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W moich wspomnieniach migocze pewien fragment lata,

nieostry i ulotny jak refleks na rzece. Zmienia kształt w zależności od chwil, w których go przywołuję. Kiedy zapominam o bieżących sprawach, wychodzę na niewiel-

ki balkonik i myślę o potworze. Jego tajemnica wciąga
mnie jak nurt pobliskiego strumienia niosący jesienne
liście. W Próchniku też był taki strumień. Zdawał się rozdzielać rzeczywistość i iluzję. Iluzją była nasza wieś, a rzeczywistością – świat poza jej granicami.
Po naszej stronie strumienia czas płynął inaczej.
Wiedziałam, że mija, ponieważ dostrzegałam jego skutki: przeplatankę dni i nocy, brudzące się ubrania, śmieci
pojawiające się na ulicach, samochody parkujące w innych
miejscach. Nie umiałamgo

jednak uchwycić, oszacować.

Jakbym znalazła się pod narkotycznym wpływem miejsca, które przywłaszczyło sobie moje istnienie, zamroziło
je niczym w bursztynowej masie.
Wakacje to okrutne kłamstwo, na które nabieram się
od lat. Wpierw ciepłe dni zwodzą lenistwem i swobodą, a później odbierają pamięć o tym, jak wygląda zwykłe
życie. Kiedy wychodziłam na balkonik w gospodarstwie,
wydawało mi się, że jestem zawieszona w pustce. Patrzyłam
przed siebie, rozmawiałam przez telefon z mamą, a po rozłączeniu się czułam zaniepokojenie. Iluzja nie może trwać
wiecznie, za kilka tygodni się rozpłynie. Będę musiała wrócić do domu.
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Wiedziałam, że rodzice się rozwodzą, ale ten fakt przepływał obok mnie.
Pojmowałam go intelektem, lecz nie sercem. Opowiedziałam o tym babci,
a ona stwierdziła, że Polacy niepotrzebnie uważają ,,czucie” za coś konkretnego,a intuicję za namacalną. U Holendrów byłoby to nie do pomyślenia. Dla
nich przekonania, które wynikają z emocji, należą do świata zabobonów.
– To polska uroda – powiedziała. – Jesteśmy romantyczni. Goście lubią
naszą emocjonalność, ale nie chcą doświadczać jej codziennie. Dlatego przyjeżdżają na weekend albo dwa.
Rozwiesiła

