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Maj 

Każdego roku maj obsypuje kwieciem drzewa. Prawie tak samo. Deszczowe maje są 

najgorsze, bo i zazwyczaj zimne. Wszystko kwitnie później, a jeśli jest chwilowe 

przejaśnienie i spragnionym życia drzewom uda się wypuścić pąki, które szybko i bujnie 

zakwitają, to długo nie można cieszyć się ich widokiem. Zimny deszcz szybko obtłucze 

płatki, smętnie pozwijane, zbrukane, spadną w głęboką trawę bądź kałużę. Tworzy to 

chaotyczny widok. I smutny. Bo było tak pięknie. Ale znów za krótko. 

Angelika w zimne maje czuła się okradziona z tego czasu piękna. Lubiła właśnie wiosnę i 

obserwacje budzącego się życia. Jej ogród to było jej dziecko. Każde drzewko, krzaczek 

posadziła własnymi rękoma, no i były tego niespodziewane efekty, zważywszy na fakt, że 

pierwsze kępki pieliła tu siedemnaście lat temu. Brzózki nieopodal modrzewia były dorosłymi 

drzewami, iglaki też dotrzymywały im tempa.  

Skąd w tak młodej dziewczynie zamiłowanie do  ziemi i pracy w niej? Nie wiedziała, ale 

podobno odziedziczyła zamiłowanie  do ogrodnictwa po swojej prababce. 

Angelika mieszkała w małym, prawie karcianym domku z płyt betonowych, ale stosunkowo 

dużymi do jego gabarytów oknami i werandą. Sama. Był mężczyzna, ale że nie mogła zajść w 

ciąże, zostawił ją na tej werandzie pewnej lipcowej nocy, gdy lipcowe chrabąszcze wpadały 

we włosy, a komary miały używanie i cięły po kostkach niemiłosiernie. Nie miały taktu, jak 

zawsze, ale nie tylko one. Dobrze się stało. Nie żałowała. 

Kiedy Angelika wracała z pracy i parkowała małe Seicento na wąskim podjeździe, czuła się 

szczęśliwa. Oddychała pełną piersią pod zagajnikiem sosen, sprawdzała co urosło  przez jej 

nieobecność, zbierała ślimaki i wynosiła je z ogrodu w ustronne miejsca. Relaksowała się 

głęboko. Praca w ogrodzie była jej medytacją. 
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Przez okna na dobranoc spoglądała na zapadający w zmroku ogród, na cienie kładące się na 

ścieżkach. O świcie lubiła obserwować ptaki, które w szale latały jak obłąkane, uderzając 

nieraz o szyby w momencie rozwidniania. Te same ptaki zmierzchem zlatywały w pełnym 

pędzie na gałęzie drzew. Angelika widziała jak sterując ogonem, hamowały by usiąść na 

gałęzi i znaleźć legowisko na noc.  

Ogród ze wszystkimi żyjątkami razem wziętymi to taki mikrokosmos. 

                                                             *** 

Ten maj był wyjątkowo piękny. Ciepły, a nie suchy, bo kwiecień dał glebie wodę. Wszystko 

tryskało zielenią. Najpierw zakwitły dzikie drzewa owocowe, a stare jabłonie za ogrodzeniem 

i grusze wprost uginały się do ziemi spowite w bieli. Angelika spacerowała po ogrodzie, a 

białe płatki z drzew spadały na jej głowę jak błogosławieństwo. 

Wciągała nosem zapach, obserwowała pszczoły, otaczała czułym spojrzeniem owocowe 

staruszki, które były tak odmienione. Angelika naprawdę była szczęśliwa. Zapuszczała 

własne korzenie w to miejsce w takich chwilach. 

Kwiaty też zakwitały: bratki, szafirki, tulipany, wkrótce konwalie. To wszystko było 

doskonałe. Ten czas zgrania wybuchu piękna. 

                                                                *** 

Potem nadszedł ten dzień, kiedy Angelika odebrała wyniki i rozmawiała z lekarzem. To była 

trudna rozmowa. 

Wróciła i zaparkowała jak zawsze. Kos śpiewał na najwyższej sośnie, ogród znów poczynił 

postępy pod jej nieobecność. Ale Angelika zwyczajowo nie zrobiła obchodu. Poszła do domu. 

Przewiesiła torebkę na krześle i z dużym ciężarem usiadła na nim. Łokcie oparła o stół i 
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ukryła twarz w dłoniach. Trwało to dość długo, kos już umilkł, słońce zmieniło kierunek 

położenia. Angelika westchnęła  i z rezygnacja położyła ręce na stole. Spojrzała na widok za 

werandowym oknem. Bzy kwitły oszałamiająco, słabe wiatry nie zdmuchnęły jeszcze białych 

kwiatów z owocówek. Angelika patrzyła na to wszytko przez pryzmat oddzielającej jej szyby. 

Po tej wizycie nie mogłaby tak po prostu, przejść się pod tymi drzewami, tak jak wczoraj. 

Białe płatki nie spadałyby, lecz sypały się na jej głowę jak popiół.  

„Nie. To jeszcze nie pora!- Krzyczały jej myśli głowie- A jednak?” (Życie jakkolwiek piękne 

by nie było, przeminie…). 

Ogród trwał w bezruchu. Angelika obserwowała go, również będąc w takim samym stanie. 

Niby wszystko było jak wczoraj. Prócz jednego. Diagnozy. Rak jajnika. Idzie rak nieborak, 

jak uszczypnie będzie znak. 
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Piękna Pani 

Już jestem dorosła, już moje dzieci dorastają, a pamiętam Panią jako podlotek. 

Przyjeżdżając na zakupy do miasta, na głównej ulicy wchodziłyśmy z mamą do sklepu z 

wielorakim asortymentem. Można było w nim kupić książki, kryształy, kartki z życzeniami, 

papier do pakowania prezentów, a przede wszystkim biżuterię. Od złotych obrączek dla 

młodych, po naszyjniki komunijne i inne drobnice złote, i srebrne. Pani, jak posągowa 

piękność tkwiła przy witrynach, nie zdając sobie z tego sprawy, że w niezliczonej ilościach 

szyb i załamań światła odbija się Pani uroda. Również uroda, która jest w pani błękitnych 

oczach. Często wchodziłam do tego sklepu niby po coś tam, ale wchodziłam, by popatrzeć na 

Panią, zamienić z Panią słowo, odwzajemnić uśmiech, który nigdy nie znika i jest tak 

naturalny, chyba dlatego, że od zawsze jest na Pani twarzy pięknej, niepospolitej. Brunetka, z 

niebieskimi oczyma, teraz lekko korpulentna, nie traci Pani czaru wraz z upływającym 

czasem. I pani nienaganna staranność w  wyglądzie, elegancja, błyszcząca fryzura i figlarny 

błysk w oku.  Dla porównania Pani piękna, ci, którzy Pani nie poznali, mogą pomyśleć o 

Annie Dymny, ale Pani oczy są jeszcze większe.  

Jak ja, heteroseksualna kobieta, mogę tak czule o Pani myśleć i wspominać uczucie zbliżenia 

z Pani aurą, osobowością przez krótkie chwile w sklepie? Czasem patrzę na Panią z ulicy i 

serce mi bije wtedy szybciej. Marzę o zrobieniu Pani zdjęcia, właśnie z ulicy, Pani będzie 

stała przy swoich witrynach ze złotem, tak jak zawsze, a ja zza warstwy szkła wystawowego 

pragnę uwiecznić tak Panią na fotografii. Dla siebie. Na pamiątkę. Wstydzę się poprosić o 

zrobienie tego zdjęcia. A nie chcę, by było Pani przykro i bezczelnie skraść Pani wizerunek. 

Waham się jak jestem w mieście, pragnę zrobić to zdjęcie coraz bardziej, boję się, że odejdzie 

Pani ze sklepu na emeryturę, zasiłek. Nawet nie znam Pani imienia, ale musi być piękne i 

licować z Pani urodą.  
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Pani sklep jest czynny do osiemnastej, ale drogeria pewnej sieciówki jest czynna o godzinę 

dłużej. Pewnego razu, zupełnie przypadkiem będąc o tej porze jeszcze na ulicy, zauważyłam, 

jak Pani wchodzi do tej drogerii. Podążyłam za Panią. Pod pozorem oglądania pasty do 

zębów, grzebieni, dezodorantów obserwowałam Panią. Nagle wezbrało we mnie ogromne 

uczucie ciekawości, co też Pani kupi? Przystanęła Pani przy dziale mydlanym. Wzięła Pani 

tylko jeden produkt do koszyka. Niebieskie mydełko Fa. Tak, mydełko z raju, jak pamiętam 

starą reklamę. Chciała sobie Pani go przybliżyć. Ten wybór był tak słuszny. To Pani wygląda 

jak egzotyczna dziewczyna z południowych wysp. Tylko te oczy niebieskie w czarnych 

obwódkach! Wyobraziłam sobie Panią, jak będąc pod prysznicem bierze do ręki to spienione 

mydełko i wciąga nosem intensywny jego zapach. O czym wtedy Pani myśli? Nie śmiem 

zgadywać. 

 Pani uroda, ale podejrzewam osobowość, która podbija tę urodę, musi być dobra, szlachetna, 

piękna, gdyż inaczej nie podobna posiadać takiego spojrzenia i uśmiechu: drogiego, jedynego, 

moja Piękna Pani z ulicy Krakowskiej. 

Czyż zdobędę się kiedykolwiek na odwagę i poproszę o to zdjęcie?  

Nie wiem. 
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Elvis w szafie 

                                          

                                 Pamięci mojej babci Stasi i dziadka Antka. 

Wczesne lata 80, PRL, wieś.  

Rok szkolny się skończył i dzieci znów mogły hasać bez ograniczeń po podwórku 

wśród kur, kaczek i gęsi. Musiały też pracować, przewracać siano, zagrabiać je i ładować na 

furę, po to, by potem udeptywać w sąsieku. Musiały również pomagać przy zbieraniu stonki 

na ziemniakach i pieleniu grządek. Dla nich były to typowe, zwyczajne wakacje. 

Magdalena stała przed lustrem i malowała usta na kolor bordowy. Poprawiała również koński 

ogon pełen ciemnych, grubych włosów, dosyć długich jak na powszechną modę na obcinanie 

początkiem lat 80. Szykowała  się do kościoła. Właśnie mijała druga rocznica śmierci Franka, 

jej męża. Zawał, pierwszy i ostatni. Nie wiadomo czemu, bo teść i jego bracia nie chorowali, 

nie słyszeli w rodzinie o zawałach. Stało się. Może z przepracowania, może z upału, bo wtedy 

panowały straszne temperatury, ponad trzydzieści trzy stopnie…. 

Magdalena została młodą wdową z trójką dzieci i gospodarką. Pomagali teściowie, bracia 

Franka. Ale to była harówka każdego dnia.  

Od pracy na polu i łąkach Magdalena miała smagłą cerę, prawie jak Cyganka. Szerokie brwi 

podkreślały zielone oczy. Nos miała nieduży i wykrojone usta. W uszach nosiła drobne złote 

kolczyki z pojedynczym koralem w środku. Ładna była, ale ona nie miała czasu o tym 

myśleć. Trójka dzieci: Rózia, Stefek i Ewelinka oraz cielątka, kury, gęsi i kaczki, psy i 

niezliczone ilości kociąt sprawiały, że cały czas pracowała, z nielicznymi chwilami na 

przerwę. 
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Wczoraj też się natrudziła. Upiekła ciasta, zrobiła nóżki w galarecie, setkę klusek, rolady, 

kapustę i rosół. Wszystko do nocy, po to, by  przyzwoicie uczcić z całą rodziną pamięć 

Franka. No, dzieci pomogły jej również, a jakże. Stefek wyszorował drewniane podłogi, a 

Rózia obrała ziemniaki, pomogła przy ciastach, Ewelinka kulała kluski. Dla dzieci na wsi nie 

ma taryfy ulgowej, a zwłaszcza  w wakacje…  

Magdalena poszła do sypialni, tam, z szafy wyjęła bistorową, zieloną sukienkę. Pomyślała, że 

na pewno będzie jej w niej duszno w kościele. Spojrzała na Franka z ich zdjęcia ślubnego 

wiszącego nad łóżkiem obok świętych obrazeczków, proporczyków Maryjnych i krzyżyków, 

zdjęć Jana Pawła II. A potem rzuciła krótkie spojrzenie do szafy i z westchnieniem zamknęła 

bardzo energicznie jej wieko.  

Z kozetki wyjęła obrączkę i pierścionek zaręczynowy, z wielkim rubinowym oczkiem, prawie 

na pół palca, teściowa wielokrotnie jej wypominała, że dwie krowy kosztował. 

Ubrała białe sandały i zabrała białą torebkę, i  pieszo wyruszyła na mszę. Dzieci pobiegły już 

wcześniej po kuzynostwo i daleko stadnie kroczyli do kościoła, mając daleko za sobą mamę. 

Magdalenę po drugiej stronie ulicy wymijała  Hanka z Andrzejem, niby skinęła głową, ale 

trzymając męża pod pazuchę, mocniej go do siebie przyciągnęła. 

„Znowu to samo, jestem wdową, to myślą, że im chłopów poodbijam, czy co. Zwariowały.” 

Ale Magdalena nie wiedziała o tym, jak ładnie wygląda opalona w tym jasnym deseniu 

zieleni, który współgrał z jej zielonymi oczyma. Nie widziała, ile było w jej chodzie  wigoru, 

ile życia w niej samej. 

Kobiety na wsi bały się jej urody i tego, że co któryś ze słabszym charakterem mógłby się 

zauroczyć i wpaść w jej sidła. A wiadomo, że do pracy na roli, to niejednego byłaby w stanie 

namówić i  gotowa omamić. 
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Dlatego wolały ją omijać szerokim łukiem, a mężów pilnować. „Niech pomagają jej 

szwagrowie, a nie inni!”- szeptały. 

Magdalena nie liczyła na pomoc tych innych. Sama umiała zrobić wiele. Ale zaorać pole, 

zbalować słomę- tu potrzebny był mężczyzna. I bracia męża pomagali, bo wiedzieli, że ta 

osierocona rodzina, zwłaszcza dzieci, przecież  brata rodzonego, nie miałyby wtenczas z 

czego żyć. 

Na mszy proboszcz wpatrywał się w Magdalenę, po mszy, jak poszła zapłacić, powiedział. 

- Może czego potrzebujecie? Może wpadnę tam wieczorem, to sobie to omówimy? 

- Bóg zapłać, niczego na razie nam nie brak. Jak będę w potrzebie, sama poproszę o 

jałmużnę- powiedziała patrząc w ziemię. 

- Mógłbym ci pomóc- i dodał ledwo słyszalnym szeptem- jakbyś była milsza. 

Magdalena na to kiwnęła niezdecydowanie głową i odeszła, robiąc nieznaczny gest 

machnięcia ręką. 

  W domu był pisk i wrzawa, dzieci goniły po kątach, wydawanie dań i konsumpcja trwała 

regularnie, zmywanie naczyń na szybko opanowywała najstarsza córka. Wódka lala się, by 

podlać nieszczęsnego Franka, który w takich okolicznościach również nie stronił od kieliszka. 

Wszyscy chwalili księdza proboszcza za takie ładne kazanie, tylko Magdalena milczała i 

zaciskała usta krojąc chleb w cienkie kromki do galertu. Octem pokapała suknię i kwaśna 

woń za nią chodziła. Weszła się przebrać do sypialni, a tam najmłodsze dziewczynki skakały 

po pierzynach. 

- Dziewczynki przestańcie, bo pierzyny pękną- gderała otwierając szafę w poszukiwaniu 

względnie niezniszczonej podomki.  
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- Ciociu, ciociu, a kto tam jest w tej szafie?- spytała mała Izabelka. 

- A! To,… To jest prawdziwy mężczyzna- powiedziała z rozmarzeniem i uczuciem w glosie 

oraz zatrzymała spojrzenie pełne tęsknoty na dużym zdjęciu Elvisa wklejonym w szafie. 

- Ale jak się nazywa?- ciągnęła niestrudzenie czterolatka. 

- Elvis Presley- powiedziała cicho i zamknęła szafę. Przebrała podomkę i poszła wydoić 

krowy, które już głośno muczały i było je słychać z chlewa aż w izbie. 

Jak wróciła, kolejna butelka chodziła dookoła stołu i już zaczynało się robić za głośno. Jedni 

się przegadywali, drudzy klepali po plecach, inni płakali, wszystkie emocje, które wychodzą 

po kieliszku grały pierwsze solo. 

Magdalena rozmasowała kark; te przygotowania, jeszcze w nocy goniła się jałówka i w 

chlewie było tak niespokojnie, że zaglądała do niego dwa razy. Stopy ją parzyły. Chciała, 

żeby ten dzień już się skończył. Żeby goście już sobie poszli. 

