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Mama się zajarała jak usłyszała, że przychodzą jej starzy przyjaciele i powiedziała „Fransin, naprawdę nie musiałaś, ale jak to
cudnie” a potem spytała „kto będzie, pewnie nie zaprosiłaś Beppa”. Pierwszy raz słyszałem imię „Beppo” i pomyślałem sobie „co
za śmieszne imię” więc spytałem „kto to jest Beppo?” a mama
odpowiedziała „taki stary przyjaciel”, na co Fransin wykrzywiła
się jakby przypadkowo zjadła coś ohydnego, na przykład jakiegoś
chżąszcza więc pomyślałem „oho, kocica Fransin nie lubi tego
Beppa” a Jemima powiedziała „pierdu-pierdu Beppo-Sreppo”
i wszyscy zaczęliśmy się śmiać, a zwłaszcza Fransin śmiała się tak
bardzo, że aż miała ślinę na ustach i musiała ją wytrzeć ręką.
Potem Fransin chciała się dowiedzieć, co się u mamy działo
przez ten czas, wszystkie szczegóły i podała dla nas różne przekąski. Pomyślałem „wyglądają superaśnie” było tam salami i małe
pizze, malutkie jak monety ale niestety niewiele zjadłem bo cały
www.wiatrodmorza.com

czas musiałem wstawać od stołu, bo Jemima chciała się bawić
garnuszkami, bo chciała je poukładać jeden na drugim albo poustawiać je według wzorków. Pomyślałem „oho będzie masakra,
potłucze je wszystkie i jeszcze Fransin każe się nam wynosić do
hotelu”. Mama ją poprosiła „owieczku, nie rób tego” ale Jemima
nie słuchała, zawsze taka jest, skszywiła się i powiedziała „zostaw
mnie” i chociaż próbowaliśmy je ustawić gdzieś wysoko to nie było
gdzie, bo już było ich mnustwo na wszystkich półkach. Fransin
powiedziała „daj spokój, jak potłucze, to potłucze” a ja wpadłem
na super pomysł i powiedziałem „a może tak zabierzemy garnuszki
z łazienki, bo jest ich mało i zamkniemy tam Jemime to bendzie
spokój”. Ale mamie się to nie podobało i powiedziała „Lawrence
proszę” więc pomyślałem „jeszcze pożałujesz mamo, że mnie nie
posłuchałaś” i wtedy ktoś zadzwonił do drzwi.
To był pierwszy ze starych przyjaciół mamy, miał na imię Gus,
był długi i chudy i miał takie śmieszne włosy jak długi, gruby
sznurek, który nazywa się koński ogon, chociaż on wcale nie przypominał konia i koniec końców stwierdziłem, że jest psem ze
sznurowatym ogonem. Mama była serio zdziwiona na jego widok
i powiedziała „rany, Gus, na prawdę nie sądziłam, że wciąż tu jesteś” ale on tylko się zaśmiał i odparł „no cóż, wiesz, dolczewita”,
a mama wyjaśniła, że to znaczy „słodkie życie”. Wydaje mi się,
że Gus musiał być mega głodny bo jak mama spytała go co stało
się z naszym samochodem, to tylko odpowiedział „nie znam się
na samochodach” i zaczął szybko zjadać te malutkie pizze tak, że
po chwili nie zostało już prawie nic, a mama zawsze mówi, że tak
nie wolno, bo to świadczy o złych manierach więc pomyślałem
„Gus, ty żarłoczny psie”.
Wtedy rozległ się głośny huk, oczywiście to Jemima i pomyślałem „mówiłem żeby ją zamknąć w tej łazience” ale na szczęście
nie stłukła żadnego garnuszka. Wciąż próbowaliśmy ją złapać
kiedy znów ktoś zadzwonił do drzwi i tym razem to byli Klałdio,
Czincja i Gabriele. Klałdio miał wielką wełnistą brodę więc uznałem, że jest niedźwiedziem, powiedział do mamy „kara Hanna”
i pocałował wszystkich w policzki oprócz Jemimy, ktura wciąż
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nie wychodziła spod łóżka. Czincja była fajską wiewiurką, była
mała, miała czarne włosy ułożone płasko na głowie jak obrus i też
wszystkich całowała. Mama powiedziała „Klałdio, jak świetnie was
zobaczyć, wyglądacie naprawdę super, a ty Czincja jesteś śliczniejsza niż kiedykolwiek” i pocałowała Gabriele więc pomyślałem „oni
tu się ciongle całują”. Gabriele miał senne oczy, które wyglądały
jakby ktoś zapomniał ich włączyć i nie mogłem ustalić jakim jest
zwierzęciem. Był niewiele większy od Jemimy i pomyślałem „no
to już po garnuszkach”, ale w sumie się pomyliłem, bo mama
wpadła na sprytny pomysł. Wyciongnęła domek dla lalek, a wtedy
Jemima wyszła spod łużka i oboje bawili się długo w przedpokoju,
a Gabriele na szczęście nie przejmował się, że to dziewczyńskie.