prześcieradła,

przypięła

je

klamerkami

i

odwróciła

twarz w moją stronę.
– Romantyzm nie jest dobrym sposobem na życie. Może teraz myślisz, że jest inaczej. Twojej matce też się tak wydawało. Raz oddała się
namiętności. To był raz, który sprawił, że w jej brzuchu zaczęło kiełkować
życie. Raz, przez który zdecydowała się na ślub. Piękne, że namiętność powołała cię do życia. Jednak ta sama siła może to życie niszczyć. Tak jak
niszczy teraz małżeństwo twoich rodziców.
Babcia zarabiała na życie, wynajmując pokoje. Była w tym na tyle dobra, że od lat napływały do niej rezerwacje z całego świata. Jej dworek w Próchniku przyciągał zarówno gości z Polski, jak i obcokrajowców,
których zwabiła obietnica wiejskiego życia. Tych ostatnich, w przeciwieństwie do Polaków, łatwiej było zadowolić.
Tego popołudnia zjawiły się rodziny z dziećmi – jedna spod Karpat, druga z Ciechocinka. Od razu dały wyraz niezadowoleniu. W telewizji pokoje
wyglądały na przytulniejsze, a łóżka na bardziej wygodne. Słuchałam ich
narzekań w trakcie wycieczek po domu, które organizował przyjaciel babci.
Wyjaśniał, że pasjonująca historia dworku może wynagrodzić brak udogodnień. Gdy zatrzymał się przy największym pokoju, wspomniał, że w dawnej Polsce, gdy pradziadek grał na instrumentach,w takich pomieszczeniach
małżonka jegomościa paliła fajkę.
Jedno z dzieci oznajmiło:
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– Paliła zioła.
– Tak – odparł pan Arek – zaprosiła Maryśkę i paliły… ale tytoń.
Sprowadzany z Czech albo ze Słowacji…
Wtedy chłopiec doznał olśnienia i wykrzyknął:
– Z Indii!
Rozległy się śmiechy. Syn letników, uradowany skupioną na sobie uwagą,
wskazał palcem na wysoki obiekt za oknem, ledwo widoczny przez zieleń
oplatającą szybę.
– A to?
– Domek ogrodowy sąsiada – odparł przyjaciel babci. – Robi za składzik na kajaki. Dobrze mówię, Sabinko?
– Raczej za garaż.
– Wygląda jak zamek – stwierdził chłopiec.
Goście spojrzeli na drewnianą konstrukcję ukrytą za szeregiem drzew.
Mogła być równie dobrze stadniną, magazynem, jak i wypoczynkową altanką.
Dach pokryto blachą, ściany obito drewnem w barwie złotego dębu. Jedynie
dziecięca wyobraźnia potrafiła dopatrzeć się w tym czegoś królewskiego.
Kiedy letnicy poszli dalej, pociągnęłam babcię za rękaw i spytałam,
czy mogę zobaczyć ten obiekt od środka. W odpowiedzi pokręciła głową.
– Tam niczego nie ma. Ten garaż jest jak zamek, a w zamkach często
mieszka potwór. Nie naruszaj jego spokoju.
Domek nie pasował do otoczenia w takim stopniu, że wzbudzał rozdrażnienie na równi z ciekawością. Zniszczony, ale i zdeterminowany,
by trwać. Być może to mnie do niego przyciągało.
Zagraniczni goście byli najbardziej interesujący. Przyjeżdżali z rodzinami, uzbrojeni w aparaty i telefony komórkowe, po czym informowali
znajomych w mediach społecznościowych, że spędzają czas w miejscu zachwycającym odmiennością.
Zwykle wiedzieli o naszym kraju niewiele ponad to, co zapamiętali
z zajęć historii i przeczytali w prasie. Zapytani o skojarzenia, wspomina-
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li o niedźwiedziach polarnych, nieświadomi, że zrażają do siebie miejscowych.
To Polacy częściej doceniali liczne nawiązania do kultury ukryte w wystroju
rezydencji. Co któryś z gości zagajał z miną osoby wtajemniczonej:
– To prawdziwy dworek szlachecki?
Wtedy otrzymywał wyrozumiałą odpowiedź, że w tym rejonie dworki
zaczęto budować w dwudziestym wieku. Opowieści o starszej pani palącej
fajki były przekłamane. Pomieszczenie wzorowano na dawnych pokojach, ale
dom był w rzeczywistości projektem grupy przyjaciół ze studiów. W trakcie wieloletniej pracy młodzieńczy entuzjazm wyparował i z siedmiu
osób zaangażowanych w budowę zrobiły się dwie: babcia i jej przyszły
mąż. Aby go utrzymać, musieli zacząć wynajmować pokoje, co nie zawsze
się udawało.
Interes zaczął się kręcić później, gdy dworek zyskał rozgłos za sprawą
dokumentu o rodzimym folklorze. Praca zaliczeniowa studenta filmówki,
mojego kuzyna, nie zdobyła uznania promotorów z uczelni, ale po wrzuceniu na YouTube’a w ciągu czterech dni zyskała prawie pół miliona
wyświetleń. Profesjonalny montaż, piękne ujęcia i interesujący temat sprawiły, że pisały o niej największe portale internetowe.
Gdy Michał został zaproszony do programu śniadaniowego, przyznał, że do ukazania polskiej tradycji ludowej zainspirowała go działalność
babci. ,,Pokochałem Polskę nie dzięki zajęciom w szkole, ale dzięki dziadkom” – te słowa pojawiły się następnego dnia w kilku dziennikach, opatrzone komentarzem na temat systemu oświaty i jego błędach w kształtowaniu tożsamości narodowej młodych ludzi. Temat podchwyciła telewizja, co
wpłynęło na popularność próchnickiego ,,dworku szlacheckiego” – wyjątkowego miejsca, w którym można spędzić czas w otoczeniu pięknej przyrody, słuchając z radia kultowych polskich utworów, oglądając ekranizacje
lektur i czytając poezję patriotyczną. Słyszałam, jak babcia mówiła podczas
wywiadu:
– Ludzie wracają do korzeni, do wielkich narodowych zrywów. Z tego
samego powodu oglądają seriale historyczne. Dwudziesty pierwszy wiek
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jest pusty, nudny. Brakuje w nim wartości, nad którymi można się pochylić.
Okoliczności były sprzyjające, ale nie każdy potrafiłby je przekuć w dochodowy biznes. Babci się udało. Po śmierci dziadka, kiedy przez jej ręce
zaczęły przepływać coraz większe sumy pieniędzy, porzuciła zakład krawiecki i zwiększyła ceny za pobyt. Nawiązała również współpracę z pewnym
dziennikarzem. Ustaliła, że wyemituje w jego programie spot reklamowy.
– Storytelling – mówiła do sąsiada zza płotu. – Wie pan, to opowiadanie historii w reklamie. Agencja powiedziała, że dworek wygląda jak z Pana
Tadeusza. Tak przedstawią go w telewizji.
– Za ile panią skasowali?
Nazywałam

tego

mężczyznę

,,panem

Smokingiem”