Na koniec teściowa jej powiedziała: 

- Myślałam, że się ubierzesz na czarno, rok temu minęła rocznica śmierci i żałoba się 

skończyła, ale mogłabyś pokazać skromność i przywiązanie do Franka, ubierając się na 

czarno, a nie tak…- nie dokończyła już jak, może jak ladacznica? 

Magdalena kiwnęła głowa ze zrozumieniem, ale nie powiedział nic. Nie lubiła się kłócić. Z 

drugiej strony miała na tyle mocny charakter, że w duchu była spokojna o własne wybory, 

dlatego nie tłumaczyła się. Zresztą, Franek lubił ją w zielonym, a w tej sukni chrzcili jeszcze 

najmłodszą Ewelinkę. Są zdjęcia. 
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Magdalena nie lubiła czarnego, jeszcze w taki upał parzył niemiłosiernie. Żałobę nosiła przez 

rok, mając na względzie dzieci i rodzinę, ale źle się czuła. Czarny ją przytłaczał dodatkowo. I 

dodawał jej lat. 

Jak goście poszli, ofiarnie zmywała do pierwszej w nocy, dzieci już spały umorusane, 

zmęczone zabawą, gośćmi. Suche naczynia ułożyła w białym kredensie, a na parapecie 

podlała w wielkich donicach merty, o których zapomniała przez te przygotowania, a które 

towarzyszyły jej już pokoleniowo; mertę, którą stroiło się becik do chrztu i sukienkę 

komunijną oraz świecę dla dziecka. Potem zajrzała do chlewa i poszła się umyć. W dużej balii 

raźno się opłukała. Mała lampka z plastikowym abażurem paliła się na  nocnym stoliku, a 

Magdalena otwarła drzwi szafy i w samej halce legła się bokiem na łóżko. Zmówiła pacierz, 

pomodliła się za Franka z zamkniętymi oczami, a potem otwarła je i patrzyła na Elvisa. Już 

wszystko zrobiła, teraz mogła choć przez chwilę o nim pomarzyć, o jego cudownym głosie, 

który kiedy leciał w radio, to rzucała wszystko i pogłaśniała je na cały regulator. Też już 

nieboszczyk. Niestety. Ale był, Elvis był prawdziwym mężczyzną… 
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Marzenia 

Justyna jeszcze wczoraj tu była. Wskoczyła jak tajfun do salonu, bo odebrała maila, że 

jest zaproszona na casting, w spawie którego tyle wcześniej pisała i wydzwaniała.  

Dopóki o tym mówiła jako o marzeniu, przytakiwałem ze zrozumieniem, wiedząc, że lepiej 

się żyje, kiedy możemy pomyśleć o marzeniu, jakie by one nie było. No, ale na etapie 

marzenia pozostaje ono jednak tylko mrzonką.  

A tu coś takiego.  

Rano zawiozłem ją na pociąg do Warszawy. Podekscytowana mocno mnie pocałowała w usta 

i pokazała kciuk w górę, poprosiła bym trzymał za nią także swoje. Zapewniłem o tym z 

mocą i z niepokojem patrzyłem jak znika za drzwiami dworca. 

Nieraz żartowała, że wszystkie Justyny to ekshibicjonistki i złą żonę sobie wybrałem. Ale tak 

tylko się ze mną droczyła, chciała mnie sprawdzić, czy jestem zazdrosny. Jestem cholernie, 

ale udaję, że tak nie jest. Do tej pory udawało mi się. Udawać. 

Dwójka wspaniałych dzieciaków, sześć i cztery lata nam dopisała. Justyna jest dobrą mamą, 

ale to marudzenie o aktorstwie, myślałem, że zapomni, że dzieci będą ważniejsze, jednak ona 

mówi, że dzieci nie są już takie małe i chodzą do szkoły, i że może spróbować swoich sił. 

Nie mogłem jej zabronić, wiem, ile by to zepsuło między nami. Jednak życząc jej jak 

najlepiej, mam nadzieję, że tego castingu nie przejdzie, że wróci z płaczem i na klapie mojej 

marynarki wypłacze mi swoje żale, a potem, żeby  ukrócić te wybryki na jakiś czas, postaram 

się o trzecie dziecko. Takie ładne rodzi, nie będzie miała czasu i sił myśleć o tych głupotach. 

Stać nas na trzecie dziecko, dobrze zarabiam. 
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Niechby który ją dotknął albo kazał się rozebrać, to zęby powybijam, przysięgam! Jest moja,  

nie pozwolę, żeby inni faceci się ślinili na jej widok na ekranie, bo byliby.  

Co innego w przyszłości, po pięćdziesiątce, może grać babcie w filmie i teatrze, wtedy będzie 

to bezpieczne, ale teraz? Już widzę… Każdy reżyser tylko chce macać. Niedoczekanie 

takiego!  

  Zadzwoniła, że wraca i wyniki przyjdą na maila. Odebrałem ją rozpromienioną, pełną 

nadziei, gratulowałem i zapewniałem, że na pewno jej się uda. 

Potem zrobiłem swoje, to, co zamierzałem. Dni były około płodne, wystraszyła się, ale 

uspokajałem, że nic z tego nie będzie, bo to jednak nie owulacja. Zrobiłem to tak, że nie 

miałem niby na to wpływu, że to był wypadek… 

Martwiła się.  

Po tygodniu przyszedł mail. Z odmową. Teraz ryczy.  

Zrobiła test. Dwie kreski. Ryczy jeszcze bardziej.  

Ale przejdzie jej. Już ja się postaram.  
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Wentyle bezpieczeństwa 

Bogusław szedł do pracy po urlopie. Do korporacji, żeby była jasność. 

Nudził go ten handel, te ciasne biura, reżimowy czas pracy i ci koledzy gogusińscy. 

Najbardziej nie lubił swojego zwierzchnika, który z pewnością nie powinien być na tym 

miejscu w drabinie hierarchii, tak zmiennego dupka jeszcze nie spotkał, ale musiał go 

tolerować i wykonywać niektóre prace po dwa razy, bo szefowi wydawało się, że inaczej 

będzie lepiej, co w praktyce okazywało się strategia chybioną i dalej wracał do pierwotnych 

czynności, rozpoczętych już na wstępie. 

„Znowu się zaczną pytania o urlop, o hotel  i jego standard, o dziewczynę, o żarcie, pogodę i 

wodę.” 

Boguś poleciał na wczasy do Marsa Alam z Martą, poznali się miesiąc wcześniej przez 

internet. Ze zdjęć laska nie z tej ziemi. Długonoga i długowłosa blondynka z niebieskimi 

oczyma. Szczupła i opalona. Jednakże tak drętwa, jak się okazało na wczasach, że Bogusiowi 

klapki z oczu opadły. Na początku przypisywał jej zachowanie onieśmieleniu, początkom. 

Nawet nie musiał z nią za dużo rozmawiać, a na nią patrzeć… Jednak przez dwa tygodnie 

trzeba było robić coś więcej. 

 Na parkiecie tańczyła jakby połknęła kij od szczotki, jak już po długich prośbach udało mu 

się  ją namówić. Tego nie zje bo kalorie, alkoholu nie wypije, bo nie jest organic. Z hotelu nie 

wyjdzie, jak przez godzinę nie wyprasuje włosów prostownicą, nie będzie nurkować, bo 

zepsuje fryzurę, a tak się nie pokaże przecież na plaży! Żadnego dystansu do siebie, tylko 

spoglądanie w lusterko, piłowanie paznokci i strzeżenie zębów, robienie selfie oraz 

sprawdzanie czy kelnerzy na nią zerkają. Ładna i pusta. Ładna wydmuszka do wydymania, 

ale na góra trzy noce, no, może tydzień. 
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Po tych dwóch tygodniach jakby fizycznie nawet mniej mu się podobała. No, ale byli razem, 

a Boguś wchodził do wieżowca z miną zwycięscy, człowieka odległych wojaży, nurka 

zdobywającego kolejne stopnie fachu oraz wyławiacza najlepszych pereł wśród morza 

dziewczyn. Trzeba było doceniać to, co było tam, po przyjeździe tu. Tutaj pracowali sami 

zwycięscy, bogowie handlu.  

Przywitały go okrzyki zza biurek, na kawie zlecieli się ci, co mogli i wzięli go na spytki. 

- No i jak było? Złowiłeś jakieś grube ryby?- zapytał Jacunio ciotunia ciotowata z wyglądu do 

entej potęgi, ale z jajcarskim poczuciem humoru. 

-Waleni dla ciebie nie spotkałem. 

Ogólny śmiech sparaliżował korytarz. 

- A  jak Marta? Fajna laska, sprawdziła się? 

- Oczywiście, że tak- ze sztucznym przekonaniem nieprawda gładko przeszła Bogusiowi 

przez gardło… 

- Widziałem jej zdjęcia na fejsie, jaka dupa, to, w żółtym bikini. Ale ją naolejkowałeś, stary!!- 

prychnął ze śmiechem Marek i klepną przy tym Bogusia w łopatkę. Dodał poufale.- Ale się 

musiało dziać… Chłopie, miałeś używanie. 

- Jasne, ale wiesz, prawdziwy facet nie zdradza szczegółów- Boguś puścił przy tym perskie 

oczko, zostawiając w powietrzu niedopowiedzenie jako najlepszą reklamę swoich łóżkowych 

tryumfów. 

Po kawie rozeszli się do swoich biurek. 

Przyszedł szef: wyżelowany, wyperfumowany, wyciaciany do granic możliwości. 
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- No, Boguś, nareszcie jesteś, zrób te zestawienia na jutro, wiesz, bez ciebie to był tu ukrop. 

„No pewnie, Przecież ty nic nie robiłeś. Czekałeś na mnie.” Pomyślał Boguś i zgrzytnął 

zębami, jednak nie zgrzytał zbyt długo, bo dzięki korpo był w Egipcie, i nawet raz w Australii 

na rafie; trochę pojeździł  po świecie, pieniądze już nie wkurzały do imentu, tak jak szefowie 

gogusie. Pracował na kolejną podróż. 

Wieczorem byli umówieni z Martą we włoskiej restauracji. 

- Ładnie wyglądasz- powiedział na powitanie. 

Uśmiechnęła się, jak gdyby trenowała to przed lustrem, sztucznie, z  wyraźnym 

oczekiwaniem na kolejne pochwały. 

- Co zamawiamy? Może coś do picia najpierw? Potrzebuje coli- Bogusia po pierwszym dniu 

pracy suszyło. 

- Cola przebarwia zęby, pij wodę Bogusiu, tak jak ja. Nie opychaj się pustymi kaloriami… 

Będziesz mieć cukrzycę….- Boguś to gderanie już słyszał. Wysilił się na uśmiech i 

zdecydowanie zamówił colę i wodę dla niej do stolika w oczekiwaniu na danie główne. 

Blondynka nie będzie mu mówić co ma pić, a co nie- nie zdawał sobie z tego sprawy, że już 

był do nie uprzedzony. 

Potem poszli na spacer wzdłuż starówki, ale niebotycznie wysokie szpilki Marty, szybko tę 

podróż skróciły. Wzięli taksówkę. Pod pozorem bólu głowy odwiózł ją do domu, bo nagle 

stracił do niej cierpliwość. Sam wrócił do siebie i tam zapalił kubańskie cygaro i nalał czystej 

z lodem. 

„ Kurwa, żeby w życiu tak kłamać, mówić, że mi się podoba, kiedy tak nie jest, że  lubię, a 

tak nie jest, że ci smakuje, a nie smakuje…. Że jest ci dobrze, a nie jest dobrze. Że pogoda 
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jest ładna, kiedy jest chujowa”. Wychylił szklankę i dolał sobie druga wódkę. „Mam dość tej 

hipokryzji, od jutro walę ludziom prawdę prosto w oczy. Taki eksperyment. Gogusie 

pieprzeni, korpo…”. 

Następny dzień to było Boże Ciało, wolne. Matka zaprosiła Bogusia na obiad. Zrobiła 

pomidorową o kolorze przezroczystym i spalone kotlety mielone. 

- Ładne te firanki powiesiłam w oknach?- spytała mama. 

- Mogą być- odpowiedział synalek beznamiętnie wsuwając zwęglony kotlet. 

- A obiad ci smakuje?- dopytywała się rodzicielka. 

- Jest ohydny. Zupa przezroczysta, kotlety spalone węgle- po pauzie.- Nie wiem, co to kurwa 

ma być! 

- !?-  otwarta buzia. Łzy w oczach, latająca broda. 

- No co?- zirytował się Boguś. Prawdy nie można powiedzieć!- z szuraniem krzesła 

gwałtownie wstał od stołu i łapiąc marynarkę w locie, wyszedł z mieszkania. Zatrzaskując 

drzwi krzyknął: dzięki za obiad! 

Mama była zdruzgotana. 

Zadzwonił do Marty. Poprosił, żeby wyszła.  

Kiedy podjechał pod dom, porwał ją w  objęcia i posadził na przednim siedzeniu samochodu. 

Zawiózł ją do siebie. Kochali się, to znaczy on, bo Marta leżała jak kłoda. Po, kiedy 

zamyślony palił cygaro, spytała: 

- Dobrze ci było? 
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- Nie. Nie do końca. Mogłabyś być bardziej aktywna. Tylko leżysz i skupiasz się na mrużeniu 

oczu, jakby miało to w czymś tu pomóc- powiedział najspokojniej jak umiał wydmuchując 

równocześnie popielaty dym. 

Marta zerwała się  z łóżka i zamknęła w łazience. Obraziła się. Po dziesięciu minutach wyszła 

i skierowała swe kroki do wyjścia. Boguś nie pobiegł za nią. „Pewnie teraz oczekuje, że będę 

za nią biegł i prosił o przebaczenie. Nie, nie zrobię tego. Za pusta z niej lala”. I najspokojniej  

z lubością wypalił cygaro. 

Miał już dwoje ludzi przeciw sobie, a powiedział tylko prawdę, to znaczy to, co myślał, jeżeli 

prawda jest obiektywna i tylko jedna. 

Nazajutrz w pracy nie było ciekawiej. Szef przyszedł i znów miał jakieś ale. 

- Na pewno dobrze zrobiłeś te ekspertyzy?- zapytał szef. 

- Z pewnością. 

- Bo ja myślę, że tutaj są dwa  błędy. Musisz sprawdzić te wykresy, popatrz... 

- Sam sobie sprawdź! Ja zrobiłem je dobrze. 

- Nie fikaj młody- wycedził szef przez zęby. 

- Bo co?- zapytał z rozbrajającą szczerością Boguś, który w gruncie rzeczy był jego 

rówieśnikiem. 

- Bo stąd wylecisz- powiedział z naciskiem na ostatnią sylabę. 

- Prędzej ja zastąpię ciebie na tym stanowisku, gogusiu. Na niczym się nie znasz. 

Ale goguś miał plecy w radzie nadzorczej i był nie do ruszenia. Od tej pory Boguś musiał 

zweryfikować swój niewyparzony jęzor i robić to, co mu kazał ten miglanc. 
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Skłócił się z całym światem. Nikomu jego szczerość nie odpowiadała. Jemu też. Kiedy 

zobaczył, że okroili go z premii, szlag go trafił i jego kolejną oceaniczną podróż też. Nie 

opłacało się być się zbyt prawdomównym… Dostał po kieszeniach.  

Mama nie zaprosiła go już więcej, nawet na tę pomidorówkę cienką jak barszcz…  I nie łatwo 

jest znaleźć zawsze chętne i ładne wydmuszkolaski.  
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Nie miała ręki do kwiatów, nie miała sumienia dla zwierząt 

Krystyna nie była empatyczną osobą. Dbała o porządek wokół siebie i własny, święty 

spokój. Lubiła czuć się bezpiecznie i dostatnio, najlepiej z pełną lodówką i zamrażarką jedzenia 

w wypucowanym mieszkaniu, tak, że ani drobina piasku nie zgrzytała na parkiecie pod butem. 

Dzieci nie miała, bo by jej przeszkadzały, zwierzęta tym bardziej; te sierści, odchody, hałas. Coś 

okropnego dla niej! Kwiaty też powyrzucała, bo zarodniki pleśni unoszące się z zatęchłej ziemi 

doprowadzały ją do szewskiej pasji, i to kwitnienie tych roślin, a wraz z nim uciążliwe śmiecące 

zwiędłe płatki i pyły. Dodatkowe sprzątanie w jej azylu od świata. 

Krystyna pracowała w Urzędzie Skarbowym w mieście wojewódzkim. Na co dzień przyjmowała 

petentów. Musiała niestety, na stanowisku bez szyby obsługiwać kichających, smarkających, 

kaszlących, z brudnymi paznokciami, włosami wystającymi z nosa, przepoconych, z brudnymi 

kołnierzykami, cuchnących moczem; słowem- różnych. 

