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Zaraz przyjdę 

 

Nie pamiętam, kiedy ostatnio się wyspałem. To znaczy, pamiętam. Ale zapomniałem 

jakie to uczucie. Śpię średnio po dwie godziny. Czasasmi nie śpię wcale. Nie żyję w stresie, 

jestem księgowym. Nie piję kawy, chyba że zbożową. Nie randkuję, nie mam na to czasu. Nie 

ćwiczę, nie biorę żadnych leków ani narkotyków. Brzmi jak styl życia, w kórym sen jest 

najciekawszą z rozrywek. Jak styl życia, które najchętniej całe by się przespało. Ale to nie ja je 

sobie wybrałem. Moja mama to zrobiła. Dla sprostowania: nieumyślnie. Nigdy nie była 

kontrolującą osobą, teraz nie jest w stanie kontrolować nawet swoich myśli. Moja mama jest 

chora. Chora na Alzheimera. Od ostatnich siedmiu lat każdej nocy musiałem być czujny, żeby 

nie zapaliła, zalała lub nie zagazowała mieszkania. Przeważnie jednak po prostu błąkała się po 

salonie lub swoim pokoju, szukając Staszka, mojego ojca, który zmarł na zawał serca na kilka 

miesięcy przed pojawieniem się u niej pierwszych objawów. Zwykle powodem moich pobudek 

były właśnie jej kroki lub uchylające się drzwi od jej sypialni, które za każdym razem wydawały 

z siebie ten sam irytujący, przeciągły skrzyp. Tamta noc była wyjątkowo cicha, przyzwyczajony 

przez te siedem lat wiedziałem, że to nie może oznaczać niczego dobrego. Postanowiłem to 

sprawdzić. Drzwi od jej pokoju były otwarte. Dziwne, bo nie było słychać, jak je otwierała. 

Zajrzałem do środka, nie było jej. Pomyślałem, że to niemożliwe, przecież bym usłyszał. 

Pobiegłem szybko do salonu. Pusto. Pusto i nieprzyjemnie chłodno. Drzwi wejściowe były 

uchylone. Od razu zamarłem. Ani razu odkąd zachorowała, nie zapomniałem ich zamknąć. 

Okazało się, że tym razem też nie zapomniałem, klucze były w dziurce, musiała mi je zabrać, 

kiedy spałem. Ubrałem na siebie kurtkę i jak wariat wybiegłem na klatkę. Mieszkaliśmy na 

najwyższym piętrze, więc mogła zejść jedynie na dół. Zacząłem zbiegać po schodach, nie 

włączając nawet światła. Nie spotkałem jej na żadnym z pięter, musiała być na zewnątrz. 

Zacząłem obstawiać najgorsze, był środek stycznia, śnieg po łydki, a ona nie potrafiła się nawet 

sama ubrać. Wyjrzałem przez szybę w drzwiach, dostrzegłem jakąś sylwetkę kołyszącą się przez 

środek ulicy, prawie wyłamałem je z futryny, wybiegając na zewnątrz. Kiedy do niej dobiegłem, 

cała się trzęsła, szła raz w lewo, raz w prawo, coraz bardziej niepewna po każdym kroku. 

Okazało się, że jak zwykle szukała ojca. Zarzuciłem na nią swoją kurtkę i zacząłem 

odprowadzać w stronę mieszkania. Powiedziałem jej, że tata nie wróci. Pomimo tego, że zawsze 

gdy go szukała po domu, uspokajałem ją i mówiłem, że zaraz przyjdzie. Że ma dziś nocną 

zmianę, że wyszedł do sklepu, lub po prostu się przespacerować. Nie miałem serca codziennie 

jej przypominać o tym, że człowiek, którego kochała przez większość swojego życia, już nigdy 

do niej nie przyjdzie. 
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Nie spałem przez resztę tamtej nocy. Nie dlatego, że wciąż się krzątała, wręcz 

przeciwnie, spała jak niemowlę. Nie mogłem przestać płakać. To ponad moje siły. Nie byłem 

w stanie tak dłużej żyć. Naprawdę chciałem, naprawdę próbowałem jej pomóc. Ale nie 

umiem, nie mogę. Unikałem jak ognia pomysłu oddania jej do jakiegoś przytułka, żeby obcy 

ludzie musieli ją karmić, ubierać i podcierać. Nie chciałem jej tak upokorzyć. Wtedy było mi 

już wszysto jedno. 

 
Nie minął nawet pełny tydzień, a już przygotowałem mamę do przeprowadzki. Na 

racepcji przywitała nas ładna, uśmiechnięta, młoda dziewczyna. I choć wiem, że w placówkach 
tego typu uśmiech jest wymogiem, za którego brak tę pracę można stracić, to nie przejmowałem 
się tym za bardzo. Wypełniłem całą potrzebną dokumentację i zaprowadziłem ją do jej nowego 
pokoju. Miała tam naprawdę ładnie, a przynajmniej chciałem w to wierzyć. Powiedziałem jej, że 
odwiedzę ją jutro i przywiozę jej resztę rzeczy. Zapytała się, czy wezmę ze sobą Staszka. Z 
braku cierpliwości i siły odpowiedziałem, że tak. Na odchodnę powiedziałem jej, że ją kocham. 
Co prawda uśmiechnęła się, lecz pożegnała mnie w milczeniu. Mimo tego, że nie musiałem się 
martwić o to, że nie zabije nas przypadkowo, kiedy śpię, wciąż nie mogłem zasnąć. Cały czas o 
niej myślałem. Zaczynały nawiedzać mnie wątpliwości. Czy aby na pewno dobrze zrobiłem, 
zostawiając ją tam. O ironio, wyszło na to, że bez niej w domu sypiam gorzej, niż jak była. 

Pierwsze, co postanowiłem zrobić z rana, to ją stamtąd zabrać. Kiedy dotarłem na miejsce, ona 
siedziała na tym samym fotelu, w którym ją wczoraj zostawiłem. Nie zareagowała w żaden 
sposób na moje pojawienie się. Nie była smutna, nie była szczęśliwa, jej twarz nie przypominała 
żadnej ludzkiej emocji. Co było dziwne, bo zawsze byłem jedyną twarzą, którą rozpoznawała. 
Powiedziałem jej, że przyszedłem ją stąd zabrać. Spojrzała tylko na mnie wyraźnie zmieszana. 
Nadszedł dzień, którego bałem się najbardziej. Zapytałem, czy wie kim jestem. Pokiwała tylko 
przecząco głową. Wtedy coś we mnie pękło. Wyszedłem bez słowa, przeszedłem całą drogę do 
samochodu i tam się rozpłakałem. Płakałem przez cały powrót do domu, płakałem przez cały 
dzień i całą noc. Każdy kiedyś w końcu pęka. Przepraszam Cię mamo, tak bardzo Cię 
przepraszam. Nie pokazujcie jej nigdy tego listu, niech nie wie, co zrobiłem. Jak będzie jeszcze 
kiedykolwiek o mnie pytać, powiedzcie jej, że zaraz przyjdę. 