ze

względu

na elegancki ubiór, który przyozdabiał go bez względu na to, czy sąsiad wracał z pracy, czy też poruszał się po domu. Wyjątkiem był ogród, lecz i wtedy pan Smoking wydawał się nierealnie czysty, przygotowany na spojrzenia
mieszkańców.
Był sołtysem Próchnika. Z babcią łączyłago obustronna sympatia, jednak nie bezinteresowna. Babcia należała do kobiet, które mogły poszczycić się rozległą siatką znajomych i brakiem prawdziwych przyjaciół.
Mówiła, że przyjaciele nie odgrywają dużej roli w interesach. Zbyt często
obracają się w środowiskach podobnych do naszych, przez co nie potrafią dotrzeć do ludzi z innych kręgów. Ona krążyła wokół każdego mieszkańca Próchnika. Tworzyła świat, który obejmował wszystkie inne światy,
lecz nie wiązał ich ze sobą.
Tego wieczoru, gdy siedziałam w pokoju na drugim piętrze, słyszałam
przez otwarte okno, jak babcia zdaje relację panu Smokingowi. Mieszkańcy
są wdzięczni za wyremontowanie wiejskiej świetlicy. Chcieliby, aby stworzono obwodnicę, która połączy węzły komunikacyjne Próchnik – Załom.
Pan Smoking kiwał głową i co kilka chwil zerkał z irytacją na swojego syna.
Jeremiasz kopał piłkę i uderzał nią o płot. Ojciec pochylił się nad nim i zaproponował, by pobawił się z ,,tą uroczą dziewczynką, Weroniką”. ,,Ona jest
dziwna” – odparł wzmocniony przez mutację głos, ale nie minęła minuta,
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kiedy Jeremiasz pobiegł w stronę rezydencji.
Kiedy zniknął z pola widzenia, babcia z panem Smokingiem zmarszczyli
czoła. Nagle zaniepokojeni, wymienili szeptem kilka uwag, aż sąsiad powiedział głośno:
– Bez przesady, można pozbyć się kłódki. Myślisz, Sabinko, że ktokolwiek się tam zbliży, jeżeli nie jest głupcem?
– A mało mamy głupców w okolicy? – spytała babcia.
Przymknęłam okno i usiadłam przy drewnianym stoliku, kiedy Jeremiasz
wszedł do pokoju. Stanął na środku i zmarszczył nos. Zawsze patrzył na mnie
tak samo: pogardliwie. To spojrzenie nie dzieliło ludzi na lepszych i gorszych. Wszyscy byli tymi gorszymi.
Spojrzał na leżący przede mną blok techniczny i kredki.
– Co rysujesz? – spytał.
– Potwora – odpowiedziałam.
Garaż był prezentem z niespodzianką. Mógł skrywać cokolwiek.
Wyobraziłam sobie monstrum miotające się w pomieszczeniu, szukające
szpary, by przecisnąć się na zewnątrz.
Jeremiasz przyjrzał się pracy i oznajmił:
– Źle to robisz. Potwór powinien mieć dwie głowy i żółte oczy,
i większe zęby.
– Widziałeś go?
– Tata mi opowiadał.
– To dlaczego go nie zabije?
– Potwór też ma prawo do życia. Nie jest potworem z wyboru, co nie?
– Może jest.
Jeremiasz popukał się w skroń. Ten gest upodobniłgo do pana Smokinga.
– Pomyśl. Widocznie nie można go zabić. To byłoby za proste.
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Przecież nie trzymaliby potwora w roli zwierzątka domowego.
Spojrzałam na rysunek. Co do jednego przyznałam Jeremiaszowi rację. Nie potrafiłam narysować potwora. Roztarłam akwarelowe kontury do przesady, jak gdyby rozciągając linie, mogłabym rozciągnąć możliwości interpretacji jego wyglądu.
Każdy kolejny dzień spychał mnie kilka kroków w głąb morza roślin.
Każdego wieczora wydłubywałam z ubrań rzepy z zamiarem, że następnego
ranka bardziej zbliżę się do altanki. Czasem towarzyszył mi syn polskich gości – ten sam, który wspomniał o indyjskim pochodzeniu ziół. Dowiedziałam
się, że ma na imię Czarek i razem z ojcem podróżuje w wakacje na rowerach.
Przejechali na nich ponad sto kilometrów. Rozkazałam małemu: ,,Obserwuj”,
chociaż nie wiedziałam, do czego odnosiła się ta wskazówka.
On pierwszy dostrzegł, że kłódka zniknęła. Powiedział mi o tym. To był
piątek trzynastego sierpnia. Dziesięć dni po tym, jak dowiedziałam się o istnieniu potwora. Było za późno, aby wyjść na dwór i sprawdzić to osobiście,
dlatego pobiegłam na piętro. Wyszłam na balkon i wspięłam się na balustradę. Stamtąd spróbowałam coś dojrzeć. Zaciskałam dłonie na metalowej obręczy, trzymałam nimi ciężar swojego życia. Ogarniałam wzrokiem
Próchnik. Przyroda wdzięcznie mieszała się z cywilizacją: wścibsko zaglądała w okiennice domostw, wpuszczała zielone pędy do pokojów, ciągnęła
nogawki mieszkańców pszennymi ramionami.
Pomyślałam, że szkoda mi potwora, skoro musi siedzieć bezustannie w ciemnościach. Zaraz jednak druga myśl wyparła pierwszą i przypomniała, że to w końcu potwór. Nie bez powodu jest uwięziony.
Wiedziałam, że prawdopodobnie jestem w błędzie. Garaż może się w każdej
chwili zawalić i dlatego babcia wymyśliła historyjkę: by trzymać mnie z dala
od ruin. Z jakiegoś powodu robiło mi się wtedy przykro. Brak potwora oznaczał brak mojej misji.
Wolałam wyobrażać sobie, że potwór istnieje i wcale nie jest taki zły.
Rozumiałam, co czuł. Sama mogłabym być potworem uwięzionym w tym
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drewnianym zamku. Niekiedy ta myśl wydawała się realna. W chwilach
przygnębienia stawała się jedyną słuszną interpretacją tej opowieści.
„Ciekawe, czy potwór chciałby się ze mną zaprzyjaźnić” – pomyślałam,
zeszłam z balustrady i wróciłam do pokoju.
,,Ciekawe, czy ty chciałabyś się z nim zaprzyjaźnić, w końcu to potwór”
– ta myśl skradła mój spokój, kiedy zamykałam drzwi od balkonu.
W niedzielę nadarzyła się okazja, by wymknąć się do budynku. Babcia
zwoływała gości do salonu. Letnicy zasiedli na kanapie. Zaklaskali,
gdy na ekranie telewizora pojawiła się młoda prezenterka z włosami spiętymi w kucyk. Uśmiechała się na tle naszej rezydencji. Materiał musiał być
kręcony wiosną; krajobraz spowijała mgła, a kobieta miała na sobie trencz
zbyt gruby jak na tegoroczne upały.
– Wypoczynek w miejscu,w którym czuje się romantycznego ducha? To brzmi kusząco! Niezapomniany pobyt oferuje dom w Próchniku,
ochrzczony przez licznych wielbicieli mianem współczesnego Soplicowa.