Krystyna nie miała dobrego zdania o rodakach. Brudasy i tyle. Nie potrafili nawet poprawnie 

PITU wypełnić! 

Dlatego po przyjściu do domu, pierwsze co robiła, to myła ręce w gorącej wodzie, a potem 

mokrą szmatką z octem wycierała klamkę drzwi wejściowych. Aby zabić te wrogie 

drobnoustroje, mikroby, pałeczki gruźlicy, larwy glisty ludzkiej… Wstrząsał nią dreszcz na samą 

myśl o tych wszystkich paskudnych zarazkach. 

Ubrania wkładała do pralki, zamykała ją szczelnie i czekała na ciuchy z następnego dnia, 

puszczała pranie co drugi dzień w ramach oszczędności. Tak wyczyszczona, mogła dopiero brać 

się za gotowanie. Gotowała dużo, a zanim to wszystko się dodusiło, dopiekło, była w stanie 

pochłonąć kilka michałków, jogurt, winogrona. Nakładała duże porcje i jadła do ostatniego 

okruszka. 
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Program telewizyjny zawsze leżał w prawym górnym rogu ławy. A na nim pilot. Po iście 

obżarskim obiadku zasiadała przed telewizorem, bose stopy kładła na ławę i oddawała się sjeście 

z pilotem na jej wysadzonym brzuchu. Często i gęsto zapadając w drzemkę, aż żołądek choć 

trochę zalał kwasami jej skonsumowany jednorazowo jadłospis prawie całodzienny. 

Po trawieniu, brała się za odkurzanie, przecieranie i wietrzenie mieszkania. Musiało być czyste, 

błyszczące, bez pająków. 

Tylko ci sąsiedzi ją denerwowali: głośni, szału można było dostać. Na klatce te ich kudłacze też 

robiły syf, a pod blokiem to już wokół były wyspy kału, których właściciele nie sprzątali i 

odwracali głowę w drugą stronę, jak ich pies robił. 

W sumie ci miłośnicy psów, psy czcili, niektórzy ubierali im jesienią ciuszki, a Krystyna 

widziała, że jedli mięso, czyli inne zwierzęta. Ta,.. hipokryzja. 

Ona była szczera w swym braku sympatii, nie hołubiła zwierząt, a uwielbiała mięso, nie miała 

więc moralnego konfliktu. Nie lubiła dzieci, więc i ich nie miała. Nie miała mężczyzny, bo by jej 

tylko przeszkadzał, zapewne musiałaby po takim sprzątać, taki to naniósłby brudu, piachu na 

butach tony. 

Dla Krysi liczył się spokój. Patrzyła tylko, jako dorobić do emerytury. Liczyła na to, że się 

załapie na zasiłek przedemerytalny, wtedy, nie musiałaby przeżywać tych katuszy poprzez 

kontakt z ludźmi… Ludźmi, którzy byli nieludzcy, a zwierzęcy. 

Krysia miała siostrę, na szczęście na krańcu Polski. Wyszła za mąż na studiach i została w 

Gdańsku, u męża. Dorobili się dwójki dzieci, starszy Adrianek był jej chrześniakiem. Miły 

chłopczyk, ale głośny. Raz na rok, na dwa, przyjeżdżali ją odwiedzać, na co Krystyna była chora 

na samą wieść o tym zamiarze oraz na miesiąc przed wizytą. Tyle ludzi, tyle szykowania, mycia 

naczyń, hałasu- nic ją to nie cieszyło, a drażniło. A ile pieniędzy, ile ci goście kosztowali?! 
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Krysia lubiła mieć pieniądze na koncie, stówę lub dwie w portfelu i pięć tysięcy schowanych na 

dnie szafy w poszewce, gdyby nagle coś się  stało, np. system bankowy przestał działać. 

Przezorny był zawsze ubezpieczony. 

Dlatego swoją przezorność wykorzystywała w domu, jedzenia miała zapas, ciuchów, a przede 

wszystkim białych bluzek do pracy też, na wypadek awarii pralki, wodociągów na przykład. 

Krystyna w razie czego była przygotowana na wszelkie przeciwności losu, robiła pół kroku w 

przód, by je ubiec.  

Po dzienniku jadła jeszcze kolację, a potem kąpała się ponownie i zakręcała wałki na grzywce, z 

którymi się kładła do łóżka. Oczywiście  kuchnia po libacji przedtem musiała być doprowadzona 

do porządku.  Kładła się do łóżka, nakręciwszy dwa budziki ze świadomością, że  jutro znów 

musi wstać do tej znienawidzonej pracy. Przed samym zaśnięciem czyniła plany kulinarne na 

następne popołudnie: co ugotuje i co skonsumuje. 

Święta państwowe, długie weekendy to był czas dla niej, w mieszkanku i zaciszu, z myślą, że nie 

musi iść do tej przeklętej pracy. To był jej raj. Nawet latem nie potrzebowała innego. Tylko 

własne mieszkanie. 

I tak dzień za dniem, rok za rokiem. W czystości. 
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Nordyk na Bronxie 

Gorące lato w Nowym Jorku to kurz unoszący się w powietrzu, gorące mury i parzące 

płyty chodnikowe, zaduch przy wejściach do stacji metra i lekki przeciąg w metrze, dający 

namiastkę ochłody. 

Mike, niebieskooki blondyn, o karnacji białej i włosach tak jasnych, że prawie białych, wyglądał 

na albinosa. Musiał smarować się kremami z filtrem, a czapeczki z daszkiem z napisem New 

York prawie nie zdejmował. Lato było dla niego najmniej lubianą pora roku, bo bardzo musiał 

uważać na oparzenia słoneczne. 

Wracał z zajęć tenisa, na które dzisiaj się zmusił, by pójść, bo nie chciał zawieść trenera, poza 

tym Brian, kumpel też tam był.  Po treningu był tak wyczerpany, że chłeptał duży napój 

izotoniczny w oczekiwaniu na pociąg. Trochę go nawadniał i coraz lepiej się czuł, dwie godziny 

ruchu oprócz zmęczenia wyzwoliły w nim też masę energii. Wgrał na korcie starcie z Brianem. 

W końcu pociąg nadjechał, Mike ucieszył się, bo były miejsca siedzące, szybko zajął tylne 

siedzenie i włączył mp3. Czapeczkę naciągnął na czoło i dwie minuty się zdrzemnął. Na 

następnej stacji wsiadło dużo ludzi, zrobił się tłok. Z niezadowoleniem oprał się o szybę i patrzył 

w ciemne okno, po to, by nie dać się wypchnąć z obranej pozycji- miejsca siedzącego. 

Słuchawki na uszach stwarzały skuteczną ochronę przed oponentami, którzy próbowali go 

wychowywać do ustąpienia miejsca. 

Mike twardo wpatrywał się w szybę. Ludzie w metrze i neony odbijały się w niej. Widział ich, w 

tym jedna postać odbiła się w niej jak ćma, jak jasna plama ecru. Mike odwrócił głowę i spojrzał 

w jej kierunku. Dwa siedzenia z przodu stała, przytrzymując się poręczy, dziewczyna. Mike 

nagle usłyszał ciśnienie własnej krwi zamiast muzyki. Widział jej profil, całego ciała i była 

bardzo piękna. Latynoska. Średniego wzrostu, z apetycznie zadartą pupą, wyprostowana jak 

rakieta, jej prosty nos i łagodny podbródek przy miękkich, pulchnych ustach, a do tego czarnych, 
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podkręconych jak u motyla rzęsach sprawił, że nie mógł oderwać od niej wzroku. Przełknął 

ślinę, bo nagle spierzchło mu w gardle. Poczuł pot na czole.  Niespodziewanie zakuło go w 

klatce piersiowej. Jakiś nerwoból chyba, po tym treningu mogło go przewiać w tunelu metra. 

Włosy latynoski były od dołu rozjaśnione do koloru ciemnego blond, nazywało się to chyba 

ombre. Mike tak intensywnie się w nią wpatrywał, że ona odwróciła twarz i popatrzyła w bok, 

trafiając spojrzeniem gdzieś nad jego czapeczkę z napisem. Doznał wstrząsu, zobaczył oczu o 

kolorze jasnego miodu w obwódce czarnych, długich rzęs, jej piękna twarz okalana tymi 

rozjaśnionymi włosami, do tego jej jasne spodnie i zwykły beżowy t-shirt, spod którego przebijał 

biustonosz push-up. Ten up chyba był zbędny. Jej sylwetka była sprężysta, wygląd koci 

pomieszany z motylim. Była zmysłowa a zarazem delikatna, dziewczęca i kobieca zarazem. Była 

objawieniem. I o ile ludzie bajdurzą o strzale Amora, to Mike już zrozumiał, że to nie były bajki. 

Jeszcze trzy godziny temu nie chciało mu się ruszać z mieszkania, jeszcze się wahał, choć torbę 

miał spakowaną, i dobrze, bo nie zobaczyłby kobiety motyla. Była piękna, tylko ona liczyła się 

w tym wagonie, Mike tylko ją dostrzegał. 

Wiedział już co zrobi. Pot gęściej zrosił mu czoło, ale  i zdradziecko wypełznął na plecy, poczuł, 

że klei się do oparcia, ale to nie było ważne. Ważne było, by nie stracić jej  z oczu. Na jednej ze 

stacji trochę ludzi wysiadło, tak że zwolniło się kilka miejsc. Dziewczyna motyl usiadła trzy 

siedzenia przed nim, a Mike świdrował jej tył głowy spojrzeniem, wysyłając impulsy pożądania, 

zachwytu, miłości. 

Już dawno minął swój przystanek, to był nic nie znaczący szczegół, ona była punktem 

odniesienia, nagle stała się najważniejsza w całym jego życiu.  

Nerwoból w klatce się powtórzył, ale ze zdwojoną siłą. Powoli oddychał, by ustąpił, 

przynajmniej starał się, bo serce trzepotało w jego klatce właśnie jak skrzydła schwytanego 

motyla. 
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Ona- bezimienna, kobieta motyl z miodowymi oczyma stała się jego zauroczeniem. Ono było 

constans. 

Do Mike’a zaczynało docierać, że dojeżdżają do ostatniej stacji metra na Bronxie.  

Nieciekawa dzielnica, było już pod wieczór, jego nietypowy wygląd, co tu dużo mówić, rzucał 

się w oczy w tej latynosko-murzyńskiej dzielnicy. Jego wysoki wzrost dodawał mu trochę 

otuchy, jednak mimo to, czuł się niezbyt pewnie. W razie czego miał ze sobą rakietę do tenisa. 

Latynoska wysiadła, a Mike udał się za nią, starając się przy tym zachować bezpieczną 

odległość. Jej jasne spodnie były charakterystyczne, a wspaniałe pośladki punktem, którego nie 

można było przeoczyć. Piękność szybko chodziła. Mike dalej ją śledził, choć było coraz puściej 

na ulicy, coraz trudniej było mu maskować, że idzie za nią, dlatego musiał zwiększyć dystans 

pomiędzy nimi. Nieciekawi kolesie stali po bramach, niektórzy siedzieli na krawężnikach. Nie 

spuszczali oczu z Mike’a. On zaś udawał, że oni nie istnieją.  

Oczy Mike’a punktowały pupę Latynoski. Jednak w pewnym momencie ta ostro skręciła w lewo 

i wbiegła po schodach szarej, niewysokiej kamiennicy. Z numerem 278. Mike popatrzył na 

numer i ulicę. Czuł niepokój, czy to jest prawdziwy dom latynoski, czy tylko wbiegła tam na 

chwilę, po coś. Postanowił iść nadal prosto, by nie wzbudzać zainteresowania. Jednak nie uszedł 

daleko, jak schował się za śmietnikiem i począł się wpatrywać w wejście kamiennicy. Nic się nie 

działo, nie widział jej. Wyglądało na to, że tam mieszkała. Ciekawe skąd wracała, czy ze szkoły, 

a może pracy? Była ubrana bardzo nieoficjalnie. Mike starał się odnaleźć jej ścieżki… 

Stał tam chyba z godzinę, ale gruba Murzynka przepłoszyła go wyrzucając śmieci. Włożył 

słuchawki do uszu i ruszył w stronę stacji metra. Mijał te same grupki, które coś do siebie 

mówiły, a może do niego, ale przecież miał słuchawki w uszach, więc nie słyszał. Jakoś bez 

szwanku dotarł do stacji, za dwie minuty nadjechał pociąg, Mike wsiadł i wyczerpany runął na 

siedzenie. Planował. 
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Nazajutrz o szóstej rano czaił się w okolicach kosza. Miał nadzieje, że motyl jeszcze nie 

wyfrunął do pracy. Jednak czekał do dziewiątej i zrezygnował. Postanowił udać się na ten sam 

pociąg co wczoraj po południu. Co prawda ta linia odchodziła co dwadzieścia minut, wiec nie 

było pewności, że ona będzie. Ubrany zwyczajnie w czapeczką adidasa dla niepoznaki, był 

napięty jak struna, miał nadzieję, że i dzisiaj ją zobaczy. Nie pomylił się. Rozpuszczone włosy 

jak skrzydła motyla, ubrana w pistacjowy kolor, wyglądała jak tęcza. Mike wpatrywał się w nią. 

W tym zauroczeniu była powtarzalność. Szum w jego uszach znów był taki sam. 

Niespodziewanie zwolniło się obok niego miejsce i ona tam usiadła. Mike wstrzymał oddech, 

wyłączył mp3 bezszelestnie i słuchał swego kołatania serca, kiedy się trochę uspokoiło, usłyszał 

muzykę z jej mp3. To chyba była muzyka tejano. Jej słodkie perfumy łaskotały mu nozdrza, 

chyba lubiła ich używać w nadmiernych ilościach. Mike był zszokowany jej nagłą bliskością, 

dostępnością; gdyby tylko zechciał, mógłby ją dotknąć, musnąć.  Jednak nie był w stanie uczynić 

nic, poza wyostrzaniem swoich zmysłów, by jak najwięcej  jej zagarnąć, a sobie przybliżyć… 

Był oszołomiony. Wstrząśnięty.  

Nie wysiadł z nią. Wracał z zawracającym pociągiem. W uszach słyszał zmieniające się stacje, 

aż usłyszał swoją. Wysiadł automatycznie, równie wpół świadomie dotarł do mieszkania. 

Wszedł po lodowaty prysznic, bo tylko on mógł ugasić jego gorące żądze. Kiedy się położył, 

strzała Amora tkwiła w jego sercu i nie pozwoliła mu się wygodnie ułożyć, nerwoból nie mijał… 

Było to niepokojące. 

O śnie nie było mowy. Następnego dnia znów jechał metrem, tym razem opamiętał się i wysiadł 

za nią. Miała spódniczkę, czerwoną spódniczkę na czekoladowych, zgrabnych nogach. Mike był 

ogłupiały. Nie przyszło mu do głowy jej zagadnąć. Uważał, że on ze swym wyglądem, mógłby 

tylko ją wystraszyć. 
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Śledził ją, powęszył pod śmietnikami, wyglądało na to, że nie zauważyła go jeszcze, że nie 

rozpoznała Mike’a. 

Wracał odurzony wspomnieniem jej nóg. Zastanawiał się czy miała chłopaka, a jeśli tak, to 

jakiego… 

Mike był tak zaobserwowany tym zagadnieniem, że nie zauważył, że ktoś do niego podchodzi od 

tyłu. Nagle poczuł dotknięcie w ramię, tak, jakby ktoś zapukał do drzwi. Odwrócił się i nagle 

dostał potężną fangę w nos.  

Wysoki Murzyn. 

- To za Michaela Brauna. 

Nagle dostał z drugiej strony. 

- A to za klu klux klan białasie. Spieprzaj stąd. 

Mike przepłoszony, odszedł spokojnie, jak gdyby nic się nie stało, zwyczajnie. Wiedział, że 

będzie tutaj przychodzić, choćby co dzień miał oberwać po mordzie. 

Ona była najważniejsza. Oddychał, bo ją widział, żył, bo ona stała się motorem do życia. 

Marzył, bo on była tym jednym marzeniem… Dziewczyna motyl z metra. 
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Matka Boska od grosza 

Dzieci były głodne. Wytopiony tłuszcz ze słoniny już zjadły. Nie miały z czym zabrać  

najtańszego  dobrego chleba  do szkoły. Beata suchymi kromkami przejechała po dnie garnka, 

aby jeszcze go jakoś omaścić. Położyła  drobno siekany szczypiorek z ogródka na tę cienką 

impregnację. 

