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Nie czekaj na wzajemność 
telefon i róŜe 
gdy ciebie nie chcą 
nie piszcz, nie szlochaj  
najwaŜniejsze przecieŜ, Ŝe ty kogoś kochasz 
 
czy wiesz 
Ŝe łzy się śmieją, kiedy są za duŜe 
 
 

Jan Twardowski 
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I 
– Ta-to?! – Ida aż osłupiała ze zdziwienia na wi-

dok ojca siedzącego w poczekalni przed salą opera-
cyjną. – Ty tutaj?! 

– Dziwisz się, jakbym odgrywał rolę ducha w se-
ansie spirytystycznym. – Podniósł się z krzesła i nie-
pewnie rozłożył ramiona na powitanie córki. – Ja się 
spodziewałem, że cię tu zobaczę. 

Idę zaskoczył nie tylko fakt, że widzi ojca, ale 
także jego wygląd. Nigdy nie nosił markowych ciu-
chów, twierdząc że nie warto płacić za maleńkie ety-
kietki więcej niż za materiał z której uszyto ubranie. 
Miał swój indywidualny, czyli całkiem zwariowany 
system wartości, mocno odbiegający od powszech-
nie przyjętego. Wyróżniało go wszystko, nawet jego 
samochód budzący zdziwienie. Trudno wprost było 
uwierzyć, że tak stary złom przeszedł przez coroczną 
kontrolę techniczną i ciągle jeździ. Można by pomy-
śleć, że był sknerą, a jednak nigdy nie żałował pie-
niędzy na podróże, książki i rozrywki, twierdząc że 
tylko to, co niematerialne, warte jest zachodu. Tym 
razem wyglądał jakby długo przygotowywał się do 
wyjątkowej uroczystości. Krótko przystrzyżone włosy 
i wypielęgnowana broda sprawiały wrażenie jakby 
przed chwilą wyszedł od fryzjera. Nienagannie czysta 
koszula i błyszczące buty czyniły z niego świadka 
niezwykłej ceremonii gotowego do podpisania waż-
nego dokumentu, który ma zmienić czyjeś życie. 
Wtedy Ida jeszcze nie przypuszczała nawet, że jej.  

– Wiesz, co z mamą? – Spytała córka, całując go 
przelotnie w policzek bez większych oznak radości, 
czując bolesne ukłucie w okolicach siódmego żebra, 
na myśl, że on wygląda jak zwiastun śmierci.  

W ciągu czterech lat, jakie minęły od jej ślubu, 
widzieli się tylko kilka razy na imprezach rodzinnych. 
Przychodził na nie ze swoją nową, dużo młodszą, 
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przyjaciółką jak myśliwy chwalący się upolowanym 
trofeum. „Dużo młodsza”, to bezczelny eufemizm. 
Ta laska  miała mniej lat niż Ida! Z początku współ-
czuła uśmiechniętej dziewczynie jej wyboru, patrząc 
jak smarkula traci młodość u boku starego faceta. 
Jednak po paru spotkaniach zaczęła odczuwać mdły 
niesmak, na widok psiego wzroku ‘tej małej’ utkwio-
nego w jej ojca. Wtedy właśnie wyrósł między nimi 
niewidzialny mur zazdrości, że jakaś kobieta może 
wiedzieć o nim o wiele więcej od niej. Już nie potra-
fiła, ot tak bez powodu, zadzwonić do ojca i zapytać: 
„Co nowego u ciebie?”. Jedynym łącznikiem zostały 
lakoniczne życzenia imieninowe przesyłane SMS-em. 
Ida, zapytana czy jest zazdrosna, o smarkulę ze 
wzrokiem zakonnicy rozmodlonej pod figurą święte-
go Józefa, zapewne by gwałtownie zaprzeczyła, ale 
gdzieś w głębi duszy nosiła zadrę niepozwalającą 
wybaczyć dziewczynie jej bezwzględnego oddania,  
a także miłości, którą ojciec otaczał jej rówieśnicę. 

– Operacja już się zaczęła i chyba szybko się nie 
skończy… – stwierdził lakonicznie, jakby czekając  
w kolejce osiedlowego sklepiku po pachnące bu-
łeczki na śniadanie, prowadził dialog o pogodzie  
z sąsiadką z klatki schodowej obok. 

– Widziałeś mamę? 
– Tak, widziałem, gdy ją przewozili na łóżku na 

salę operacyjną… – wydawało mu się, że temat jest 
zakończony. 

– Poznała cię? – Ida chciała dostać choć jeden 
komentarz wypowiedziany zdaniem zawierającym 
ludzkie emocje. 

– Nie jestem pewien, ale chyba tak… – odrzekł 
wykrętnie przekonany, że lepiej będzie nie rozwijać 
tego tematu. 

– Jak wyglądała? – Spróbowała córka jeszcze raz. 
– Kiepsko, ale po „Głupim Jasiu” nie wygląda się 

najlepiej.  
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– Rozmawiałeś z lekarzem? – Spytała, spodziewa-
jąc się, że otrzyma chociaż okruszek nadziei, tak 
mały jak z chrupiącej bułki przekrojonej na śniada-
nie. 

