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Szedłem wolno, noga za nogą, i myślałem. Całą drogę 
ze szkoły do domu, a potem jeszcze w swoim pokoju i kiedy 
mama wysłała mnie po zakupy. Od tego myślenia zrobiła mi 
się na czole zmarszczka: zauważyłem to w lustrze na wysta-
wie okularów i wtedy pierwszy raz przyszło mi do głowy, że 
jestem podobny do dziadka. A później zobaczyłem w lustrze 
jeszcze coś innego i już wiedziałem, co zrobię.

Przestaliśmy pisać do siebie z moim bratem Kubą 
parę miesięcy temu i czasem brakowało mi naszych li-

stów. Bo nie wszystko można sobie 
powiedzieć tak po prostu, a jeśli 

nawet można, to łatwiej napi-
sać. I kiedy zobaczyłem w lu- 
strze drzewo, przypomnia-
ło mi się, jak zostawialiśmy  
w dziupli kasztana do siebie 
listy, żeby nie wydawać pie-

niędzy na znaczki i koperty.
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Od razu zacząłem spieszyć się do domu. Układałem 
sobie w myślach, co napiszę, i dopiero przy furtce przy-
pomniało mi się, że nie zrobiłem zakupów. Odwróciłem 
się na pięcie i zderzyłem z panią Krysią.

– Cześć, Paweł – uśmiechnęła się do mnie. – Wracasz 
czy wychodzisz?

– Idę po zakupy – powiedziałem i ruszyłem biegiem.
Starałem się myśleć już tylko o tym, co mam kupić, 

ale i tak zapomniałem o ziemniakach i w końcu na obiad 
mieliśmy makaron.

*   *   *

Zamknąłem się w pokoju i napisałem:

Cześć, Kuba!
Nie wiem, czy zauważyłeś, że z mamą jest coś nie tak. 

I to od czasu, kiedy dostała list. Widziałem, jak go wyj-
mowała ze skrzynki. Zamknęła się potem w pokoju, żeby 
go przeczytać. I od tego czasu jest jak nieprzytomna. Na-
wet jak jej powiedziałem, że dostałem jedynkę z matmy, 
uśmiechnęła się do mnie i poklepała po plecach. Potem 
dosypała sobie soli do herbaty. Wczoraj założyła do pra-
cy sweter na lewą stronę. No i gotuje nam zupy z toreb-
ki. Chciałem znaleźć ten list, ale gdzieś go schowała. 
Dzisiaj przyszła pani Krysia i szepczą już dwie godzi-
ny. Próbowałem podsłuchiwać, ale się nie dało. Mógłbyś 
czasem być więcej w domu. Kopiesz w kółko piłkę i nie 
wiesz, co się dookoła Ciebie dzieje. Ja też nie bardzo 

wiem, ale musimy to wyjaśnić. Odpisz mi albo – jeśli 
wolisz – od razu przyjdź pogadać. Tak czy owak, sprawa 
jest pilna!

Paweł

Włożyłem list, tak jak kiedyś, do torebki śniadanio-
wej i pobiegłem wsadzić go do dziupli. Wygarnąłem 
z niej parę puszek po coli i trochę innych śmieci, żeby Ku-
bie było przyjemniej, a potem napisałem jeszcze w domu 
kartkę: „Jest do ciebie poczta. Wiesz gdzie” i zostawiłem 
ją na jego biurku.

Wieczorem, przy kolacji, mama nie odezwała się do 
nas jednym słowem. Chociaż było widać, że nie jest obra-
żona ani nic takiego, po prostu buja myślami w obłokach. 
Patrzyła w ścianę, na której, od kiedy pamiętam, było 
zawsze to samo: zaciek po dziurawym dachu, obrazek 
przedstawiający dzbanek pełen kwiatów i półki z przy-
prawami. Kopnąłem Kubę pod stołem, a on kiwnął gło-
wą na znak, że rozumie. Myślałem, że od razu wyjdzie-
my pogadać, ale Kuba smarował kolejne kawałki chleba 
smalcem ze skwarkami i pakował sobie z apetytem do 
paszczy. Od kiedy przestał się odchudzać, jadł dużo wię-
cej niż przedtem, ale nie był już gruby.

Mama piła tylko herbatę i wzdychała od czasu do cza-
su, a ja byłem coraz bardziej wściekły na mojego brata, 
że siedzi i się obżera jakby nigdy nic, zamiast zająć się 
rodzinnymi sprawami.

