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Dla mych ukochanych babc, 
Constance i Ewy

´



• Ostatnia wiadOmOść O małym pudełku •

Małe pudełko w którym jest cały świat 
Zakochało się w sobie samym 

I poczęło w sobie samym 
Jeszcze jedno małe pudełko 

 
Małe pudełko małego pudełka

Też się zakochało w sobie samym
I poczęło w sobie

Następne małe pudełko 
 

I tak to się działo bez końca 
 

Cały świat z małego pudełka
Powinien być

W ostatnim pudełku małego pudełka 
 

Żadne z małych pudełek
W małym pudełku zakochanym w sobie

nie jest ostatnie 
 

Jak znaleźć teraz świat 
 

– Vasko Popa  
   (przeł. Grzegorz Łatuszyński)
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Wszystkie ważne historie, które opowiadała mi moja 
babcia, rozgrywały się na polskiej wsi. Była wśród 

nich i ta:

naga kobieta siedzi na drzewie, machając nogami w po-
wietrzu i zaciskając palce na konarze. Wypukłości kory od-
ciskają wzorek na jej smukłym śniadym ciele.

W stronę kobiety zmierza przez las mężczyzna, odsu-
wa smagające go cienkie brzozowe i bukowe gałązki, omi-
ja kępy zarośli w poszukiwaniu zagubionej ścieżki. Kobie-
ta nuci jakąś melodię, a mężczyzna zaczyna stawiać kroki 
do rytmu. Jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy; jeszcze nie 
wie, że znalazł się pod urokiem.

na widok kobiecych nóg przystaje zaskoczony. Jest da-
leko od rodzinnej wioski, czuje zmęczenie i  chce mu się 
pić, ostatnie, czego się spodziewał w  tym lesie, to drugi 
człowiek, a już zwłaszcza kobieta – naga, cudowna i sama. 

p r e l u d i u m
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naguska ma stopy pokryte odciskami, podeszwy brudne 
od ziemi, lecz majta mu nimi przed nosem, zupełnie jakby 
to była bielizna susząca się na sznurze do prania. Mężczy-
zna wiedzie spojrzeniem wzdłuż błękitnych żył, które od 
stóp, przez łydki i brzuch, docierają aż do jej piersi i szyi, 
do koniuszków miękkich, pokrytych puszkiem uszu. Gdy 
spogląda kobiecie w oczy, ta uśmiecha się do niego i w jed-
nej chwili zaskoczenie przechodzi w zrozumienie. Wcześ-
niejsze uczucie pragnienia znika, gdy woń pobliskiej rzeki 
przepełnia mu nos i usta, zwilża język. Mężczyzna wie już, 
że spotkał miłość swego życia, która go pochłonie.

Historia stara jak świat. Wśród zapachu czystej wody 
kobieta zwraca się do mężczyzny z  prośbą o  poczęstu-
nek chleba i soli. Mężczyzna karmi ją własnymi palcami. 
Z drżeniem puszcza wodze wyobraźni. Całe jego ciało pul-
suje z pożądania.

Wspina się na drzewo i siada obok ukochanej. im bli-
żej się przysuwa, tym silniej ona roztacza krystaliczną woń 
wody i wzbudzane przez fale miazmaty bijące z omszałych 
kamieni. W  pewnym momencie kobieta przechyla lekko 
głowę i kiwa palcem zapraszająco. Mężczyzna pochyla się 
ku niej, aby ją pocałować; ich usta są tuż-tuż. Mężczyzna 
kołysze głową w rytm nuconej przez kobietę melodii, która 
rezonuje w nim echem, ledwie ci dwoje zamkną się nawza-
jem w objęciach. Mężczyzna nigdy jeszcze nie zaznał takiej 
bliskości z drugim człowiekiem, nigdy nie miał takiego po-
czucia bezpieczeństwa. Moment później jego serce prze-
staje bić, a ciało spada ciężko na ściółkę leśną.

– Co było dalej? – zapytałam babcię.