– Nie – odparł zdawkowo. 
– Myślisz, że będzie dobrze? –  Ida potrzebowała 

promyka nadziei tak bardzo, jak bratek słońca.  
– Zobaczymy – odpowiedział spokojnie, wpatru-

jąc się w czerwony napis „Nie wchodzić” złowrogo 
świecący nad drzwiami bloku operacyjnego. 

– Tak mówisz, jakby zdrowie mamy było ci zu-
pełnie obojętne – stwierdziła z wyrzutem, nie dosta-
jąc nawet pyłku nadziei. 

– Bo jest – spojrzał jej w oczy i powtórzył: – Bo 
jest. 

– To po co tu przyjechałeś? – Zażądała wyjaśnie-
nia, dlaczego przebył ponad siedemset kilometrów, 
skoro zupełnie zobojętniał mu los byłej żony. – Nie 
rozumiem. 

– Aby tu być! 
Stanowczość odpowiedzi zakłuła Idę w serce. 

Znała ten ton niedopuszczający sprzeciwu. Usłyszała 
go tylko raz, gdy pragnęła pojechać na szkolną wy-
cieczkę do Wenecji, ale nigdy go nie zapomniała. On 
wtedy zabronił wyjazdu, krótkim: „Nie pojedziesz”. 
Nie pomogły łzy, fochy i dąsy. To „NIE POJEDZIESZ” 
było nieodwołalne, jak śmierć kolegi z klasy w rozbi-
tym autokarze. Stanowczość tego tonu niedopusz-
czająca żadnego buntu zabolała tak dotkliwie, jak 
bezsensowny koniec kumpla z ławki obok, darzone-
go pierwszym nieśmiałym jeszcze uczuciem. Kum-
pla, który nie potrafił zrozumieć, że suma kwadratów 
przyprostokątnych równa jest kwadratowi przeciw-
prostokątnej, ale za to bezbłędnie wrzucał do kosza 
za 3 punkty i odprowadzał ją do domu dźwigając jej 
tornister… Na pogrzebie nie płakała. Była przerażona 
nowo-zdobytą świadomością, że „życie ludzkie nie 
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trwa wieki i nikt nie wraca z mgieł dalekiej krainy 
śmierci”, i że ona też kiedyś po prostu przestanie, 
jeść, pić, wąchać kwiaty oraz zastanawiać się którą 
bluzkę ma założyć wychodząc z domu, by wyglądać 
nadzwyczaj atrakcyjnie. 

Dziś po raz drugi usłyszała w głosie ojca tę samą 
stanowczość. „Może on rzeczywiście z jakichś nie-
znanych powodów ma warować pod salą operacyj-
ną? Może nadal kocha matkę, mimo że od ich roz-
wodu minęło już ponad piętnaście  lat?” – kłębiło się 
w głowie Idy. „Ale skoro mamy spędzić obok siebie 
kilka godzin, to niech nie siedzi tak bez słowa, ukry-
ty za murem milczenia. Niech powie cokolwiek, 
wszystko jedno co. Nawet byle co i tak będzie lepsze 
niż cisza szpitalnej poczekalni. Niech skróci bodaj 
odrobinę czas oczekiwania na wynik operacji jakąś 
błahą historyjką. Na każdym przyjęciu rodzinnym 
sypał dykteryjkami jak z rękawa. Niech teraz nie sie-
dzi w milczeniu po milczeniu.” 

– Tato… – zaczęła niepewnie. – Czy ty jeszcze 
kochasz mamę?  

– Nie, już dawno nie. Od ponad dwudziestu lat 
już jej nie kocham – odparł beznamiętnie jakby go 
spytała o coś zupełnie bez znaczenia. 

– Od rozwodu? 
– Nie, wtedy ją jeszcze kochałem… – i dodał, 

jakby to było niewiarygodnie ważne – szaleńczo ko-
chałem … 

– Nic z tego nie rozumiem. Rozstaliście się dwa-
dzieścia dwa lata temu. Ostatni raz spotkałeś się  
z mamą na moim ślubie. Dlaczego dziś tu jesteś? 

– Nie wszystko w życiu należy rozumieć. Życie to 
nie jest matematyka. – Wyrzekł z uśmiechem jedną 
ze swoich sentencji. 

– Wytłumacz mi. Proszę! – Przypomniała sobie 
jak kiedyś  wyjaśniał jej w banalnie prosty sposób 
zadania z fizyki i teraz znów zapragnęła by wytłuma-
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czył jej coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka, nie 
do pojęcia. 

– Co chciałabyś wiedzieć? 
– Czemu sam przyjechałeś? – Tak sformułowała 

pytanie, by nie wymówić imienia jego partnerki zaw-
sze uwieszonej na jego rękawie. 

– Bo własne problemy należy rozwiązywać sa-
memu, a wspólne wspólnie – przedstawił swoją wizję 
dobrego związku. – Co jeszcze cię interesuje? 

– Chcę wiedzieć jak najwięcej, a najlepiej 
wszystko! 

– Wszystkiego to nawet papież nie wie. Co mam 
ci opowiedzieć?  

