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Siedzimy tu od godziny albo i  dłużej, wysoko 

w głównym hallu restauracyjnym lotniska, górują-

cym nad sklepami – wolnocłowym, odzieżowym, 

z  elektroniką, akcesoriami i  pamiątkami. Wyjątkowo 

przestronną przestrzeń wypełnia nienaturalna poświata, 

ponieważ za wysokimi szklanymi ścianami – tam, gdzie 

powinien być asfalt, pasy startowe i  góry – jest tylko 

mgła, gęsta czarna mgła spowijająca port lotniczy i opóź-

niająca wszystko. Samolot, którym mieliśmy lecieć, wylą-

dował gdzie indziej i nie opuści tamtego lotniska, dopóki 

mgła się nie podniesie. W Atlancie czas oczekiwania na 

następne połączenie miał wynosić sześć godzin – zare-

zerwowaliśmy przeloty zaledwie przed dwoma dniami, 

więc braliśmy, co się nawinęło – a teraz okazuje się, że 

może zabraknąć nam czasu. Możliwe, że nie zdążymy 

się przesiąść, ale jeszcze nie zaczęliśmy się o to martwić. 

My, czyli mój ojciec, ja i Trish – urzędniczka amerykań-

skiego konsulatu przydzielona do naszej sprawy, sprawy 

mojej siostry. Przyglądamy się w milczeniu tablicy odlo-

tów  wiszącej niedaleko naszego stołu.
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Mój nieszczęsny ojciec, moja nieszczęsna siostra. Od-

suwam krzesło, wstaję i proszę o wybaczenie. Z powodu 

opóźnień terminal jest bardzo zatłoczony, więc muszę 

przechodzić przez mnóstwo nóg i walizek. Ale wszyscy są 

spokojni i uprzejmi. Podczas odprawy panowało wielkie 

poruszenie, za to teraz króluje wyjątkowy spokój – trwoga 

rozproszyła się w powietrzu i powidoku lotniska. Idąc, 

przepraszam, a ludzie, przez których przechodzę i któ-

rych bagaże depczę, również przepraszają, że zagradzają 

mi drogę.

W  toalecie czekam w  kolejce mężczyzn opartych 

o ścianę długiego, prostego, pozbawionego okien i lśnią-

cego niebieskawo korytarza. Po drugiej stronie stoi ko-

lejka kobiet. Przepuszczamy ludzi z dziećmi. Nie proszą 

o to, sami ich ponaglamy, wskazując im drogę. Kolejka 

do męskiej toalety przesuwa się szybciej. Mijamy prze-

praszająco kobiety w drugiej, stojącej w miejscu kolejce. 

Wchodzę do pustej kabiny, choć nie muszę korzystać 

z sanitariatu. Po prostu stoję tam i odpoczywam, i zdaję 

sobie sprawę, że nie zdołam odpocząć, że brakuje mi sił, 

żeby odpocząć, że odpocznę dopiero wówczas, gdy wcis-

nę się w fotel w samolocie. Wydaje mi się, że zaraz się 

rozpłaczę, ale nie robię tego, otwieram drzwi, podchodzę 

do umywalki i powoli myję ręce. Potem równie długo 

trzymam je pod suszarką.

Jesteśmy tu z ojcem od wczesnych godzin porannych, 

kiedy na dworze było jeszcze ciemno. Spędziliśmy noc 

w lotniskowym hotelu Mercure, wzniesionym pięć mil 

od portu lotniczego. Mogliśmy zatrzymać się w mieście 

w jakimś wygodnym hotelu, ale właściwsze wydało nam 
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się spędzenie ostatniej nocy w  Niemczech w  miejscu 

mniej przyjemnym, a bardziej ofi cjalnym. Nie spałem 

do trzeciej czy czwartej. Do północy oglądałem telewi-

zję, potem otworzyłem książkę.  Ostatnio nic nie jem, 

więc coraz trudniej przychodzi mi normalnie zasnąć. 

Robiłem notatki z książki, bo zawsze podczas czytania 

notuję. W pokoju było coraz goręcej i nie zdołałem od-

szukać termostatu, więc otworzyłem okno. Odsunąłem 

zasłony i moim oczom ukazała się nadciągająca mgła. 

Zbliżała się szybko, kłębami. Odniosłem wrażenie, że 

lecę, a hotel unosi się w chmurach. Mgła gwałtownie 

gęstniała. Odłożyłem książkę i notes na okrągły stoliczek 

przy oknie, po czym oparłem się o parapet. Miałem wra-

żenie, że pilotuję hotel. Stałem tak przez długą chwilę. 

