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Te r a ź n i e j s z o ś ć  M A J A 

Umarłam, kiedy odwiedziliśmy babcię w Stanach. Trzeciego 
dnia. Tata nie zauważył. Nikt nie wie. Ziomki z klasy uznały, 
że się odcinam, zadzieram nosa albo inaczej mi odbija. Może 
moja wychowawczyni coś podejrzewa. Pytała ostatnio, czy 
mam kłopoty. Nie, ona też nie wie. Nie można pytać trupa, 
czy ma kłopoty. Tak czy inaczej, coś jej nie pasuje i mam się 
jutro spotkać ze szkolną psycholożką. Gdybym olała to spo-
tkanie, wezwaliby tatę do szkoły. Niedobrze by było. Wcześ-
niej czy później się dowie, ale na razie go oszczędzam. Udaję, 
że jem. Udaję, że piję. Daje się na to nabierać.

Czy tego chcę, czy nie, oddalam się od taty. Będąc martwą, 
nie można czuć takiej samej bliskości z  żyjącym jak przed 
śmiercią. Potrzebuję innych umarłych, bliskich umarłych. 
Tu zaczyna się problem. Jedyną bliską osobą mogłaby być 
mama, ale jej nie znam. Umarła, gdy byłam niemowlęciem. 
U nas w domu, zakopany pod innymi, jest album ze zdjęciami 
ślubnymi. Oglądałam go, gdy żyłam. Mama była blondynką 
z długimi falowanymi włosami. Pewnie przez te włosy wyglą-
dała trochę jak gwiazda filmowa. Tata jest brunetem i z po-
mieszania genów moje włosy są rude. Ludziom się podobają. 
Mnie niedługo przed śmiercią też zaczęły się podobać. Teraz 
to obojętne. W  każdym razie zdjęcia przeglądałam zawsze 
sama. Dawno zauważyłam, że tatę bolą wspomnienia. Trudno 
się dziwić. Jego żona. Wielka miłość. Taka młoda, gdy umarła. 
Dwadzieścia cztery lata. Wydusiłam z niego historię. Poznali 
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się w Stanach. Ona pracowała jako kelnerka. Przyszedł do jej 
knajpy, zaczęli gadać i skończyło się ślubem w Polsce. Tata też 
ma polskie korzenie, dlatego zdecydował się tu mieszkać. Za-
fascynowała go i kobieta, i kraj. Zapytałam kiedyś, jak umarła. 
„Nagle”. To wszystko, co mi powiedział. Z wyrazu jego twarzy 
zrozumiałam, że nie wolno mi powtarzać tego pytania. „Nie 
wolno” – złe wyrażenie. Mogłam sobie powtórzyć, nic by się 
nie stało, ale i tak nie uzyskałabym odpowiedzi. Chyba zresztą 
nie wydawało mi się to wtedy aż tak ważne. Teraz chcę wie-
dzieć. Chcę zapytać jej, ale najpierw potrzebuję ją znaleźć. To 
nie takie łatwe, jak by się wydawało. Widzę wielu martwych 
ludzi, ale jej nie widzę. Nie wiem, jak pytać. Imię i nazwisko 
nie na wiele się zdają. Ona może być już tylko duchem. Ja po-
ruszam się w  starym ciele. Zombie. Kiedyś próbowałam się 
śmiać z filmów o żywych trupach. Teraz sama taka jestem. 

Pójdę na cmentarz. Nie jestem pewna, gdzie leży mama, ale 
chyba w Warszawie. Tu umarła, więc chyba tu jest pochowana. 

Kołyszę się na krześle, czekając na powrót ojca. Przez pokój 
od czasu do czasu przechodzą umarli. Nie znam ich i oni mnie 
nie znają. Nie rozmawiamy. Zastanawiam się, co tu robią. To 
stara kamienica, jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej. 
Może mieszkali tutaj i  teraz wracają. Mama pewnie wraca 
do innego mieszkania. Nie mam pojęcia, w  jakiej dzielnicy. 
Też powinnam zapytać tatę. Za dużo pytań naraz. Najpierw 
cmentarz. To łatwiejsze. Nastolatka odczuwa potrzebę kon-
taktu z nieżyjącą matką. To wcale nie jest dziwne. Wszyscy 
moi znajomi mają matki. 

Klucz przekręca się w zamku. Duchy nie używają klucza. 
Przenikają po prosu przez ściany. Tata idzie wśród nich, nie 
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zdając sobie sprawy, że tu są. Pochyla się, całuje mnie. Odsu-
wam się. 

