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Saronę oburzało takie zachowanie ojca, wówczas jeszcze nie
koszmar, nie wiedzieć czemu, uważa perspektywę utraty swoich
utrzymać tylu dzieci, choć nie wyjaśnia, co się kryje za tym zagadkowym zdaniem, które brzmi jak groźba, jak coś, czemu sam
nie jest winien, choć stara się temu zapobiec. Nigdy nie wspomina
samego poczuciu zagubienia, obawie, że jego życie nie toczy się tatego, że tak naprawdę sam nie wie, jak właściwie powinno prze-

narzekać na ich niesprawiedliwość, krótkowzroczność, nieumie-

krótko odpowie:


I na pewno właśnie to milczące i spokojne ignorowanie uwag
najbardziej budziło gniew ojca. Możliwe, że byłoby mu lżej, gdyby
matka kłóciła się z nim, dowodziła jego nieprawdy, starała się coś
wyjaśnić, ale ona po prostu nie reagowała na niego, przyjmowała
jak pogodę, na którą nie ma sensu się obrażać czy nawet zwracać
uwagi, bo to i tak nic nie zmieni.
Ojciec dorabiał remontami i dużo pracował w stolarce. Przywoził do domu miękkie zabawki w jaskrawych kolorach. Takie
właśnie kolory kontrastowały z szarością brudnych ulic i dawno
nieremontowanych budowli małego miasteczka, w którym dziewczynki mieszkały z mamą. Transportu publicznego tu prawie nie
było, a ich starego samochodu ojciec mamie nie pozwalał ruszać.
Mama była posłuszna temu zakazowi nawet wtedy, kiedy dzieci
była już czwórka, a tato zjawiał się w domu coraz rzadziej. A potem wyjechał do pracy do innego kraju, powroty i dzwonienie do
domu stały się więc dla niego już za drogie. Przez to, że nie było
komunikacji, dziewczynki praktycznie w ogóle nie chodziły do
przedszkola, mamie było ciężko ciągać maluchy przez całe miasto. Zimą dzieci często chorowały, przeziębienie przechodziło ze
starszych na młodsze i ciągnęło się miesiącami.
Sarona lubiła chorować. Była jakaś osobliwa rozkosz w przebudzeniu się wtedy, kiedy ma się ochotę, a potem w długim przyglądaniu się zmrożonym przez noc lodowym labiryntom na szybach
okiennych i cieszeniu się, że nie trzeba nurzać się w półmroku
і nieprzyjemnej mętnej szarości zimowego poranka.
Uwielbiała zastygać w takim przejściowym stanie półprzebudzenia albo półsnu, kiedy przychodziła rozkoszna niemoc, a odległe i nierealne plany zbliżały się na wyciągnięcie ręki i zręcznie
rozkładały na koniuszkach palców, odwracały się w różne strony
i stwarzały wrażenie, że są rzeczywiste i osiągalne. Oczywiście
większość tych planów i obietnic wydawała się jej tak realna tylko
w tej jednej chwili i nigdy więcej, a niektóre w ogóle wylatywały
z pamięci. Było to jednak takie przyjemne – nie poczuwać się do
żadnej odpowiedzialności za realizację tego, co się zaplanowało,
za konieczne podczas każdego układania planów ignorowanie
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swoich pragnień w tym, przyszłym momencie. Było po prostu
cudownie nie odczuwać strachu, że kiedy przyjdzie czas, żeby
to wszystko wykonać, to żadnego zadowolenia już nie będzie,
pozostanie tylko nuda i uciążliwa rutyna. Nieprzewidywalność
własnych pragnień w przyszłości stanowi bowiem podstawowe zagrożenie dla wszystkich zamierzeń i może zepsuć radość
nawet z tych najprzyjemniejszych, jeśli, zaplanowane zawczasu,
będą się potem realizować w nieodpowiednim momencie. Nie
zawsze się tak dzieje, ale obawa przed tym, że może się tak stać,
pozbawia radości. I dlatego na początku trzeba przetrwać to niepewne oczekiwanie zaplanowanego oraz niepokój, że wszystko
odbędzie się nie tak, jakby się chciało, bo jeśli wszystko pójdzie
dobrze, pojawi się tylko ulga. Planom brakuje owej gwałtowności,
która przeważnie towarzyszy tylko przejawom spontanicznych,
nieprzewidywanych wcześniej emocji. Tego można uniknąć jedynie w momencie powolnego przebudzania się albo takiego też
nieśpiesznego zasypiania, bo wtedy wszystko dookoła staje się
możliwe i przyjemnie nieobowiązkowe. Sarona tak bardzo pragnęła, żeby nigdy nie trzeba było przekraczać tej płynnej granicy,
jaka dzieli plany od marzeń, żeby zachować na zawsze możliwość
zapomnienia w każdym momencie o tym, co zaplanowane, jak
o starej zabawce, i nie poczuć wyrzutów sumienia z powodu własnej niesumienności.
Na pewno ten dyskomfort z racji poczucia winy nawet z powodu nieobowiązkowości, która jeszcze nie miała miejsca, a dopiero
może się wydarzyć, miałby odgrywać rolę specyficznej rekompensaty za chaotyczną nieodpowiedzialność, z której często składa
się codzienne życie – myślała sobie, leniwie rozprostowując fałdki
na kołdrze – nieodpowiedzialność, na którą nie ma się wpływu,
kiedy tego, co się zaplanowało, nie realizuje się przez przypadkowy zbieg okoliczności, co jednak nie pozbawia ani wyrzutów
sumienia, ani odczucia dyskomfortu z powodu konieczności
