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Zapiski z domu… dla obłąkanych: młody chłopak 
po śmierci brata popada w szaleństwo



dziewczynka i jej lalka

Nie jestem miły. Czasem się staram, ale zwykle mi nie
wychodzi. Dlatego oszukiwałem, kiedy to ja miałem zasłonić
oczy i policzyć do stu.

Stałem w miejscu, w którym stawał ten, który miał
odliczać, czyli za pojemnikami na odpady do recyklingu,
obok sklepu z jednorazowymi grillami i zapasowymi
śledziami do namiotów, schowany za ujęciem wody z
kranem.

Tyle tylko, że nie pamiętam, jak tam stałem. Niezupełnie.
Nie zawsze pamiętasz takie szczegóły, prawda? Nie
pamiętasz, czy stałeś przy pojemnikach do recyklingu, czy
dalej, na ścieżce obok kabin prysznicowych, i czy
rzeczywiście był tam jakiś kran.

Nie słyszę teraz maniakalnego krzyku mew i nie czuję
słonego posmaku w powietrzu. Nie czuję żaru
popołudniowego słońca, przez które pocę się pod czystym
białym opatrunkiem na kolanie, ani swędzenia w pęknięciach
na moich strupach posmarowanych kremem do opalania.



Nie potrafię doprowadzić się do takiego stanu, żeby
ponownie odczuć niejasne wrażenie opuszczenia. I nie
pamiętam też – jeśli ma to jakieś znaczenie – chwili, w
której postanowiłem zagrać nieuczciwie, i otworzyłem oczy.

*

Wyglądała na moją rówieśnicę. Miała rude włosy i twarz
usianą setkami piegów. Rąbek jej kremowej sukienki był
zakurzony od klęczenia na ziemi. A do piersi przyciskała
małą szmacianą lalkę o umorusanej różowej buzi, włosach
z brązowej włóczki i oczach z lśniących czarnych guzików.

Najpierw położyła lalkę obok siebie, najdelikatniej jak
można, w wysokiej trawie. Lalka leżała wygodnie z
rozrzuconymi na bok ramionami i lekko uniesioną głową.
W każdym razie ja miałem wrażenie, że jest jej wygodnie.

Byliśmy tak blisko siebie, że słyszałem drapanie i
skrobanie, gdy zaczęła grzebać patykiem w suchej ziemi.
Ale ona mnie nie zauważyła, nawet kiedy rzuciła
niepotrzebny patyk wprost pod moje nogi, całkiem gołe w
tych głupich japonkach. Założyłbym adidasy, ale wiesz, jaka
jest moja mama. Adidasy w taki piękny dzień jak dziś. Nie
ma mowy. Taka jest moja mama.

Nad głową bzyczała mi osa. Normalnie w takiej sytuacji
od razu zacząłbym wymachiwać rękoma jak szalony, ale
tym razem się powstrzymałem. Stałem w bezruchu, bo nie
chciałem przeszkadzać tej małej dziewczynce, a może nie
chciałem, by mnie zauważyła. Grzebała teraz w ziemi
gołymi rękoma i odrzucała piach garściami, aż wykopała
odpowiedni dołek. Wtedy starannie otarła dłonie, podniosła
lalkę i pocałowała ją dwa razy.

Tę część wciąż widzę najwyraźniej: te dwa pocałunki,



jeden w czoło, a drugi w policzek.
Zapomniałem powiedzieć, że lalka miała na sobie

płaszczyk. Jaskrawożółty z czarną plastikową klamrą na
przodzie. To ważne, bo zaraz potem dziewczynka odpięła
klamrę i zdjęła płaszczyk. Zrobiła to bardzo szybko, po
czym położyła płaszczyk na swoim podołku.

Czasami – tak jak teraz – gdy myślę o tych dwóch
pocałunkach, to jest tak, jakbym sam je poczuł.

Jeden w czoło.
Drugi w policzek.
To, co wydarzyło się później, nie jest już tak klarowne

w mojej głowie, ponieważ zlało się z tyloma innymi
wspomnieniami i tyle razy na ten temat fantazjowałem, że
nie potrafię oddzielić rzeczywistości od tego, co sobie
wyobrażałem, ani nawet nie jestem pewien, czy między
jednym a drugim istnieje jakaś różnica. Więc nie wiem
dokładnie, kiedy zaczęła płakać, czy może płakała już
wcześniej. I nie wiem, czy się zawahała, nim rzuciła ostatnią
garść ziemi. Ale wiem, że gdy lalka była już zasypana, a
ziemia wyrównana, dziewczynka klęczała i przyciskając do
piersi żółty płaszczyk, łkała.