– Cokolwiek, najlepiej coś ciekawego, czego 
jeszcze nie wiem o tobie i mamie lub wiem, ale się 
nie domyślam przyczyny tego co między wami było. 
– Ida zagrała w grę słów, jakby się bawiła w chowa-
nego w mokrym zagajniku. 

– Wiele jeszcze nie wiesz. Nie zdajesz sobie 
sprawy, że dziękuję ‘za tyle bólu żeby sprawdzać 
siebie za wszystko co nieważne najważniejsze za 
pytania tak wielkie że już nieruchome’ – odrzekł to-
nem którym wyjaśniał jej kiedyś szkolne zadania. – 
Gdybyśmy spróbowali stworzyć obraz twojej mamy, 
ty i ja, powstałyby trzy zupełnie niepodobne do sie-
bie portrety. Ty znałaś tylko jeden z nich… 

– Masz rację, nie znałam mamy. Teraz wiem, że 
nawet wcale nie pragnęłam jej poznać. Nie chciałam 
być taka jak ona i mam nadzieję, że nigdy nie będę. 
– Przyznała się niechcący, że jej ocena matki jest 
nasiąknięta żalem, jak wędzona na zimno szynka 
zapachem olchowego dymu. 

– To dobrze… Może rzeczywiście nadszedł już 
czas, abyś poznała moją wersję… Od czego mam 
zacząć? 

– Najlepiej od początku, od tego, jak się poznali-
ście. – Ida, jak każde dziecko, uwielbiała słuchać 
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bajki, które zna się na pamięć i wie, że po wielu pe-
rypetiach jednak książę i Kopciuszek będą razem. 

– Opowiadałem ci kiedyś tę historię, gdy zwiedza-
liśmy Warszawę. Pokazałem ci nawet kawiarenkę  
„U Michała”, znajdującą się tuż przy Barbakanie. 
W moich czasach zawsze była pełna ubożuchnych 
licealistów, wysiadujących godzinami przy herbacie 
po angielsku, by w kłębach dymu unoszących się  
z tanich papierosów prowadzić niezwykle mądre, jak 
nam się wtedy wydawało, dysputy o bezsensie kru-
chości życia.  

Tamtego wieczoru szedłem do teatru, ale miałem 
jeszcze dużo czasu, więc postanowiłem powłóczyć 
się po Starówce. Miałem ze sobą aparat fotograficzny 
i dyktafon na kasety magnetofonowe. Chciałem na-
grać przedstawienie. Nawet pamiętam jakie. To było 
„Białe małżeństwo” Różewicza. Uwielbiałem zbierać 
obraz i dźwięk. Nagrywałem prawie wszystko: audy-
cje radiowe, rozmowy telefoniczne, sztuki teatralne. 
Robiłem to w nadziei, że jeśli nawet nie zatrzymam 
czasu, to chociaż zakonserwuję zdarzenia. Zachomi-
kowałem w domu setki kaset z nagraniami. Zajmo-
wały większą część mojego pokoju. Podobnie jak 
zapełniające latami piwnicę mojej babci słoje zawe-
kowanych kompotów z mirabelek o smaku słodkiego 
kwasu akumulatorowego, których nikt nie chciał na-
wet spróbować. Drugą moją pasją było fotografowa-
nie znaczących wydarzeń. Nie masz pojęcia, ile ich 
było. Każda wycieczka, zabawa szkolna czy imieniny 
pożerały po kilka filmów, bo w tamtych czasach nie 
było jeszcze aparatów cyfrowych. Najcenniejsze 
zdjęcia wklejałem do albumów, reszta leżała w pu-
dełkach po butach, idealnie wpasowanych w półki 
regału.  

– Co się z nimi stało? – Ida zainteresowała się lo-
sem utrwalanych wspomnień. 



 

13 
 

– Większość już nie istnieje. Nie żyją również lu-
dzie uwiecznieni na tych zdjęciach. O wielu z nich 
nikt, oprócz mnie, już nie pamięta. Kiedy twoje 
dzieci dorosną, będą mnie znały tylko z twoich opo-
wiadań, nawet nie będą mogły sobie przypomnieć 
zapachu mojej brody. 

– To, co mówisz, jest okropnie smutne… 
– Czemu smutne? Przecież nie masz jeszcze 

dzieci! – Wytknął bezsens martwienia się na zapas. 
– Ale kiedyś będę miała… – Ida koniecznie chcia-

ła obronić sens swojego przygnębienia. 
– Nie, kochanie. To nie jest smutne. Przemijanie 

to jedyna niezmienna cecha życia. Mnie też się kie-
dyś wydawało smutne coś, co mija bezpowrotnie. 
Gdy miałem mniej więcej siedem lat mój ojciec wy-
jawił mi prawdę o życiu: „Każdy umiera, ja też kiedyś 
umrę”. Wtedy rozbeczałem się na myśl, że w przy-
szłości go nie będzie. Ale on nie umarł „w przyszło-
ści”, on umarł „w przeszłości”, i to tak odległej, że 
pewnie nie pamiętasz nawet zapachu jego brody, 
którą lubiłaś tarmosić. 

– Masz rację, nie pamiętam jak pachniała… – za-
smuciła się Ida. 

