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Początek 
 

Przebudziłem się około ósmej rano. Otworzyłem 

oczy i spojrzałem na wiszący nade mną sufit. Był to 

zwykły ‘kawałek’ stropu, pomalowany białą farbą. Bez 

wyrazu. Żadnych ornamentów, niczego. Ot zwykła 

tandeta. Jestem projektantem, ale nie jakimś tam 

projektantem  wnętrz, lecz dobrym inżynierem. 

Przynajmniej to pamiętam. Obróciłem głowę w lewą 

stronę i zauważyłem śpiącą obok mnie kobietę. Nie 

kojarzyłem jej. Niby wiedziałem, że jest to moja 

żona, ale czułem wewnętrznie, iż w ogóle jej nie 

znam. 

Wstałem. Chciałem, a w zasadzie to musiałem iść 

do łazienki. W głowie miałem całkowitą pustkę, 

kompletnie nie potrafiłem przypomnieć sobie, gdzie 

się ona znajduje? Na szczęście moje ciało wiedziało. 

Innymi słowy, trafiłem do niej na tzw. czuja. 

Wszedłem do malutkiego pomieszczenia. Wielkością 

przypominało ono raczej komórkę na narzędzia niż  
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łazienkę. 

 W prawym narożniku ściany stała malutka kabina 

prysznicowa, obok której znajdował się sedes  

z maleńką umywalką. Podszedłem do ubikacji, 

podniosłem deskę klozetową i się wysikałem. 

Następnie spłukałem wodę i odwróciłem się w stronę 

umywalki. Nad nią wisiała mała szafka z lustrem. 

Spojrzałem na nie i zobaczyłem w nim swe odbicie. 

Na pierwszy rzut oka mogłem mieć około trzydziestu 

kilku lat, jednak w rzeczywistości czułem się 

znacznie starszym człowiekiem. Już trzeci raz  

w życiu tracę kontakt z otaczającym mnie światem. 

Mianowicie zapominam, kim jestem. Pojawiam się  

w jakimś miejscu, dokądś zmierzam, by powrócić  

w inne miejsce. Boję się o tym komukolwiek 

powiedzieć, gdyż nie pamiętam poprzednich razów, 

wiem tylko tyle, że miały miejsce. Dlatego nie 

potrafię powiedzieć, czy i kiedy dokładnie się 

urodziłem, z jakiego miejsca pochodzę i dokąd 

podążam.  

Nagle dobiegł mnie głos kobiety: 

— Jarku! No chodź tu do mnie! — opłukałem 

twarz zimną wodą i odpowiedziałem. 
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— Już idę — ciężko jest człowiekowi, który budzi 

się pewnego dnia i nie wie, gdzie jest. Wszystko 

wydaje mu się znajome, ale jednocześnie bardzo 

obce. Właśnie tak się teraz czułem. Otworzyłem 

drzwi i ujrzałem ponętną nagość mojej żony (jak 

sądzę), leżącą na łóżku z rozłożonymi szeroko 

nogami. 

— Wejdź we mnie — rzekła do mnie 

rozkazującym tonem. 

Cóż więc mogłem zrobić? Przecież jej nie 

odmówię, bo wtedy także i sobie odmówiłbym tej 

fizycznej przyjemności. Jednak, kiedy uprawialiśmy 

seks, myślami byłem zupełnie gdzieś indziej. 

Posuwiste ruchy bioder wykonywane przeze mnie 

machinalnie i odruchowo nie sprawiały mi 

przyjemności, nie czułem nastroju, który jak mi się 

wydaje – czuć powinienem. Na szczęście mojej żonie 

się podobało. Nagle doszliśmy! Gdy spoceni 

położyliśmy się obok siebie, spojrzała na mnie  

i powiedziała: 

— Mam nadzieję, że tym razem to wystarczy, bym 

ponownie zaszła w ciążę? 
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— Nie martw się — zacząłem — zaszłaś i urodzisz 

dokładnie za dziewięć miesięcy, tak więc różnica 

wieku między naszymi dziećmi będzie wynosić 

dokładnie rok. – Właściwie sam nie wiem, dlaczego 

to powiedziałem. Skąd mi to przyszło do głowy? 