Jak wyszły, Beata z rezygnacją padła na wersalkę i zaczęła drżeć ze strachu o to, co da dzieciom 

na obiad. Nie miała już nic, tylko dwie cebule, ziemniaki wczoraj skończyła. Sama nie czuła 

głodu, choć nic jeszcze nie jadła, za to było jej strasznie zimno. Poleżała zwinięta w kłębek z 

kwadrans, ale niepokój nie pozwalał jej leżeć i całkowicie poddać się apatii. Wstała i przeszukała 

szafki. Znalazła pół paczki grochu. Zalała go zimną wodą i zaczęła się ubierać. Wyszła na 

miasto. Postanowiła pójść pod Achaun.  

Idąc przez wielki parking, widziała te auta- wielkie, wypasione, którymi zazwyczaj wozili się 

pojedynczy pasażerowie oraz pchane koszyki przez opuchniętych konsumentów. Niektóre pełne 

po brzegi. Ona zmieściłaby się z zakupami  w małym koszyku, wzięłaby tylko to, co 

najpotrzebniejsze:  chleb, masło, mleko, jajka, ziemniaki i marchewkę oraz mąkę. Ziemniaki i 

marchewkę do grochówki, masło do chleba, a mleko i mąkę  oraz jajka na naleśniki. Jeszcze olej 

by musiała wziąć, aby mieć na czym smażyć te placki; z nim też by się zmieściła w tym małym.  

Beata  mijała pełne koszyki, ludzi  dobrze odzianych, uśmiechniętych, zadowolonych z siebie. 

Patrząc na nich, czuła lodowate zimno w środku, liczyła na to, że ktoś coś upuści, coś komuś 

wypadnie obok samochodu z tych przeładowanych wózków i ona zabierze to z sobą. Liczyła na 

to, że coś jej skapnie. Patrzyła też, czy ktoś pieniędzy nie zgubił po drodze, jak pies liczący na 

pęto kiełbasy oderwane od sznurka. 

Nikt. Nic takiego się nie stało. 
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Beata podeszła do koszyków przed sklepem i zaczęła nimi potrząsać, sprawdzać każdy, czy nie 

ma tam złotówki lub dwóch. Nie było. Młody chłopak, strażnik na rowerze minął ją, 

przyglądając się jej z nieprzychylną miną. Spojrzała w bok. Udała , że go nie widzi.  

Nic nie znalazła. Beata musiała podjąć kolejny krok. Z trudem jej to przyszło. Stanęła pod 

oszklonymi drzwiami supermarketu i wyciągnęła zgrabiałą dłoń w geście jałmużny. Ludzie 

omiatali ją wzrokiem jak jakieś paskudztwo ze słowami : a weź się lepiej do roboty, a nie stój 

pod sklepem i żeruj! Pewnie nieźle z tego żyjesz… 

Nikt jej nic nie dał. Zdeterminowana weszła do środka, postanowiła pożebrać przy kolejkach. 

Najpierw poszła do McDonalds’a. Zaczęła zaczepiać stojących. 

- Czy moglibyście wesprzeć samotną matkę z dziećmi? - dyskretnie stawała z boku 

oczekujących. Większość udawała, że jej nie słyszy i nie widzi. Inni odpowiadali, że nie mają. 

Ktoś z obsługi to zobaczył i podszedł do Beaty: 

- Proszę stąd wyjść. Albo pani coś kupuje i staje w kolejce albo wychodzi. Proszę nie zaczepiać 

naszych klientów. 

Czerwona jak piwonia odeszła. Poszła do toalety, tam ochlapała twarz wodą i napiła się 

kranówki. 

Nie, to było ponad jej siły. Jednak wiedziała, że jak nic nie upoluje, jej dzieci nie będą miały 

jutro chleba do szkoły. Musiała coś upolować. 

Poszła do Pizzy Hut, ale z inną taktyką.  

Podeszła do starszego pana ubranego w lniany garnitur. 

- Czy mógłby pan mnie wesprzeć, mam do wykupienia receptę z lekarstwami dla dzieci, ale mi 

zabrakło. Bardzo proszę. 
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- Tak? To pójdę z panią je wykupić. Gdzie jest ta apteka? - zaskoczył Beatę. 

- Taak?.. Ale te leki będą dopiero po czternastej, na zamówienie-  starała się jakoś wybrnąć z 

sytuacji i liczyła , że ten pan jej pomoże. 

- Tak? To dlaczego od razu mi pani o tym nie powiedziała, a dopiera teraz? Szuka pani frajera, 

chciała pani mnie naciągnąć?   

- Przepraszam… Ja naprawdę potrzebuję na te lekarstwa… - ale starszy pan już jej nie słuchał, 

dynamicznie przerwał: Przepraszam, ale spieszę się, chciałbym już złożyć zamówienie.  

Beatę ukuło czarne spojrzenie spod daszka z opaską na głowie. Wyszła… 

Łzy leciały jej po policzkach. Przy ludziach. Teraz  mało dyskretnie wytykali ją palcami. Co ona 

na to mogła poradzić, że nie umiała kłamać, nie umiała żebrać… Była nieskuteczna. 

Usiadła na drewnianej ławce na pasażu i wpatrywała się w swoje rozdeptane, zakurzone buty. 

Zadawała sobie pytanie: i co ona teraz ma zrobić? Kraść? Nie zamierzała. Wpadł jej do głowy 

pomysł. 

Poszła do piekarni. 

- Przepraszam, czy nie mają panie jakieś suchego, starego chleba za darmo? 

- Niestety nie, niesprzedane pieczywo oddajemy do piekarni. Tylko drożdżówki wczorajsze są za 

pół ceny. 

- Ani jednego bochenka, dla mnie i dzieci?-  ze łzami w oczach, z niedowierzaniem zapytała 

pracownicę, młodą dziewczynę. Ona popatrzyła Beacie głęboko w oczy i zobaczyła tam te łzy 

albo jej desperację. 
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- To dla pani mogę zrobić, ale wyjątkowo-  do papierowej torby zapakowała pszenny bochenek  i 

podała Beacie.- Świeży, proszę- powiedziała ekspedientka ze smutkiem. 

- Boże…?! Dziękuję pani, dziękuje… – Beata się rozpłakała.-  Uratował mi pani życie. Jeszcze 

nikt nie zrobił dla mnie tyle, co pani… 

- Proszę… Ale teraz proszę już iść, bo robi się kolejka. 

Beata przytaknęła głową ze zrozumieniem i odeszła, oszołomiona niespodziewaną dobrocią 

serca dziewczyny. Pewnie za ten chleb zapłaciła ze swoich pieniędzy, czyli kupiła go dla niej- 

Beaty, choć sama nie zarabiała dużo. 

Te pół kilo smutku było lżej Beacie, tyle ile ważył chleb. Miała chleb dla dzieci. Na następny 

dzień do szkoły. 

Co prawda nie wiedziała, skąd weźmie na bochenek pojutrze, ale dzisiaj już coś złowiła. 

Postanowiła wrócić do domu. Tam wstawiła ten groch z półtora litra wody na gazie i 

postanowiła ugotować grochówkę, taką bez dodatków, a z samego, rozgotowanego na puree 

grochu i cebuli. Przynajmniej coś ciepłego dzieci zjedzą po szkole. 

Beta gotowała i płakała, do tego myła podłogi. Byli biedni, ale czyści. Tego nikt nie mógł im 

zarzucić. 

Beata nie potrafiła choć na chwilę uwolnić się od myśli, skąd weźmie jedzenie na pojutrze.  

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego miały przyjść dopiero za tydzień. Naprawdę już nic nie 

miała. Dobrze, że jeszcze prądu je nie odcięli. Ale jak dostanie zasiłek, w pierwszej kolejności 

będzie musiała zapłacić  zaległy prąd. I gaz do gotowania. Czasem odcinali jej  jedno lub drugie 

medium. Zdarzyło się. Wtedy gotowała na maszynce elektrycznej, a w przeciwnym wypadku jak 

odcinali prąd, to gotowała na gazie, a dzieci odrabiały lekcje przy świeczce. Pojedynczej, bo na 

świece też jej nie było stać. Jedyne jakie miała, to były te z kolędy- białe, cienkie. 
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Sama zastanawiała się skąd w niej było tyle łez, jak tak mało tego dnia piła. Starła się opanować 

do przyjścia dzieci i przy nich nie płakać. 

Nazajutrz z rana poszła do urzędu pracy. 

- Nie macie dla mnie pracy? Mogę sprzątać, obojętnie co, proszę, nie mam z czego żyć!- 

wyrzucała z siebie przy okienku. 

- A jest pani u nas zarejestrowana? 

- Tak… Ale nic się nie dzieje. Nikt mnie nie wzywa. A ja nie mam co dzieciom dać na obiad, tak 

dalej być nie może… 

- Proszę pani, takich jak pani to my mamy setki, proszę się uzbroić w cierpliwość i czekać na 

ofertę. Widocznie w tej chwili nie mamy żadnej oferty dla pani. Niewykwalifikowanych jest 

najwięcej, a ofert dla takich najmniej. Może pani też poszukać we własnym zakresie. 

- Oszuści! nic nie robicie…- sopranim głosem od płaczu powiedziała Beata i chlipnęła w 

chusteczkę. 

Odeszła od okienka i głośno wydmuchała nos. „Żadnych ofert, też coś”- pomyślała z rezygnacją 

i złością.  

Wyszła, ale postanowiła pójść do centrum. Zaczęła wchodzić do wszystkich sklepów, jak 

leciało: 

- Potrzebują panie kogoś do pracy? 

- Nie. Ale proszę zostawić Cv. 

- Nie mam. Potrzebujecie kogoś do sprzątania? 

- Nie. 
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„Nie” usłyszała jeszcze dwadzieścia razy. Beata postanowiła zrobić krok ostateczny. W nocy to 

wymyśliła. 

Uklękła przy głównej  ulicy, postawiła słoik i obrazek Matki Boskiej. Ręce złożyła jak do 

pacierza. 

Wytykali ją palcami, wyśmiewali, udawali, że nie widzą. Inni obrażali, dając do zrozumienia,  że 

pewnie na piwo mężowi zbiera albo alfonsowi. Ale niektórzy wrzucali po pięć groszy, 

dwadzieścia, pięćdziesiąt  groszy. Natomiast żadnych grubszych sum. 

Po dwóch godzinach uzbierało się tego trzynaście złotych. Poszła do Biedronki. Kupiła chleb, 

margarynę, ziemniaki i duży kefir oraz jajka. Wszystko najtańsze. Przy kasie poirytowana 

ekspedientka liczyła tę drobnicę, a ochroniarz patrzył na Beatę, czy  czegoś nie kradnie. Zrobiła 

na obiad jajka sadzone. Chleb i margarynę do chleba zostawiła na kolację. W ogródku rosło 

jeszcze trochę szczypiorku. 

Rano pojechała autobusem na gapę do innego miasta, większego. Uklękła przy głównej ulicy i 

modliła się. Nawet jak zaczął kropić deszcz, nie ustąpiła. Wrzucali trochę więcej. Jedna 

emerytka przyszła i wetknęła jej do ręki pięć plasterków szynki w woreczku ze słowami: Masz, 

zjedz, tak długo tu klęczysz. 

Beata była wdzięczna. Schowała szynkę do torby dla dzieci. 

Wolała żebrać w innym mieście niż swoim,  ze względu na dzieci, pozostać anonimową w 

swoim mieście, nierozpoznaną przez środowisko. 

Beata na ulicy dostała ulotkę chwilówki, ale była na tyle przytomna, że wiedziała, że nie miałaby 

z czego jej spłacać, choć ten tysiąc na dowód, zbawiłby ją. Dziewczynom kupiłaby buty i majtki 

oraz jakieś koszulki do szkoły, poza tym, zostawiłaby na życie i czarną godzinę choćby 

pięćdziesiąt złotych. 
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     Nie zbierała dużo. 30 złotych jak jechała do miasta wojewódzkiego i zmieniała ulice. Wielu 

uważało,  że jest zbyt młoda, że powinna pracować. Niektórzy kolesie chcieli od Beaty 

wyciągnąć na piwo, ale ta była twarda i nie dała im się, choć raz grozili jej , że za nią pójdą i się 

przekona. 

Uzupełniła zapasy. Miała już w domu mąkę, cukier, chleb i coś do chleba też. Herbatę, czasem i 

cytrynę do niej. Warzywa do zupy. Na szczęście były jeszcze tanie. Gotowała gar zupy na trzy 

dni, a sama znikała na czas, kiedy dzieci nie było, by uwijać się z żebraniną do ich przyjścia. 

Niektórzy ją rozpoznawali i docinali: dalej stoicie? A też dajecie? 

Wtedy pokazywała obrazeczek Maryi i milczała. Było to upokarzające, ale głód i bieda jeszcze 

bardziej. Cały wstyd z niej spływał, kiedy podliczała drobiazgi i kiedy wchodziła do sklepu z 

gotówką. Mogła już coś za nią kupić dzieciom, nie musiały głodować. Spełniała matczyny 

obowiązek. 

Po dwóch tygodniach, znów robiła obchód sklepów i zakładów w sprawie pracy, Urząd też 

odwiedzała, ale bez rezultatu. Z jałmużny starała się odkładać po pięć złotych, oczywiście w 

miarę możliwości,  w zależności od tego, ile zebrała. Robiła to na wypadek zimy, gdyby 

zachorowała, dziewczynki musiały w razie czego mieć parę groszy. 

To było dla niej przede wszystkim męczące, ale lepsze niż leżenie na wersalce i płakanie. Była 

odważna, nie każdego jest stać na to, by z godnością klęczeć na ulicy, ale jak człowiek 

uświadomi sobie, że nie ma innego wyjścia, nawet nie jest to tak straszne. 

Pracy nie miała. Męża też już nie. Pieniędzy jak na lekarstwo z funduszu alimentacyjnego, ale 

dzieci i siebie miała. Każdy miesiąc był tak długi. Pieniądze z zasiłku do tygodnia się kończyły, 

bo zaległości, opłaty szły najpierw, a potem musiała kombinować, by te dwadzieścia pięć 

kolejnych dni jakoś przeżyć. Jest takie powiedzenie, pocieszała się, że żadna praca nie hańbi. 
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Beata zastanowiła się. Jak ta praca daje przeżyć, to chyba nie.  

I z tą świadomością stała się etatową żebraczką z Matką Boską od grosza. 
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Jedna na milion 

Klaudia nie mogła zasnąć. Była ciepła lipcowa noc, do tego pełnia księżyca. Obracała się 

z boku na bok. Było nadspodziewanie duszno, lepki pot zmoczył jej koszulkę na szelkach i 

pościel.  Żadnego komfortu ani odpoczynku nie miała w noc przed ślubem. 

Klaudia zastanawiała się, czy pozostałe panny młode też tak się czują, tak niepewnie. 

Czy czują przykrość nieuchronności, końca pewnego etapu. Potrzask. 

Robert był dobry, przystojny, znali się cztery lata. Klaudia była za nim, jak to się potocznie 

mówi, rozsądek też jej podpowiadał, że jest to niezły kandydat  do małżeństwa.  

Tu tkwił szkopuł. Małżeństwo. Klaudia nie wiedziała, czy ona nadaje się do małżeństwa. Jak się 

będzie czuła wiedząc, że wszystkie klamki już zapadły. A pan młody, czy nie poczuje się 

pewniakiem po ślubie i już nic nie będzie mu się chciało? 

Klaudia widziała te pary z większym bądź mniejszym stażem. To zaledwie tolerowanie się. 

Warczenie na siebie. 

Większość kobiet mówiła: za tego chuja bym nie wyszła, tylko… 

Kreowały się na ofiary, ale same  po co wychodziły za mąż? Bo chciały się przekonać. Bo 

chciały  zaznać miłości, a że małżeństwo jest do tego stworzone, do bezinteresownego i 

powszechnie akceptowanego seksu, to leciały w nie jak ćmy w ogień… Z tego seksu często 

rodzą się dzieci, rodzina jest ich przyczynkiem, ale i ochroną, a zwłaszcza małżeństwo. 

Strukturalizm tej formacji na gruncie prawnym, formalnym, ale i gospodarczym zapewnia byt 

potomkom, daje imię. Nie jest to tak głupio wymyślone, jakby się wydawało, ale… Klaudia nie 

myślała jeszcze o dzieciach. Była zbyt młoda. Zresztą uważała, że zegar biologiczny jest 

niesprawiedliwy wśród gatunków. To kobiecie tyka licznik, przychodzi moment, że nie może 
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zajść w ciąże. A Klaudia miała tak wiele ambicji, planów.  Praca była dla niej ważna i własne 

pieniądze. Dziecko? Zdecydowanie później, choć Robert tak lubił mówić o dzieciach i rozczulać 

się na ich widok. 