– Nic dziwnego, że nie pamiętasz, bo mój ojciec 
nigdy nie nosił brody. – Roześmiał się jak z najlep-
szego żartu. 

– A jednak to jest przygnębiające, że kiedyś nas 
nie będzie. – Najwyraźniej nie rozweselił jej kawał  
z brodą. 

– Nie tylko nas. Nie będzie również tych chwil, 
naszych radości, nadziei, smutków, rozmów, uczuć, 
emocji, a może nawet tych miejsc nie będzie. Wio-
ska mojej babki dziś już nie istnieje. Nie ma tamte-
go domu z wigilijną choinką oklejoną śniegiem 
przywiezionym razem z nią z lasu na sankach. Nie 
ma nawet tego lasu… Nie ma już tych ludzi, tego 
zapachu ciasta, tej krzątaniny podczas szykowania 
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świąt, tych kolorowych opłatków przypiekanych na 
brąz na blasze węglowej kuchni.  

– Nigdy nie widziałam kolorowych opłatków wigi-
lijnych – przerwała Ida. – Za twoich czasów produ-
kowali kolorowe? 

– Nic dziwnego, że ich nie możesz pamiętać, bo 
jesteś miastowa dziewczyna. Kolorowe opłatki były 
przeznaczone dla zwierząt. W wieczór wigilijny dzieli-
liśmy się opłatkami także z krowami i końmi. Wujek  
mojego ojca był organistą i po świętach przynosił 
nam w skórzanej brązowej walizce nadmiar wypro-
dukowanych opłatków. Kładliśmy ja na blasze roz-
grzanego pieca, a one pod wpływem gorąca wyginały 
się. Zupełnie jakby ożywały. Po przewróceniu na 
drugą stronę prostowały się i brązowiały. Trzeba było 
bardzo uważać, aby ich nie spalić. Po upieczeniu 
robiły się bardzo kruche i rozpływały się wprost  
w ustach. To był największy przysmak mojego dzie-
ciństwa. 

– Mojego chyba też…  
– Mama kiedyś wam tak zrobiła? – Zdziwił się. 
– Nie. Ty tak zrobiłeś! Nie pamiętasz jak cię od-

wiedziliśmy w górach gdzie pisałeś swoją pierwszą 
książkę? Wtedy na deser zrobiłeś nam andruty przy-
piekane na piecu i posmarowane dżemem truskaw-
kowym! Pychota! – Rozmarzyła się i poczuła na języ-
ku smak konfitur, które ojciec sam przygotował na 
jej przyjazd. 

– Niestety nie ma już w górach nawet tego drew-
nianego domku z oszklonym gankiem. Większość 
obrazów pozostała jedynie we wspomnieniach. Nic  
z tego co należało do mojej młodości nie istnieje  
i już nie zaistnieje. Pozostały jedynie albumy z wy-
blakłymi czarno-białymi fotografiami, na których wi-
dać śmiesznie ubranych ludzi. Tylko w muzeach 
techniki znajdują się patefony mogące jeszcze od-
tworzyć popularne szlagiery z tamtych czasów, na-
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grane na płytach szelakowych tłukących się w drob-
ny mak, gdy obchodziło się z nimi nieostrożnie. 
Jakby były zrobione ze szkła. 

– Pamiętam taki patefon na korbkę. Stał na stry-
chu. Lubiłam tam chodzić i słuchać tych płyt. Wy-
obrażałam sobie, że to jest muzyka nagrana przez 
duchy. – Uśmiechnęła się do swoich wspomnień. – 
Wiesz, tato, smutno mi się zrobiło, że już nie ma 
tego patefonu i nigdy więcej nie posłucham muzyki 
duchów. 

– Powiedziałaś: „smutno mi się zrobiło”, a jednak 
uśmiechnęłaś się do wspomnień. Wiesz, czemu? Bo 
te wspomnienia zachowałaś w sobie, w swojej pa-
mięci. Bo potrafisz przywołać ten patefon i tę muzy-
kę pełną szumów przypominających myszy skrobią-
ce pod drewniana podłogą. Gdybym ci opowiedział  
o swoim motocyklu i wycieczce w góry z twoją ma-
mą, nie wywołałoby to w tobie wspomnień, lecz tyl-
ko wyobrażenie. Tylko nasze własne wspomnienia 
mają dla nas wartość. Pamiętać możemy jedynie to, 
co sami przeżyliśmy. Większą wartość ma dla ciebie 
wspomnienie spaceru po jesiennym parku pełnym 
żółkniejących liści klonu przemieszanych z brązo-
wymi kasztanowca, niż wyobrażenie miłości Julii. 
Spacer był twój, te liście kleiły się do twoich butów 
wraz z informacją, że ‘na ławce w parku nie trzeba 
więcej’. Miłość do Romea, to cudze uczucie. Potra-
fisz je sobie wyobrazić wyłącznie wtedy, gdy sama 
kochałaś. Ty sama cierpiałaś po śmierci kolegi  
z ławki, który tak świetnie grał w kosza… 

– Uważasz, że twoje wspomnienia są dla mnie 
bez znaczenia? 