[...]
Obudziłem się nagle bo usłyszałem jakiś hałas i chociaż wtedy
spałem, to wciąż go pamiętałem, śmieszne, jakbym miał w głowie płytę CD i mógł ją włanczać do woli. To był taki dźwięk
jakby coś drapało i pomyślałem sobie „na stówe to jest krzesło”. Rozejrzałem się i choć było ciemno, to i tak widziałem, bo
za firankami było trochę światła. Hermann nie spał, był sobie
w swojej klatce, zwykle nie śpi, bo ma nocny tryp życia, wpychał
nos między kraty i patrzył na ścianę, więc pomyślałem „z Hermannem wszystko dobrze, super”. Mamy nie było, ale ona tak
często wychodzi kiedy zasypiamy, więc pomyślałem „to pewno
ona tak drapała” i byłem spokojny.
Ale potem naszła mnie inna myśl – „a co jeśli to jednak
nie była mama, tylko Gabriele?” i pomyślałem „co on takiego
wyrabia jak inni śpią”, a potem „może poszedł do kuchni, tam
gdzie jest moje pudełko i zaczął niszczyć moje tintiny albo
wywala moje samochodziki do śmieci”. Później uspokoiłem
się „nie, na pewno tego nie robi tylko po prostu śpi”, ale zaraz
pomyślałem „a co jeśli jednak?” i ta myśl nie dawała mi spokoju, nie puszczała aż wreszcie całkiem się wybudziłem i byłem
mega zły. Pomyślałem wtedy „lepiej niech ten oślizgły gnojek
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trzyma łapy zdala od moich r zeczy”. Zaraz potem przyszła myśl
„może jednak pujdę i zobaczę” i wstałem z sofy, ale zaraz się
zatrzymałem, bo pomyślałem „a jeśli to zwykła pułapka i tylko
czeka, żebym wyszedł a wtedy on się podkradnie i zrobi coś
złego H
 ermannowi?”. Ale się uspokoiłem „nie, nie da rady jeśli
będę na prawdę szybki”.
Więc wyszedłem z pokoju i pomaszerowałem do kuchni.
W drzwiach była mała szparka i zajrzałem. A tam nie było Gabriele
tylko Klałdio i mama, siedzieli sobie na stole i mieli wino w kieliszkach więc pomyślałem „a to dobrze, wrucę szybko zanim Gabriele
się zakradnie”. Ale wtedy się zatrzymałem, bo zobaczyłem, że
Klałdio objął mamę ramieniem i pomyślałem „to jest dziwne”.
I usłyszałem jak mama mówi „nie wygłupiaj się, miśku, na prawdę
nie można”, a ja się zdziwiłem „hmm, skąd ona wie, że Klałdio
jest niedźwiedziem?”. Wtedy Klałdio powiedział „ta jej kolacja
skończy się dopiero po jedenastej, jest mnustwo czasu”. „Miśku,
na prawdę nie możemy” a wtedy Klałdio tak cicho jęknął jakby
miał się rozpłakać i zrobił coś mega dziwnego, bo nagle schylił
głowę jakby miał nurkować do basenu, ale położył ja mamie na
kolanach, a ja poczułem się dziwnie i zabrakło mi oddechu jak
wtedy kiedy zobaczyłem, że klatka Hermanna jest otwarta na
ościesz.
Klałdio coś powiedział i brzmiało to niewyraźnie, bo miał twarz
na kolanach mamy ale i tak słyszałem „nie zależy mi na Czincji,
zależy mi tylko na tobie, Hannah” i pomyślałem „teraz na stówe
się rozpłacze” a potem jeszcze „już cię nie lubię nic a nic, żałuję
że przyjechaliśmy tutaj bo wszyscy jesteście straszni, ta wstrętna
wiewiurka Czincja, podstępny Gabriele i okropny niedźwiedź
Klałdio, można było zostać u tych zakonnic”. Za chwile Klałdio
podniósł głowę i powiedział „czuję się taki zagubiony”. Mama
na to „nie miśku, nic z tego” jakby chciała żeby dał jej spokój
i pomyślałem „dobrze tak, mamo, przegoń go i wracaj zaraz do
łużka”, ale wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Bo nagle
mama pochyliła się w stronę Klałdia, objęła mu uszy palcami
i mocno go pocałowała. To trwało bardzo długo.
