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Larysa

Z
apach stearyny unosił się w  wilgotnym powietrzu. Sta-
łam pośrodku starego cmentarza, patrząc na zapadnięte 
groby przykryte burą płachtą gnijących liści. Mimo sza-

rówki ujrzałam w oddali ogromny krzyż rozświetlony blaskiem 
białych zniczy. Podążyłam ku niemu, zerkając na wąskie ścieżki, 
przy których znajdowały się zniszczone pomniki otoczone mi-
styczną aurą. Przy każdym z nich stał poszarzały posąg. Był tu 
monument kobiety, której dumną twarz wykrzywiał grymas. Była 
tu też statua anioła trzymającego z powagą długą trąbę i rzeźba 
dwójki dzieci, których buzie zamarły w niewinnym uśmiechu.

Mimo uczucia zimna szłam wciąż przed siebie, a jakaś nie-
znana mi siła ściągała mój wzrok na cmentarne posągi, które 
wzbudzały we mnie silny niepokój. Moją szczególną uwagę 
zwrócił jeden z nich – fi gura młodej dziewczyny. Widok jej po-
chylonej, zastygłej twarzy sprawił, że przeszedł mnie dreszcz. 
Długa, wyrzeźbiona w kamieniu chusta spływała bezwładnie 
na jej ramiona. Jej szczupłe, obmyte przez deszcze i wygładzo-
ne przez wiatry dłonie wskazywały na pionową płytę z jasnego 
granitu. I znów to uczucie, jakby jakaś obca siła nakazała mi 
podejść bliżej. Zrobiłam kilka kroków i odsłoniłam zarośnię-
tą bluszczem tablicę. Moim oczom ukazały się gotyckie litery.

Zamarłam. 
Słysząc głośne bicie własnego serca, przeczytałam drżącym 

głosem swoje nazwisko z dopiskiem:

Larysa Kubus
Umarła, by żyć.
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Stałam w bezruchu, przyglądając się posągowi młodej ko-
biety. Dopiero teraz jego oblicze wydało mi się znajome. Uj-
rzałam w  nim swoją twarz. Rytm mojego serca gwałtownie 
przyspieszył. Wyciągnęłam wilgotną od potu dłoń i dotknę-
łam kamiennego policzka.

Wieko grobowca drgnęło, rozległ się odgłos tarcia beto-
nu o  beton, płyta pomnika zaczęła powolnie przesuwać się 
na bok, odsłaniając czerń. Pochyliłam się nad nią i wtedy ze-
rwał się silny wiatr. Odgłos zbiorowego krzyku wypełnił mury 
cmentarza. Gałęzie starodrzewu szalały, uderzając z siłą tara-
na o wilgotne pnie. Liście zerwały się z mokrej ziemi i zaczęły 
kręcić się dookoła, tworząc wiry. Strzeliste tuje gięły się wpół, 
tańcząc do pieśni porywistego wichru.

Patrzyłam z niedowierzaniem, jak kamienne postacie, po-
grążone dotychczas w głębokim śnie, kierują na mnie szeroko 
otwarte oczy. Wszystkie, niczym anielski chór, rozchyliły usta, 
by powtórzyć cmentarny ryk uwięziony w łacińskich słowach:

O Fortuna! Velut Luna!
Statu variabili s!1

Śpiewały, zagłuszając huk krwi w moich skroniach. Śpie-
wały z wyrytymi emocjami na kamiennych twarzach przej-
mującą, łacińską pieśń. Ich głosy stawały się coraz donośniej-
sze i potężniejsze. Nie mogłam tam dłużej zostać, musiałam 
uciec z  tego koszmarnego miejsca. Odwróciłam się i  wtedy 
ujrzałam funeralny kondukt, postacie ubrane w czerń z po-
chylonymi głowami zmierzały w  moją stronę. Na jego czele 
szedł wysoki mężczyzna, który podtrzymywał drobną kobie-
tę. Wydali mi się znajomi. 

1  O Fortuno! Niby Księżyc! Nieustannie zmienna! (łac.) Kompozycja Carla Orf-
fa do słów łacińskiego poematu ze zbioru Carmina Burana.



9

Cmentarna pieśń zaczęła przybierać na sile. Liczba śpiewa-
jących głosów zdawała się zwiększać kilkukrotnie, zupełnie 
jakby wszystkie cmentarne posągi zbudziły się z  wiecznego 
snu, by zawtórować chórowi:

Sors salutis!
Et virtutis!

Mihi nunc contraria!
Est aff ectus!
Et defectus!