– Powiesz mi, gdzie jest pochowana mama?
Marszczy brwi. 
– Dlaczego pytasz? 
Mówi po angielsku, jak zwykle.
– To takie dziwne? – odpowiadam po polsku. – Skończy-

łam siedemnaście lat, odczuwam potrzebę odwiedzenia gro-
bu matki. 

– Dobrze się czujesz? 
Przywołuję na trupią twarz coś na kształt uśmiechu. 
– Dobrze. Dlaczego pytasz?
– Mówisz tak dziwnie. 
Sama słyszę, jak mówię. Tak, jak mówią umarli. 
– Chciałabym adres jej grobu. 
Jestem stanowczym zombie. 
– Możemy pójść tam razem. 
Kręcę głową. Mechaniczny ruch żywego trupa. Tata wzdy-

cha. Uważa mnie za zbuntowaną nastolatkę.
– Poczekaj. Pójdę po notes. 
Czekam cierpliwie.
– Jest pochowana na Bródnie. 
Zapisuję adres kwatery. 
– Zamówimy pizzę? Od śniadania nic nie jadłem. Ty też 

pewnie umierasz z głodu.
– Zamów sobie, ja już zjadłam coś innego. Nie chcę. 
Patrzy na mnie o kilka sekund za długo. 
– Odchudzasz się?
– Nie.
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Mam na sobie czarny luźny sweter. Ciało trupa nie rzuca 
się w oczy. 

– Okej.
Wzrusza ramionami i opuszcza pokój. Jego naukowy umysł 

podpowiada, że córkę w  fazie nastoletniego buntu najlepiej 
zostawić w  spokoju. Nie narzucać się. Okej. Mnie też to 
odpowiada. 

Kładę się wcześnie. Nie chcę patrzeć na obce duchy, nie 
mam ochoty na rozmowy z tatą. W nocy przychodzi. Mocno 
zaciskam oczy. Dotyka delikatnie moich włosów. Odwracam 
się do ściany i jego ręka się cofa. Nadal jednak nade mną stoi. 
Wsłuchuję się w  jego oddech i  zaczynam liczyć w myślach. 
Pięćdziesiąt trzy. Wychodzi. 

Rano zostaję w łóżku, dopóki nie usłyszę, że zamykają się 
drzwi frontowe. Przechodzę do łazienki, szoruję się. Prysznic 
kilka razy dziennie opóźnia proces rozkładu. 

W kuchni stoi talerz z kilkoma malutkimi kanapkami. Każ-
da jakieś półtora na półtora centymetra. Ciemny chleb, ser, 
wędlina bądź łosoś wędzony. Gdy żyłam, uwielbiałam takie 
kanapusie. Czasem robiliśmy je razem. Obok talerza szklan-
ka z  moim ulubionym sokiem ananasowym. Jakoś mnie to 
wszystko wzrusza. Wsuwam jedną kanapkę do ust. Pomimo 
że jest taka mała, żuję i żuję. W końcu udaje mi się połknąć. 
Pociągam łyk soku, ale nie czuję smaku. Nie mam ochoty ani 
pić, ani jeść. Wylewam resztę soku do zlewu, kanapki wrzu-
cam do plastikowej torby, którą umieszczam w  śmietniku 
w połowie drogi między domem a szkołą. 

Wchodzę do klasy już po dzwonku. Romański rzuca mi 
zirytowane spojrzenie. Kiedyś go lubiłam. Przed śmiercią 
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matma była moim ulubionym przedmiotem. Może nie tylko 
dlatego go lubiłam.

– Jak to miło, że zaszczyciłaś nas swoją obecnością – mówi 
matematyk, a przez klasę przebiega chichot. 

Zanim umarłam, czułabym się głupio, słysząc taki tekst. 
Teraz dociera do mnie cały idiotyzm tego pseudoszyderstwa. 
Nauczyciele stale powtarzają jednakowe zdania, a wydaje im 
się, że są superdowcipni. Uczniowie zresztą utwierdzają ich 
w  tym przekonaniu, wybuchając w  odpowiednich momen-
tach śmiechem. 