– Każdy powie ci co innego – odparła. – Większość osób 
nie pojmuje rusałek. Od nich nie usłyszysz, że na guska ze 
łzami w  oczach zeskoczyła z  drzewa ani że targana pła-
czem ruszyła z powrotem w stronę rzeki, stawiając kroki 
tak lekkie, jakby była z powietrza. Zarazem to, co usłyszysz 
od większości ludzi, również jest prawdą. Rusałka znajdzie 
innego mężczyznę i uczyni to jeszcze raz. Wdrapie się na 
drzewo i zanuci swoją pieśń ponownie, tyle razy, ile będzie 
trzeba, aby czerpiąc moc z innych, utrzymać się przy życiu.



Część I
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Zeszłej nocy obudziłam się spanikowana, że wokół 
szaleje tornado. Materac drżał pode mną w rytm do-

biegających z  oddali „łup-łup!”, a  na powierzchni wody 
w szklance, stojącej na szafce nocnej, rozchodziły się kon-
centryczne kręgi zmarszczek. W  całym pokoju czuło się 
echo poruszenia, poświatę wstrząsu. na zewnątrz w koro-
nach drzew szumiał wiatr. Pod powiekami zapiekły mnie 
łzy; zawsze bałam się burzy.

Mieszkamy na jednym z  wyższych pięter, wśród gór-
nych gałęzi podwórkowych jesionów i  dębów; wygląda-
jąc przez okno sypialni, często dostrzegam lśnienie jeziora 
Michigan, bywa, że jestem nawet w stanie rozróżnić syl-
wetki ludzi uprawiających jogging na brzegu. Wszakże le-
żąc z głową na poduszce, widziałam tylko niebo. Ciemne 
i wzburzone, nabrzmiałe wodą. Budynek zadrżał ponow-
nie, jakby wszyscy mieszkańcy naraz trzasnęli drzwia-
mi. Skrzywiłam się boleśnie. Tuż przy mnie, na okrytym 

r O z d z i a ł  1
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mrokiem łóżku, John przewrócił się na drugi bok i  wy-
mamrotał coś niezrozumiale, po czym naciągnął kołdrę po 
same uszy. Moment później Kara zaczęła kwilić.

Wciąż nie przywykłam jeszcze do niemowlęcego pła-
czu, który – przynajmniej w moich uszach – brzmi niesły-
chanie żałośnie. Zupełnie jakby maleńkie dzieci smuciły 
się tym, że nikt ich nie rozumie. Kwilenie Kary było ciche, 
nienatarczywe, czekałam więc, aż samo ustanie. Zapewne 
tylko się rozkopała. Wstrzymałam oddech.

Kolejne „łup-łup!”.
Może nie usłyszała – pomyślałam. Może jest zbyt zmę-

czona, by zwracać na to uwagę, i zaraz na powrót zaśnie 
z piąstką przy głowie. W uszach słyszałam dudnienie krwi, 
które stanowiło akompaniament dla deszczu i wiatru. Pod-
czas szkolnych próbnych alarmów na wypadek tornada ka-
zano nam zasłaniać twarze przedramionami i chronić się 
w zimnej betonowej piwnicy pod salą gimnastyczną. Teraz 
chciałam nakryć głowę poduszką albo zasłonić oczy i uszy 
ręką Johna, aby wyciszyć wszystkie dźwięki i poczuć choć 
odrobinę bezpieczeństwa. Leżałam jednak nieruchomo, 
nasłuchując. i modląc się w duchu: byle się tylko nie obu-
dziła. Jak gdyby nieświadomość tornada mogła przed nim 
ocalić. Jak gdyby trąby powietrzne były znane z tego, że po-
rywają niemowlęta i odkładają je na miejsce bez najmniej-
szego szwanku.

Mogłabym tam leżeć, obserwując, jak szyby rozprys kują 
się wewnątrz mieszkania, jak sufit się unosi, zerwany wiel-
kimi, niewidzialnymi palcami. Mogłabym mieć wrażenie, 
że czas zwalnia, a  następnie przyśpiesza, pozostawiając 
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mnie z przedsmakiem śmierci. Mogłabym… gdybym tylko 
znowu głęboko usnęła i zaczęła miarowo oddychać.