Dziennikarka rozejrzała się, aby podkreślić zachwyt nad otoczeniem, po czym oznajmiła:
– Próchnik to zadziwiająca miejscowość. W ciągu kilku lat dochody
lokalnych przedsiębiorców poszybowały w górę o ponad trzydzieści procent. Dziś przeciętna wieś nie leży daleko od szosy. Więcej: większość
rodzin z Próchnika nie zajmuje się rolnictwem. Można znaleźć przyjemniejszy sposób na zarabianie pieniędzy, na przykład… prowadzić gospodarstwo
agroturystyczne.
W kadrze pojawił się pan Arek z mikrofonem podstawionym pod kołnierz.
– Zapominamy o korzeniach – powiedział. – Nasi zagraniczni goście
uwielbiają polską kulturę. Przyjeżdżają przede wszystkim dla niej. Nie dla
bajecznych widoków, nie dla odpoczynku. Dla kultury. Powinniśmy być z niej
dumni.
Po ekranie wirowały folkowe wzory, koronka na blacie, a dziewczęta ubrane w ludowe stroje tańczyły poloneza. W tle pobrzmiewał frag-
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ment z Mickiewicza: Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem… Później
pojawiła się babcia ubrana w szeroką czerwoną spódnicę i elegancką koszulę w regionalne wzory.
– Pani Sabina. Bujanie w obłokach umie pogodzić z praktycznością potrzebną do prowadzenia firmy. Jak określiłaby pani tę działalność?
Babcia odpowiedziała z uśmiechem:
– Piękna, wartościowa misja.
Oderwałam wzrok od telewizora. Spojrzałam na zastygłe w oczekiwaniu
twarze gości. Jeden z nich krzyknął do mnie:
– Masz szczęście, że tutaj mieszkasz. Wszyscy mamy szczęście!
Wymknęłam się z pokoju. Ruszyłam w stronę domku letniskowego. Niebo
falowało od gorąca, kiedy przedzierałam się przez trawy, chwasty, pokrzywy i babie lato. Jego kleiste nici ciągnęły się jak strzępki zwiewnych szat.
To miejsce chciało mnie pochłonąć. Od dawna do niego należałam, łączyła nas tajemnicza więź. Czego się bałam? Potwora, kary od babci czy
ujrzenia rzeczywistości?
Dotknęłam drewnianych drzwi. Nim do mojej głowy napłynęły ostrzegawcze myśli, otworzyłam je na oścież,a potem za sobą zamknęłam.
W pomieszczeniu panowała ciemność tak gęsta, że niczego nie widziałam. Poczułam woń, która kojarzyła mi się z nieodkurzanym mieszkaniem
starszych ludzi. Stałam bez ruchu kilka chwil, nim dobiegł mnie głos:
– Wcześnie przybyliście.
Nie spodziewałam się w tym miejscu usłyszeć człowieka. Rozchyliłam
suche usta, by wciągnąć powietrze.
Głos znowu się odezwał – ochrypły, ale głęboki:
– Masz lekkie kroki i inny zapach. Kim jesteś? Przyszedłeś mnie zabić?
– Nie – zaczęłam i na tym też skończyłam.
Nieznajomy umilkł, równie zdziwiony co ja. To mnie ośmieliło. Zrobiłam
krok w jego stronę.
– Jesteś potworem? – spytałam.
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– Nie podchodź, drogie dziecko. Naprawdę, nie zbliżaj się – rzekł
głos z pewną pobłażliwością. – Młoda jesteś, ciekawe, jak się tu dostałaś.
Nie mogłam znaleźć żadnego punktu odniesienia, dlatego tkwiłam wyprostowana, z twarzą skierowaną w głąb pomieszczenia.
– Szukam potwora. Jesteś potworem? Zabijesz mnie?
– Nie, czemu miałbym? Co to w ogóle za pomysł? Nie zabiję cię…
W tym momencie natłok emocji okazał się zbyt duży. Rozpłakałam się.
Postać zamilkła. Wreszcie spytała:
– Jak ci na imię?
– Weronika. Mam podać nazwisko?
– Imię wystarczy. Weroniko, gdy stąd wyjdziesz, poproś mamę, by zabrała cię do lekarza. Możliwe, że wykryją jakąś chorobę.
– Chorobę? – Przeraziłam się. – Jesteś chory i dlatego nie wychodzisz na zewnątrz?
Szamotał się w ciemności.
– Nie jestem chory. Nigdy nie byłem.
– Więc dlaczego miałabym być chora?
Usłyszałam szurnięcie na lewo ode mnie.
– Im dłużej rozmawiamy, tym większe niebezpieczeństwo nad tobą
wisi. Nie zrozumiesz tego. Przynoszę pecha, odkąd się urodziłem. Zaczęło
się od tego, że mama zmarła zaraz po wydaniu mnie na świat. Teraz spływaj, dziewczynko.
– Przykro mi. To… – szukałam odpowiedniego słowa – przygnębiające.
– Nie bardziej niż pozostałe rzeczy, które się potem działy. Wynoś
się. Nie chcę współczucia.
– Dlaczego jesteś potworem?
Usłyszałam pełne irytacji westchnięcie.
– Nie jestem do końca normalny. Mam władzę nad rzeczami, nad którymi zwyczajny człowiek nie ma. Nie będę o tym mówił małemu dziecku.
– Powiedz. Nie jestem mała.
Potwór prychnął zniecierpliwiony i naszła mnie myśl, że nie powin-
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namgo drażnić. Zaraz jednak ciągnął:
– Chcesz wiedzieć? Proszę bardzo. Od zawsze powodowałem nieszczęścia. Mój tata umarł na raka, kiedy miałem pięć lat. Sąsiadka, która nam
zawsze pomagała, adoptowała mnie, ale nie udźwignęła tego, wpadła w depresję. Trafiła na oddział psychiatryczny. Akurat dwa tygodnie po tym, jak
u niej zamieszkałem. Nie ma mowy o przypadku. Kolega, z którym przyjaźniłem się od dzieciństwa, zaginął. Nie wiem, gdzie teraz jest, czy w ogóle
żyje. Tak, to brzmi jak żart – stwierdził. – Ktokolwiek miał ze mną dłuższy
kontakt, prędzej czy później popadał w nałóg, umierał albo cierpiał…
– Jak cierpiał? – chciałam uściślić, ale on zdawał się nie usłyszeć tego
pytania.
– Uprawy wysychały. Zdarzały się wypadki. Tylko przez to, że mieszkałem w jednym z domów. Nie miałem wpływu na śmierć, którą siałem.
To nie przypadek, zła karma ani fatum: moje narodzenie się jest destrukcyjną bronią. Nie mam prawa żyć, dlatego jestem odizolowany.
– Dlaczego? Przecież to nie twoja wina.
Zaśmiał się. Był to szczery śmiech, jakby bawiła go moja naiwność.
– Szczęście wielu ludzi jest ważniejsze od szczęścia jednostki. Wolałem
chociaż raz przysłużyć się światu, niż dalej go niszczyć. Parę dni przed zamknięciem postanowiłem się zabić. Ta decyzja dojrzewała we mnie od lat.
Wyszedłem po raz ostatni przejść się na spacer. Tego dnia w Próchniku po raz
pierwszy od wielu dni była ładna pogoda. Na skraju załamania szedłem między domami, a dwójka dzieci z sąsiedztwa wyzdrowiała. Graniczyło to z cudem. Rozumiesz już?
– Nie.