– Tak, są dla ciebie zupełnie bezwartościowe, je-
śli ich nie poznałaś. – Wyjął z portfela pożółkłą foto-
grafię przedstawiającą dwóch mężczyzn z dumą pre-
zentujących ogromnego szczupaka. – Ten człowiek, 
który trzyma rybę, także nic dla ciebie nie znaczy.  
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A to właśnie on nauczył mnie łowić szczupaki. Z nim 
spędziłem wiele dni na łódce. Uwielbiałem z nim 
rozmawiać. Nie miało dla mnie znaczenia, że nie 
skończył żadnej szkoły i nie znał żadnego obcego 
języka. Mój dziadek zawsze potrafił znaleźć czas na 
rozmowę ze mną. Nie raz, gdy łowiliśmy ryby, nie 
potrafiłem wysiedzieć w milczeniu i zaczynałem od 
„dziadku, jak to jest”. On wtedy odkładał wędkę  
i zaczynał od „skoro już spłoszyłeś ryby, to…” i fa-
scynująco wyjaśniał prawa jakimi według niego rzą-
dził się świat. Oczywiście dziś stwierdzam, że więk-
szość tych przekonań nie była prawdziwa, ale on był 
prawdziwy. Chyba nie mniej lubił mi tłumaczyć, niż 
ja go słuchać. W dużym stopniu jemu zawdzięczam 
to, kim teraz jestem i jaki jestem. On pokazał mi jak 
cenne są wspomnienia. 

– Czy to znaczy, że wspomnienia są jak pienią-
dze? Tylko te w mojej portmonetce, albo na moim 
koncie, cokolwiek znaczą? 

– Genialne porównanie córeczko… Jednak zu-
pełnie nieprawdziwe. O cholera! Uświadomiłem so-
bie, że bardzo podobne pytanie zadałem kiedyś swo-
jemu dziadkowi. – Zrobił minę jakby rozgryzł ziarnko 
pieprzu w bigosie myśliwskim. – Gdy ludzie dzielą 
się pieniędzmi, to jednemu ubywa, a drugiemu 
przybywa. Dzielenie się wartościami niematerialnymi, 
takimi jak uczucia, wspomnienia, marzenia, sprawia, 
że przybywa obojgu. Niezależnie od tego, czy są to 
pozytywne, czy negatywne emocje.  

– Tato, to, co mówisz, jest sprzeczne z logiką. Ty 
twierdzisz, że im więcej dam, tym więcej będę mia-
ła? 

– Masz rację, że to wydaje ci się sprzeczne. Logi-
ka uczuć jest nieco inna niż logika algebry. Fizyka 
cząstek elementarnych różni się całkowicie od fizyki 
newtonowskiej. Jednak jej nie przeczy, a jedynie 
rozszerza ją o nowe prawa. Jeżeli chcesz bardziej 
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kochać, dziel się swoją miłością, a zostaniesz nią 
otulona jak mgiełką.  

– Nie żartujesz? – Spytała z niedowierzaniem. 
– Chcesz się przekonać? To zróbmy doświadcze-

nie teoretyczne. 
– Tato, to jest oksymoron – zaprotestowała prze-

konana o niezaprzeczalnej wartości swojej szkolnej 
wiedzy. – Doświadczenie nie może być teoretyczne! 
Jedno zaprzecza drugiemu! 

– To jest twoje zdanie i nie mam zamiaru ci go 
zmieniać na siłę, twierdząc że współczesna fizyka 
rozwija się dzięki doświadczeniom przeprowadza-
nym jedynie w teorii. Po prostu wyobraź sobie, że to 
jest możliwe, a następnie przedstaw sobie, że dwoje 
ludzi uczestniczy w weselu. Jeden z nich ma kamerę 
i cały czas na trzeźwo filmuje akcję, a drugi bawi się 
na całego, tańczy, pije i flirtuje z dziewuchami. Jak 
sądzisz, który zachowa więcej wspomnień? Ten, któ-
ry filmował, czy ten który tańczył? 

– No… chyba ten pierwszy. Przecież logicznie 
rzecz biorąc, cały czas wyłapywał najciekawsze mo-
menty.  

– Nic z tego. Nie zgadłaś. Gdyby zaraz po weselu 
mieli zdać z niego sprawozdanie, ten bez kamery 
przypomni sobie cztery razy więcej szczegółów niż 
kamerzysta.  

– Chyba rzeczywiście tak jest, ale ten, który ma 
nagranie, może je w każdej chwili obejrzeć – próbo-
wała bronić swojej matematycznie potwierdzonej 
logiki. 

– Masz rację, pewnie obejrzy i nawet przez jakiś 
czas będzie całkiem nieźle znał nagrane scenki  
z wesela. Jakby oglądał projekcję w kinie. Po wyjściu 
z kina pamięta się film dość dobrze, ale niedługo. 
Dużo lepiej pamiętają ten film aktorzy grający w nim 
swoje role. Po roku kamerzysta, będzie pamiętał je-
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dynie „obrazy ze ślubu”, ale one nie wywołają w nim 
prawie żadnych emocji. 