Starszy brat, wszystkie kuzynki powychodziły już za mąż. Koleżanki też. Wychodziło na to, że 

na nią była teraz kolej. Całe środowisko parło do tego ślubu i wesela. Robert też. Mówił, że 

znalazł już swoją księżniczkę i żeby ta bajka miała happy end, muszą się pobrać. 

Klaudia wahała się. Co jeśli gdzieś był ktoś inny, kogo ma spotkać? I co jeśli go spotka?… Lub 

nie spotka…? Będzie sama? Co, jeśli poczuje tak jak w tej piosence Abby: chciałam sprawdzić 

wszystkie romanse... 

Czuła niepokój, by nie powiedzieć narastającą panikę z każdą godziną.  Zastanawiała się: co ona 

ma zrobić? Jeszcze nie było za późno, może się wycofać… Choć właściwie, wszystko 

załatwione, goście zaproszeni i w drodze, tort weselny upieczony… Wszystko… Organista, 

ksiądz, cała aranżacja, ciężkie pieniądze wydane na przyjęcie, kosmicznie droga suknia i buty do 

ślubu- cały ten weselny przemysł, cała ta machina już była rozpędzona. A w tym wszystkim ona, 

jako jedno z dwóch, główne ogniwo, przyczyna całego zamieszania, wyłamujące się. 

          Fryzjerka i kosmetyczka były umówione na dziewiątą. Klaudia nie mogła nic przełknąć na 

śniadanie. Napiła się tylko wody. Wskoczyła pod prysznic i oddala się w ręce zawodowych 

upiększaczek.  

Trajkotały jej nad uchem jak przekupki, po nieprzespanej nocy, ich mowa przeistoczyła się w 

głowie Klaudii w jednostajny jazgot. Jej myśli zaś biegły mniej więcej tym torem: ”A co jeśli 

powiem: nie?  Ucieknę? Tylko, co potem? Koniec z młodością, szaleństwami, koniec z 

wolnością już na zawsze…”.  
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Przez te cztery lata była wierna.  Lubiła flirt jako prowokację, aby podkręcić emocje w związku, 

dla żartu, aby wywołać zazdrość, ale małżeństwo – ten supeł na całe życie…? 

Klaudia zastanawiała się, panna młoda powinna się cieszyć, a jej się chciało płakać. To był 

chyba zły symptom. 

Przecież nikt jej nie zmuszał, to była jej; ich autonomiczna decyzja.  

A teraz takie świństwo wykręcić Robertowi, przecież nie zasłużył na to. Z drugiej strony być 

zakładniczką głupiego wesela? Lepiej teraz się rozmyślić niż po ślubie. 

Czy wszystkie panny młode czują takie rozterki?  

Klaudia nie czuła szczęścia. Była potwornie skołowana, skąd te myśli przyszły, nie wiedziała. 

Tak czuła, to były emocje, ale właśnie najwyższej próby,  może one były najprawdziwsze i w 

obliczu tej decyzji dopiero teraz się ujawniły? 

      Postawili ją na nogi jak lalę. Ubrali, pobłogosławili. Pod kościołem widziała te 

uszminkowane usta, te kwiaty i krawaty, uśmiech Roberta był krzepiący, ale Klaudia słysząc 

muzykę organową obróciła się do Roberta, spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała: 

przepraszam, nie mogę. To pomyłka k o c h a n i e.  

Welon ujęła  w dłonie i pobiegła do samochodu, goście podejrzewali, że czegoś zapomniała, ale 

ona wsiadła do mercedesa z napisem nowożeńcy jak do taksówki i rzuciła krótką komendę: do 

domu, a potem na dworzec. 

Suknię zostawiła w pokoiku, przebrała się, ale uczesanie i makijaż został, wzięła podręczne 

rzeczy i portfel, i już weszła do merca.  

- Na dworzec - rzuciła raz jeszcze krótko, kierowca w smokingu wybałuszył oczy. 

- Zapłacę ci - Klaudia była zdecydowana. 
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Zawiózł ją. Dała mu pięć stów i przeprosiła za zamieszanie. Kupiła bilet na pierwszy 

odchodzący z dworca pociąg. Akurat do Wrocławia. 

Siedziała przy oknie w dusznym przedziale, widziała mijające obrazki, jak klisze, jak swoje 

życie, ostatni rok przygotowań i twarz Roberta, który nie rozumiał co się dzieje. Wiedziała o 

tym, że zrobiła mu straszne świństwo, ale nie mogła inaczej postąpić. Czuła, że zagrożenie 

mijało. Była wzburzona, ale nie czuła już dominującego uczucia niepewności i strachu. 

Powracała normalność. Gdzieś tam w środku będzie się musiała mierzyć z konsekwencjami 

pewnie jeszcze długi czas, ale teraz nie wątpiła w słuszność swojej decyzji. 

Odmówiła zamążpójścia. Uciekła. Tego chciała, bo tak czuła. Instynkt ją uratował. Miała 

odwagę tylko jego posłuchać i te trochę niezależności, by mieć tę siłę, aby to zrobić. Stukot 

pociągu miarowo zagłuszał jej myśli, upał w przedziale nie naruszył jej ślubnego makijażu, w 

końcu miał wytrzymać cały dzień, niejedną emocję. Zdał egzamin. Ale czy Klaudia też go zdała? 

Stu dwudziestu gości zostało pod kościołem. Zszokowani rodzice. Musieli przełknąć tę czarną 

polewkę. Telefon wyłączyła. Przed sobą miała Wrocław. Losowo wybrany cel. I tego się 

trzymała. 
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Parki Londynu 

Zielone wyspy w mieście- parki- to dziedzictwo przodków obdarzające nas 

współczesnych dobrodziejstwem. Ich myśl urbanistyczna nie była pozbawiona sensu, potrafili 

zostawić naturę dla ludzi w mieście, na dobrą sprawę, nie mając naukowych badań 

popierających tezę, że zieleń w aglomeracji miejskiej jest tak istotna. 

Parki w Londynie to ogromne połacie ziemi, setki hektarów  tak strasznie zdeptywane każdego 

dnia. Pełno w nich biegających: biegaczy z trójkołowymi wózkami dziecięcymi; dokarmiających 

oswojone wiewiórki, ludzi wygrzewających się na ławkach i leżących na trawniku, 

wyprowadzających psy.  

Wiele par hetero i homoseksualnych szwendających się po parku i trzymających za rączkę. 

Kloszardzi. 

Cały przekrój społeczeństwa. 

Ale ona najbardziej uwielbiała obserwować zakochane pary. Patrzeć jak trzymają się za ręce, 

słuchać ich głośnego śmiechu i czuć, że jest prawdziwy, a nie udawany, wibrujący od 

hormonów. Przechwytywać te spojrzenia namiętne i ukradkowe, widzieć te oczy błyszczące. 

Oglądać sceny powitania i czułe pożegnania. Delektować się nadzieją, która miedzy 

zakochanymi unosiła się w powietrzu jak confetti. 

Ona tez kochała. Chyba.  

W chwilach bliskości, czuła, ze zbliża się do jakiejś tajemnicy, ale ledwo po nią sięga 

koniuszkami palców, nigdy nie może jej złapać. We wcześniejszych romansach czuła podobnie. 

Czy to był jej przydział miłości? Tylko ten i właśnie tak miał on wyglądać? 
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Kochała… Tylko co jeśli inni kochali bardziej? Myśl, że pozostali przeżywają głębszy wymiar 

miłości nie dawała jej spokoju. Część ludzi była bardziej wtajemniczona w tajniki miłości, 

potrafili więcej dawać i więcej z niej czerpać, potrafili być szczerzy, nadzy do końca i 

szczęśliwi. 

Potrafili się cieszyć, nie zaprzątać sobie głowy takimi bzdurami, czy kochają wystarczająco 

głęboko. 

Nie ważne czy to w Hyde parku, Kensington, Holland Parku, Hyde Parku- te wszystkie 

rozkochane, odurzone pary miały w sobie elektryczność, której iskierki przechodziły na nią i ona 

chciała, żeby to one roznieciły w niej pożar. Żeby mogła się sparzyć, wtedy poczułaby te 

wszystkie podejrzewane w sobie uczucia do granic swoich możliwości. 

Miała w sobie niepokój, uczucie zazdrości jak pilśniową drzazgę w palcu, że inni potrafili złapać 

króliczka, a ona miała go na sofie, przed sobą i nie potrafiła wyciągnąć ręki ani do niego, ani w 

głąb siebie. Chciała dotrzeć do cna, żeby nie było nic, sucha studnia i żeby nie było o czym 

myśleć. Żeby mieć pewność, iż  nie ma w niej zmagazynowanej, niewykorzystanej miłości. Że 

nie ma w niej skorupy, której nikt dotąd nie zburzył. A jeśli ją w sobie ma, nie mieć 

świadomości, że tego lodu, skorupy nikt nie skruszy.  

Być wolnym od świadomości, że nikt nie podoła jej opanować, posiąść, nawet ona samą siebie.  

Że żyła tak, że wszystko poznała i zrozumiała, doznała; a inni nie bardziej niż ona. 

Tak bardzo boli, że jedni potrafią być szczęśliwsi; tak bardzo boli, że inni mogą doznać tej 

prawdziwszej miłości, bardziej niż inni. 

To jest tak trudne i tak głęboko schowane w nas, w  podświadomości, ale prawdziwe. Ona mogła 

z mieszanymi uczuciami, bo z radością dla nich, z zazdrością dla siebie obserwować te 
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zakochane, oszołomione pary i przy oparach ich miłości podtrzymywać się na duchu, własną 

wiarę w miłość. W życie. Cokolwiek. 
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Łowca pogody 

Gabinet był zielony i podłużny. Na przeciw drzwi wejściowych znajdowało się wielkie 

werandowe okno. Przy nim wisiały ciężkie brązowe story z różowymi frędzlami. Pod oknem 

miało miejsce masywne, orzechowe biurko, przy którym stał wielki, wyściełany skórzany fotel. 

Po kątach ustawione były wielkie donice z fikusami i innymi oryginalnymi kwiatami. Pod ścianą 

biblioteczka, a naprzeciw niej kozetka z parawanem, stolik z przyrządami najrozmaitszej rasy. 

Na ścianach wisiały zdjęcia i podobizny fajek, na biurku stał eksponat zabytkowej fajki 

przerobiony na stojak na długopisy. Trochę było to niepokorne, zważywszy na fakt, ze gabinet 

ten należał do doktora Kantego, słynnego specjalisty od chorób krążenia i serca, kardiochirurga. 

Oprócz medycyny konwencjonalnej stosował on  innowacyjne metody leczenia: ćwiczenia 

fizyczne, zalecenia z pogranicza psychologii, jak, np. najprostsze a najdziwniejsze: zalecał 

czytać pół godziny przed snem klasykę literatury światowej, na uspokojenie, wyciszenie, 

wyregulowanie pracy serca i odwrócenie uwagi od smutków.  Czasem na recepcie samotnym 

kobietom, zapisywał:  kupić psa i wychodzić z nim jak najczęściej na spacery, raz w tygodniu 

tańczyć. 

Kiedy chory był naprawdę chory, a nie tylko znerwicowany i osamotniony, przeprowadzał w 

swojej klinice operacje, kiedy interwencja taka była konieczna, no i były dostępne metody 

leczenia.  

Doktor Kanty miał złą sławę wśród zawistnych kolegów, natomiast dobrą u pacjentów. Drzwi do 

jego gabinetu prawie stale były otwarte, przyjmował pacjentów, badał, stawiał diagnozy, w 

większości jak dobry przyjaciel wysłuchiwał zwierzeń do późnego wieczora. W przerwach 

zapalał fajkę na werandzie i dziesięć minut medytował na szezlongu, patrząc na drzewa w 

ogrodzie. 
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Pewnego dnia, kiedy niebo było sine jak nieboszczyk, który od tygodnia leży w kostnicy, a z 

nieba kapała zimna woda, przyszedł do niego historyczny pacjent. Historyczny, dlatego, że po 

raz pierwszy postawił tak kategoryczną i prawdopodobną diagnozę i podał jedyną receptę na 

przeżycie. 

Pukanie było słabe i nieśmiałe. 

- Proszę!- głos doktora był bardzo donośny i brzmiący. 

W drzwiach stanął niski mężczyzna, blady, z włosami sztywnymi i stojącymi jak u szczotki. 

Szczotkowe kępki robiły również u niego za wąsy i kłującą brodę. 

- Proszę, proszę siadać - doktor wskazał wygodne krzesło naprzeciw swojego biurka.- Słucham- 

zwrócił się do pacjenta.- Jak się Pan czuje? Czy ma Pan jakieś dolegliwości? Proszę mówić, a za 

chwilę pana dokładnie zbadam.  

- Ledwo tutaj doszedłem. Przyjechałem taksówką, mam tak straszne zawroty głowy, drżenia w 

ciele, jestem tak słaby, że nie mam siły żyć. Od pewnego czasu kiedy pada deszcz, tracę siły… 

- Proszę, proszę mówić dalej. A inne objawy? Brak apetytu i łaknienia, słabsze widzenie? 

- Tak, to też. Najchętniej nie wstawałbym z łóżko, ale to nie moja wola, tylko brak sił, jestem 

totalnie wyzuty, już dalej nie jestem w stanie  się męczyć. 

- Aha. Proszę przejść teraz na kozetkę, rozebrać się i położyć. 

Pacjent poszedł za parawan, a doktor Kanty zanotował. 

- Pan się nazywa Łukasz Bukowski? Rocznik 1971? A proszę powiedzieć, czy ostatnio miał pan 

jakieś silne przeżycia? 
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- Nie, chyba nie… Zwyczajnie, żyję z dnia na dzień, w pracy, w domu maklerskim stres, jak  

zawsze. Ale chyba się do niego przyzwyczaiłem. Ja muszę być tam przytomny, trzeźwo 

myślący, ale przy takiej pogodzie nie rozróżniam nawet czy jest hossa, czy bessa. Nie jestem 

sobą… 

- Rozumiem. Praca z wysokim ryzykiem, jeśli chodzi o serce. Zobaczmy…. 

Doktor Kanty podszedł do pacjenta, zaczął go osłuchiwać, badał: zaglądał w oczy i gardło, kazał 

robić wdechy i wydechy, skłony. Przykładał mu jakieś dziwne urządzenia. Długo badał tętno. I 

wzdychał… 

- No tak, no tak…- myślał o swoich obserwacjach, własnych badaniach. Podszedł do okna, 

popatrzył na barometr. Ciśnienie było niskie, wynosiło 990 hektopaskali. 

- Musiałbym jeszcze wykluczyć anemię- powiedział na glos.-  Zlecić badanie krwi. Zgłosi się 

pan do mnie we wtorek z badaniami… 

- Mam morfologię, zrobiłem prywatnie, też myślałem, że może moja senność to anemia, proszę 

niech pan zerknie. 

- O! To się chwali. Dobrze, że pan o siebie dba- pochwalił doktor.- Skróci to czas stawiania 

diagnozy. Jednak mam już pewne podejrzenia.  Zobaczmy-  wczytał się w wyniki. Ale one były 

wzorowe.- No tak, te wyniki tylko potwierdzają moją diagnozę. 

- To już pan doktor wie, co mi dolega?- pan Łukasz był zaskoczony tak szybką diagnostyką.- 

Jest na to jakieś lekarstwo? 

- Jest, Panie Łukaszu. Cierpi pan na skrajną meteopatię. Od dwudziestu lat prowadzę 

obserwację, a od piętnastu robię własne badania. Są takie jednostkowe przypadki, jak pan, 

niestety. 
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- To coś groźnego?- strach pobudził pana Łukasza i sprawił, że zaczął myśleć bardziej logicznie. 

- I tak . I nie. Jednak jest pan  jednym  z niewielu, a pierwszy, któremu wyliczyłem tak 

specyficzny pułap ciśnienia atmosferycznego potrzebnego do życia.  

- Nie rozumiem. 

- Zaraz tłumaczę. Już kiedyś miałem taką pacjentkę, ale jej pułap był tak niski, że tak 

drastycznych zaleceń dla niej nie miałem, bo mam wiedzę z własnych badań, że tak niskie 

ciśnienie atmosferyczne na naszej szerokości geograficznej się nie zdarza.  Natomiast u pana, 

wyliczyłem już takie, które się zdarza niestety. Musi pan stać się obserwatorem pogody. Jeśli 

chce się pan czuć dobrze, ba, nawet świetnie, musi pan żyć w wyżach. Pogoda frontowa, to nie 

największe ryzyko u pana, tylko, jeśli z frontem przyjdzie niż z ośrodkiem 983 hektopaskali, 

stanie panu serce. 

Pan Łukasz mrugał zaskoczony: 

- Że co? 