Kopnąłem go ponownie, tym razem mocniej. Skrzy-
wił się, ale przełknął ostatni kęs i wstał od stołu.
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– Nie zdążyłem ci jeszcze odpisać – powiedział, kiedy 
usiedliśmy w jego pokoju na tapczanie. – A zresztą, ja nic 
nie wiem.

– I nic cię to nie obchodzi? – spytałem z niedowierza-
niem.

– Zależy… – wzruszył ramionami.
– A jeśli mama dostała list od jakiegoś narzeczone-

go? I teraz zastanawia się, czy ma za niego wyjść za mąż? 
W takich sytuacjach kobiety zawsze wzdychają, mówię ci.

Kuba znów wzruszył ramionami, a po chwili popukał 
się w czoło.

– Jakby kogoś miała, toby się nie dało ukryć. A poza 
tym nie zapominaj o tacie.

Od dawna już o nim nie rozmawialiśmy, bo im dłu-
żej go nie było, tym bardziej wydawał nam się wymy-
ślony i daleki. Chcieliśmy wyruszyć w rejs, żeby go od-
naleźć, ale nie mieliśmy wciąż pieniędzy na zbudowanie 
statku, chociaż odkładaliśmy wszystkie swoje oszczędno-
ści, a mama pracowała teraz nawet wieczorami, tylko że 
w domu.

– Może mama pokazywała pani Krysi ten list i zosta-
wiła na wierzchu – pomyślałem głośno.

– Nie czyta się cudzych listów – zaczął się mądrzyć 
mój brat, ale musiał przestraszyć się mojej miny, bo od 
razu przestał.

– Nie musisz go czytać – powiedziałem chłodno. – Wy-
starczy, że sprawdzisz, kto go napisał i skąd jest wysłany.

– Niech ci będzie. – Kuba stał już przy drzwiach. – 
Ubezpieczaj mnie… – szepnął i pobiegł do pokoju mamy.

Podszedłem na palcach do kuchni i zajrzałem do środ-
ka. Mama siedziała teraz przy stole i układała pasjansa. 
A może tylko bawiła się kartami, żeby czymś zająć ręce, 
bo wzrok miała wciąż utkwiony w tym samym miejscu na 
ścianie, co poprzednio.

*   *   *

– Maroko, państwo w północno-zachodniej Afryce, 
446,6 tysiąca kilometrów kwadratowych… – czytał głoś- 
no Kuba z wypiekami na twarzy.

– Zostaw tę encyklopedię – zdenerwowałem się. – To 
nam niczego nie da.

– 23,3 miliona mieszkańców, głównie Arabowie 
i Berberowie… – Kuba był jak w transie.

– Mógłbyś się zamknąć? – spytałem uprzejmie.
– Myślisz, że ten list był po berbersku? – Oczy mojego 

brata przypominały teraz dwa spodki.
– W życiu nie słyszałem o takim języku – wzruszy-

łem ramionami.
– Ja też nie – przyznał Kuba. – Mama pewnie też nie 

słyszała i dlatego jest taka nieswoja. Nie wie, co jest w tym 
liście napisane. Nic nie rozumie, ani jednego słowa.

– Mogłeś chociaż zerknąć do środka koperty. – Mój 
brat czasami doprowadzał mnie do rozpaczy.

– Ustaliliśmy wspólnie, że nie czyta się cudzych listów 
– nadął się jak balon. – Powiedziałem ci, skąd był wysła-
ny. Znaczek z Maroka, stempel z Rabatu, no i w rogu ko-
perty napis: „Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej”.
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– Ambasada?! – wrzasnąłem i zerwałem się na równe 
nogi. – Nic mi o tym nie mówiłeś!

– Teraz mi się przypomniało – przyznał Kuba. – My-
ślisz, że to ważne?

On jest jednak jeszcze bardzo młody – pomyślałem 
z politowaniem.

– W ambasadzie polskiej mówi się po polsku – powie-
działem. – A to znaczy, że ten list…

– Nie traktuj mnie jak niemowlę – obraził się Kuba.
W drzwiach stanęła mama. Omiotła nas z lekka nie-

przytomnym spojrzeniem, a potem spostrzegła otwartą 
wciąż encyklopedię.

