciebie. Nieśmiało kładę rękę na kołdrze, ale nie dotykam Twoich stóp. Za 

daleko siedzę, albo Ty jesteś za krótka. Masz ledwo metr wzrostu. Próbuję jeszcze raz, ale 

znowu Cię nie dotykam. Patrzę. Masz najpiękniejszą twarz na świecie. Okrągłą, jeszcze 

bardzo dziecinną, nieco pucołowatą. Idealnie skrojone usta w kolorze dojrzewających wolno 

malin są szczelnie zamknięte, przez co nie widać białych jak śnieg zębów. Idealnych, jak 

wszystko w Tobie. Jasne włosy rozsypały się na poduszce w białej poszewce - moja mama 

nie uznaje innego koloru pościeli; gdyby nie żółty koc, który kupiłam z pierwszej wypłaty, 

łóżko tonęłoby w chłodnej bieli. Przysiadam bliżej. Gdyby spod kołdry wystawały Twoje 
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malutkie dłonie, jednej chciałabym dotknąć. Ale nie wystają. Jesteś szczelnie przykryta. 

Zastanawiam się czy masz cienie pod oczami. Mogłabyś mieć, ja mam, takie z niewyspania, 

zmęczenia. Przyglądam Ci się uważnie. Mimowolnie się uśmiecham. To przez te długie 

rzęsy, masz cienie pod oczami. Właściwie to masz cienie do połowy policzków. Księżniczko 

o najdłuższych rzęsach na świecie.  

 Gładzę koc koło twoich stóp. Ma krótkie, miękkie włoski. Pasuje do ścian. Zawsze 

chciałam, żeby ściany w tym zimnym pokoju były pomalowane na ciepły, optymistycznie 

nastrajający kolor. Nawet klosze w żyrandolu są żółte; pamiętam dzień, w którym kupiłam go 

z tatą, w sklepie którego od dawna już nie ma. Mieliśmy dokupić zapasowy klosz, na 

wypadek, jakby któryś się stłukł, ale zawsze gdy byliśmy na zakupach, zapominaliśmy o tym. 

Na szczęście (a może nie) żaden do dzisiaj się nie stłukł. Nawet lampka na biurku, przy 

którym całe studia pisywałam prace, jest żółta. Wszystko jest żółte, jak w Zazdrości i 

medycynie Choromańskiego. Dla mnie żółty to kolor słońca, radości i optymistów, nie 

chorobliwej zazdrości.    

 Ty leżysz, ja siedzę koło ciebie, tak całkiem zwyczajnie, na łóżku, na którym spałam 

jako dziecko, w moim dziecięcym pokoju, w domu moich rodziców. Zastanawiam się jaka 

jest pogoda. Chętnie wstałabym i zerknęła za okno, ale nie mogę się ruszyć, czuję, że to by 

było teraz nie na miejscu. Wydajesz się być takim spokojnym dzieckiem, kiedy leżysz bez 

ruchu. Pozory mylą, czasem bardzo. W uchylonych drzwiach staje moja mama. Nie patrzy na 

nas. Jest przygnębiona, bardzo obca. Patrzę na nią. Zastanawiam się, czy nie powinnam Cię 

obudzić. Pod kocem wyczuwam Twoje chudziutkie kolano. Nie mogę nic powiedzieć. Głos 

utknął mi w gardle i nie pójdzie dalej. Nie chcę budzić Cię gwałtownie, wiem, że tego nie 

lubisz. Nie mam odwagi budzić Cię w ogóle.  

- Już czas. Musimy iść. Wszystko gotowe. Pozwól ją zabrać. 

 Mówi to, czego siedząc koło Ciebie, nie odważyłam się ani razu pomyśleć. Wyraziła 

to, czego nie mam odwagi nawet pomyśleć. Przecież nie żyjesz. Pod kołdrą i kocem jesteś 

zimna, jak bryła lodu. Nie masz rumieńców, nie wiercisz się jak zawsze kiedy śpisz. Nie 

uleżałabyś w tej idealnej pozycji nawet minuty. Nie zobaczę już nigdy twoich zębów w 

uśmiechu, nie usłyszę jak płaczesz. Nienawidziłam Twojego płaczu. Od początku. Nie 

mogłam znieść tego, że płaczesz ciągle i o wszystko; byłaś we mnie, tworzyłyśmy idealną 

symbiozę, jest między nami jakaś nieprawdopodobna więź, a nie umiemy się nijak 

porozumieć. Ty wymuszasz płaczem, ja matka z tygodniowym stażem nie wiem co robić. 