- Jestem raczej pewien, ale dobrze, żebym się mylił. Receptą na życie jest dla pana podążanie za 

dobrą pogodą. Musi pan kontrolować ciśnienie atmosferyczne i mapę pogody Europy, po 

dłuższych obserwacjach nauczy się pan, że te złe pogody da się wcześniej przewidzieć i jeśli 

podejmie pan odpowiednie kroki i wyjedzie za pogodą gdzieś, w pogodę wyżową, to pan- 

słowem- ocali sobie życie. Najlepiej, żeby nie żyć w podroży stale, może przeprowadzi się pan 

do jakiegoś ciepłego kraju, może Grecji? Też bywają niże, ale zdecydowanie rzadziej niż u nas . 

Lato w Polsce. Zima i jesień gdzieś w ciepłych krajach? 

- Ale ja kocham Polskę! 
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- A własne życie? Kocha pan mniej? Musi sobie pan odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ten 

dzisiejszy niż już się przesuwa na wschód i słabnie, także może pan odetchnąć. W takich dniach 

proszę się ratować kawą i herbatą oraz wysiłkiem fizycznym. Parę przysiadów i pompek 

wzmocnią panu serce, no i podwyższą ciśnienie krwi. 

- To jakieś szaleństwo. Nie mogę w to uwierzyć… 

- Wiem, to brzmi dziwnie i ta moja pewność… Jednak proszę mnie posłuchać. Długo pracuję w 

tym zawodzie i prowadzę bardzo szczegółowe obserwacje. Niestety, ta choroba trafiła na pana. 

Jednak znam gorsze! Z tym da się żyć, tylko wymagam od pana przemieszczania się i śledzenia 

mapy pogody. 

- A praca, a pieniądze. ? 

- Jako makler giełdowy, chyba aż tak źle nie jest? Jednak żeby ratować życie, ja, wyruszyłbym 

choćby autostopem w stronę pogody: pieszo, rowerem, obojętnie jak, bo życie jest tego warte… 

Rozumiem pana szok. Niecodzienna to diagnoza w prawdzie, ale prawdziwa. 

- Od dziś moje życie się zmieni… Ale zrobię wszystko, aby nie czuć się tak jak dziś. Chcę 

normalności, chcę powrotu sił… 

- Chce pan zapalić fajkę? Wzmocni pana, co prawda nie jest zdrowa na serce, ale pobudzi pana. 

- Spróbuję. 

- No to przejdźmy na taras, nabiję panu fajkę najznakomitszym tytoniem z Turcji. Zaraz poczuje 

pan lato i słońce. Staniemy sobie pod daszkiem, tak, żeby nie kapało za kołnierz.  No i panie 

Łukaszu, jak pan wyruszy w podróż, proszę wysyłać mi wiadomość od czasu do czasu, że 

wszystko jest u pana w porządku. Bardzo pana proszę.  
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- Dobrze, z przyjemnością i wdzięcznością napiszę do pana, panie doktorze, właściwie pana 

diagnoza ocaliła mi życie. 

- No, no, ale proszę na siebie uważać, na wypadki, bo katastrofy lubią przyjść i  z drugiej strony. 

- Dobrze. Umowa stoi.  

Pan Łukasz zaciągnął się fajką i zaczął kaszleć, a doktor Kanty zaczął się śmiać- Nie! Tak się 

fajki nie pali! A jego śmiech odbił się echem w wilgotnym ogrodzie od konarów drzew. 

Wyż 1020 hPa z ośrodkiem znad Skandynawii przemieszcza się nad morze Bałtyckie.  Nad 

Polską będzie spływ powietrza arktycznego. Pogoda słoneczna, z silnym i porywistym wiatrem, 

nad morzem sztorm. Wyż swym zasięgiem obejmie Europę środkową. 

Pan Łukasz  każdy dzień zaczynał od prognozy pogody, w domu wchodził na internet i w 

wyszukiwarce wpisywał: baryczna mapa pogody. Czytał opisy map synoptyków oraz ich 

prognozy, od krótkich po długoterminowe. Podglądał najświeższe mapy. Obserwował jak 

rozkładają się ośrodki baryczne. Czerwone niże- to był jego strach, niebieski wyże- stawały się 

dla niego niebem. Z czasem nauczył się obliczać, ile mniej więcej będzie dni dobrej pogody, a 

ile dni upłynie zanim wyż odsunie się zgodnie z cyrkulacją w jedną ze stron świata. 

Po diagnozie postawionej przez doktora Kantego pracował z zapałem, bo wyż utrzymywał się 

nad Polską, jednocześnie zrobił przegląd własnego kapitału, wszystkich swoich akcji, którymi 

grał na giełdzie. Postanowił sprzedać akcje kawy, po to, by uzyskać porządne zaplecze gotówki 

na koncie. Wcześniej też udało mu się sporo odłożyć, bo osobnicze życie nie kosztowało go 

wiele.  

Strona materialna podroży po życie to była jedna ważna kwestia, drugą były zmiany zachodzące 

w nim samym. Pan Łukasz zastanowił się nad własną egzystencją. Zobaczył, że to, iż każdego 



51 
 

dnia wstaje i wychodzi do pracy, nie jest dane na zawsze. Zaczął świadomie przeżywać każdą 

chwilę. 

…Strefa frontu ciepłego będzie się przesuwała z zachodu na wschód. U naszych zachodnich 

sąsiadów już pada, front na zachodnie krańce polski dotrze dziś  w nocy… 

Olaboga, trzeba się pakować- pomyślał pan Łukasz, po raz pierwszy musiał wyjechać, uciekać 

przed niżem, który rozciągał się wraz z frontem. Bałkany, Słowenia- tam nigdy dotąd nie był,  a 

właśnie tam rozpostarła się bańka wyżowej pogody. Przynajmniej na razie. Naładował telefon, 

spakował ładowarki i laptopa, sprawdził, czy ma ze sobą karty kredytowe i wsiadł do volvo. 

Samochód płynął, a pan Łukasz zatrzymywał się na stacjach benzynowych po kawę i za 

potrzebą. Słuchał rocka z lat 70,  ulubionej muzyki… Drapał się po brodzie i starał skupić na 

jeździe. Jednak myśli mu uciekały. Pierwszy telefon wykonał do pracy, poprosił o urlop na 

żądanie. Na pierwszym noclegu postanowił napisać do doktora Kantego o l4 i poprosić o 

wysłanie go do pracy. Może przez jakiś czas uda się bezkonfliktowo ciągnąć na tych 

zwolnieniach.  A może pogoda  się ustabilizuje i będzie dobra, wtedy będzie mógł wrócić do 

pracy. Podobno klimat się ociepla. Najgorsza jesień i zima, bo wtedy łatwiej o tak głębokie niże. 

Po ośmiu godzinach jazdy na południe, niebo było coraz pogodniejsze. Jak dobrze, ze żyjemy w 

dobie internetu, radia i telewizji, gdzie można od ręki sprawdzić co z tą cholerną pogodą się 

dzieje. Gdyby urodził się sto lat wcześniej, może by się już nie obudził? 

  …Front okluzji w Czechach, Słowacji i na Węgrzech rozbudowuje się , niedługo obejmie swym 

zasięgiem północne Bałkany. Ze wschodu nad Europę nadciąga  drugi niż 990 hektopaskali. 

Cały tydzień będzie deszczowy, miejscami opady będą intensywne do 30 litrów na dobę. 

Chorwacja była piękna. Błękitna, lazurowa, czysta. Pan Łukasz wynajął nocleg w białym domu z 

wielkim tarasem. Obudził się szczęśliwy, poczuł się przez chwilę jak na wakacjach, a nie na 

wygnaniu. Po śniadaniu, przy kawie wszedł na internet, by sprawdzić co tam w pogodzie, choć 
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szczerze miał ochotę zaniechać tej rutyny, bo niebo było czyste, tylko wysoko na niebie były 

białe , cienkie jak wata cukrowa chmury, poza tym- słońce. 

Kiedy zobaczył, to, co nadciąga nad jego głowę, szybko dopił kawę. Poszedł się rozliczyć z 

właścicielem, spakował walizkę do bagażnika i zasiadł za kierownicą. Jedynym ratunkiem była 

podróż na południe, do Grecji. Pan Łukasz czekał na korytarz dobrej pogody, by móc wrócić do 

Polski, jednakże Austria, północ Włoch i Chorwacji, wszystko spowite było gęstymi chmurami, 

droga była odcięta.  Pan Łukasz liczył na to, że może się wypada i na samiuśkim południu będzie 

sucho  i te niże do niego nie dotrą. Bo w innym razie będzie zmuszony uciekać do Turcji przez 

morze, a nie chciałby zostawiać samochodu. 

Podróż do Grecji zmęczyła go bardzo. W pewnym momencie nie miał siły już dłużej prowadzić, 

zjechał do pierwszego, przydrożnego motelu i wziął pokój. Spał jak suseł. Obudził się dopiero w 

południe następnego dnia. Nawet nie wiedział co to była za miejscowość.  

Zszedł na dół, do holu, zapytał o śniadanie. Recepcjonista wskazał mu stołówkę. Trzeba było 

sobie wykupić śniadanie osobno. Poszedł do baru. Obsłużyła go ciemnowłosa Greczynka. Pan 

Łukasz usiadł do stolika, maczał bagietkę w oliwie i popatrywał na dziewczynę. Jej włosy były 

ścięte a la Tina Turner, sztywne, sterczały na wszystkie strony. Twarz miała drobną, a wyraz jej 

zadziorny… Wydawała się Panu Łukaszowi znajoma; w niej było coś znajomego, może te 

włosy… Zjadł śniadanie, pogapił się trochę nieuważnie i wrócił do pokoju, bo zapomniał 

telefonu ze sobą, a musiał sprawdzić pogodę. 

To było nieprawdopodobne, te przeklęte niże się połączyły i spiętrzyły. Lało jak z cebra, 

gdzieniegdzie były już podtopienia, co najgorsze, to cholerstwo nadciągało nad Grecję… 

Pan Łukasz postanowił ciąć jak najszybciej na północ by ubiec niże, w stronę Bułgarii i przez nią 

wjechać do Turcji, dzięki temu odsunie się trochę na wschód i będzie mógł dalej uciekać na 

południe. Opcja morska była ciężka z wielu powodów. 
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Taszcząc walizkę rzucił tylko szybkie spojrzenie w korytarz prowadzący do stołówki i z lekkim 

zawahaniem udał się do wyjścia. Zapłacił w recepcji i wziął wizytówkę, włożył do kieszonki 

koszuli na piersi. 

Gdzie mógł przekraczał dozwoloną prędkość, by jak najszybciej przedostać się do Bułgarii, no a 

potem Turcji. Niebo zaciągnięte było chmurami, ale jeszcze z niego nie padało. Pan Łukasz 

wypił trzy kawy i powerade, starał się robić jak najkrótsze przerwy. Na postoju przez przypadek 

chlapnął kawą na spodnie, zaczął szukać chusteczek i natknął się na wizytówkę, pomyślał o 

tamtej dziewczynie. Właściwie tak bez słowa wyjechał. Zapewne był dla niej kolejnym gościem 

motelu, bezbarwną  męską twarzą, która chce jeść…  

QNH-1000 hPa. Niebo częściowo zachmurzone. Temperatura 18 stopni. Wiatr słaby. 

Tyle udało się wyczytać panu Łukaszowi o pogodzie w Turcji. Natomiast polska prasa podawała 

informacje o podtopieniach i powodzi w Austrii i na północy Włoch. Pan Łukasz zakwaterował 

się w Stambule nad Morzem Marmara. Zawsze chciał zobaczyć ten tygiel pełen osobliwości i 

granicy kultur. Odwiedzał uliczne bazary, kupował oryginalną chałwę do Polski w zapasie i 

objadał się nią na miejscu. Musiał zaczekać aż wypada się na szlaku powrotu do Polski. Z pracy 

przychodziły maile z pytaniami, kiedy wraca. L4 przedłużał będąc w kontakcie z doktorem 

Kantym. Życie na walizkach zaczynało być męczące. Stambuł byt zbyt hałaśliwy i pełen 

turystów. 

Wiadomości: Niebo się rozstąpiło i przestało padać. Europa środkowa liczy straty i wypłaca 

odszkodowania. Polska nie ucierpiała tak jak nasi południowi sąsiedzi. Synoptycy przewidują 

minimum tydzień dobrej pogody, pozwoli to na gruntowne oszacowanie strat oraz uprzątnięcie 

nieprzejezdnych dróg… 

Pan Łukasz wracał do Polski. Przez Bułgarię, Rumunię, Węgry i Słowację było najbliżej. Zanim 

wyruszył, a nim dojechał do najbardziej poszkodowanych regionów, drogi były przejezdne. 
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Jechał głównymi autostradami i sprawdzał ich stany w telefonie. Na północy Rumunii wziął 

nocleg, a potem jechał już prosto do domu. 

Dom był zakurzony i duszny. Poza tym swojski. Wszystko było na swoim miejscu, tak jak 

zostawił. Zwolnienie miał jeszcze jeden dzień ważne, więc pojutrze miał się wstawić w domu 

maklerskim. Był tak zmęczony, że napił się tylko karnówki i poszedł spać . Nawet nie sprawdzał 

pogody. Nawet nie wziął prysznica. Ciuchy położył na krześle i  w samych bokserkach zanurzył 

się w pościel. Spał twardo. Nic mu się nie śniło. 

Rano, przeciągnął się jak kocur, nadal  był senny i lekko kręciło mu się w głowie, chyba przez tą 

wykańczającą podróż i sypianie w nie swoich łóżkach. Nawet oczu mu się nie chciało otwierać, 

tylko zagarnął nogą pościel i położył się na boku. Już miał  zamiar ponownie zasnąć, kiedy do 

jego świadomości dotarł jakiś dźwięk. Świst pomieszany z uderzaniem gałęzi. Podniósł się na 

łokciu i nasłuchiwał przez chwilę, kiedy do niego dotarło, co słyszy, otworzył oczy i spojrzał w 

okno. Za oknem deszcz  z silnym wiatrem zacinał w szyby. Gałąź akacji obijała się o parapet. 

Pan Łukasz skonsternowany usiadł na łóżku i począł głęboko oddychać, nadal miał zawroty 

głowy. Ale postanowił wstać. Powoli doszedł do okna, popatrzył na barometr, kiedy zobaczył 

cyfry- nie chciał wierzyć. Barometr wskazywał ciśnienie 984 hPa i ani jednego hektopaskala 

więcej. Nie chciał wierzyć. Poszedł do kuchni i nastawił wodę, trzęsącymi rękami wsypał 

dziesięć łyżek kawy do szklanki. Począł robić skłony, aby dotlenić mózg. Otworzył okno. Zimny 

wiatr potargał firankę i  mokre liście wpadły na stół. Pan Łukasz zaczął się policzkować 

naprzemiennie i parzyć kawę. Drugie pół paczki kawy wsypał do termosu.  Pił kawę i pakował 

się, musiał uciekać. Nie wiedział czy zdąży, nie wiedział , czy ten niż się pogłębia, ale na to się 

zanosiło, jeśli przyszedł podstępnie w nocy. 

Nie mógł sobie darować, że nie sprawdził prognozy pogody. Jak mógł zaufać temu co 

przekazywali trzy dni temu. Miało być tydzień pogody, więc skąd ten niż? A może nie mówili o 
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Polsce, a o Austrii i Węgrzech…? Drżał na całym ciele, w każdej chwili jego serce może stanąć. 

Za chwilę może przewrócić się na podłogę, przestać oddychać, po tygodniu, dwóch może go 

dopiero znajdą… Wypił kawę, a fusy nabrał łyżeczką, włożył do ust i żuł jak gumę. Poszedł do 

garażu, odpalił samochód, kręciło mu się w głowie, ale musiał jechać. Z nosem przyklejonym do 

szyby wyruszył. Włączył radio. A tam podawali wiadomości: 

Niestety nie sprawdziły się wcześniejsze prognozy naszych synoptyków. Cyrkulacja mas 

powietrza się odwróciła, wyż znad Niemiec wraz z wcześniejszymi zapowiedziami nie został w 

Polsce tak długo, a odsunął się na północ, tym samych z Ukrainy wpłynął do polski front, za nim 

utworzył się kolejny niż 980 hPa. Czy Europę czekają kolejne powodzie? Dzisiaj w sejmie ma 

zebrać się sztab kryzysowy. 