– Uczycie się? – spytała.
Zdałem sobie sprawę, że ciągle myślami błądzi gdzieś 

daleko.
– Nie – przyznał Kuba. – Czytaliśmy o Maroku.
Tego się po moim bracie nie spodziewałem. Cisza, 

która zapanowała po jego słowach, była jedną z najgłęb-
szych, jakie słyszałem do tej pory.

– O Maroku… – powtórzyła mama. – Dlaczego? – Jej 
spojrzenie stało się nagle czujne.

– Przecież wiesz – Kuba zachowywał się, jakby nigdy 
nic, tylko jego policzki miały głęboki odcień dojrzałego 
pomidora.

Mama otuliła się swetrem, chociaż było ciepło.
– Właściwie nie wiem – powiedziała po chwili.
– Dostałaś list – wtrąciłem się do rozmowy.
– Przeczytaliście? – Czoło mamy przecięła gniewna 

zmarszczka.

– Nie czytamy cudzych listów – wygłosił Kuba po raz 
kolejny tego wieczoru.

Mama odetchnęła z ulgą, a przynajmniej tak mi się 
wydawało. Będzie pilnowała tego listu jeszcze bardziej 
niż przedtem, pomyślałem. Musi być w nim coś niezwy-
kle ważnego.

– Ale mamy nadzieję, że sama nam powiesz, o co 
chodzi – wypaliłem.

– Dlaczego? Ten list był 
adresowany do mnie.

– Od kiedy go dosta-
łaś, jesteś zmartwiona – 
wydało mi się, że w tej 
sytuacji najlepiej powie-
dzieć prawdę.

Mama objęła nas i przy-
tuliła do siebie.

– To tak wygląda? – szepnęła. 
– Dziwne. Bo tak naprawdę… to… strasznie się cieszę… 
Chociaż… jeszcze na to za wcześnie… – Odsunęła się 
i popatrzyła na nas z udawanym gniewem. – A teraz pro-
szę, żebyście przestali ciągnąć mnie za język. Jak będę 
mogła, wszystko wam powiem, obiecuję. Zajmijcie się 
swoimi sprawami. Niczym bardziej mi nie pomożecie.

Leżąc w łóżku, przekręcałem się z boku na bok i nie 
mogłem usnąć. Trzeba było poznać treść tego listu, ko-
niecznie. Tajemnica korespondencji nie może obowiązy-
wać we wszystkich sytuacjach.
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Kurtka dziadka pachniała trochę końmi, trochę psem 
Burkiem, i trochę lasem. Wtulałem nos na przemian  
to w nią, to w jego brodę, która od naszego ostatniego 
spotkania wydawała się jeszcze bardziej bujna i zmierz-
wiona.

– Aleś wyrósł, tego panie! – huknął dziadek na przy-
witanie i odsunął mnie na odległość ramienia. – Zmie-
niacie się tak szybko, że pewnego dnia przyjadę i was nie 
poznam!

– Dlatego, że tak rzadko u nas bywasz – wtrącił Kuba.
– Nic nam, mamo, nie mówiłaś, że dziadek przyjeż-

dża – popatrzyłem na nią z pretensją. Kończyła właśnie 
nakrywać do stołu.

– Nie lubicie niespodzianek? – Postawiła wazę 
z chłodnikiem i świeże bułeczki.

– Takie lubimy – przyznałem.
– Nic dla was nie mam – dziadek wydawał się zakło-

potany. – Żadnych prezentów. Nie miałem czasu. Zaraz 
jak do mnie zadzwoniłaś – zwrócił się do mamy – pole-

ciałem do sąsiadów poprosić, żeby zajęli się domem, spa-
kowałem się i w drogę.

Zauważyłem, że mama daje dziadkowi porozumie-
wawcze znaki. Kuba, zdaje się, niczego nie spostrzegł, 
zajęty pochłanianiem zupy.

Niespodziewana wizyta dziadka skojarzyła mi się na-
gle z tajemniczym listem. Serce zabiło mi mocno.