Dziewięcioletniemu chłopcu nie jest łatwo pocieszyć
dziewczynkę. Zwłaszcza gdy jej nie zna i nie wie, o co chodzi.

Dałem z siebie wszystko.
Zamierzałem objąć ją delikatnie ramieniem – tak jak tata

obejmował mamę na rodzinnych spacerach – i zacząłem
powoli iść w jej stronę, lecz nie mogłem zdecydować, czy
powinienem przy niej uklęknąć, czy stanąć. Gdy tak
zamarłem w dziwnej pozie, wahając się między jednym a
drugim, straciłem równowagę i runąłem na nią jakby w
zwolnionym tempie, lecz nieuchronnie, więc pierwszą



rzeczą, dzięki której zapłakana dziewczynka uświadomiła
sobie moją obecność, był cały ciężar mojego ciała, łagodnie
wgniatający jej twarz w świeżo wykopany grób.

Do dziś nie wiem, co w tamtej chwili powinienem
powiedzieć, by naprawić sytuację, a sporo o tym
rozmyślałem. Wtedy, gdy tak leżeliśmy niemal nos w nos,
zacząłem w taki sposób:

– Cześć, jestem Matthew. Jak masz na imię?
Nie odpowiedziała od razu. Przechyliła głowę, żeby lepiej

mnie widzieć, a gdy to zrobiła, poczułem, jak kosmyk jej
włosów muska brzeg mojego języka, docierając aż do kącika
ust.

– Annabelle – odpowiedziała.
Miała na imię Annabelle.
Rudowłosa dziewczynka o twarzy usianej setkami piegów

nazywała się Annabelle. Postaraj się to zapamiętać, jeśli
możesz. Zachowaj to poprzez wszystko inne, co będzie się
działo w twoim życiu, poprzez rzeczy, które mogą sprawić,
że chciałbyś zapomnieć – zachowaj to gdzieś w bezpiecznym
miejscu.

*

Wstałem. Opatrunek na moim kolanie miał teraz
brunatny kolor. Zacząłem mówić, że bawiliśmy się w
chowanego, że ona też może się z nami pobawić, jeśli chce.
Ale dziewczynka mi przerwała. Przemówiła spokojnym
głosem i nie brzmiało to tak, jakby była zła czy smutna. A
powiedziała coś takiego:

– Nie zapraszałam cię, Matthew.
– Co?
Nie spojrzała na mnie. Uniosła się, opierając na rękach



i kolanach, i całą uwagę skupiła na małym kopcu
spulchnionej ziemi, który znów zaczęła starannie uklepywać.

– To kemping mojego taty. Mieszkam tu i wcale ciebie
nie zapraszałam. Idź do domu.

– Ale...
– Wynoś się!
W jednej chwili wstała i ruszyła w moją stronę nastroszona

jak mały zwierzak, który chce zrobić wrażenie większego.
Znów powtórzyła:

– Wynoś się. Już ci mówiłam. Nie zapraszałam cię.
Jakaś mewa zaśmiała się szyderczo, a Annabelle krzyknęła:
– Wszystko zepsułeś!
Było za późno na wyjaśnienia. Gdy dotarłem z powrotem

do ścieżki, znów klęczała na ziemi, przyciskając do twarzy
żółty płaszczyk lalki.

Dzieci wołały, że mam je znaleźć. Ale ja ich nie szukałem.
Minąłem kabiny prysznicowe, minąłem sklep i na skróty
przez park biegłem najszybciej, jak mogłem, a moje japonki
klapały na rozgrzanym asfalcie. Nie zatrzymałem się, nie
zwolniłem nawet na chwilę, dopóki nie znalazłem się blisko
naszej przyczepy i nie zobaczyłem mamy, która siedziała
na leżaku. Uśmiechnęła się i pomachała do mnie, ale ja
wiedziałem, że nadal mam u niej złe notowania. Kilka dni
temu doszło między nami do spięcia. To głupie, bo tak
naprawdę tylko ja się pokaleczyłem, a rany już się prawie
zagoiły, ale czasem moi rodzice tak łatwo nie odpuszczają.

