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o 
O tym, że i tak wszystko pochłonie woda . 

• O tym, dlaczego o pamięć walczy się 

rozpaczliwie, czyli co się dzieje 
z kimś bez wspomnień. 

o 
O tym, że woda jest zapisaną taśmą 
magnetyczną, czyli o pamięci wody. 

o 
O symulacjach pamięci, czyli o tym, 
że wspólna pamieć jest niemożliwa. 

• „Pamiętać", czyli co to znaczy mieć 
kłopoty z parni ęci ą. 



Vi 
Morze. Czterdzieści metrów bl i żej. W końcu pochłonie 

dom. Wszystko zniknie bez śladu. Nic nie zostanie. 
Wszystko, co tu sie działo, zostanie zatopione, pochłonięte 
przez morze. Jakby nie było tu żadnego życia. Vi 

mary 
Za chwilę tych wszystkich rzeczy tu nie będzie. 

Mebli, tego wszystkiego. Pokoju pewnie też nie. Zniknie 
w morzu. A to jest wszystko, co chcę zabrać z domu. 
Jedyna rzecz, która chcę uratować ... zeby udowodnić, że on 
jest moim synem. mary 

Vi 
Pewne rzeczy zostają. Pewne rzeczy są w twoich kościac\li 

mary 
Ale czułaś się jak kto? Kim się jest, jeśli 

zabierze sie komuś wspomnienia? mary 
Vi 

Czułam s ię, jakbym wyjechała. Jakbym się ro-zpadła na 
viysepki , między którymi przepływa okropna plątani na 
starych piosenek, różnych imion, mężczyzn, których ledwo 
rozpoznawałam. Czułam się, jakby ktoś pociął mnie na 
kawałki. Ale czasami te kawałki wypływały na powierzchnie, 
łączyły się, i oto byłam, wyrzucało mnie na brzeg z głębi 
czarnego morza nicości. Mnie. Wciaż mnie. I ciagle tu 
jestem.V i 

mike 
Któregoś dnia rozmawiałem z kimś, kto kilka lat 

temu pracował w pewnym laboratorium we Francji ... 
Robili tam eksperymenty z wodą, badali skuteczność 
homeopatii, i po wielu miesiącach podobno dokładnych 
testów odkryto, że nawet po usunięciu każdego leczniczego 
elementu z roztworu wody, woda nadal zatrzymuje swoje 
dobroczynne właściwości. Doszli do wniosku, że woda jest 
jak taśma magnetyczna, ze woda ma pamieć. Możesz ją 
rozrzedzać, ile chcesz, a najważniejsze e 1 ementy 
pozostają. Sa niewidzialne, nie do uchwycenia, bezśladowe, 
a woda ma nadal takie samo działanie. Zrobili wszystkie 
możliwe badania. Nie był to strzal na oślep. 
Oczywiście, są to kompletne bzdury, ale ...• k ml e 
mary 

Może ten Francuz miał racje. mary 

mike 
Słucham? • k m1 e mary 
Ten, który powiedział, że woda jest jak taśma 

magnetyczna. Moja matka Jest duchem w jakimś urządzeniu. 
Przechodzi przez nas jak wino przez wodę. Czy chcemy tego 
czy nie. Nic nie kończy się absolutnie. mary 

vi 
S"łyszę te wasze rozmowy i myślę, że wasze wspomnienia 

różnią się od moich. Wspominam wasze dzieciństwo i wydaje 
mi się, że go nie pamiętacie, bo was wtedy nie było ... 

Wymyślasz te moje wcielenia, a ja nie rozpoznaję w nich 
siebie ... 

Słucham twoich opowieści. Żadna z nich nie jest prawdziwa. 
Wymyślasz je. Wymyślasz i mnie. • 

Vl 

mary 
To wszystko jest zmyślone ... 

mary 
teresa 

Wymyśliłaś to. Pomyliło ci się. To pamięć rzekoma. 
teresa 

mary 
Wszystkie wspomnienia są mylne. O mary 

„pamiętać" 
1. Mieć zdolność do przyswajania, utn1alania 

i przypominania doznanych wrażen, przeżyć, sądów. 
2. Dbać, troszczyć się o kogo, o co, 

rnysleć o kim, o czym. 
3. Nie zaniedbać, nie zapomnieć czego. 
4. Nie darować, nie przebaczyć; nos i ć 

w sercu żal, urazę. 
5. Przenośnie o rzeczach: pochodzić 

z jakichś czasów, istnieć w jakichś czasa~:pami ętać" 

11pamiętać" 
1. być podobnym do kogo 
2. wypominać co, komu 
3. chcieć zranić kogo, za kogo pamięć; 

zadawać rany 
4. zamazywać przeszłość kogo 
5. udowadniać komu, że się myli 
6. wprowadzać kogo w bląd 
7. doprowadzać kogo do obłędu 
8. kłócić się z kim, o co; spierać się 

11 pamiętać
11 
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