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 Mam takie wspomnienie (z dzieciństwa albo może ze snu), że siedzę przed 

telewizorem i przyglądam się małpie, skąpanej w złotym blasku afrykańskiego słońca, a ona 

przygląda się mnie, skąpanemu w błękitnej poświacie migoczącego ekranu. Dokoła mnie 

ciemność. Na szafie siedzi lis – tam dokładnie, gdzie za dnia stoi stara maszyna do pisania. 

Dwa zające przycupnęły niespokojnie pod stołem, w miejscu, w którym mama jutro zostawi 

swoje kapcie. Ze składu porcelany wygląda parą wielkich jak spodki oczu sowa – ona jedna 

zostanie, gdy wstanie słońce. Tylko skurczy się, zmieni w małą, niebiesko-białą, porcelanową 

sówkę. 

 W pewnym momencie małpa macha na mnie ręką, żebym się zbliżył. Podchodzę więc 

do telewizora, a ona również ze swojej strony zbliża się do przezroczystej tafli ekranu – tak 

bardzo, że para z jej nosa osiada mgiełką między naszymi twarzami.  

 - Spójrz za telewizor – mówi zduszonym, konspiracyjnym szeptem. – Jest tam 

przejście, którego - założę się - dotąd nie widziałeś. Idź tam, a zobaczysz świat, jakiego nie 

znałeś... 

 Zaintrygowany, z bijącym sercem, trochę może przestraszony odsuwam szafkę i 

odgarniam plątaninę kabli. I oto widzę, że faktycznie, w ścianie, za telewizorem jest dziura. 

Rodzice musieli specjalnie ją zastawić, abym jej nie znalazł. Zaglądam do niej – ostrożnie... 

Po drugiej stronie jest pokój. Wygląda znajomo, tylko meble są w nim strasznie duże. 

Podchodzę do łóżka. Gdybym chciał na nie wejść, miałbym problem z sięgnięciem nogą 

krawędzi materaca. Podchodzę do biurka. Gdybym chciał coś z niego wziąć, to dotknę rękami 

blatu, ale nie będę widział, co na nim jest.  

 Wiem już, gdzie jestem. To sypialnia rodziców. Wiem, że nie powinienem w niej być, 

więc w półmroku, półomackiem szukam drzwi. Wychodzę z pokoju.  

Lecz miejsce, w którym się znajduję, to nie hol. Jest tu chłodno. Przez wielkie okna 

wpada fioletowy szum miasta, upstrzony pomarańczowymi, śpiewnymi zaciekami 

tramwajowego biegu. Widzę czarne ramiona drzew na zewnątrz i równie czarne węże poręczy 

wewnątrz. Schody mają ten charakterystyczny, szarawy zapach wydeptanego, wyślizganego 

tysiącami butów betonu. Czuję strach i zachwyt. Nigdy nie byłem na klatce w nocy, rodzice 



nigdy nie wypuszczali mnie tak późno z mieszkania. Stąd prowadzi wiele dróg – schody, 

windy, drzwi innych mieszkań. W dół, w górę i na boki, do tysiąca różnych światów. 

Ruszam w górę. Coś pcha mnie – na dach, do nieba. Biegnę po schodach. Z trudem, 

stopnie są dla mnie za wysokie. Pomyślałem o windzie, ale winda jest niebezpieczna. Jestem 

tak lekki, że może mnie nie wyczuć i zatrzyma się gdzieś, pomiędzy piętrami, w ciemnej 

nicości.  

Lecz nagle staję. I dopiero po chwili zdaję sobie sprawę, co mnie zatrzymało. To 

uczucie, że na klatce poza mną jest ktoś jeszcze. Patrzę w górę. Powoli. Serce bije mi, ale 

inaczej niż wcześniej, innym strachem. Na górze jest On. Wysoki, chudy, o tysiącu twarzy 

albo bez twarzy. Rusza w moją stronę, ale jego ciało zostaje w miejscu. Rozciąga się tylko. 