Westchnięcie poniosło się echem.
– Uśmiechem albo dobrym nastrojem mogę spowodować epidemię, katastrofę, klęskę. Trzymają mnie tu w jednym celu. Zasięg zarówno szczęścia,
jak i nieszczęścia jest daleki. Jeżeli czuję się samotny, ktoś właśnie wygrywa fortunę albo rodzi zdrowe dziecko. Zgodziłem się na wykorzystanie tej
przypadłości. Nie możesz tego zobaczyć, ale nie ma tutaj żadnych ostrych
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przedmiotów. Mieszkańcy nie chcą, żebym podciął sobie żyły, co nieraz
chciałem zrobić. Moje istnienie jest dla nich opłacalne. Kiedy darłem paznokciami po ścianach, biznesmen wypłacił biednej rodzinie środki do życia. Dwadzieścia osób uniknęło śmierci podczas wypadku. Akceptuję takie
życie, jeżeli pomagam innym. Kiedyś, kiedy uznam, że dalej nie dam rady,
zakończę je. Znajdę sposób.
– Mogę cię zobaczyć?
– Nie – uciął. – Jestem przyzwyczajony do ciemności i widzę cię doskonale, a ty mnie nie. Niech tak pozostanie. Nie zbliżaj się. Idź już.
Niezdecydowana przystępowałam z nogi na nogę.
– Jak masz na imię?
– Imię nie jest ważne. Oficjalnie nie żyję od lat. Tak, minęły trzy lata
– powtórzył, zaskoczony tym faktem.– Odwiedź kiedyś z rodzicami cmentarz, może znajdziesz fałszywy nagrobek. Nie ma ich tam wiele. Według
dokumentów, zmarłem w wieku dziewiętnastu lat. Obyś ty żyła dłużej.
Żałuję, że z tobą rozmawiam. Lubię rozmawiać, ale to wiąże się dla mnie z poczuciem szczęścia, dlatego może wywołać jakieś nieszczęście w okolicy…
– Jestem zdrowa – zapewniłam i uśmiechnęłam się blado. – Miło było
cię spotkać. Wyglądasz na samotnego.
– Cierpię w imię lepszej sprawy. To bardziej optymistyczne niż cierpienie
bez sensu, czego doświadcza wielu ludzi. A teraz precz mi z oczu. Nie mów,
gdzie byłaś. Pamiętaj o lekarzu. Tak, lekarza odwiedź w pierwszej kolejności.
Uważaj na siebie. I na samochody. Nie chcę, żebyś umarła przeze mnie pod
kołami. Masz życie przed sobą.
– Jutro znowu przyjdę – zapewniłam.
– Nie przychodź. Wracaj do domu.
Maszerowałam w stronę dworku nieprzytomnie, jakby wyższa siła dyrygowała tymi ruchami. Bezchmurne niebo zaczęło zbierać szarości, które
nawijały się na sklepienie jak na włóczkę. Zanim weszłam do gospodarstwa,
lunął deszcz.
Dostałam się do środka bocznym wejściem. Zamknęłam za sobą drzwi na
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zasuwkę i weszłam do kuchni. Chlebak był otwarty, co wskazywało na to, że babcia musiała w pośpiechu wyjść. Rzadko zapominała, by go zamknąć.
Wyjęłam dwie kromki i włożyłam je do tostera. Kiedy szukałam w lodówce jogurtu, myślałam o tym, że nie każdy poświęciłby własne szczęście
dla szczęścia innych jak człowiek z garażu. Ile lat tkwił tam, gdzie dzień
miesza się z nocą,a czas ciągnie się niczym długa nić?
Weszłam do salonu i zobaczyłam, że babcia leży na ziemi. Ta chwila
zachowała się w mojej pamięci wyraźniej niż moment, w którym wybiegłam na zewnątrz, aby wezwać pomoc.
Wygląd potwora w mojej wyobraźni zmieniał się w zależności od pragnień i humoru. Jego tożsamość płynnie przechodziła z jednej formy w drugą i to było najwspanialsze. Nie miałam potrzeby poznania prawdziwego
potwora. Wystarczyło mi karmienie się samym wyobrażeniem, pyszną świadomością, że ten człowiek istnieje, ma określony wygląd, twarz, na której
odbijają się emocje. Może kiedyś spotkamy się w świetle dnia i wtedy przekonam się, czy któraś z moich wymyślonych wersji jest zgodna z prawdą.
Czasem wydawało mi się, że chce zmniejszyć dystans i przysiąść się bliżej, ale się powstrzymywał. Co do jednego był pewny: nie może przestać
trzymać emocji na wodzy.
– Ostatnio w mój balkon uderzył wróbel i zdechł – oznajmiłam. – Trzy razy.
– Trzy razy zdechł?
– Nie, trzy razy wróble uderzyły w okno.
– To przeze mnie. Zwierzęta zaczęły reagować. Jak się miewa twoja babcia?
– Okej – odparłam. – Jest cukrzykiem. Wtedy zapomniała zastrzyku.
To nie miało związku z tobą.
– Oczywiście, że miało. Nie rozumiesz? Wczoraj śniło mi się, że umarłaś.
Zabijam cię.
– Bzdury – powiedziałam z udawaną pewnością siebie.
Codziennie przypominał mi o zagrożeniach związanych ze znajomością,
lecz tym razem dodał:
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– Nie wiem, co zrobię, jeżeli coś ci się stanie.
Pokręciłam głową.
– Nic mi nie będzie. Lato to piękna pora roku. Może dlatego tak szybko
mija. Pozostałe są zimne i ponure. Nie można się wysypiać, robić tego, na co
ma się ochotę. Wakacje to kłamstwo. Są zbyt szczęśliwe. Odbierają wspomnienia o tym, jak wygląda prawdziwe życie.
Potwór milczał. Pewnie zastanawiał się nad czymś, czego nie chciał mi
zdradzić. Często tak robił, dodając, że: ,,Ktoś taki jak ja nie mógłby zrozumieć jego osobistych tragedii”. Z niedaleka dobiegły do nas odgłosy samochodów, które przez kilka sekund wypełniły ciszę. Później przejechała
karetka. Motor. Dźwięki oddaliły się, ale nie ustawały. Potwór je zignorował.
Był przyzwyczajony do hałasów z ulicy. One wypełniały jego życie w większym stopniu niż obrazy.
Odezwał się monotonnym głosem:
– Pory roku? Przestałem ich doświadczać. W tym pomieszczeniu niczego nie ma. Pustka. Zaczynam zapominać, czym jest czas. Rosną mi włosy,
broda, odczuwam głód. To znak, że przechodzę z jednego stanu w inny, ale co
ma z tym wspólnego czas? Nie wiem. Może dlatego, że nie mam przyszłości.
– Daj spokój. Lepiej przejdź się ze mną na spacer.
– Spacer?
– Poczułbyś się lepiej.
– Wiesz, że jestem uwięziony.
Podeszłam do drzwi i otworzyłam je na oścież. Promienie wślizgnęły się
do środka. Potwór odskoczył. Schował się w rogu pomieszczenia. Pierwszy
raz zamajaczył mi przed oczami jego cień.
Krzyk zlał się z trzaśnięciem drzwi. Nieludzki krzyk. Krzyk potwora.
Znieruchomiałam. Niczym we śnie, z którego nie można się obudzić, stałam i czekałam, aż ta chwila minie.