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Wtedy po prostu weszłem do kuchni. To dziwne, bo nogi mnie
same poniosły zupełnie jakby decydowały za siebie. Pomyślałem
sobie „ojoj, co ja teraz zrobię?” a potem zaraz „o tak, wezmę sobie
tintina”. Minąłem ich nawet nie patrząc i znów usłyszałem to samo
skrobanie co przedtem, jak spałem i nagle mama krzyknęła „co
ty tu robisz dlaczego nie jesteś w łużku?”, tak głośno jakby była
na mnie na prawdę wkurzona.
Nie odezwałem się, nic ani słowo, milczałem i przeszłem
ostrożnie cały pokój, z pudełka wziąłem tintina, to był „krab ze
złotymi szczypcami”. Dziwne, zupełnie jakby nic się nie stało,
wydawało mi się, że mnie tam nie ma, jakbym unosił się w przestrzeni, ale nagle wszystko się zmieniło, tak całkiem i nagle poczułem, że jestem mega wkurzony i pomyślałem „czemu mama
na mnie krzyczy, to nie fer, nie zrobiłem nic złego, biorę tylko
mojego tintina, jak ona może?” i na prawdę nienawidziłem ją za
to. Więc cisnąłem kraba ze złotymi szczypcami przez cały pokój
i nie wiem, gdzie wylądował, chyba na na mikro fali. Wybiegłem
z kuchni i z całej siły zatrzasnąłem za sobą drzwi i miałem gdzieś,
czy ktoś za mną jest i czy przytrzasnę mu rękę, ale nikogo nie
było. Wbiegłem prosto do salonu, zatrzasnąłem nastempne drzwi
tak głośno, że obudziłem Jemime, spytała „co się dzieje”, ale nie
odpowiedziałem, słyszałem jak krzyczy Gabriele bo też się obudził
i schowałem się pod kołdrą. Mama weszła do pokoju, podeszła do
mnie i powiedziała „Lawrence skarbie, na prawdę mi przykro”,
ale ja to miałem gdzieś, powiedziałem „krzyczałaś na mnie i to nie
fer, nie gadam z tobą” ale ona nie przestawała „proszę Lawrence,
posłuchaj mnie, nie chciałam na ciebie krzyczeć, przepraszam, to
nie tak, Lawrence, proszę kochanie, posłuchaj”. Widziałem, że jest
coraz bardziej zdenerwowana ale i tak miałem to gdzieś, dobrze jej
tak i pomyślałem „możesz się denerwować, mamo, wyrywaj sobie
włosy z głowy, drap się po rękach, mów «holera holera», płacz,
mam to gdzieś”. Wogule nie zwracałem na nią uwagi i pomyślałem
„powiem coś Hermannowi” i powiedziałem „fajsko by było, gdyby
mama się zamknęła i poszła sobie na zawsze, co?”.[...]
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Wiatr od morza to…
zapach kanadyjskich lasów
gwar angielskich portów
piaski Afryki
ostra woń chłodnego, arktycznego powietrza
okrzyki rybaków zarzucających sieci
smak soli w ustach
…gdańskie wydawnictwo założone przez Michała Alenowicza,
miłośnika książek i tłumacza literatury anglojęzycznej.
Wyszukujemy dla Państwa wyjątkowe i wręcz magiczne książki – prawdziwe rarytasy światowej literatury. Nieraz są to zapomniane i nigdy nie tłumaczone na
język polski dzieła, nagradzane przed laty prestiżowymi nagrodami, innym razem
niezwykłe powieści wciąż nieodkrytych w Polsce pisarzy młodego pokolenia.
Lubimy wyobrażać sobie, że sprowadzając je do Polski stajemy się niczym dawni
gdańscy kupcy, zaopatrujący niegdyś kraj w egzotyczne przyprawy i drogie tkaniny. Niech i dziś z prastarego nadbałtyckiego portu płynie to, co dodaje życiu
smaku – wyjątkowa, poruszająca wyobraźnię literatura na najwyższym poziomie.
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