Nienaturalnie. Jego długie, kościste ramiona popychają w moją stronę długie, kościste dłonie, 

wyposażone w równie długie, kościste palce. Nie mogę krzyczeć. Uciekam, ale schody 

trzymają mnie w miejscu. On jest coraz bliżej, więc próbuję go uderzyć lub kopnąć, ale On 

tego nie czuje. W końcu zdesperowany zeskakuję z klatki schodowej w bok, do 

pomieszczenia z windami. Schody puszczają mnie. Roztrzęsiony wpadam do jednej z wind. 

Bordowe drzwi zamykają się i winda rusza. 

Leżę w ciemności. Tylko od czasu do czasu jasne płaty światła wpadają przez wąskie 

okienko. Nie wiem, gdzie jadę – w górę czy w dół – lecz w końcu winda staje. Jednak nie 

otwierają się te drzwi, którymi wszedłem. Tylna ściana rozsuwa się na boki i przez nią 

wchodzę do drugiej windy. Ta jest mniejsza i nie ma wewnętrznych drzwi. Gdy rusza, przed 

moimi oczami przesuwa się goły mur. Mogę go dotknąć, ale się boję. W końcu i ona staje. 

Wychodzę. 

W tej części bloku nie byłem nigdy. Nie wiedziałem nawet, że istnieje. Wygląda 

inaczej niż ta, w której mieszkam. Korytarze są tu niższe. Nie ma okien. Po ścianach ścieka 

bure światło z lamp, zawieszonych pod sufitem. Jest więcej mieszkań – więcej drzwi. Błądzę 

między nimi. Szybko gubię drogę między kolejnymi segmentami bloku. Raz wychodzę 

schodami wyżej, raz schodzę niżej. Kilka razy mijam te same, lekko uchylone drzwi, zza 

których sączy się rudawy blask. Ignoruję je z początku, jednak w końcu postanawiam zajrzeć. 

Wewnątrz wita mnie bicie zegara i równy ukłon dwunastu mechanicznych pajaców, 

zawieszonych na ścianie. Dokoła pełno bardzo starych mebli, z rodzaju tych, które zdają się 

być zrobione z kurzu, udającego tylko starą sklejkę. Na każdym meblu leży co najmniej kilka 

serwet – wszystkie w różnych odcieniach koloru rdzawego. Bzyczącą żarówkę, wiszącą u 

sufitu, okrywa klosz z czerwonej krepy, stąd ten rudawy blask. W powietrzu unosi się 



niezwykła mieszanina zapachów kurzu, starych dywanów, naleśników smażonych na oleju, 

kasztanów, drewna i potu. Mieszanina ta kojarzy mi się wyłącznie ze starością i śmiercią.  

Przechadzam się po mieszkaniu. Jest dość zwyczajne. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka. 

Nie ma w nim nikogo. Tylko kilka sztucznych psów, wiecznie kiwających głowami, kilka 

pajaców i kukieł, kilku przodków na obrazach, Pan Marszałek odlany w brązie, z brązowym 

wąsem i szabelką, wreszcie kilka starych fotografii równie starych ludzi. 

Na drugim końcu mieszkania znajduję kolejne drzwi, obarczone judaszem i ciężkim 

zamkiem. Otwieram je i znowu wychodzę na klatkę. Zostawiam za sobą zapach starości i 

śmierci, z ulgą witam neutralny zapach długo deptanego betonu. Kontynuuję moją wędrówkę 

w górę. 

W końcu dochodzę na ostatnie piętro. I zostaje już tylko drabina, która dzieli mnie od 

żółtej, metalowej klapy i nieba ponad nią. Ta drabina jest krótka, ostatnie piętro jest niższe niż 

inne. Szybko się po niej wspinam, otwieram właz. Owiewa mnie zimna bryza bez zapachu. 

Ogarnia cisza. Przez kwadratowy otwór zieje tylko ciemność. Nade mną nie ma ani jednej 

gwiazdy... 
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