Wiatr, jakby wezwany zaklęciem, pchnął drzwi do środka. Odciął nas od
źródła światła. Znów byliśmy otoczeni ciemnością, dzięki której tak dobrze
się rozumieliśmy.
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Odzyskałam władzę w nogach. Zrobiłam kilka krokó w i powiedziałam:
– Możesz przejść się na spacer. Nikt tego nie zauważy. Możesz uciec.
Pomogłabym ci uciec.
Potwór spytał:
– Dlaczego nie ma kłódki?
– Nie wiem. Zdjęli ją.
– Oczywiście. Uznali, że tak będzie łatwiej.
– Łatwiej?
– Dostarczać mi jedzenie. Krótszy kontakt ze mną. Mniejsza szansa, że coś się stanie. To musiał być powód, prawda?
Jego buty szurały po dywanie. Chrobot przypominał odgłos jaszczurzego ogona ciągniętego po ziemi.
– To nic nie da. To się nigdy nie zmieni. Powinien był się wtedy zabić.
Zaczął się do mnie zbliżać. Mogłam zobaczyć zarys jego postaci, wzrost,
poczuć zapach jego skóry.
– Dawno utraciłem prawdziwą wolność – powiedział. – Ta zewnętrzna
niczego nie zmienia. Jesteś w stanie to zrozumieć?
Dotknął palcem mojego czoła. Wstrzymałam oddech. Dostrzegłam jego
twarz. Dopiero wtedy kiwnęłam głową. Chyba wiedziałam, co ma na myśli.
Gdy wyszłam z garażu, spojrzałam na niebo, które dotykało domów i ulic, tuliło się do chmur. Padał delikatny deszcz. Bębnił czule o chodnikowe płyty, lecz również o szybę samochodu na podjeździe. Na usypanym ze żwiru parkingu dla gości stała czerwona toyota taty. Pobiegłam do
drzwi i wykrzyknęłam:
– Wróciliście wcześniej?
Usłyszałam stłumione rozmowy. Weszłam w głąb domu, do sypialni.
Mama, z rozmazanym makijażem, objęła mnie. Kurtyną włosów zasłoniła
widok łóżka.
– Babcia umarła – powiedziała.
W drodze do ogrodu otoczyli nas obcokrajowcy. Po angielsku pytali,
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czy mogą dokończyć pobyt. W powietrzu wirowały strzępki słów w kilku
językach.
Mama się nie zgodziła. Krzyczała, że zwróci im pieniądze za niewykorzystane dni pobytu, pieniądze, wszyscy mówią w kółko o pieniądzach, ale
tata przytrzymał ją za ramię i oznajmił, że oczywiście, niech letnicy zostaną w dworku do końca sierpnia.
Pan Smoking powiedział, że to dla niego wstrząs. Babcia wyglądała na żywiołową, pełną energii. Nie wiedział, że miała problemy z sercem.
Zaoferował pomoc w trudnych chwilach i wręczył rodzicom wizytówkę.
Kiedy byliśmy w samochodzie, mama stwierdziła, że wyglądał jak diabeł we
fraku, który przyszedł po zmarłą duszę. Tata odpowiedział, że chociaż do
anioła mu daleko, to przynajmniej dobrze zatroszczy się o dworek przez
kilka tygodni.
W połowie drogi, kiedy moja głowa opadła na szybę, a sen zmącił powieki, przypomniałam sobie o czymś ważnym. Wyprostowałam się na tylnym
siedzeniu, by moje spojrzenie skrzyżowało się z oczami mamy w lusterku i stwierdziłam:
– On nie wie, że wszystko ze mną dobrze.
Myślała, że mówię o Jeremiaszu, dlatego odparła:
– Rodzice mu powiedzą. Spieszymy się.
– Muszę wrócić. Na pogrzeb…
– Pogrzeb odbędzie się w Szczecinie.
– Muszę odwiedzić potwora.
– Potwora? – spytał tata. – Aż tak ci dokuczał ten chłopiec?
Nie odpowiedziałam. Śledziłam wzrokiem samochody oddalające się
wiejską drogą i nie rozumiałam, dlaczego nie mogę płakać. Żałowałam
babci, żałowałam straconych spotkań z potworem i tego, że czas w dworku nie wróci.
Później wszystko potoczyło się szybko. Rodzice zapisali mnie do pobliskiej biblioteki na warsztaty, poznałam nowe osoby i codziennie wracałam
do domu po osiemnastej. Rzeczywistość wyparła wspomnienia o wsi. Byłam
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dzieckiem, szybko zapominałam. W innym mieście towarzyszyły mi inne
myśli, problemy, wspomnienia.
Więcej spraw zajmowało moją mamę. Wiedziała, że gospodarstwo to baza
noclegowa, która oferuje formę wypoczynku zbliżoną do warunkó w wiejskich. Wieczorami dyskutowała z ciocią przez telefon o formalnościach.
– Gówno się znam na hotelarstwie – oznajmiła. – Ile płaci się podatku?
Jakie są wymagania sanitarne? Na jakich stronach reklamowała się nasza
matka? Czy muszę być rolnikiem, by to prowadzić? To gospodarstwo rolne?
Chodziła nerwowo po balkonie, aż nagle tupnęła nogą.
– Dość tego! Spędziłam tam pół mojej młodości. Brakuje mi czasu, by
się, za przeproszeniem, wysrać, a tym bardziej, by zajmować się tym, gdzie
srają obcokrajowcy. Słuchaj, a może twój Michałek? Wiem, to artysta, ale
przecież takgo inspirował folklor… Aha. To co robić? Sprzedać?
Wysłuchała siostry i roześmiała się.
– Poważnie? Zanim Wercia dorośnie, ta rudera się rozwali… Matka
wykupiła w telewizji reklamę. Zapłaciła śmieszne pieniądze, bo jakaś wytwórnia i tak chciała zrobić reportaż. O dworku szlacheckim, wyobrażasz
sobie? Telefon dzwoni kilka razy w ciągu godziny. Goście pytają o noclegi, o pobyty, wycieczki, spotkania biznesowe, cuda na kiju… Tak, teraz jest
moda na spotkania biznesowe w chałupach śmierdzących gnojem i łajnem.
Świat zwariował!
Zrozumiałam z tym rozmów jedno. Dokumentacja związana z dworkiem
była na tyle skomplikowana, że mama zdecydowała się porozmawiać z panem Smokingiem, który znał bliżej działalność babci. Jako prawnik mógł
zwrócić uwagę na istotne szczegóły.
Cieszyłam się, że wróciłyśmy do Próchnika. Kiedy patrzyłam przez okno
samochodu, odnosiłam wrażenie, że czas nie upłynął. Jechałyśmy ulicą,
która skręcała między drzewami i zatrzymywałyśmy się parę razy, gdy kury
zagrodziły nam drogę. Słońce wisiało wysoko na niebie.
Spotkanie z sąsiadem długo trwało. Zostaliśmy zmuszeni z Jeremiaszem
do zabawy w ogrodzie. Znałam ten scenariusz: kiedy dorośli się spoty-
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kali, zakładano, że ich dzieci z chęcią spędzą ze sobą czas. Nie mieliśmy
wyjścia. Graliśmy w dwuosobowego zbijaka, który w tak okrojonym składzie nie był szczególnie zajmujący. Kiedy zrobiliśmy sobie przerwę, wzięłam łyk wody i spytałam Jeremiasza, czy wie, co słychać u