Zwłaszcza mama potrafi długo chować urazę.
Ja pewnie też.
Opowiem wam, co się stało, bo to dobry sposób, by

przedstawić mojego brata. Ma na imię Simon. Myślę, że go
polubisz. Ja naprawdę go lubię. Ale kilka stron dalej Simon



będzie martwy. A od tamtej pory nigdy już nie był taki sam.
Gdy przyjechaliśmy do Ocean Cove Holiday Park –

znudzeni podróżą i ciekawi nowej okolicy – usłyszeliśmy,
że możemy chodzić po całym terenie, ale nie wolno nam
schodzić bez opieki na plażę, ponieważ ścieżka jest stroma
i nierówna. I ponieważ trzeba przejść kawałek główną
drogą, żeby do niej dojść. Nasi rodzice tacy już byli,
niepokoiły ich strome ścieżki, główne drogi i tym podobne
sprawy. Postanowiłem, że i tak dostanę się na plażę. Często
robiłem rzeczy, które były zabronione, a mój brat mnie
naśladował. Postanowiłem, że zatytułuję tę część mojej
opowieści dziewczynka i jej lalka, ale mógłbym ją
zatytułować szok po upadku i krew na moim kolanie, bo
to również miało duże znaczenie.

Był szok po upadku i krew na moim kolanie. Zawsze źle
znosiłem ból. Tego w sobie nienawidzę. Jestem strasznym
mięczakiem. Nim Simon mnie dogonił na zakręcie ścieżki,
gdzie wystające z ziemi korzenie łapały w sidła niczego
niespodziewające się kostki, płakałem jak małe dziecko.

Był tak zmartwiony, że aż śmieszny. Miał dużą okrągłą
twarz, która zawsze się uśmiechała i przywodziła mi na
myśl księżyc w pełni. Ale teraz wyglądał na cholernie
przerażonego.

Oto co zrobił Simon. Wziął mnie na ręce i niósł przez
całą drogę powrotną ścieżką wzdłuż klifu i jeszcze jakieś
ćwierć mili dalej, aż do naszej przyczepy. Zrobił to dla mnie.

Zdaje się, że kilku dorosłych chciało pomóc, ale musicie
wiedzieć, że Simon był trochę inny od ludzi, których
mogliście dotąd spotkać. Chodził do szkoły specjalnej,
gdzie uczono takich podstawowych rzeczy, jak na przykład
to, że nie wolno rozmawiać z obcymi, więc zawsze, gdy nie



czuł się pewnie albo był przestraszony, trzymał się tych
zasad, bo wtedy czuł się bezpiecznie. Tak sobie radził Simon.

Przyniósł mnie zupełnie sam. Ale Simon nie był silny.
Taki był jeden z objawów jego choroby, słabość mięśni. Ma
to jakąś specjalną nazwę, której teraz nie mogę sobie
przypomnieć, ale poszukam jej przy najbliższej okazji. Więc
gdy wróciliśmy do przyczepy, musiał spędzić resztę dnia w
łóżku.

Oto trzy rzeczy, które zapamiętałem najwyraźniej, gdy
Simon mnie niósł:

1/ Sposób, w jaki mój policzek obijał się o jego ramię,
gdy Simon szedł naprzód. Martwiłem się, że go to
boli, ale byłem zbyt przejęty własnym cierpieniem,
by coś powiedzieć.

2/ Więc pocałowałem go w ramię, tak jak to robią małe
dzieci, które wierzą, że coś takiego naprawdę pomoże.
Ale chyba nawet tego nie poczuł, bo przy każdym
kroku mój policzek obijał się o to jego ramię, a gdy
go pocałowałem, dla odmiany uderzyłem go zębami,
co zapewne zabolało jeszcze bardziej.