Semper in angaria!2

Nie mogłam oderwać wzroku od żałobników, którzy zmie-
rzali powolnie w moją stronę. Ich blade oblicza z każdą nutą 
cmentarnej pieśni stawały się coraz bardziej wyraziste, coraz 
bardziej znajome. Gdy wyłonili się zza ostatniego nagrobka, 
moje serce stanęło, świat wokół zawirował, bębny orkiestry 
zadudniły w środku głowy.

Zapuchnięte od płaczu twarze, tak dobrze mi znane, wy-
krzywione w rozpaczy usta, tak ukochane.

– Mamo! – krzyknęłam, lecz chór mnie zagłuszył.
– Tato! – zawołałam ponownie, lecz świst wiatru stłumił 

brzmienie mojego głosu.
Cmentarny śpiew rósł w siłę. Drzewa gięły się jak zapałki, 

targane żałobną pieśnią.
Obie postacie stanęły po przeciwnej stronie mogiły, dokład-

nie naprzeciwko mnie, i pochyliły się nad otwartym grobem.
– Mamo! Tato! Ja żyję! – krzyknęłam.
Zapadła martwa cisza.

2  Los zbawienia! Cnót zasługi! Przeciw mnie są teraz! W  mej słabości! Albo 
woli! Wspierały mnie nieraz! (łac.).
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Chór zamilkł, a wraz z nim cmentarna orkiestra. Rodzicie 
nawet nie drgnęli, wpatrywali się jak zaklęci w środek grobow-
ca. Spuściłam wzrok na odsuniętą płytę. W ciemnościach, na 
samym dnie, leżało ciało – młode, blade, ubrane w białą, atła-
sową sukienkę. Długie brązowe włosy opadały luźno na bor-
dową poduszkę, trupią bladość policzków maskował delikatny 
makijaż, zamknięte powieki pokrywał złoty pyłek, a sine usta 
ożywiał różany błysk pomadki. W splecionych dłoniach, uło-
żonych na piersi, dostrzegłam bukiet konwalii. Świeżych, bia-
łych niczym śnieg. Były jedyną rzeczą, w której tętniło życie.

Reszta była martwa.
To było moje zastygłe ciało.
Poczułam ucisk w  klatce piersiowej i  czym prędzej ode-

rwałam wzrok od grobowca. Nie potrafi łam tego racjonalnie 
wytłumaczyć. Zrobiło mi się niedobrze.

Przeniosłam wzrok na żałobników, którzy ustawili się ra-
mię w ramię nad moim grobem.

– Co tu się dzieje? To jakiś głupi żart?
Powiodłam wzrokiem po ich posępnych twarzach. Nie było 

to liczne grono, lecz znaleźli się tu wszyscy, których dobrze 
znałam. Rodzice, wujkowie, kilka osób z dalszej rodziny, paru 
sąsiadów i nauczycieli, koleżanki ze szkoły, moja przyjaciół-
ka Zuzka i…

Mój wzrok padł na młodego mężczyznę, który stał tuż obok 
niej. Nie znałam go.

Wyglądał na dwadzieścia kilka lat. Miał zimne spojrzenie, 
poważną twarz, a rysy szlachetne i stanowcze. Górował wzro-
stem nad Zuzką. Ubrany był w ciemnoszary płaszcz z pagona-
mi. Postawiony kołnierz dodawał mu osobliwej tajemniczości.

Patrzyliśmy na siebie przez moment, do chwili, aż usłysza-
łam szloch mamy. Spojrzałam w jej stronę. Przejmujący płacz 
sprawił, że poczułam ucisk w gardle. Widok tego, jak cierpi 
napełnił mnie nieopisanym smutkiem. Płakała przejmująco, 
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na jej twarzy malował się ogromny ból. Oddychała szybko, 
aż w pewnym momencie wzięła duży haust powietrza i wy-
rzuciła z siebie:

– Laro, córeczko! – Upadła na kolana i pochyliła się nad 
grobem.

Jej oczy tonęły w morzu łez, spływających po wykrzywio-
nej w  rozpaczy twarzy. Wpatrywała się bolesnym wzrokiem 
w moje martwe ciało. Nagle, niespodziewanie wyciągnęła ręce 
w dół, jakby chciała złapać mnie za rękę. Zachwiała się nad 
ciemną jamą, wychyliła się…

– Mamo, uważaj! – krzyknęłam gotowa przeskoczyć grób, 
by uchronić ją przed upadkiem, lecz wtedy nieznajomy męż-
czyzna pochwycił ją wpół. 