Tak niskiego ciśnienia jak w Polsce nie było chyba w całej Europie. Pan Łukasz wpisał w GPS 

tylko jedno słowo: Grecja. Może to miało sens, co radził doktor Kanty, aby się przeprowadzić 

gdzieś na południe, mieć większe szanse na przeżycie i życie w spokoju.  Jeszcze miał gotówkę, 

może kupiłby jakiś domek i przerobił na pensjonat. Potrzebowałby pomocy, musiałby znaleźć 

jakiegoś rzetelnego, a potem zaufanego pracownika, może ktoś pomógłby mu kogoś takiego 

znaleźć na miejscu?  Pan Łukasz wiedział kogo chce o to zapytać. Dziewczynę z jadalni. Może 

ona mogłaby go pokierować… Wizytówkę położył obok siebie na siedzeniu.  Postanowił sobie, 

że jeśli się tylko uratuje, dojedzie do niej. Tymczasem wycieraczki nie nadążały zgarniać wodę z 

szyb. W tle sączyła się piosenka Omegi: Dziewczyna o Perłowych włosach. GPS wskazywał 

ucieczkę - jedno słowo: Grecja. 
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Dzień jak co dzień 

Marcelina za dwie godziny kończyła nockę. Przetykanie zatkanych kibli, wycieranie 

moczu już jej zbrzydło, ale zawsze tak było w szczycie sezonu: jazdy kuracjuszów, tabunów 

wycieczek autokarowych, spędów rodzinnych w drodze nad morze i w góry. Obłożoną neonami 

stację benzynową było widać  z daleka, w pobliżu nie było drugiej podobnej, stąd pełne 

obłożenie. Sezon turystyczny równał się nieustająca kolejka do WC. I w chwilowych przerwach 

pełna gotowość Marceliny do czyszczenia, uzupełniania papieru toaletowego i ręczników oraz 

mydła. Oprócz toalet była jeszcze sama stacja – sklep i bufet do uprzątnięcia oraz zapalcowane 

szklane ściany stacji. Nocki ją wykańczały, bo w dzień nie było gdzie się wyspać. 

Znienawidzone przez nią godziny pracy w końcu przemijały i mogła wracać do domu. 

- Cześć Kasia, nareszcie zmiana, można iść do chaty! 

- Dużo było sprzątania? 

- Nawet nie mów. Jeden facet zarzygał w męskim całą podłogę, musiałam sprzątać. Odór, syf.… 

Coś okropnego. 

- Że tez ludzie wstydu nie mają. Poszedł by do lasku albo stanął na poboczu, a jak już musi, to 

nie mógł trafić do kibla?! 

-Wiesz jak jest, zawsze tak samo. U siebie w domu dbają, a u kogoś to mogą narobić przed 

drzwiami. Wstydu niektórzy to na pewno nie mają za grosz. Ale idę już, bo chłopaki zaraz 

zostaną sami, jak się nie pospieszę, bo Witek wychodzi  do roboty. 

- Idź, idź. To do jutra. 

- Do jutra. 

W domu Witek wkurzony czekał przy drzwiach: 
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- Nie może cię ta Kaśka wcześniej zmieniać?! Przecież wie, że nie mamy z kim dzieci zostawić. 

Co tak długo?! 

- Wituś, no, co długo? Normalnie. 

- Pewnie pociskałyście pierdoły, zamiast się spieszyć do domu. 

- No co ty, Witek…-  ale już nie dokończyła, bo dwuletni Antoś wyleciał z pokoju, a za nim 

rozespany  rok starszy Andrzej. 

Witek z torbą na ramieniu  z impetem zbiegł po schodach klatki, aż dudniło w pionie. 

- Mamo, jeść! 

- Mamo, kupę! 

Marcelina ledwo torebkę powiesiła w przedpokoju, już musiała gnać z Antosiem do ubikacji. 

Myła ręce, a Andrzejkowi dawała instrukcję, w co ma się ubrać. 

Na twarzy miała wypieki, pot spływał jej po karku , po głowie, za uszami, czego nie znosiła. 

Czuła, że śmierdzi potem. Ale w tej chwili nie mogła nic zrobić, musiała okiełznać dwójkę 

energicznych wulkanów. 

Na pierwszym piętrze bloku słońce od wschodu ostro ogrzewało promieniami całą ścianę 

budynku, a żar wzmagał się, przebijając przez szyby okien. 

- Mamo, jeść! 

- Mamo, mamo, bajeczkę- prosił Antoś. 

- Dobrze, już dobrze. Mama włączy wam bajeczkę, a wy tu grzecznie będziecie siedzieć na 

wersalce i poczekacie na śniadanie.  
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Włączyła telewizor, na którymś kanale leciał akurat Krecik, dawno temu, w dzieciństwie jej 

ulubiona bajka. Chłopcy jak zahipnotyzowani wlepili oczy w ekran. 

- A mama, zaraz wam przyniesie śniadanie- powiedziała donośnym głosem wychodząc. 

W kuchni postawiła wodę w czajniku na gazie i sięgnęła po kawę. Musiała wypić porządna 

siekierę, bo w przeciwnym razie nie sprostałaby zadaniom dnia dzisiejszego. Robiła kanapki. 

Andrzej lubił kanapkę z żółtym serem i kiszonym ogórkiem, a Antoś tylko wołał: synka, synka, a 

wiec kanapka z szynką. Do tego herbata. Marcelina marzyła o prysznicu, no ale najpierw 

śniadanie, może potem jak nadal będą jeszcze skupieni na oglądaniu, uda jej się wejść na minutę, 

by tylko spłukać się przynajmniej zimną wodą. 

Wczoraj skończyła się pomidorówka, a więc Marcelina obmyślała obiad: „ Barszczyk? Nie, zbyt 

ciepło jest. Ogórkowa? Miała za mało kiszonych ogórków. Żurek? Antoś nie lubił.  A…! 

Marcelina zapomniała o kalafiorze w lodówce, a wiec kalafiorową z rozpędu postanowiła 

ugotować na obiad. 

- Mama pić! Gorąco!- Rozległo się nawoływanie Antosia. 

- Już mama niesie  wodę mineralną.  

Marcelina przyniosła im po szklane wody z dyrektywą na ustach: ale powoli pijcie, żeby się nie 

zakrztusić. Poczekała aż Antoś się napije i poszła wyłączyć gaz pod czajnikiem, bo gwizdek bił 

na alarm. 

- Andrzej, powoli pij. Idę zrobić herbatę.-  Zerknęła na nich. Andrzej kończył picie, ale nadal 

wlepiali oczy w ekran. 

Marcelina miała wyrzuty sumienia, że pozwalała im za często oglądać telewizję, ale tylko wtedy 

mogła coś zrobić. Podgonić z robotą. ”Muszę teraz ugotować, bo za chwilę, całkiem osłabnę i 
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nie będę miała siły…” – rozważała. Schrupała końcówkę ogórka, wzięła tacę i weszła  w 

momencie, kiedy Andrzejek był na parapecie i wychylał się z okna. Fotel był podsunięty pod 

parapet, firanka odsunięta na bok. 

- Andrzejek!-  krzyknęła mimowolnie wystraszona.  A w tym momencie  dziecko drgnęło 

wystraszone, obróciło główkę,  spojrzało na mamę i  się zachwiało… Marcelina widziała jak 

przechyla się niebezpiecznie na krawędzi i zaczyna spadać. 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaa, nieeeeeeeeeeeeeeeee! 

 Nie pamiętała potem w jaki sposób rzuciła tacę na stół i w jaki sposób wzięła pod pachę 

ryczącego i chełkającego Antosia i zbiegła po schodach na dół.  

 Nie pamiętała tej chwili. Nogi same ją niosły, z niezwykłą mocą i zdecydowaniem, z drugiej 

strony dygocząc wypadła na chodnik i podbiegła pod okno. Andrzejek leżał nieprzytomny, przy 

ulicy przejeżdżały samochody…. Na przeciw ulicy emeryt z psem już sięgał po telefon i 

dzwonił… 

Marcelina dopadła Andrzejka, i zaczęła nim potrząsać, ale ten był nieprzytomny. 

- Andrzej, Andrzejek, obudź się- zaczęła go cucić, delikatnie policzkować, równocześnie 

przytulając i całując dziecko. Wystraszony Antoś wczepił się w jej plecy i zanosił płaczem. 

Nagle zrobiło się zbiegowisko. 

Łzy przysłaniały Marcelinie widok. Wiedziała już, że na jej nawoływania dziecko nie reaguje, 

poczuła straszną bezradność. 

- Pomocy!- zaczęła krzyczeć- wzięła Andrzejka  na ręce i zaczęła iść przed siebie…  Antoś 

uczepiony nogawki nie opuszczał jej, szedł za nią. 

    Pierwsza pojawiła się policja, zaraz za nią karetka pogotowia. Cała trójka wsiadła do erki. 
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- Ja mojego dziecka nie zostawię!- krzyczała Marcelina.  

W szpitalu tuliła  spłakanego Antosia i czekała na decyzję lekarzy. 

Ktoś poinformował Witka, bo szedł do niej szpitalnym korytarzem z jakimś obcym facetem. 

- Jak mogłaś nie pilnować dzieci! Ty!…Ty, szmato jedna…. Co z ciebie za matka! Przecież z 

tobą je zostawiłem! Miałaś  ich pilnować! 

Marcelina drżała. Była sina na  całym ciele, Antoś wyrwał się do taty, bo zbyt kurczowo go 

ściskała i  zapewne było to bolesne…  

Czekała oniemiała i zdrętwiała.  

Wyszedł lekarz z informacją: stan jest ciężki, ale stabilny… 

Mężczyzna podszedł do Marceliny: 

- Mam do pani parę pytań.  

- Czego pan ode mnie chce? Teraz, w tej tragicznej chwili, kiedy waży się życie naszego 

syna?… 

Witek tulący Antosia przypatrywał się ich rozmowie z daleka, jak gdyby nie był mężem 

Marceliny, nie dzielił jej doli. Stał przy schodach i delikatnie kołysał się z Antosiem. Jego 

spojrzenie było zimne, nienawistne. Stał daleko od Marceliny, jak gdyby był obcym 

człowiekiem. 

- Nie było świadków. Grozi pani za to do ośmiu lat więzienia… 

- O czym pan mówi? Przecież ja czekam na informację, co będzie z moim, naszym dzieckiem? 

Co…, co pan mówi? Jakieś brednie! Nie interesuje mnie to teraz, proszę mnie zostawić... Czego 

pan ode mnie chce? Przecież pan nic nie wie…- Marcelina zaczęła płakać. 
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Mężczyzna podszedł do Witka i począł z nią rozmawiać,  a Marcelina zginała się w kułak i 

płakała w garść, strasznie płakała. Jak gdyby nikt jej nie rozumiał. 

Mężczyzna odszedł, a Witek doszedł do niej, zatrzymując na odległość pięciu metrów i 

powiedział: 

- Bierzemy rozwód. Ja biorę dzieci do mamy. 

Marcelina płakała. Nie mogła wykrztusić z siebie słowa. Wyciągnęła tylko na to ręce do Antosia. 

- Wi… Wi… Wituś…, a…ale… co ty m………….mówisz…?- chlipała. Ale on z Antosiem na 

rękach zszedł na dół do kawiarni szpitalnej, zostawiając ją kompletnie samą na korytarzu przed 

drzwiami z napisem OIOM. 

 Marcelina nie rozumiała, co tu tak naprawdę zaszło, prosiła Boga tylko o to, by ocalił 

Andrzejka. 

Proces. Rozwód. To było przed nią. Bała się tylko o dzieci. Nie chciała rozdzielenia z nimi. 

Liczyły się dla niej dzieci: ich życie i zdrowie. Poza tym pustka. A pustka to nie jest metr 

sześcienny suchego powietrza, ani metr sześcienny próżni. Nawet czarna dziura w kosmosie. 

Pustka to jest czarna dziura wypalona w sercu, która nigdy się nie zabliźni. Życie z nią, jak z 

włócznią, nigdy nie będzie takie jak przedtem. 
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Serdeczne pozdrowienia 

           Był sierpień. Pan Feliks już zaledwie po jego pięciu początkowych dniach wiedział, że 

będzie to lato stulecia. Rzeki wysychały, podobno w jednym miejscu na Odrze, woda sięgała 

kostek. Straże graniczne musiały pilnować śmiałków, którzy wpław chcieli przekraczać granicę. 

Na wschodzie wystąpiła klęska urodzajów. We Włoszech takich temperatur nie notowano od 

dwustu lat, w Paryżu nie nadążali z produkcją trumien. 

 Pan Feliks tego lata nie otrzymał jeszcze ani jednej pocztówki. Od nikogo, żadnych 

pozdrowień czy to z Polski, czy zza granicy. 

 Pan Feliks codziennie rano wychodził po świeże bułki, od niedawna pokochał jeść je z 

kremem Bonjour. Do tego mocna herbata, tak przestudzona, że mgiełka osadu z kamienia 

tworzyła się na wierzchu i bokach szkła. Codziennie przy takim śniadaniu studiował gazety. 

Obecne wydarzenia w kraju i na świecie, polityka, klęski, wydarzenia społeczne szczerze go 

obchodziły. Tym się przejmował, irytował, to głęboko przeżywał. To było jego teraźniejszą 

fabułą życia. 

 Jego dzień wyglądał tak samo. Jak gdyby starannie wyreżyserowany. Myśli tworzące się 

w jego głowie, nadawały inne odcienie każdemu dniu. 

 Wiele nawyków wypracował w sobie, kiedy to pracował zawodowo. Pan Feliks był od 

zawsze służbistą. W końcu stanowisko dyrektora Państwowych Zakładów Mięsnych 

zobowiązywało go do przykładności i sumienności. 

 Nawet teraz, jego dzień zaczynał się od godziny piątej rano. Na czczo wypijał szklankę 

zimnej wody. Następnie wchodził pod prysznic, no a potem rozpoczynał się rytuał golenia. 

Gładziutko, bez zadrapań, no, całkiem fachowo. Potem dużo wklepanego kremu i perfumy. 

Nawet to się nie zmieniło i teraz. 
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 Siedemdziesięciosześcioletni pan Feliks nie zakładał już tylko białych koszul. Błękitne, 

zielone i szare ładnie współgrały z jego niebieskimi oczami i siwizną. Było jej mało, bo na 

środku świeciła się pokaźna już łysina. 

 Dzisiaj robił coś, co przynajmniej raz na pół roku wykonywał. Prał na nowo czyste i 

odprasowane koszule. Jedną szafę miał tylko z białymi koszulami, tymi w których jeszcze 

chodził do pracy. Tradycjonalista i pedant nie pozbył się ich, za to  odświeżał. Nie znosił kurzu. 

Ściągał je z wieszaków, na nowo prał, suszył i prasował, następnie układał w umytej szafie, aż 

do następnych czterech, sześciu miesięcy. Nie zatrudniał pani do pomocy w sprzątaniu, czy 

gotowaniu. Nie chciał, aby obca kobiecina węszyła mu po domu. Zresztą, co on by wtedy miał 

zrobić ze sobą. Brakowało mu zajęć. Przejście na emeryturę było dramatem dla pana Feliksa, 

który na szczęście dawno minął. Został żal i nawyki porannego wstawania. 

 W południe pan Feliks parzył kawę. Pił zawsze przyrządzoną po turecku, bez wszelkich 

dodatków. Czasem nie mógł spać przez nią w nocy, ale co tam, to była tylko jedna przyjemność 

w ciągu dnia. Po kawie zawsze czyścił protezę, aby za bardzo nie zachodziła na żółto. 

 O godzinie piętnastej patrzył na pierwszy dziesięciominutowy dziennik. Zjadał lichy 

obiad ugotowany przez siebie, następnie zamrażany i odmrażany przez najbliższy cały tydzień, 

aż się skończył. Wtedy pichcił coś nowego. Następnie zapadał w drzemkę z gazetą na piersiach. 

Do Teleekspressu. Nigdy nie zaspał na Teleekspress. Zwykle, późnym popołudniem wychodził 

na spacer, po zakupy. W parku siadywał na ławce i obserwował ludzi. Młodzież z zaciętą i 

rozczarowaną miną. Świeże matki z wózkami, dzieci skaczące na skakankach. Mężczyzn takich 

jak kiedyś on, sunących środkiem drogi, z pełną głową, zwichrzonym włosem, teczką w ręce, nie 

dostrzegających nic dokoła. Teraz pan Feliks troszkę się zmienił. Zaczął zwracać uwagę na 

otoczenie, od niedawna zaczął dostrzegać na jaki kolor zabarwiają się liście, kiedy żółkną 

jesienią. Czuł twardość belki drewnianej ławki, kiedy na niej siedział. Rozmyślnie rejestrował 
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zapach, kiedy przechodził obok cukierni. Zastanawiał się, jak to jest czuć powietrze, kiedy się 

oddycha. I jak wygląda niebo. Teraz wiedział, że jedną rzecz zaniedbał. Nigdy dotychczas nie 

spoglądał, nawet nie zerkał w górę. Teraz nie potrafił się nadziwić, co stracił. Patrzył w niebo. 

 W parku zawierał godzinne i krótsze znajomości z innymi emerytami. Przychodzili tutaj, 

dokarmiali ptaki albo kopcili fajki, głównie rozpamiętywali przeszłość. Wielu mówiło o tym, że 

chce umrzeć. 