– Przepraszam.
Ostatnia ławka jest wolna, więc tam idę. Przed śmiercią 

siedziałam z  Justyną. Po wakacjach oznajmiłam, że siedzę 
sama. Popatrzyła na mnie tymi swoimi oczyma zranionej sar-
ny i nawet nie próbowała pytać. Taka jest. Zawsze taka była. 
Kompletnie niepewna swojej wartości. Słaba. Może dlatego 
się z nią przyjaźniłam. Gdybym dopuściła blisko kogokolwiek 
innego, odkryłby, że sama jestem niepewna swojej wartości. 
Sama jestem słaba. Włóczyłam się z tymi silnymi, piliśmy na 
Polu Mokotowskim colę, bardzo rzadko piwo, próbowaliśmy 
papierosów, ale uznaliśmy, że to nie dla nas. Nasza szkoła jest 
jedną z najlepszych w Warszawie, u nas szpanuje się wiedzą. 
Wygląd i  luzacki styl też są ważne, ale nie papierosy, amfa 
czy, broń Boże, twarde narkotyki. Wpasowałam się w to, było 
fajnie. Budowałam mit popularnej laski, ale moja paczka tak 
naprawdę nie miała o mnie pojęcia. Na strzępy szczerości po-
zwalałam sobie tylko z Justyną. 

Tutaj też są duchy. Szkoła jest stara, została założona w ty-
siąc dziewięćset szóstym roku, co pani dyrektor z  dumą 
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podkreśla. Przypuszczam, że budynek został zniszczony 
w czasie drugiej wojny, ale nigdy się tym specjalnie nie in-
teresowałam. Tak czy inaczej, zmarli wychowankowie naj-
widoczniej odczuwają więź. Nawiązuję kontakt wzroko-
wy z  jednym z  nich. To chłopak. Ma długie ciemne włosy 
związane w  kucyk i  mocno podkrążone oczy. Jest ubrany 
w postrzępione dżinsy i kolorową koszulę. Wygląda na ćpu-
na. Siada koło mnie. Nie jestem pewna, czy mam ochotę 
na rozmowę, ale z  grzeczności zwracam ku niemu głowę. 
Może zapytam go, jak umarł, a może poczekam, aż pierwszy 
się odezwie.

– Maja.
Usta chłopaka się nie ruszają. Duchy są brzuchomówcami? 

Skąd ten ziomek zna moje imię?
– Maja.
Czuję dotyk czyjejś ręki na ramieniu i się wstrząsam. To nie 

duch. Romański stoi nade mną, chociaż na szczęście cofnął 
już dłoń. Nie odzywam się, nie mam pojęcia, co miałabym 
powiedzieć. 

– Zadałem ci pytanie.
– Przepraszam, wyłączyłam się. 
Dzwonek. W ławkach zaczyna się ruch. 
– Poczekajcie. Jeszcze praca domowa. 
Wraca do biurka. Mój ćpun się zmył. Inne duchy też w po-

śpiechu opuszczają salę. Udaję, że notuję. Niedobrze się stało. 
Powinnam zachować jakieś pozory. Dopóki nie czują zapachu 
zgnilizny, niech myślą, że żyję. Wkładam rzeczy do plecaka 
i powoli idę do wyjścia. 

– Maja.
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Gościu się uparł. Przecież wiem, że zna moje imię. Zatrzy-
muję się.

– Przepraszam, że nie uważałam. 
Kiwa głową, przyjmuje przeprosiny. Znów zaczynam iść.
– Dobrze się czujesz?
– Tak – odpowiadam, nie zatrzymując się. 
Na przerwie siadam samotnie w kącie. 
– Hej, Majka.
Piotrek, jeden z  mojej paczki, kuca przede mną. Przed 

śmiercią się w nim podkochiwałam. 
– Hej – odpowiadam głosem trupa.
Nie umiem inaczej. Zombie tak mówią, i już. 
– Co się z tobą dzieje? 
Co jakiś czas ktoś próbuje ze mną gadać. Odchodzą, znie-

chęceni moją małomównością. 
– Nic.
Przecież nie powiem: „Stary, umarłam”. Jeszcze nie teraz. 
– Nie chcesz mówić?
– Nie. 
– No dobra. – Uśmiecha się, a w jego policzkach robią się 

urocze dołeczki. To mnie w nim na początku zauroczyło. – 
Idziemy dziś na Pole Mokotowskie. Zajefajna pogoda. Chodź 
z nami. 