3/ Ćśś, ćśś. Wszystko będzie dobrze. Tak powiedział,
gdy położył mnie przed przyczepą, zanim pobiegł po
mamę. Nie wiem, czy wyraziłem się dość jasno:
Simon naprawdę nie był silny. Dźwiganie mnie na
rękach przez całą drogę było najcięższym zadaniem,
jakie wykonał w swoim życiu, a mimo to starał się
mnie uspokoić. Ćśś, ćśś. Wszystko będzie dobrze. Po
raz pierwszy w życiu naprawdę miałem poczucie, że
mam starszego brata. Przez kilka krótkich sekund,
gdy czekałem, aż przyjdzie mama, gdy obejmowałem



swoje kolano i wpatrywałem się w brud i piasek na
skórze, wmawiając sobie, że widzę kość, przez tych
kilka krótkich sekund czułem się absolutnie
bezpiecznie.





Mama oczyściła i opatrzyła ranę, a potem skrzyczała
mnie za to, że postawiłem Simona w takiej okropnej
sytuacji. Tata również mnie skrzyczał. W pewnym momencie
krzyczeli oboje równocześnie, tak że nie wiedziałem już, na
kogo mam patrzeć. Tak to już było. Chociaż mój brat był
ode mnie starszy o trzy lata, to ja ponosiłem za wszystko
odpowiedzialność. Często miałem mu to za złe. Ale nie
tym razem. Tym razem był moim bohaterem.

Oto moja opowieść, w której przedstawiłem swojego
brata. A także powód, dla którego wciąż miałem złe
notowania u mamy, kiedy przybiegłem bez tchu do naszej
przyczepy, starając się zrozumieć, o co chodziło z
dziewczynką i jej szmacianą lalką.

– Kochanie, jesteś taki blady.
Moja mama zawsze mówi, że jestem blady. Zwłaszcza

ostatnio. Ale zapomniałem już, że wtedy też tak powiedziała.
Całkiem zapomniałem, że zawsze tak mówiła.

– Przykro mi z powodu tego, co się wydarzyło, mamo.
– I naprawdę było mi przykro. Dużo o tym rozmyślałem.
Jak Simon mnie niósł i jaką miał zmartwioną minę.

– W porządku, kochanie. Jesteśmy na wakacjach. Postaraj
się dobrze bawić. Tata poszedł na plażę z Simonem
puszczać latawce. Może do nich dołączymy?

– Chyba trochę tu posiedzę. Na dworze jest gorąco.
Może pooglądam telewizję.

– W taki piękny dzień? Naprawdę, Matthew, co z tobą
począć?

Zadała to pytanie w taki przyjazny sposób, jakby tak
naprawdę wcale nie czuła, że coś musi ze mną począć.
Potrafiła być miła. Zdecydowanie potrafiła być miła.



– Nie wiem, mamo. Przepraszam za to, co się stało
tamtego dnia. Przepraszam za wszystko.

– To już poszło w niepamięć, kochanie. Naprawdę.
– Naprawdę?
– Naprawdę. Chodźmy popuszczać tego latawca, co ty

na to?
– Nie mam ochoty.
– Nie będziesz teraz oglądał telewizji, Matt.
– Jestem w trakcie zabawy w chowanego.
– Ty się chowasz?
– Nie. Szukam. A przynajmniej powinienem.
Ale dzieci znudziło czekanie. Podzielili się na mniejsze

grupy i zajęli czymś innym. I tak nie miałem ochoty na
zabawę. Pokręciłem się trochę po terenie i jakoś tak wyszło,
że znów znalazłem się w miejscu, gdzie spotkałem tę
dziewczynkę. Ale jej już tam nie było. Został tylko mały
kopiec ziemi udekorowany kilkoma świeżo zerwanymi
jaskrami i stokrotkami oraz – dla oznaczenia miejsca –
dwoma patykami, ułożonymi równo w znak krzyża.

Ogarnął mnie smutek. I zawsze na myśl o tym ogarnia
mnie lekki smutek. Ale teraz muszę już iść. Jeanette z
Grupy Artystycznej odstawia tę swoją nerwową parodię
ptaka: trzepocze rękoma na końcu korytarza, żeby zwrócić
moją uwagę.

Papier mâché sam się nie zrobi.
Muszę iść.



portrety rodzinne

Następną rzeczą, której byłem świadom, to że mama
podkręciła głośność w radiu, żebym nie słyszał jej płaczu.
To było głupie. I tak ją słyszałem. Siedziałem tuż za nią w
samochodzie, a ona naprawdę głośno płakała. Podobnie
zresztą jak tata. Płakał i równocześnie prowadził samochód.
Prawdę powiedziawszy, nie wiedziałem, czy ja też płaczę,
ale uznałem, że pewnie tak. Zresztą wyglądało na to, że
powinienem płakać. Więc dotknąłem policzków, ale okazało
się, że były suche. Wcale nie płakałem.