Ja także starałem się zamrażać wspomnienia, 
robiłem zdjęcia i zapisywałem głos na taśmie ma-
gnetycznej. W tamtych czasach nie było jeszcze cy-
frowych kamer wideo, bo zapewne od rana do wie-
czora nie odklejałbym oka od wizjerka. Na szczęście 
miałem tylko aparat fotograficzny i dyktafon. Dzięki 
temu moje życie nie przepływało tak zupełnie obok 
mnie. 

– Nie przypominam sobie jakiejś szczególnie 
ogromnej liczby kaset i zdjęć w naszym domu. Było 
tylko kilka albumów, ale kaset i ogromnej ilości pu-
dełek po butach pełnych fotografii nie pamiętam. Co 
się z nimi stało? Wyniosłeś je na strych? 

– Wyrzuciłem je… 
– Nie było ci szkoda? – Zdziwiła się, jakby się 

dowiedziała, że podpalił swój dom, stodołę, oborę  
i na koniec papierosa. 

– Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo. Wkładając 
je do kontenera na śmieci dosłownie czułem, jak 
z każdym pudełkiem bezpowrotnie ginie cząstka mo-
jej młodości czyli mojego życia. 

– To dlaczego to zrobiłeś? 
– Bo dałem słowo, że je zniszczę… 
– Komu? 
– Twojej mamie… – w tym momencie po raz 

pierwszy zrozumiał, że niedługo nie będzie mieć 
żadnych tajemnic przed córką. 

– Opowiedz mi o tym, – zorientowała się, że w jej 
głosie jest więcej wymagania niż oczekiwania i doda-
ła natychmiast – proszę… 
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II 
– To była nasza pierwsza wspólna wycieczka. Po-

jechaliśmy na motocyklu kupionym za pierwsze za-
robione pieniądze. Był dwudziesty pierwszy lipca. 
Staliśmy nad przepaścią w górach. Na tę chwilę 
przygotowywałem się od rana. Wstałem wcześniej  
i poszedłem do wiejskiej piekarni po chrupiące kaj-
zerki na śniadanie. W drodze powrotnej wstąpiłem 
do gospodyni domu w którym mieszkaliśmy, żeby 
zdobyć czerwoną różę. Przypuszczałem, że za żadną 
cenę nie sprzeda ani jednego kwiatka ze swojego 
ogrodu. Zapłaciłem prawdą. Prawda jest najwyższą 
ceną, jaką czasem przychodzi zapłacić człowiekowi, 
który kocha. 

Wybrała najpiękniejszy z pąków, gdy jej powie-
działem, czemu mi zależy na róży z krzewu rosnące-
go przed jej domem. Wtedy nie znałem jeszcze hi-
storii tego krzaku, ale intuicja mi podpowiedziała, że 
to nie ma być kwiatek z kwiaciarni. Oczywiście Maria 
nie wzięła ode mnie ani grosza. Starannie owinęła 
łodygi plastikową torebką z mokrą ligniną, żeby 
kwiat nie zwiądł podczas kilkugodzinnego wdrapy-
wania na szczyt. Umieściłem różę w rurze od staty-
wu, aby twoja mama nie wiedziała co ze sobą niosę.  

Gdy spoceni dotarliśmy na szczyt i rozłożyliśmy 
kocyk i prowiant, czyli najważniejsze w życiu akceso-
ria, ustawiłem aparat. Obiektyw objął nie tylko nas, 
ale i całą dolinę wraz z szachownicą pól i domkami, 
które z tej wysokości przypominały pudełka zapałek. 
Wyjąłem różę z futerału i jednocześnie ‘niezauwa-
żalnie’ włączyłem nagrywanie w dyktafonie ukrytym 
w kieszeni bluzy. Ukląkłem przed moją ukochaną 
dziewczyną. W tym momencie samowyzwalacz zrobił 
zdjęcie, a ja powiedziałem, standardowe ‘ble-ble’ że 
bardzo ją kocham i jeszcze chciałem dodać, że… 
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– Jak bardzo mnie kochasz? – Twoja mama prze-
rwała moje pieczołowicie przygotowywane podczas 
wspinaczki oświadczyny. 

– Najbardziej jak to jest możliwe! Jestem nawet 
gotów skoczyć w tę przepaść, jeśli tego zażądasz -
zapewne skoczyłbym, gdyby mi kazała. Ale nie zażą-
dała. 

– Jeśli chcesz, żebym ci uwierzyła, że mnie ko-
chasz ‘najbardziej jak to możliwe’ to rzuć w prze-
paść swój aparat fotograficzny i dyktafon, który masz 
w kieszeni. – Zdębiałem zupełnie zbity z tropu. 

– A film, a kaseta? – Zapytałem w nadziei, że po-
zwoli mi zachować chociaż nagrania i zdjęcia z ‘ge-
nialnie’ wyreżyserowanych oświadczyn. 