potwora.

Wyglądał na zaskoczonego.
– Ten z garażu? To była bajka.
– Nieprawda. Widziałam go.
– Co jeszcze, wymyślaczko?
Cisnęłam piłką o ziemię. Wstałam z ławki i otworzyłam furtkę.
– Idę do niego. Przekaż mamie, że zaraz wrócę.
Jeremiasz wzruszył ramionami. Rzucił na odchodnym:
– Oby cię nic nie pożarło po drodze.
Nie trzeba było pożarów i wojen, by zniszczyć domek. Wystarczyło
go zaniedbać. Tego typu obiekty starzały się równie niewdzięcznie jak ludzie. Zmizerniał, mimo że minęły dwa miesiące.
Zanim weszłam do środka, przeczuwałam, że coś się zmieniło. Drzwi
były uchylone, a pokój pusty. Jasność wydobyła z garażu szczegóły, które wcześniej skryły się pod całunem ciemności – kanapę, spalone książki,
strzępki gazet, parę starych butów.
Potwór zniknął. Wdychałam zapach pomieszczenia, zapach jego minionej
obecności. Wyszłam na zewnątrz.
Niebo było przejrzyste i bezchmurne.
Wsiadłam do samochodu i zatrzasnęłam za sobą drzwi, podczas gdy
mama żegnała ostatnich letników. Robiła to z nietypowym dla siebie profesjonalizmem. Najwidoczniej cieszyła się, że uwolni się od telefonó w gości,
którzy pytali, co robić, kiedy nie działa kran albo gdy woda jest brązowa.
Obcokrajowcy