To mają na myśli ludzie, kiedy mówią o stanie
odrętwienia, prawda? „Byłem zbyt odrętwiały, by płakać”
– mówi czasem ktoś w telewizji. Na przykład w trakcie tych
przedpołudniowych talk-show czy tym podobnych
programów. „Zupełnie nic nie czułem” – tłumaczą. Byłem
całkiem odrętwiały. A ludzie na widowni kiwają ze
współczuciem głowami, jakby ich również to dotyczyło,
jakby doskonale wiedzieli, jakie to uczucie. Myślę, że tak
właśnie było ze mną, ale wtedy miałem z tego powodu
poczucie winy. Schowałem głowę w ramionach, na wypadek
gdyby mama czy tata się odwrócili. Żeby pomyśleli, że ja
też płaczę.





Nie odwrócili się. Nigdy nie poczułem uspokajającego
uścisku dłoni na swojej nodze, nigdy nie powiedzieli, że
wszystko będzie dobrze. Nikt nie szeptał: ćśś, ćśś.

Wtedy zrozumiałem – zostałem zupełnie sam.
Dziwnie było dowiedzieć się o tym w taki sposób.
W radiu DJ zapowiadał jakiś nowy przebój takim

naprawdę radosnym głosem, jakby nigdy niczego lepszego
nie nagrano i tylko tej zapowiedzi brakowało mu w życiu
do pełni szczęścia. Ale to wszystko nie miało dla mnie
sensu. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego DJ jest taki
szczęśliwy, skoro wydarzyło się coś tak strasznego.
Pamiętam, że o tym właśnie myślałem, kiedy się ocknąłem.
I tylko tak potrafię to najlepiej opisać, choć naprawdę wcale
nie spałem.

Wspomnienia umykały jak sen tuż po przebudzeniu. W
dużej mierze tak to było. Rozróżniałem jedynie same
zarysy: noc, bieganina, jacyś policjanci.

A Simon nie żył.

Mój brat nie żył.

Ale ja nie mogłem nic z tego zachować, zapamiętać.
Przez bardzo długi czas nie byłem w stanie do tego wrócić.

Teraz też nie umiem jeszcze o tym mówić. Mam tylko
jedną szansę, żeby zrobić to jak należy. Muszę być ostrożny.
Wszystko starannie odpakować, tak żebym wiedział, jak to
z powrotem zapakować, gdyby zrobiło się tego za dużo. A
każdy wie, że najstaranniej można coś zapakować, składając
po już istniejących liniach zagięcia.



*

Moja babcia (mama mamy, którą nazywamy bunią) czyta
książki Danielle Steel i Catherine Cookson i zawsze, kiedy
dostaje nową książkę, od razu zagląda na koniec, żeby
przeczytać ostatnią stronę.

Zawsze tak robi.
Pojechałem do niej na pewien czas. Tylko na pierwszy

tydzień czy coś koło tego. Był to bardzo smutny tydzień i
chyba najbardziej samotny w całym moim życiu. Myślę, że
bardziej samotnym nie można już być, nawet jeśli dziadek
i bunia dotrzymują ci towarzystwa.

Pewnie nigdy nie poznałeś mojego dziadka, ale gdybyś
go jednak poznał, wiedziałbyś, że jest zapalonym
ogrodnikiem. Tyle że dziadek nie ma ogrodu. Jak się tak
nad tym głębiej zastanowić, to nawet śmieszne. Ale wcale
nie jest aż tak śmieszne, bo dziadek dzierżawi małą działkę
niedaleko swojego mieszkania, gdzie uprawia warzywa i
trochę ziół, takich jak rozmaryn i inne, których nazw nigdy
nie pamiętam.