– Razem z filmem i kasetą – odpowiedziała spo-
kojnie. – Starannie umieściłem aparat w futerale, 
zupełnie jakbym przygotowywał kosmonautę w po-
dróż międzygwiezdną i… rzuciłem go z całej siły  
w przepaść. Wyjąłem z kieszeni dyktafon i nie za-
trzymując zapisu, zamachnąłem się z jakąś niezro-
zumiałą mi wtedy satysfakcją. Szerokim łukiem po-
leciał trzysta metrów w dół. Ten lot dyktafonu będę 
pamiętał do końca życia. Przez dwadzieścia lat oglą-
dałem go nieskończoną ilość razy w pamięci, klatka 
po klatce, w zwolnionym tempie, tysiące razy za-
trzymywałem, cofałem i powtarzałem, jakbym sfil-
mował przelot anioła. 

– Nie było ci żal? – Ida ciągle nie chwytała co 
chciał jej przekazać. 

– Cholernie żal! Jednak zrozumiałem, że jeśli 
będę z twoją mamą, to czeka mnie niezwykle fascy-
nujące, które tylko wybrańcom losu jest dostępne 
czyli jednocześnie bardzo trudne życie. 

– Skąd wtedy wiedziałeś, że życie z mamą będzie 
fascynujące choć trudne? 

– To długa historia. – Zbagatelizował jakby nie 
chciał wyjaśniać. 
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– Opowiesz mi? – Ida poczuła, że to może być 
niezwykle ciekawe wspomnienie i aby zachęcić ojca 
do dalszych zwierzeń dodała: – …oczywiście, o ile 
nie będzie to dla ciebie przykre. 

– Nie mam przed tobą nic do ukrycia. – Rzekł 
bez najmniejszego nawet przekonania. – A więc… 

– Ale najpierw dokończ opowiadać o oświadczy-
nach – poprosiła Ida. – Zgodziła się wtedy? 

– Tak. Ukląkłem i jeszcze raz poprosiłem, 
wprawdzie już nie tak poetycko, żeby została moją 
ślubną. 

– Tym razem klęczysz przede mną, a nie przed 
obiektywem – rezolutnie zauważyła twoja mama. – 
Teraz wierzę, że mnie naprawdę kochasz. – A po 
chwili dodała: – Ale jeśli chcesz, żebym została two-
ją żoną, musisz spełnić jeszcze jedno moje życze-
nie! 

– Jakie jeszcze? Co jeszcze chcesz? Krokodyla? – 
Zrozumiałem, że twoja mama, podobnie jak boha-
terka sztuki Fredry, będzie w przyszłości wymagać 
ode mnie rzeczy niemożliwych do spełnienia, albo 
przerastających moją odwagę. 

– Wyrzucić swoją luźną kolekcję zdjęć i nagrań. – 
Powiedziała tak naturalnie, jakby chodziło o drobiazg 
w rodzaju własnoręcznie namalowanej laurki, a nie  
o mój najcenniejszy skarb zbierany latami.  

– Wszystkie? – Zapytałem załamany, jakby mi ka-
zała podpalić nie tylko dom rodzinny, ale bibliotekę 
aleksandryjską. 

– Tylko te, co są niepowklejane do albumów, 
czyli cały magazyn zebrany w pudełkach po butach. 
Taka jest moja cena. Zapłacisz ją, jeżeli rzeczywiście 
pragniesz, abym została twoją żoną. 

– Ale dlaczego? Wytłumacz mi, proszę! – Świat 
nagle wywrócił mi się na lewą stronę. Nigdy wcze-
śniej nie krytykowała mojego hobby. Wprost prze-
ciwnie, pozwalała się fotografować. Nawet chętnie 
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do nich pozowała. Zapewne w tamtym momencie 
łatwiej byłoby mi skoczyć w przepaść, gdyby tego 
zażądała, niż żyć bez moich zakonserwowanych ku-
rzem pudłach wspomnień. 

– Bo chcę, żebyś zaczął żyć, a nie tylko był ob-
serwatorem życia – odrzekła dostojnie. – Co? Wa-
hasz się, czy nie za wysoką stawiam cenę? Chcesz 
przemyśleć, czy jestem tego warta? Nie musisz mi 
odpowiadać od razu. Dam ci czas do namysłu. Po-
czekam pięć minut. Jeśli nie kupisz, to ‘krótka mi-
łość zaboli jak odcisk nie w porę’. 

Chodziłem w kółko po tej niewielkiej przestrzeni 
nad przepaścią i rozpaczając, w kółko mówiłem sam 
do siebie: „Cała fonoteka na śmietnik!”, jakbym był 
zdartą płytą powtarzającą bez końca jeden akapit. Za 
dużo ode mnie żądała! Nie byłem gotów jej tego 
ofiarować! To było tak, jakbym nie tylko kasety, ale 
całe swoje dotychczasowe życie wyrzucał na śmiet-
nik! I nagle płyta stanęła….  

Zrozumiałem, że za chwilę stracę całe swoje ży-
cie, ale to przyszłe życie, to które mogę spędzić  
z twoją mamą.  