Na dworze było mroźno, ale powietrze odświeżyło mnie 

i uspokoiło. Hotel przypominał amerykański motel – ni-

ski i rozłożysty, z dużym parkingiem. Uliczne latarnie 

rzucały jaskrawomiedziany poblask na kilka samocho-

dów, które po pewnym czasie zniknęły. Została tylko pę-

dząca mgła, w której majaczyła niewyraźnie miedziana 

poświata. Odszedłem od parapetu. Zasunąłem zasłony, 

lecz nie zamknąłem okna – zostawiłem w nim wąską 

szparę. Zdjąłem koszulę. Zdjąłem skarpety. Miałem je 

na sobie od niepamiętnych czasów, a kiedy je ściągnąłem, 

poczułem senność i  spokój. Usnąłem w nogach łóżka, 

w spodniach, ze stopami spuszczonymi na podłogę, jak 

pijak. Około piątej rozległo się pukanie do drzwi. Ojciec. 

Nie może spać, powiedział, i zastanawia się nad wyjaz-

dem na lotnisko. Był przygnębiony. Przekonywanie go, 

że powinien się wyspać, nie miało sensu.
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Kierowca mikrobusu jeżdżącego na lotnisko spał na 

kanapie w hotelowym lobby: nieduży człowiek w wiel-

kiej czarnej kurtce z kapturem obszytym futrem. Budze-

nie go nie zapowiadało się przyjemnie. Staliśmy nad nim 

z ojcem przez minutę, przyglądając się, jak śpi. Można się 

było domyślić, że śni mu się żona albo ktoś, kogo kochał, 

i że to błogi sen, a ja domyśliłem się jeszcze, że rzadko 

miewa takie sny, bo zazwyczaj nawiedzają go koszmary, 

albo że zazwyczaj nie śpi. Wiedziałem, że jeśli go obu-

dzimy, znienawidzi nas. Nic nie zrobiłem, podobnie jak 

ojciec, ale nasza obecność musiała wniknąć do jego snu 

niczym jakaś mroczna moc. Może jego żona zaczęła się 

nagle topić? Otworzył oczy w panice. Staliśmy przed 

nim, jednocześnie nad nim górując. W lobby było ciem-

no i pusto, choć w restauracji, gdzie podawano śniadanie, 

hałasowało już kilka osób. Kierowca okazał się niepokaź-

ny, drobny, młodszy ode mnie, ale niedużo. Z pewnością 

pochodził z Turcji. Miał czarne włosy, piwne oczy i de-

likatny zarost. Powiedzieliśmy mu, że musimy dostać się 

na lotnisko – mieliśmy ze sobą bagaże, wymeldowaliśmy 

się z hotelu i byliśmy gotowi do podróży. Przez krótką 

chwilę nie pojmował, że jesteśmy jawą, że sen dobiegł 

końca. Kiedy to wreszcie przetrawił, wyprostował się, 

zakasłał, pokręcił z niedowierzaniem głową i rozespa-

ny przełknął ślinę. Zaproponował, żebyśmy zaczekali. 

Warunki drogowe są niebezpieczne, stwierdził. Wytłu-

maczyłem mu, że bardzo nam się spieszy, z  czym już 

nie dyskutował. Wyszliśmy na dwór na mroźne, mgli-

ste poranne powietrze. Powiedziałem kierowcy, że jego 

kurtka wygląda na ciepłą, na co odrzekł, że owszem, jest 
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ciepła. Nie widziałem mikrobusu. Nie widziałem niczego 

na parkingu. Mężczyzna poszedł przodem. Usłyszeliśmy 

otwieranie drzwi i warkot silnika, a potem zapaliły się 

przednie światła – gdzieś daleko, choć były tuż przed 

nami. Kierowca wyskoczył, chwycił bagaże i  wrzucił 

je na tył pojazdu. Ojciec ma starą ciężką walizę koloru 

burgunda: jedną z kompletu zamówionych u kaletnika 

neseserów, które dostał przed półwiekiem w prezencie 

ślubnym. Walizka taty jest w dość opłakanym stanie, ale 

zdaje się, że właśnie to mu się w niej podoba i z tej przy-

czyny przez trzy ostatnie tygodnie odrzucał ponawiane 

przeze mnie raz po raz propozycje, żeby unowocześnić 

ekwipunek do takiej postaci, która nie będzie wymagać 

noszenia. Oprócz niej ma brązową skórzaną teczkę, któ-

ra służy jako bagaż podręczny. Moja olbrzymia walizka 

ma czarny kolor, jest prostokątna, wysoka, bardzo lekka 

i toczy się na zmianę na czterech albo dwóch kółkach. 