Coś uderzyło w  okno. Zapewne jakaś gałąź, złamana 
przez gwałtowny podmuch wichury. Kara zachłysnęła się 
i rozpłakała na dobre; wyła i wrzeszczała na przemian po-
śród bezksiężycowej nocy. Dźwięk dobywał się jakby bez-
pośrednio z  mojej piersi, wyskoczyłam więc z  łóżka, po-
rwałam Karę na ręce i  przycisnęłam do siebie mocno. 
Gdyby w tej chwili szyba pękła, oberwałabym w plecy od-
łamkiem szkła. Otuliłam córkę ramionami i  przykryłam 
głową, tak że zlałyśmy się w jedno, tworząc potwora o dwu 
twarzach na wysokości torsu.

nic się nie stało. John dalej spał, wypuszczając powie-
trze przez usta. Czując ciepło mojego ciała, Kara się uspo-
koiła. Powieki opadły jej z drżeniem. Budynek się zatrząsł. 
Tak jak marzyłam – zostałam jedyną strażniczką nocy.

Prawda na temat wszelkich możliwości jest taka, że są 
one nieskończone. Wir powietrza mógł mnie wyssać za 
okno, gdzie bym szybowała razem z  samochodami i  bill-
boardami. Albo bogowie mogli mnie ignorować przez ko-
lejny dzień, pozwalając mi zasnąć na krześle z córką kręcą-
cą kółka z moich włosów lepkimi paluszkami. Przyznaję, że 
jako śpiewaczka operowa mam tendencję do dramatyzowa-
nia. Jednakże w życiu prywatnym wolę spokój – przyjem-
ność sprawiają mi na równi kąpiel czy prysznic oraz ćwicze-
nie gam, dopóki mój głos nie nabierze ciepła i elastyczności.

Wiem jednak, że czasami na rzeczywistości poja-
wia się drobna zmarszczka i wszystko się zmienia. Krzyk 
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poniesiony echem porusza jeden z kamieni, po czym spa-
da cała lawina. Drobiazgi bywają niebezpieczne.

Tego ranka przebudziłam się na dźwięk cichego „pip”. 
Obok mnie stał John, trzymał mój telefon i zmieniał coś 
w ustawieniach.

– Proszę bardzo – oznajmił, wręczając mi aparat. Mu-
siałam otrząsnąć się z resztek snu, zanim ujęłam urządze-
nie. – Teraz masz głośność dzwonka na maksimum. Po-
winnaś go usłyszeć bez względu na to, w  którym pokoju 
będziesz.

– Wspaniała wiadomość. – Ziewnęłam. i naraz otrzeź-
wiałam. – Chwileczkę. Znalazłeś mój telefon?

– Przecież wcale go nie zgubiłaś. – Wzruszył ramiona-
mi i poprawił na sobie granatową marynarkę. – Czeka mnie 
dzisiaj przesłuchanie uczniów szkół podstawowych. A póź-
niej muszę się zobaczyć ze Stanem. Co powiesz na siódmą?

– Dobrze.
Przewinęłam nieodebrane połączenia. nic ważnego. 

A w każdym razie nic, co by wymagało oddzwonienia.
Babcia Ada się nie odezwała. To akurat było normalne.
Kara poruszyła się w moich ramionach, zmieniłam więc 

nieznacznie jej pozycję, aby złapała pierś. Rozległy się ci-
che odgłosy ssania. John pochylił się nad nami i pocałował 
ją w ucho, a następnie – po niemal niezauważalnym zasta-
nowieniu – cmoknął mnie w  policzek. Drgnęłam wbrew 
sobie. Atakowało mnie tyle par ust.

Być może mój mąż wie, że dziecko, które wydałam na 
świat, nie jest jego. Być może niczego się nie domyśla. Tak 
czy owak, kocha Karę, co do tego nie ma dwóch zdań.