Najczęściej też płaczę, jeśli po zaspokojeniu wszystkich Twoich potencjalnych potrzeb nie 

przestajesz płakać. Jesteś moją córką i kimś zupełnie obcym. Karmię, przewijam, ubieram 

drugą parę mikroskopijnych skarpet, przykrywam kocykiem, noszę, bujam w wózku, znowu 

karmię, wkładam do huśtawki kupionej specjalnie dla ciebie. Dalej płaczesz. Drzesz się tak, 

że nie wierzę, że takie malutkie dziecko może wydawać tak intensywne dźwięki. 

Niemowlęcia nie wolno zostawiać samego, bo może się zadławić, zakrztusić, udusić własną 

śliną, doznać skurczu krtani. Ale ja muszę wyjść na chwilę do łazienki, być sama. Wyjść i 

usiąść gdzieś, gdzie nie będzie słychać twojego płaczu w takim natężeniu. Jesteśmy jak 

zwykle same. Ty i ja. Bliskie nieznajome. Twój tata wróci dopiero za cztery godziny. 

Chciałabym, żebyś zasnęła, mogłabym coś zjeść, może umyć włosy? Nie, włosy nie, bo 

muszę móc monitorować, co się z Tobą dzieje. Myślę o tym, że jeszcze kilkanaście dni temu 

panowała tu absolutna cisza. Nie musiałam dostosowywać spożywania posiłków do niczego 

oprócz natężenia głodu. Nikt nie decydował kiedy usiądę, obudzę się i zasnę. Byłam wolna i 

zdolna do decydowania o sobie - co chętnie robiłam. Całymi dniami zastanawiałam się jaka 

będziesz. Oglądałam zdjęcia usg, wyobrażałam sobie jaką będziesz mieć twarz, włosy, oczy. 
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Wstaję i idę do Ciebie. Chcę zobaczyć twoje oczy, twarz, to na co czekałam tak długo. Masz 

tylko mnie, jestem za ciebie odpowiedzialna. Dalej płaczesz. Biorę cię na ręce. Kładę Twoją 

główkę na moim ramieniu. Płaczesz trochę ciszej. Nie uwierzyłabyś nigdy, jak ograniczoną 

masz matkę i jak późno zrozumiałam, że płaczesz, bo potrzebujesz mnie, mojej bliskości, bo 

chcesz żebyśmy były razem. Potem przeniosłaś tę potrzebę na tatę. Kiedy się nauczyłaś 

mówić i pytałam, czy chcesz coś robić z mamą czy tatą, mówiłaś, że i z mamą i z tatą, 

wdrapywałaś się nad ranem na łóżko i kładłaś między nas, za każdym razem gdy 

przytulaliśmy się przy tobie, przytulałaś się do nas. 

 Łapę cię za ramię. Jest dziwnie sztywne, chłód czuję przez bawełnianą bluzeczkę. 

Płaczę. Płaczę głośno. Wyję jak zarzynane zwierzę. Nie panuję nad tym, nie chcę nad tym 

panować. Próbuję cię poruszyć, obudzić, potrząsnąć tobą. Nie możesz mnie zostawić. Nie 

możesz! Co ja zrobię teraz bez ciebie? Z szafą miniaturowych sukienek, pokojem pełnym 

zabawek, w moim domu nie ma miejsca, w którym nie ma śladu Twojej obecności. Co ja 

będę robić? O kogo będę się troszczyć? Z kim chodzić na spacery, plac zabaw i do piasku. 

Mamy tyle zabawek do piasku. Kto będzie spał teraz w pościeli w księżniczki? Nie chcę żeby 

każda twoja rzecz była pamiątką i relikwią. Nie chcę mieć relikwii. Chcę mieć dom rzeczy 

którymi się bawisz, bałaganisz, brudzisz, rozrzucasz, niszczysz; dom rzeczy z których 

wyrośniesz. Chcę żebyś kiedyś wyrosła ze mnie i taty, żebyś żyła swoim życiem, miała 

rodzinę, psa, którego nie chcemy ci kupić. Nie możesz mnie zostawić. Nie możesz!       

-  Już czas. - To prawdopodobnie moja mama; prawdopodobnie, bo tak obca mi, nie była 

nigdy. Patrzę na nią z niedowierzaniem. Sama nie wiem na co ten czas. Na co mamo? Bo do 

tej chwili to był czas na radość, młodość, na życie. Nie patrzysz mi w oczy. Nie mamy już 

wspólnoty przeżyć i doznań. O jedno cię przegoniłam, o jedno jestem starsza chociaż jestem 

twoją córką. Matko której dzieci żyją. Wszystkie. Moje jedno jedyne... 