Dziadek był ojcem taty. Mogło to oznaczać…
Przypomniałem sobie ostatnie zdjęcie, na którym by-

liśmy razem. To było nad morzem, na plaży. Graliśmy 
w piłkę: tato, Kuba i ja. Mama opalała się na kocu i od 
czasu do czasu pstrykała nam zdjęcia. Było to prawie 
cztery lata temu. Potem tato wyjechał. Miał wrócić za 
dwa tygodnie…

Dziadek opowiadał coś o swoich zwierzakach. Za-
wsze bardzo lubiłem tego słuchać, ale teraz za nic nie 
mogłem się skupić. „Strasznie się cieszę”, zabrzmiały mi 
w uszach słowa mamy. Czyżby to był list od taty? A jeśli 
tak, dlaczego tak długo się do nas nie odzywał? I dlacze-
go mama nie chce z nami o tym mówić?

– Skończyliście już jeść? To idźcie, proszę, do siebie 
– powiedziała. – Muszę z dziadkiem porozmawiać. Po-
tem możemy wybrać się gdzieś razem albo pograć w ja-
kąś grę.

Wpadłem na chwilę do swojego pokoju i przekart-
kowałem zeszyty. Chciałem sobie przypomnieć, czego 
na jutro nie zrobię. Wychodząc z kuchni, zauważyłem 
otwarte okno. Przemknąłem na palcach do korytarzyka 
i otworzyłem drzwi. Tak szybko, że nie zdążyły zaskrzy-
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pieć. Zaszczekał pies sąsiadów. W dwóch susach dopa-
dłem rogu domu.

– O rany… – jęknął Kuba, kiedy wleciałem na nie-
go z impetem. Leżał pode mną, a jego okulary tkwiły 
w świeżo skopanym zagonku jak jakaś kosmiczna roślina.

– Niesamowite, tego panie! – dobiegło z okna.
Podnieśliśmy się ostrożnie, żeby mieć uszy jak najwyżej.
– No i co o tym myślisz? – głos mamy drżał niebez-

piecznie.
– To on, jak amen w pacierzu! Od małego pakował się 

w tarapaty! Taki już był. Pamiętam, jak kiedyś wlazł na 
drzewo, gdzie w dziupli miały gniazdo szerszenie…

– Tato… – mama przywołała dziadka do rzeczywistości.
– Ależ to nowina, tego panie!
– Nie mamy jednak pewności, że to on. A jeśli na-

wet, jak możemy mu pomóc?! Czuję się taka bezradna… 
– mama wydmuchała głośno nos.

Zadzwonił telefon.
– Odbierzcie! – zawołała po kolejnym dzwonku.
Popchnąłem Kubę w stronę drzwi. Zrobił to samo ze 

mną. Kotłowaliśmy się, a telefon dzwonił. Po chwili zawis- 
ła nad nami biała broda dziadka.

– A co wy tu robicie?! – zagrzmiał.
– Podsłuchujemy – przyznał Kuba.
Popatrzyłem na niego w osłupieniu. Dziadek parsknął 

śmiechem.
– Traktuje się nas tu jak dzieci! – ciągnął mój brat. – 

Nie możemy dowiedzieć się w normalny sposób, co się 
w domu dzieje!

Obok dziadka pojawiła się mama. Podała mi przez 
okno słuchawkę.

– Do ciebie.
– Już myślałem, że nikogo nie ma – usłyszałem głos 

Michała. – Dasz mi jutro przepisać matmę?
– Odczep się – powiedziałem i rozłączyłem rozmowę.
– No wiesz… – zdziwił się dziadek.
– Jak ty się odzywasz? – napadła na mnie mama.
– Dlaczego mnie podsłuchujecie? – zdenerwowałem się.
Dziadek znów parsknął śmiechem, po chwili zawtó-

rowała mu mama. Kiedy zachichotał Kuba, przestałem 
się nadymać i też roześmiałem się głośno.

– Mamy tu zostać czy możemy przyjść do kuchni? – 
spytał Kuba.

– Wolałabym, żebyście 
dali nam jednak z dziad-
kiem trochę czasu i za- 
jęli się sobą. Obie-
cuję, że potem po-
rozmawiamy – ma- 
ma była nieugięta.

Co za idiota – zło-
ściłem się w duchu na 
Michała. Musiał zadzwo-
nić akurat w takiej chwili! Sie-
działem u siebie w pokoju, gapiąc się bezmyślnie w ze-
szyty. Kuba zachowywał się, jakby był na mnie obrażony, 
chociaż pojęcia nie mam o co. Przewróciłem go w końcu 
niechcący, nawet okulary mu się nie zbiły ani nic.