W tamtym tygodniu spędziliśmy na działce całą
wieczność. Czasem pomagałem mu przy pieleniu, a czasem
siedziałem sobie po prostu na skraju grządki i grałem w
Donkey Konga na moim game boyu z kolorowym
wyświetlaczem, tyle że musiałem ściszać głośnik. Ale przez
większość czasu kręciłem się po działce, podnosząc kamienie
w poszukiwaniu owadów. Najbardziej lubiłem mrówki. Z
Simonem zawsze szukaliśmy gniazd mrówek w naszym
ogrodzie. Uważał, że mrówki są kapitalne, i błagał mamę,
żeby mu pozwoliła założyć fermę mrówek w pokoju.
Zwykle dostawał, co chciał. Ale nie w tym przypadku.



Dziadek pomógł mi unieść ciężkie płyty chodnikowe,
żebym mógł obejrzeć gniazda. Ledwie unieśliśmy taką
płytę, mrówki wpadały w szał i zmykały na wszystkie
strony, przekazując sobie tajne wiadomości i przenosząc
maleńkie żółtobiałe jajka pod ziemię, w bardziej bezpieczne
miejsce.

Po kilku minutach powierzchnia ziemi była opustoszała,
nie licząc kilku stonóg, które wałęsały się niezdarnie,
sprawdzając, skąd to całe zamieszanie. Czasem wtykałem
gałązkę w jedną z małych dziurek i po chwili jakiś oddział
mrówek żołnierzy znów ruszał do ofensywy, gotów oddać
życie za swoją kolonię. Nigdy bym ich nie skrzywdził. Ja
tylko je obserwowałem.

Kiedy dziadek kończył pielenie albo wyrywanie warzyw
czy sadzenie nowych, ostrożnie kładliśmy płyty na miejsce
i wracaliśmy do domu na herbatę. Nie pamiętam, żebyśmy
kiedykolwiek rozmawiali. Wiem, że musieliśmy o czymś
rozmawiać. Ale słowa, które między nami padły, całkiem
uciekły z mojej pamięci jak te mrówki w dziurkach pod
ziemią.

*

Bunia dobrze gotowała. Należy do tych osób, które
karmią cię już od chwili, gdy przekroczysz próg ich drzwi,
i nie przestają, dopóki nie wyjdziesz. Jest nawet w stanie
zrobić ci kanapkę z szynką na drogę.

To miłe. Uważam, że ludzie, którzy nie skąpią jedzenia,
mają w sobie wiele dobroci. Ale w tamtym tygodniu, czy
ile tam u nich byłem, nie miała ze mną łatwo, bo nie
dopisywał mi apetyt. Często miałem mdłości i kilka razy
naprawdę się pochorowałem. Dla buni również było to



trudne, bo kiedy nie mogła rozwiązać jakiegoś problemu
przez żołądek – na przykład miską zupy albo pieczonym
kurczakiem czy kawałkiem ciasta Battenberg – traciła grunt
pod nogami. Raz przyłapałem ją w kuchni, jak stała nad
nietkniętym jedzeniem i popłakiwała.

Najtrudniejsza była pora snu. Spałem w pokoju
gościnnym, w którym nigdy nie jest całkiem ciemno, bo na
zewnątrz pod oknem stoi latarnia, a zasłony są cienkie.
Każdej nocy leżałem bardzo długo z otwartymi oczami,
wpatrując się w mrok, żałując, że nie mogę zwyczajnie pójść
sobie do domu, i zastanawiając się, czy kiedykolwiek będę
mógł to zrobić.

– Pozwolisz mi tu spać tej nocy, buniu?
Nie poruszyła się, więc wszedłem powolutku i uniosłem

brzeg jej kołdry. Bunia miała jedną z tych elektrycznych
kołder z powodu łamania w kościach. Ale noc była ciepła,
więc bunia nie podłączyła kołdry do kontaktu, i pamiętam,
że zaraz cicho pisnąłem, bo stanąłem bosą stopą na wtyczce.

– Co, kochanie?
– Nie śpisz, buniu?
Zrobiła mi miejsce, a ja położyłem się obok niej.
– Stanąłem na wtyczce – powiedziałem. – Trochę

zabolało.
Czułem ciepły oddech buni na moim uchu. Słyszałem

miarowe chrapanie dziadka.
– Niczego nie pamiętam – bąknąłem wreszcie. – Nie

wiem, co się stało. Nie wiem, co zrobiłem.
Przynajmniej to właśnie chciałem z siebie wyrzucić.

Tylko o tym mogłem myśleć i rozpaczliwie chciałem to
powiedzieć, ale to nie to samo. Czułem oddech buni na
moim uchu.