żegnali

się

wylewnie,

obiecywali,

że

wrócą,

ale

mama z uśmiechem zwracała uwagę, że prawdopodobnie nie będzie takiej
możliwości.
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Gospodarstwo i garaż. Odmienne obiekty, ale pasujące do Próchnika.
Kiedy dowiedziałam się o potworze, przyjęcie do wiadomości jego istnienia
wydawało mi się naturalną koleją rzeczy. Potwór stanowił część baśniowego
świata, w którym stoi dworek szlachecki, a letnicy recytują łamaną polszczyzną romantyczne dzieła.
Goście machali zza szyby. Jeden z chłopców próbował zwrócić moją
uwagę. Pokazałam mu na migi, że nie słyszę. Wyobraziłam sobie, że kiedy
mama wróci, powiem do niej:
,,Może przejmę kiedyś działalność babci? Chciałabym, by wakacje trwały
przez cały rok. Mieszkałabym w pięknym miejscu. Czytałabym lektury i oglądała wybitne filmy. Tworzyłabym iluzję dla ludzi, którzy jej potrzebują”.
Mama usiadła w samochodzie i z westchnięciem położyła ręce
na kierownicy.
– Dobrze, że to koniec.
– O co chodziło temu chłopcu?
Wskazała niedbałym ruchem dłoni na garaż.
– Dzieciak kazał ci przekazać, że ktoś stamtąd wyszedł. To tyle.
Podobno w coś się bawiliście.
Deszcz stukał delikatnie o szybę, kiedy minęłyśmy szyld Próchnika.
Ostatnie wakacje w dworku dobiegły końca.
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