Podobno w sytuacji zagrożenia człowiek w ciągu 
kilku sekund widzi cały film ze swojego życia. Nie 
prawda! Uczestniczyłem w kilku groźnych wypadkach 
samochodowych i nigdy nic podobnego mi się nie 
zdarzyło. Ale wtedy, jeden jedyny raz, odczułem coś 
analogicznego. To nie był film ułożony ze wspo-
mnień, lecz z uczuć i emocji czekających na mnie  
w przyszłości. Wyobraźnia mi podpowiadała, jak nie-
zwykły związek możemy stworzyć, jeśli ja odważę się 
zrobić najtrudniejszy w moim życiu krok, uwalniają-
cy mnie od przekonań w których dorastałem. Czu-
łem jednocześnie radość, smutek, wielkie szczęście 
i potworną rozpacz. Dotarło do mnie co znaczą sło-
wa świętego Piotra „gdy byłem dziecię myślałem jak 
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dziecię, gdy dorosłem wyzbyłem się tego co dziecię-
ce”…  

Nie wiedziałem, co się ze mną działo. Dopiero po 
roku uświadomiłem sobie wartość tamtego stanu 
świadomości. Ja wtedy istniałem ‘poza czasem’. 
Trwał on chyba niecałą minutę i skończył się równie 
nagle, jak się zaczął. Popatrzyłem w niebo pełne ma-
łych chmurek podobnych do wełnianych baranków 
pasących się na łące na dzień przed strzyżeniem. Ja 
byłbym tym największym, gdybym wtedy stchórzył, 
bo ‘najgorsza miłość długa ale nie do końca’. 

– Chcę przeżyć resztę życia z tobą, niezależnie 
od ceny, jaką przyjdzie mi za to zapłacić, – wyzna-
łem świadom rzeczywistości lecz nieświadom tego 
co mnie czeka, – ale proszę cię, pozwól mi zacho-
wać jedno zdjęcie, którego nie wkleiłem do albumu. 

– Tylko jedno? – Spytała zaskoczona nieco moją 
determinacją. 

– Tylko to, które noszę w portfelu… – błagałem 
jak mrówka nadepnięta przez słonia. 

– Portfel mogę uznać za rodzaj albumu i to 
szczególnie cennego – zaakceptowała podając wy-
krętny argument czemu się zgadza. Zapewne wtedy 
kochając mnie, chciała również mnie zatrzymać. 

– I nagraną wczoraj kasetę… – żebrałem o coś, 
co było prawie tak ważne dla mnie, jak i dla niej. 

– Dobrze – zgodziła się. – To wszystko? 
– Tak! – To było najważniejsze „Tak” w moim ży-

ciu. – I wiesz, co wtedy zrobiła? Uklęknęła przede 
mną i górnolotnie powiedziała: „Proszę cię, abyś zo-
stał moim mężem! Teraz ty podaj swoją cenę. Za-
płacę każdą, bo przekonałam się, że takiego czło-
wieka jak ty nigdy więcej nie spotkam na swojej 
drodze życia”. 

Twoja mama nie miała żadnego hobby, nie zbie-
rała znaczków ani monet. Nic mi nie przychodziło do 
głowy oprócz jednego, czego pragnąłem od dawna. 
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– Chcę, żebyś się ze mną kochała tej nocy… – 
zdobyłem się na odwagę i wypowiedziałem swoje 
wielkie marzenie – i abyś po latach, kiedy nadejdzie 
śmierć, kochała mnie tak samo jak teraz. 

Popatrzyła na mnie, jakbym za wiele od niej 
oczekiwał. Tak mi się w każdym razie wtedy wydawa-
ło. Ona dosłownie przyjęła moje słowa i poczuła, że 
ta przysięga spełni się co do joty. 

– Dużo żądasz, nie będąc świadom, co to ozna-
cza… Ale dobrze, niech tak będzie. W godzinie 
śmierci też będę cię kochać tak bardzo jak dzisiej-
szej nocy. 

– Wtedy nie zrozumiałem, co oznaczały jej słowa. 
Myślałem, że się pospieszyłem i że ona nie jest jesz-
cze gotowa na rozpoczęcie współżycia. Dziś wiem. – 
Zrobił minę jak jasnowidz patrzący w krzywo rozło-
żone karty Tarota. – Ona w tamtej chwili czuła, 
a może już nawet wiedziała, jak potoczy się nasze 
życie. Ja nie rozumiałem, nie miałem zielonego po-
jęcia, że słowa wypowiedziane w niektórych miej-
scach i chwilach mogą stać się samospełniającą się 
przepowiednią …  

Wypiliśmy ciepłego szampana i całując się jak 
najszczęśliwsi opętańcy, wyrzuciliśmy kieliszki  
w przepaść, aby stanowiły czwórkę do brydża dla 
aparatu i dyktafonu. Butelkę zabraliśmy, żeby nie 
zaśmiecać gór. 

Musiało minąć ponad dwadzieścia lat, abym zro-
zumiał, że wtedy przyrzekła mi coś czego nie chciała 
przyrzec. Na razie nie złamała danego mi słowa i ży-
czę jej, aby nadal mnie nie kochała. Jeszcze nie 
czas! 

Jestem jej cholernie wdzięczny, bo dzięki niej ży-
łem, a nie tylko obserwowałem życie, odkładając 
wspomnienia „na później”.  

Zamilkł jakby wąchał, dopiero co rozwijający się, 
pąk bordowo-czerwonej róży.  