Mama zignorowała jego obecność, zupełnie jakby nie ist-
niał. Jej rozgorączkowany wzrok utkwiony był w moim mar-
twym ciele, do którego wyrywały się matczyne ręce. Mężczy-
zna jednak mocno ją trzymał. 

–  Jeszcze nie nadszedł twój czas, Elżbieto. Jeszcze nie te-
raz – powiedział do niej, a wtedy mama jęknęła i osunęła się 
na ziemię. Łkała niemo w  bezruchu, oddychając coraz lżej 
i spokojniej. Jej zbolała twarz przypominała teraz oblicze por-
celanowej lalki. Leżała bezwładnie niczym balon, z  którego 
spuszczono powietrze. 

Nieznajomy odstąpił od niej i oparł się o grobową tablicę. 
Patrzył na mnie, jakby czekał, aż coś powiem.

– Kim jesteś? – zapytałam, patrząc w jego chłodne oczy.
– A jak ci się wydaje, kim mogę być?
– Nie wiem… – zawahałam się. Nie rozumiałam całej tej 

sytuacji. Nie potrafi łam w  pełni logicznie myśleć, zupełnie 
jakby mój umysł spowijała mgła.  – Mogę jedynie przypusz-
czać, że masz coś wspólnego ze śmiercią. Co tu się dzieje…?

–  To nie przypuszczaj  – przerwał.  – Tak będzie najlepiej 
dla ciebie i dla mnie.
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Nie mogłam tak łatwo odpuścić.
– Czy to jest mój pogrzeb?
Przyglądał mi się w  milczeniu z  wypisaną wyniosłością 

na twarzy. W jego spojrzeniu było coś niepokojącego, a za-
razem tak hipnotyzującego, że nie mogłam oderwać od nie-
go wzroku.

– Odpowiedz. Czy ja umarłam? Jesteś śmiercią?
Uśmiechnął się cynicznie.
– Dam ci dobrą radę, dziewczyno. Nie zgaduj więcej.
– Słucham?
– Nie masz pojęcia, kim jestem, i niech tak pozostanie – 

oznajmił i odwrócił się, jakby zamierzał odejść.
– Dlaczego? – zapytałam, lecz on zaczął się oddalać. – Po-

czekaj, odpowiedz mi! – krzyknęłam za nim i nieświadomie 
dałam krok w przód.

Straciłam grunt pod nogami.
Zdążyłam zagarnąć palcami ziemię i wziąć łyk powietrza. 

Zaczęłam spadać. Leciałam w  dół, tak jakby grobowiec był 
bez dna. Serce waliło mi jak szalone. Przed oczami zjawiały 
się fragmenty mojego życia, radosne i przykre chwile; twarze 
ludzi, których kochałam  – przyjaciół, koleżanek i… niezna-
jomego. Tego samego, którego widziałam przed chwilą nad 
swoim grobem. Jego obraz był teraz tak rzeczywisty, jakby 
mężczyzna spadał ze mną.

– Ratuj mnie. – Wyciągnęłam instynktownie rękę w jego 
stronę, a wtedy on zniknął.

Uderzyłam z  hukiem o  twardą powierzchnię. Łapczywie 
nabrałam powietrza i otworzyłam szeroko oczy. Krew pulso-
wała mi w skroniach. Oblizałam usta i rozejrzałam się dooko-
ła. Widniało, a ja leżałam na drewnianej podłodze w swoim 
pokoju. Odetchnęłam z ulgą. Usiadłam nie do końca pewna, 
czy jestem w jednym kawałku. Całe szczęście, upadek z łóżka 
nie wywołał obrażeń.



– Co za koszmar. – Przesunęłam dłońmi po twarzy, zasta-
nawiając się jednocześnie, czy sen w dzień osiemnastych uro-
dzin ma jakieś znaczenie.

Podeszłam na czworaka do szafk i nocnej, zerkając ukrad-
kiem na zegarek. Miałam jeszcze pół godziny, by rozpocząć 
szykowanie się do szkoły. Otworzyłam szufl adę i wyjęłam z niej 
sennik po babci. Stary, w  introligatorskiej oprawie, z  pożół-
kłymi kartkami.

Oparłam się o ramę łóżka i przekartkowałam strony, czy-
tając hasła na literę Ś.

Ślad; ślina; śmieci; śmierć; śmierć bliskiego… Własna 
śmierć.

Powiodłam palcem po linijce tekstu i przeczytałam:
Własna śmierć: widzieć siebie jako nieboszczkę – wróży po-

czątek nowego życia albo wewnętrzną przemianę.