— A skąd u ciebie taka dokładna wiedza? — 

spytała mnie kobieta z delikatnym uśmiechem na 

ustach. 

— Tak jest za każdym razem — odpowiedziałem  

i odwróciłem się na drugi bok. 

— A ty, co? Nie idziesz dzisiaj do pracy? — 

zapytała. 

— Aha. Do pracy, fakt — odparłem i wstałem. 

Ponownie dzisiejszego poranka zacząłem wykonywać 

instynktownie pewne, konkretne czynności.  

W pracy jak to w pracy. Ciężko, czasami nudno  

a niekiedy ciekawie. Jedna rzecz się zgadzała, ta 

którą pamiętałem. Pracowałem w biurze 

projektowym jako projektant. Moja żona nie 

pracowała, lecz mimo to moje zarobki wystarczały 

nam do prowadzenia, że tak powiem, całkiem 

dostatniego życia. Wraz z upływem czasu zacząłem 

odczuwać szczęście. Stałem się zakochanym a przede 
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wszystkim spełnionym mężem i ojcem. Życie  

w ‘świadomości’ oraz realnego poznawania przeze 

mnie swej żony a także pierwszego dziecka – synka – 

sprawiło, iż powiązała mnie z nimi jakaś autentyczna 

więź. Powoli uczucie, które było gdzieś głęboko we 

mnie umiejscowione, zaczęło wydostawać się na 

zewnątrz. Po upływie roku zapomniałem już  

o poprzedniej utracie świadomości i zacząłem żyć 

tak, jakbym znał ich od dawna. 

Kiedyś, pewnego dnia spytałem się żony: 

— Gdzie są nasze zdjęcia ślubne? 

— Wiesz co, powinny być w kartonie u nas  

w sypialni — odpowiedziała. 

— Pójdę je zobaczyć — odrzekłem. 

Poszedłem do pokoju. Otworzyłem drzwi od szafy 

i sięgnąłem pudełko. Niestety, oprócz ostatnich 

zdjęć, które notabene sam zrobiłem, nie znalazłem  

w nim żadnych, innych fotografii. Dziwne! Zupełnie 

jakby moje życie zaczęło się rok temu! 

— I co, znalazłeś? 

— Nie! Nie ma żadnych zdjęć! 

— Muszą być. Pokaż! — otworzyła karton raz 

jeszcze i zaczęła przeglądać zdjęcia, lecz szukanych 
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najpierw przeze mnie fotek, również i ona znaleźć 

nie mogła. 

— Widzę, że ty też nie możesz ich znaleźć. 

— No fakt. Nie mogę. Na pewno gdzieś się 

zawieruszyły. Znajdziemy je później. Chodź, 

położymy dzieci spać, a później zajmiemy się trochę 

sobą. 

— Dobrze — odpowiedziałem. Trochę – co 

prawda – zaskoczyła mnie jej reakcja na brak 

szukanych fotografii, ale nie przejąłem się nią 

zbytnio. — Pewnie wie, gdzie mogą się znajdować, 

więc nie robi z tego dramatu. — Pomyślałem sobie. 

Lecz prawdę mówiąc, jak zacząłem się nad tym 

jednak nieco głębiej zastanawiać, to w całym jej 

postępowaniu znalazłoby się trochę więcej dziwnych 

zachowań, których znaczenia powinny zwrócić moją 

większą uwagę. Nie przejęcie się zagubionymi 

fotografiami, fakt, iż urodziła córeczkę dokładnie  

w rok po narodzinach syna oraz to, że nigdy nie 

wspominała o swoich ani moich rodzicach. Nie było! 

Nie istniał w naszych rozmowach czas przeszły. Mam 

tu na myśli wydarzenia, które musiały wydarzyć się 

przed moim – skądinąd – nagłym pojawieniem się  