Taka sama walizka w  miniaturze stanowi mój bagaż 

podręczny. Kierowca zamknął tylne drzwi i  otworzył 

rozsuwane boczne. Ojciec wsiadł pierwszy. Pomogłem 

mu. Ujął mnie za ramię, a ja poprosiłem go, żeby uważał 

na głowę. Wsiadłem po nim i kierowca zamknął za nami 

drzwi. Fotele w mikrobusie były zimne jak lód. Kierowca 

wyjął szmatkę z kieszeni kurtki i wytarł parę z przedniej 

szyby, a potem włączył nawiew na cały regulator, wypeł-

niając wnętrze pojazdu lodowatym powietrzem. Ojciec 

naciągnął na głowę kaptur kurtki i wbił ręce w kieszenie. 

Wyjąłem rękawiczki i czapkę, włożyłem je, podniosłem 

kołnierz wełnianego płaszcza i otuliłem szyję. Kierowca 

bez wątpienia znał trasę i wiedział, że droga jest pusta, 
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bo prowadził bardzo nieostrożnie. Przejechaliśmy po 

kilku krawężnikach i wysepce na rondzie. Widziałem 

jego oczy w tylnym lusterku. Był senny. Ojciec zapytał: 

Czy mógłby pan jechać wolniej? Kierowca odpowiedział: 

Widzę świetnie. Ale my nie, odrzekł tata.

Przed mniej więcej trzema tygodniami w skromnym, 

smutnym mieszkaniu w Berlinie znaleziono ciało mo-

jej siostry Miriam, a  ja i ojciec przylecieliśmy tu, żeby 

wszystko pozałatwiać. Po raz ostatni widziałem siostrę 

jakieś cztery czy pięć lat temu. Ojciec przyleciał z domu, 

a  ja z Londynu, gdzie mieszkam od dwudziestu pięciu 

lat. Spędziliśmy trzy tygodnie w  Niemczech, głównie 

w Niemczech, czekając na wydanie zwłok. Początkowo 

nie wiedzieliśmy, co począć z ciałem – pochować je tutaj 

czy zabrać do domu i pochować je tam. Kremacja byłaby 

tańsza i prostsza, a Miriam prawdopodobnie życzyłaby 

sobie właśnie takiego pochówku, ale po długich rozwa-

żaniach ojciec był niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek 

decyzji. Rzuciliśmy więc monetą: orzełek – inhumacja 

w Niemczech, reszka – pogrzeb w domu. Różnica między 

tymi dwoma ceremoniami miała kosztować na począ-

tek dwadzieścia tysięcy dolarów. Siedzieliśmy na ławce 

w parku, ojciec westchnął ciężko i powiedział: Wybacz 

nam, Miriam, po czym ja rzuciłem monetą. Teraz jej ciało 

spoczywa gdzieś w hangarze towarowym, wydane za po-

kwitowaniem przez niemiecki zakład pogrzebowy i czeka 

na wylot naszym samolotem.

Wracam do stołu i  słyszę, że ojciec po raz kolejny 

dziękuje Trish za to, że jest z nami, że z nami czeka. Trish 

pracuje w amerykańskiej ambasadzie w Berlinie, ale jej 
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mąż przeniósł się niedawno do Monachium, więc Trish 

spędza z nim większość weekendów. Wróci do Berlina 

wieczornym samolotem.

Ojciec pyta, czy wszystko w  porządku. Wszystko 

w  porządku, odpowiadam. Długo cię nie było, mówi. 

Trish zerka ze smutkiem na nasze nietknięte śniadanie. 

Kiedy tylko przyjechała, zamówiła dla nas omlety. Trzeba 

jeść, powiedziała. Zgodziliśmy się z nią, ale niczego nie 

tknęliśmy. Ojciec przeciął omlet na pół – wylał się z niego 

ser i inne ingrediencje – i dyskretnie, żeby nie sprawiać 

wrażenia niewdzięcznika, odsunął się od stołu o pół cala. 

Powiedziałem, że mój omlet jest za gorący i chcę, żeby 

wystygł, a potem udałem, że o nim zapomniałem.

Pierwszy tydzień w Niemczech był surrealistycznie 

poważny i całkiem zwyczajny w kategoriach emocjonal-

nych, zważywszy na okoliczności. Nieustannie czymś 

się zajmowaliśmy, wiele zwiedzaliśmy, ale w  gruncie 

rzeczy tylko czekaliśmy. Czekaliśmy z  nadzieją, że 

w każdej chwili coś się wydarzy. Zakładaliśmy, że tutej-

szy lekarz sądowy szybko wyda nam ciało Miriam. Nie 

mam pojęcia, skąd powzięliśmy tego rodzaju przekona-

nie. Nie mieliśmy pojęcia, że w Niemczech nie grzebie 

się ludzi w pośpiechu. Nie wiedzieliśmy również, jak 

bardzo bezduszna jest niemiecka procedura biurokra-

tyczna. Trish wydzwaniała codziennie do kancelarii 

lekarza sądowego, żeby dowiedzieć się czegoś o  po-

stępach w sprawie i każdego dnia – podczas tamtego 

pierwszego tygodnia – nie uzyskiwała żadnej odpowie-

dzi. Składanie skarg nie miało sensu. Mogliśmy czuć się 

pokrzywdzeni, ale to niczego nie zmieniało. Pod koniec 
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pierwszego tygodnia udało jej się wreszcie porozma-