– Nie mogę. Obiecałam staremu, że wrócę do domu. 
Wciąga głęboko powietrze. 
– To może wyskoczysz z nami w piątek do Alternatywy? 
Próbuję się do niego uśmiechnąć. 
– Nie mogę w piątek. 
– A może chcesz pójść ze mną w sobotę do kina?
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Proponuje mi randkę. Proponuje randkę trupowi. Nie po-
trafię opanować śmiechu. Upiorny chichot zombie. Piotrek 
ma minę, jakbym zdzieliła go w gębę. Wstaje i odchodzi. Na-
wet trochę mi go żal, ale przynajmniej mam go z głowy. 

Teraz wiem, że podkochiwałam się w nim przed śmiercią, 
chociaż wtedy nie nazywałam swoich uczuć, nawet kiedy ca-
łowaliśmy się na imprezach, bo kilka razy się zdarzyło. Po 
prostu dawałam się nieść fali, było przyjemnie. Kiedy umar-
łam, nabrałam dystansu i zdaję sobie sprawę z wielu rzeczy, 
które wcześniej mi umykały. Szkoda tylko, że nie mają już 
znaczenia. Nie chcę czekać na koniec lekcji. Wystarczająco 
długo zwlekałam. Muszę spotkać się z mamą. 

Przechodzę przez długi korytarz. Wiele osób mi się przy-
gląda. Na przykład dziewczyny z mojej dawnej paczki. Gadają 
z Piotrkiem. Pewnie coś im na mój temat powiedział. Justyna 
czyta jakąś książkę, ale podnosi głowę, gdy ją mijam. Wcale 
nie chcę na nią patrzeć, ale i  tak widzę, że ma ochotę mnie 
zatrzymać. Przyspieszam kroku. 

W autobusie jest kontrola biletów. Wyciągam kartę miejską 
i podaję kanarowi. Z obojętnym wyrazem twarzy studiuje ją 
i mi oddaje. W tej chwili uderza mnie w nozdrza odór zgni-
lizny. To ja. Wysiadam na najbliższym przystanku. Nie chcę 
narażać innych pasażerów na ten zapach. 

Na dworze smród nie jest aż tak intensywny. Wietrzenie 
pomaga. Gdy znajduję grób, nie czuję już żadnych zapachów. 
Siadam na ławce i koncentruję się z całych sił, żeby przywo-
łać mamę. Nigdy nie zwróciłam się do nikogo w ten sposób. 
Mamo, przyjdź do mnie. Tutaj musi mnie usłyszeć. Wszędzie 
mnóstwo obcych duchów, a  przy jej grobie tak pusto. Tak 
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cicho. Mamo, potrzebuję cię. Teraz nie dam rady bez ciebie. 
Tata należy do świata żywych. Między nami jest nieprzekra-
czalna granica. 

I mama przychodzi. Nie jest tak wyraźna jak inne duchy, 
ale jest. Siada koło mnie na ławce, obejmuje rozpadające się 
ciało. Płacze. Nie chcę, żeby płakała. Ja też mam łzy w oczach, 
ale to łzy szczęścia. W jej płaczu jednak jest rozpacz, która za-
raża. Nie mogę się jej poddać, nie teraz. Dlaczego się smucisz? 
Umarłam, ale to znaczy, że jestem bliżej ciebie. Już nic nas nie 
rozdzieli. Przytula mnie mocniej, ale to i  tak prawie niewy-
czuwalne. Powoli się uspokaja. Siedzimy objęte. Smakuję jej 
obecność, jej dotyk, tak delikatny jak płatki kwiatów. Długo 
trwamy w  milczeniu, chociaż czas jest względny. Mierzenie 
go ma sens tylko, kiedy się żyje. W końcu zaczynam słyszeć 
słowa tak ciche, jak lekkie są jej ręce na moich ramionach. 
Chcę wiedzieć, co do mnie mówi. Koncentruję się maksymal-
nie, ale wyłapuję tylko jeden wyraz. „Przepraszam”. Nie po-
winnaś przepraszać. Cokolwiek zrobiłaś kiedyś, teraz straciło 
znaczenie. Jesteśmy razem. Tak jej mówię, ale nie wiem, czy 
to do niej dociera. Znów słyszę „przepraszam”. Wchodzę w to. 
Powiedz, za co. Jeśli nawet odpowiada, nie rozumiem. Jej głos 
myli mi się z szumem drzew. Nie czuję już jej dotyku. Jeszcze 
patrzę w jej oczy, ale nawet to mija. Jestem sama. Żywy trup 
na twardej ławce. 

Podnoszę się. Wrócę jutro. 