 Wstaję gwałtownie. W tylu sprawach się w życiu nie zgadzałyśmy, często umiałam 

stawić ci czoła, wyrazić swoje zdanie. Nie zgadzam się z tobą. Wiem, że już czas na pogrzeb, 

że umarłych trzeba grzebać, że to chrześcijański obowiązek. Wiem, bo tak mnie wychowałaś, 

ale to jest moja córka. Patrzę na ciebie, nie wiem dlaczego, tego nie rozumiesz. Mamo. Może 

jakbyś nie była taka chłodna byłoby mi łatwiej. Mogłabyś spróbować mnie przytulić. Zawsze 

przytulałam moją córeczkę, kiedy płakała, kiedy była smutna, czuła się pokrzywdzona, coś ją 

bolało. Przytulałam ją ciągle, cały czas. 

- Nie możesz mi jej zabrać, słyszysz, jak ją teraz zabierzesz, nigdy jej nie zobaczę. Rozumiesz 

mamo?  

 Nie można nie widzieć swojego dziecka. Nie można zapomnieć jak wygląda, dziecko 

nie może być tylko wspomnieniem. Widzę, że nie rozumiesz. Stoisz koło mnie tak, jakby 

mnie tu nie było. Odwracasz twarz. Nie wiem, czy nie możesz patrzeć na mój ból, czy boisz 

się, że na rozpacz taką jak moja nie znasz lekarstwa. 

- Ona jest moja mamo. 

- Była twoja, teraz trzeba... 

 Zatykam uszy, nie chcę słyszeć, co mówisz. Nie była, nie. Jest. Ona jest moja. Była 

moja od początku, cały czas, zawsze będzie moja. Jesteś matką i nie wiesz, że matką się jest 

zawsze? Zamykam oczy, osuwam się na kolana. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc. 

Wiem o tym. Gdybyś nie mogła, nie przyszłabyś tu do nas. Nikt poza Tobą się nie odważył, 

nawet jej tata, mamo. Nie odwracaj się. Widzę ją przez łzy, jak leży na łóżku. Kocham ją, nic 
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tego nie zmieni, nie umiem wyobrazić sobie bez niej dnia, a miałabym jej już nigdy nie 

zobaczyć? Nie wiem co mogłabym robić bez niej do wieczora, nie wiem, co robić w tej 

chwili. Nie wiem, jak miałabym żyć mamo. Zanoszę się płaczem. Łapę cię za rękę, żywą i 

ciepłą. Wiem, że to co się stało jest nieodwracalne, mówisz to całą twoją osobą. Dziwię się, 

że nie płaczesz. Nad moim dzieckiem, nade mną. Mamo. 

- Mamo, poroś tego Boga, tego do którego się modlisz, żeby mi ją oddał. Mamo... 

 Tyle chciałabym powiedzieć, ale nie mogę. Słowa znowu nie chcą wyjść z mojego 

gardła. Oddam wszystko. Wszystko. Czego może chcieć w zamian Bóg, który zabiera mi 

jedyne dziecko? Mamo, przecież to był początek życia, nie koniec. W tym nie ma żadnej 

logiki. To na pewno jakaś pomyłka, na pewno da się to jakoś odwrócić, może coś zmienić, 

zamienić, mamo...  Nie ma rzeczy, której nie zamienię na moją córkę. Na moją żywą córkę. 

Łącznie ze mną. Ja przede wszystkim, mamo... 

*** 

 Próbuję otworzyć oczy; ostre światło świeci mi prosto w twarz. Nie zasunęłam zasłon, 

myślę mimowolnie. Próbuję ocienić oczy dłonią. Mam mokrą twarz. Ze zdziwieniem 

oglądam wilgotny wierz dłoni. Oddycham ciężko, pomimo, że dopiero się obudziłam.  

- Czemu płaczesz mamo? 

 Para niebieskich oczu przygląda mi się ciekawie. Przekrzywiasz główkę ze 

zdziwieniem, jak żółtodzioby szpaczek; przytulasz lalę, z którą zawsze śpisz. Masz piżamkę 

za szeroką w ramionach. Boję się ruszyć. Patrzę na ciebie. Jestem u siebie w domu, we 

własnym łóżku. Jesteśmy same, tata jest w pracy?   

-  Pierwszy raz widzę, żeby dorosły płakał, wiesz? Dorośli nie płaczą. A już na pewno nie 

kiedy śpią. Wiesz??? 

 Przeciągasz to ostatnie "sz" w nieskończoność, delektujesz się jego świszcząco-

szeleszczącym brzmieniem. Odbijam się w twoich oczach; widzę, że bardzo źle wyglądam. 

Łapię za rękaw twoją laleczkę. Ma miękkie różowe ubranko, plastikowe dłonie. 

- Przytulić cię mamo? - kiwam głową z aprobatą - Ale tylko wtedy, kiedy obiecasz, że już nie 

będziesz płakać. 

- Nie będę. - przytulam Cię, świat dalej rozpływa się we łzach... 

  

  

  