wiać osobiście z lekarzem sądowym. Sprawa miała się 

toczyć jeszcze przynajmniej przez tydzień. Postanowi-

liśmy więc, że urządzimy sobie wakacje. Tata wynajął 

samochód i wyruszyliśmy w drogę. Mój ojciec urodził 

się w Niemczech, ale kiedy miał dziewięć lat, wyemi-

grował z matką do Ameryki. Uzgodniliśmy, że odwie-

dzimy miejsca, które chciał zobaczyć w ojczyźnie, gdyż 

istniało spore prawdopodobieństwo, że nigdy już tutaj 

nie wróci. Podczas podróży jedliśmy i piliśmy o wiele za 

dużo, zatrzymując się w drogich hotelach i zajazdach. 

Przypuszczam, że na pewien czas odebrało nam rozum. 

Kiedy po podróży wypożyczonym autem wróciliśmy do 

Berlina, wyszliśmy wieczorem do miasta, wypiliśmy po 

kilka drinków, a wracając do domu odśpiewaliśmy Sto 

lat jakiemuś mężczyźnie, który powiedział, że ma dziś 

urodziny. Siedział na krawężniku i wyglądał na nieco 

zagubionego, więc wdaliśmy się z nim w rozmowę. Za-

nim go opuściliśmy, odśpiewaliśmy mu Sto lat. Następ-

nego dnia rozpoczęła się trzecia i ostatnia faza naszego 

pobytu w Berlinie – faza, podczas której aż do wydania 

ciała Miriam spędzałem niewiele czasu z ojcem.

Ojciec postanowił, że chce odlecieć do domu właśnie 

z tego lotniska i nie życzy sobie, aby zwłoki Miriam zo-

stały przetransportowane z jakiegokolwiek innego portu 

lotniczego. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż zabrzmi 

to dziwnie, ale pragnie, żeby ciało Miriam odleciało 

z Europy jednym samolotem, a nie dwoma łączonymi 

lotami, i chce, by znalazło się w tym jednym samolocie 

na lotnisku, które jest – szukał przez chwilę właściwego 
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słowa – szykowne. W  Berlinie są dwa lotniska – oba 

ponure i klaustrofobiczne – i z żadnego z nich nie ma 

bezpośrednich lotów do Atlanty, gdzie chciał wylądować 

tata. Przed trzema tygodniami przyleciałem na lotnisko 

Schönefeld i jeszcze tego samego dnia zidentyfi kowałem 

zwłoki Miriam. Ojciec przybył następnego ranka od razu 

na Tegel, wykupiwszy bilet tylko w jedną stronę, a ja po-

jechałem po niego taksówką. Oba berlińskie lotniska nie 

należą do miejsc, w których chciałoby się utknąć na dłu-

żej i jestem pewien, że nie zniósłbym ośmiogodzinnego 

opóźnienia odlotu na żadnym z nich.

Od przybycia Trish siedzimy w hallu restauracyjnym. 

Czas sączy się leniwie. Półpiętro jest bardzo duże, ale sto-

sunkowo wąskie w porównaniu z wielkim rozłożystym 

ośmiokątem niższego poziomu. Restauracyjny hall cią-

gnie się wokół niemal całego obwodu tego ośmiokąta, 

układając się w kształt przypominający podkowę, a my 

siedzimy tak blisko jej krawędzi, że widzimy sporo z tego, 

co dzieje się poniżej. W samym centrum, na typowym, 

być może nieco większym niż zwykłe, lotniskowym 

targowisku, stoi wyścigowe auto, prawdziwy bolid For-

muły 1, który, jak przypuszczam, jest nagrodą w jakiejś 

loterii. Od środka ku obwodowi ośmiokąta biegną setki 

foteli ustawionych w nieregularnych rzędach, a wszystkie 

z nich są zajęte, zarzucone bagażami i zasłane ciałami, 

podobnie jak każda wolna przestrzeń pomiędzy nimi, 

która również jest zarzucona bagażami i zasłana ciałami. 

Terminal ciągnie się dalej w dwu przeciwnych kierun-

kach, ku okrężnemu systemowi długich korytarzy, pro-

wadzących do lotniskowych bramek.
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