planowania dalej ze świadomością, że wszystko znowu może tak
samo niepomyślnie się zawalić. Prawdopodobnie, można to rozpatrywać także jako swego rodzaju ironię w samej skłonności do
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planowania, upartej skłonności, mimo że codziennie dostajemy
potwierdzenie, iż upór ten jest bezpodstawny. I jeśli już mamy
być tak dokładni – to owo poczucie odpowiedzialności samo
w sobie jest nie mniej absurdalne niż przyzwyczajenie do robienia planów na przyszłość, co do której nie można mieć żadnej
pewności, nawet w kwestii tego, czy ona w ogóle nastanie. Takie
codzienne udowadnianie sobie samej totalnej niedorzeczności
istnienia przeważnie było kulminacyjnym punktem jej budzenia
się, a czasem zasypiania. Sarona lubiła ciągłe analizowanie zachowań swoich i innych oraz rozważania właśnie z punktu widzenia
ich kompletnej absurdalności, która równocześnie jednak może
okazać się słuszna i logiczna jako dowód wyższego porządku, którego nie sposób zrozumieć, można go tylko intuicyjnie odczuć
i uwierzyć, że właśnie tak powinno być.
Najbardziej wyraźnymi wspomnieniami Sarony o ojcu były te
związane z hodowlą królików, przy których często siadali razem
i godzinami przeglądali gazety z poradami o ich pielęgnacji i wyposażeniu klatek. Sarona wtedy o królikach wiedziała wszystko –
jak często powinno się je karmić, ile wody nalewać, jak czyścić
klatki, a także i to, że przy królikach powinno się codziennie obowiązkowo troszkę posiedzieć, bo inaczej będą się czuły samotne
i nikomu niepotrzebne. Tak uważał tato. A Sarona lubiła siedzieć
i obserwować ich bieganinę.
Działo się to w jakimś kompletnie odległym, poprzednim życiu, kiedy jeszcze nikt nie jeździł za granicę do pracy, a Sarona
razem z rodzicami mieszkała na wsi u babci i dziadka. Tato miał
wykształcenie kulinarne i pracował w stołówce wiejskiej szkoły. Praca jednakże była ciężka, płacili mało, i po jakimś czasie
podczas rodzinnej debaty ustalono, iż lepiej raczej wykorzystać
silne ojcowe ręce we własnym gospodarstwie. Możliwe, że gdyby
tatę dalej całymi dniami pochłaniała praca, a babcia nadal byłaby
jedyną pełnoprawną właścicielką swojego gospodarskiego królestwa, wszystko ułożyłoby się inaczej i całe swoje życie przeżyliby
z babcią, a tato nigdzie by nie jeździł. Babcia jednak, jak wszyscy
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chłopi, podejrzliwie odnosiła się do jakichkolwiek unowocześnień
i jej konserwatywne wyobrażenia o metodach prowadzenia gospodarstwa zbyt mocno różniły się od nowatorskich pomysłów ojca,
żeby istniała choćby nawet najmniejsza możliwość uniknięcia
konfliktu.
Tato praktycznie od razu zaczął rozbudowywać gospodarstwo,
wzbogacając je o różne egzotyczne jak na tamte czasy rozwiązania.
Najpierw zaczął hodować króliki i nutrie, do których babcia początkowo odnosiła się podejrzliwie, ale z którymi dosyć szybko się
pogodziła, kiedy poznała cenę ich mięsa i futra. Choć oczywiście
po cichu dalej traktowała te zajęcia jak „nowomodne wybryki”, bo
według niej mięsa z królika zawsze będzie znacznie mniej niż ze
świni, a zawracania głowy więcej. Jeszcze trudniej było jej przywyknąć do dziwnego smaku zięciowego gęstego dżemu z całych
włoskich orzechów, zupełnie nieprzypominającego pospolitego
smaku jej powideł jabłkowych, czy do strudli z jabłkami, które
piekł na święta. Babcia zazdrośnie obserwowała, jak dzieci zjadają
je znacznie szybciej i z większą ochotą niż jej placki – ciężkie,
zbite ciasto, posmarowane margaryną albo powidłami. Drażnił
ją zapach suszonego lubczyku na strychu i ze zdziwieniem obserwowała, jak zięć traci prawie godzinę dziennie na doglądanie
gromadki doniczek z bazylią na parapetach. To chyba właśnie bazylia stała się przyczyną jednego z pierwszych fundamentalnych
konfliktów między babcią i ojcem. Babcia początkowo tylko kontrolowała zięcia i tolerowała go, jak to zwykła znosić mężczyzn,
których uważała za istoty słabo rozwinięte i niebudzące zaufania.
Dodawanie do potrawy czegoś oprócz soli, pieprzu i cukru nie powodowało u niej zachwytu, ale lubczyk na strychu i w zupie jeszcze ścierpiała. Na pewno tak samo, zacisnąwszy zęby, ścierpiałaby
i bazylię w sałatce, ale zięć popełnił gruby taktyczny błąd i choć
pomyłka ta była nieświadoma, jego winy w oczach babci w żaden
sposób nie zmniejszała. Otóż posadził nikomu według babci niepotrzebną bazylię do doniczek, w których dzień wcześniej wysiała
pomidory. Tego już babcia nie wytrzymała i wybuchł skandal, ale
ponieważ było to pierwsze takie spięcie, obie strony zachowały
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się dość powściągliwie. Tato pokajał się, chociaż nie miał pojęcia
ukryć przed wszystkimi kolejną próbę realizacji swojej fanaberii.