 Pan Feliks nie myślał o śmierci do czasu, kiedy nie wstrząsnęło nim jedno słowo. Słyszał 

je przez całe życie, ale teraz odebrał jego ton i brzmienie prawidłowo. 

 Wszędzie mówią i piszą: na klepsydrach; umierający na łożu śmierci i najbliżsi chorego 

posługują się wyrażeniem: będziesz pochowany. 

 „Będziesz pochowany”- co to oznacza? Umrzesz, ułożą cię w trumnie, włożą do dołu i 

sprytnymi łapkami zaczną cię zakopywać. Schowają cię w ziemi abyś nie miał ucieczki, a 

pierwsza garść ziemi spadająca z brzękiem na wieko trumny, będzie jak błogosławieństwo, na 

którym już ci nie zależy. P o c h o w a n y, czyli usunięty z życia. Zrobisz miejsce dla tych 

jeszcze nie poczętych, którzy tak, jak ty są niczym, pustką, ale im się to miejsce na ziemi należy. 

Ustępujesz im, dla ciebie jest tylko miejsce w ziemi. Z trupami. Tak. Potem nie ma Ciebie, Mnie, 

Jej, Jego. Jest tylko wspólny mianownik: trupy. Oto czym zostaniemy: schowanymi trupami ku 

pochwale życia. 

 Pan Feliks nie wiedział, kiedy będzie mógł głosić taką pochwałę. Myślał z trwogą o 

„pochowają”! A przecież tyle jeszcze nie zobaczył w życiu miejsc, okolic, kultur! Żałował tego,  

co stracił. 

 Teraz postawił diagnozę z przeszłości- pracoholizm.  
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Choroba ta okradła go z życia. Nie miał rodziny, przyjaciół, widział niewiele. Praca. Ona była 

najważniejsza. 

Że też nie miał czasu odpisać. 

„Boże, chociaż jeszcze jedna kartkę, proszę cię”. 

 Na lodówce magnesikami przyczepione były dwie pocztówki. Pierwsza była z 1995 roku 

i widniało na niej jezioro Solińskie, lasy i uroczy hotel, w tle kajaki i łódki. Na odwrocie: 

   „Serdeczny Panie Feliksie! 

 Gorące pozdrowienia z przepięknego jeziora Solińskiego, gdzie woda przezroczysta, 

gruba ryba  i pogoda iście wakacyjna, a góry niewysokie (w sam raz na piesze wędrówki) 

przesyła 

      Oddana sekretarka Gertruda”. 

Druga kartka przedstawiała hotel mocno po zachodzie słońca, hotel piętrowy ujęty w jajowatym 

kole z napisem: POZDROWIENIA z KOŁOBRZEGU! Kartka była rok starsza: 

 

   „Kochany panie Feliksie 

Moc pozdrowień z pustej plaży ( brak tam Pana), ale za to z cudownymi widokami, pysznymi 

goframi i lodami 

- przesyła  sekretarka Gertruda”. 

 

To były ostatnie pozdrowienia, jakie otrzymał. Od tej pory nic więcej. Ani jednej nowej kartki. 

Pocztówki zaczęły tracić kolor. 
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 Pan Feliks przechowywał wszystkie, jakie otrzymał w swoim dojrzałym życiu. Właściwie 

od studiów, kiedy rozpoczął pracę, dostał mieszkanie, pojawiło się to jego hobby. Po całorocznej 

wystawie aktualnych kartek na lodówce pakował je do koperty, a następnie wkładał do pudełka 

po butach, gdzie były one opisane rocznikami. Czasem w takiej kopercie znajdywała się jedna 

albo dwie, ale praktycznie zawsze ktoś o nim pamiętał. Tylko teraz od siedmiu lat zapomnieli o 

nim. Ale nie mógł ich obwiniać, to by było barbarzyństwem. Bo czy on o nich pamiętał ? No 

właśnie. Nie. 

 Po obejrzeniu ostatnich wiadomości o dziewiętnastej trzydzieści, potem sportu i pogody 

wyłączył telewizor. Nalał sobie koniaku „Napoleon” do lampki i wyciągnął z szafy owe pudło. 

Rozsiadł się w fotelu. 

 Wziął do ręki pierwszą kopertę 1994 rok. Były tam trzy kartki. Pierwsza przedstawiała 

choinkę bożonarodzeniową, a tam życzenia” 

„Wesołych świąt Bożego Narodzenia, szczęścia i pomyślności na Nowy 

Rok- przesyła Stefan z rodziną”. 

 Tak, kolega Stefan to jeden z licznych dyrektorów, nadzorował produkcję. Był. Bo 

starszy jeszcze od pana Feliksa umarł pięć lat temu. Pan Feliks nie był obecny na jego pogrzebie. 

Kolegowali się w pracy, ale dlaczego łączyła ich tylko praca? Przecież to Stefan miał rodzinę, a 

to on przejmował inicjatywę. Był zainteresowany rozwojem tych stosunków towarzyskich. Pan 

Feliks był owszem uprzejmy, ale bierny. 

 Pozostałe dwie były od Gertrudy. Nie czytał ich. Napił się koniaku i sięgnął po starsze, 

szare koperty. Rok: 1969. 

 „Drogi Feliksie! 

Nic, pewno tylko pracujesz i pracujesz... 
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Nawet nie wiesz, co tracisz. Pakuj walizkę, bierz tylko ręcznik i kąpielówki, i przyjeżdżaj !  

W Sopocie upał, ludzi z całej Polski, flądra smakuje wyśmienicie. Och, Feliks, poznałam na 

dancingu jednego Czecha, z Pragi. Jest uroczy, uczę go polskiego. 

    Pozdrawiam- Pa - kuzynka Jolka”. 

Panu Feliksowi zwilżyły się oczy. Jolka chyba najbardziej się na nim poznała. Wiedziała, że pod 

tą grubą skórą nie był takim zły. To ona nie czuła nigdy dystansu. Potrafiła go zrugać, wyśmiać i 

pojawiać się, kiedy to on kogoś potrzebował. Chociaż nigdy się do tego nie przyznawał. Miała 

babską intuicję. Cieszył się, kiedy ta wpadała jak tajfun, narzekała na za czyste mieszkanie, 

przynosiła galaretki w czekoladzie i zamęczała go pytaniami. Klepała go po ramieniu, gładziła 

przyjacielsko po rękach, sprawdzała, czy nie chory. Nie przejmowała się tym, że Feliks tak do 

niej nie wpadał. Zawsze zapraszała, a on nie korzystał z tych zaproszeń, bo wiedział, że najdalej 

jak trzy dni, może tydzień ona wpadnie choćby na pięć minut. 

 Jolka wyszła za mąż za tego Czecha. Mieszkają w Pradze. Zapraszali go listownie, ale 

nigdy nie pojechał, tłumaczył się pracą. 

 W kopercie z 1973 roku, była czarno- biała pocztówka z Zakopanego. Widniał na niej 

Giewont, a w drugiej części Krupówki: 

  

„Cześć Feliks 

Pozdrowienia z Zakopanego. Ja z Michałem po kolei zdobywamy szczyty: Czerwone Wierchy, 

Zawrat, Granaty. Widoki przepiękne. Na Krupówkach dużo dziewczyn. Michał poznał Halinę z 

Poznania. Co u Ciebie? Nie widzieliśmy się od prywatki po obronie dyplomu. Odezwij się. 

        Pa- Michał i Grzegorz”. 
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Michał i Grzegorz, to byli kumple. Pomocni, z poczuciem humoru, bezwzględnie potrafili kiwać 

wykładowców. No i przede wszystkim największe podrywaki na roku. Pan Feliks chciał im 

odpisać, skontaktować się, ale w tym czasie w pracy była napięta sytuacja, czystki w kadrze. Był 

tak zajętym, a potem już zapomniał. I tak zwyczajnie kontakt się urwał. 

  Aby cokolwiek mogło powstać, udać się w związkach międzyludzkich potrzebne są dwie 

chcące strony. Inaczej nic z tego nie powstanie, nic się nie zaogni. 

 Na zewnątrz było już ciemno, latarnie na ulicy rzucały smugi żółtego światła, 

systematycznie pojawiające się i znikające wraz z odległością . Pan Feliks dolał do lampki repetę 

koniaku, tym razem do pełna. Przypomniał sobie swoje życie, przeszłość. Ujrzał kim naprawdę 

był. Draniem? Łajdakiem? Chorym człowiekiem? 

  Nikt nie odpowie na pytanie: kim jesteś? Skłamie lub co najwyżej odpowie: doprawdy 

nie wiem- jeszcze nie. Odpowiedź i to najbliższa prawdy znajduje się w spuściźnie po 

człowieku. Nie ważne jakiej rangi wykonywał pracę i jakie były jego zainteresowania. Każdy 

człowiek patrząc obiektywnie jest szary. Szarym człowieczkiem. Wszyscy rodzimy się równi. A 

więc spuścizną, owszem mogą być obrazy, poezja, ale i grono naszych przyjaciół, dzieci, nasza 

pomoc dla świata, częstotliwość dbania o drugiego człowieka, ilość okazanego zainteresowania  

ludziom. 

Pan Feliks zobaczył w sobie samoluba i egoistę. 

Był sumiennym i sprawiedliwym tylko w pracy. A poza nią, niestety bezużytecznym egoistą z 

wyboru. 

Sięgnął po kopertę z rokiem 1980: 

 

„Feliksiuniu... Bardzo mi Cię żal i tęsknię za Tobą. Kto teraz o ciebie dba i kocha? Koniecznie 

nas przyjedź odwiedzić do Pragi. Tymczasem przesyłam pozdrowienia z upalnej Bułgarii. Ja z 

Karolem pijemy „Słoneczny Brzeg”, dzieci( Kajtuś-6 i Moniczka-4) piętnaście razy dziennie 
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chcą się kąpać w morzu. Szkoda, że nie poznały swojego wujka. Jestem szczęśliwa,  mam 

nadzieję, że jestem dobrą matką.(Szkoda, że nie widzisz mnie w tej roli). Ale tęsknię za Polską. 

Feliksie, PRZYJEDŹ! Do zobaczenia- Jolka”. 

 

  Na zdjęciu złota plaża i tłum plażowiczów. Jolka, tak cudowna kobieta, że nieraz pan 

Feliks sądził, że to właśnie ona była dla niego „tą jedyna”, a łączyło ich bliskie pokrewieństwo. 

To od nie czuł jak najszczersze uczucia. 

 Jolka przeżyła swój własny dramat, a on dlaczego jej nie pomógł? Drań wysłał kartkę z 

kondolencjami. Tchórz. 

Pan Feliks trzymał teraz rok 1991: 

„ Feliksie... 

Jest mi ciężko, może są to moje ostatnie dni. Nie wiem. Wiesz? Kupiliśmy Kajtusiowi skuter na 

siedemnaste urodziny. Zabiliśmy go. Pogrzeb jest w piątek. Gdyby nie Monika, moje życie 

utraciło by sens. Zresztą traci sens. 

     Jolka”. 

 Pan Feliks zerwał się z fotela, podszedł do okna, a dłonie oparł o masywny kaloryfer. 

Spojrzał na ulicę, a potem obrócił wzrok na mały krzyżyk wiszący nad drzwiami, zawiesił go 

kiedyś przed kolędom. Teraz przypomniał sobie Boga. I to, że koniec jest bliski. Przyszłość 

przed nim schematyczna i pusta, bez tych, którzy brali udział w jego życiu. Żyli obok niego, 

cieszyli się i cierpieli, poszukiwali przyjaciół, szczęścia.  

  Na chybił trafił sięgnął po następną kopertę. Był to rocznik 1993. Kartka była elegancka 

w czerwone róże. Przeczytał ją stojąc: 

„Drogi Feliksie... 
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Troszkę się wstydzę, ale będę tą odważniejszą i się ośmielę. Chciałabym może właśnie Pana 

ośmielić i zachęcić. Bo może Pan się nie domyśla. Ale ja kocham się w Panu od dawien dawna. I 

oświadczam się Panu! Łączy nas przeszłość tych samych lat, praca i to, że siebie pamiętamy od 

młodości. Wyjdzie Pan za mnie? Oddana sekretarka Gertruda”. 

Szaleńczy krok, bardzo odważny uczyniła Gertruda. Nie potępiał jej pan Feliks. Przynajmniej 

miała szansę na pozbycie się złudzeń. Była to miła kobieta i nie obraziła się na brak żadnej 

odpowiedzi, wręcz przeciwnie, po dwóch latach przesłała pozdrowienia i za rok też..., ale wciąż 

spodziewała się, że może, a nóż coś w niego wstąpi, zacznie odczuwać samotność, w najgorszym 

razie dojrzeje do tej decyzji z litości. Nic takiego nie nastąpiło. Ale on nawet z nią nie 

porozmawiał. Kobieta była miła i zadbana, sympatyczna, niczego jej nie brakowało, aby być 

atrakcyjną. Ale pan Feliks, wiadomo... 

  Poczuł rumieńce na twarzy i zdało mu się, że jeszcze minuta i się udusi w tym pokoju, z 

duchami przeszłości. Schował te kartki nie jak się okazało po to, aby mieć miłe wspomnienia, 

ale, aby się zlinczować. Kartki były jak baty. A wypisane roczniki jak wykrzykniki, tak jak 

gdyby jego życie to epizody biegnących lat. Te same mury pokoju, fotel i koniak...Wszystko 

monotonne i bez sensu…. 

 Musiał uciec choćby na chwilę. Nie zabrał marynarki. W samej koszuli wyszedł na ulicę. Była 

ciepła noc i bardzo przejrzysta, słyszał delikatne szmery miasta, witryny oświetlały dodatkowo 

ulice. Była ładna noc. Bardzo przyjemna i zabolało go, że może już jutro takiej nie zdąży 

zobaczyć. Może ujrzy jeszcze tylko pięć kolejnych, a może dwieście. A o tych z przeszłości nie 

mógł nic powiedzieć, bo dla niego były nieistotne, nie interesował się przecież nimi, nie 

zapamiętał NIC. Poszedł do parku. Nie odczuwał strachu. Bo czegóż mógł się bać? Tylko 

własnej głupoty z przeszłości. Nic więcej mu już nie groziło. Tylko jego sposób na życie 

paradował przed nim jak cień i teraz go straszył, kiedy wspomniał tych, którzy o niego zabiegali.  
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 Pan Feliks przypomniał sobie o Bogu. Pomyślał, że starość nie jest ulotna. Tylko ona nie 

jest ulotna. 

 Usiadł na ławce, była zimna, zza krzaków trochę śmierdziało, jak gdyby ktoś nieopodal 

rozbił wino. Nawet komary nie dokuczały. Pan Feliks spojrzał w niebo i zobaczył przepięknie 

uwidocznioną konstelację gwiazd: wielka niedźwiedzica i mała , Wenus. I zaraz zobaczył coś 

jeszcze, spadające gwiazdy. Było ich wiele. Patrzył oczarowany w niebo, a za chwilę zakrył 

dłońmi twarz i zapłakał. Smutno. Nie pamiętał kiedy ostatni raz płakał, ale było to kilkadziesiąt 

lat wcześniej. Płakał i czekał na przyjście ulgi. Nie nadchodziła. Spojrzał w niebo. 

 Zaraz, czy nie mówili w Wiadomościach o tym, że przez najbliższe dni będą deszcze 

spadających gwiazd. Tak. Właśnie o perseidach  informowali. Rzeczywiście przepięknie. 

Odczuwało się wokół mistycyzm, aurę tajemniczości.  Patrzył  w niebo jak urzeczony, z mokrą 

twarzą, szklącymi oczyma. 

 Czy to nie jest prawdą, że gdy spada gwiazda, trzeba pomyśleć jakieś życzenie? Teraz 

spadało ich wiele. Pan Feliks miał tylko jedno. 

„Boże, proszę cię o jeszcze jedna kartkę”. 

Powtarzał jak zaklęty tę prośbę i pomyślał, że na tą kartkę z pewnością odpowie. 

„Boże jeszcze jedną”. 

„Proszę.” 

 Został na parkowej ławce do końca spektaklu spadających gwiazd. Ujrzał jeszcze 

siedemdziesiąt osiem ładnych nocy. A potem został pochowany. 

 

Rok 2003 
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Podróż jak za czasów Londona i Maya 

Sara kochała konie. Ta miłość przyszła sama z siebie. W domu nie mieli dużych zwierząt, 

acz mieszkali na wsi, przez którą jeszcze parę lat temu, gdy była kilkulatką, zdarzały się konie 

ciągnące furmanki na przykład z węglem. Sara, gdy słyszał stukot końskich kopyt, pędem 

stawała przy oknie i przyklejała nos do szyby. 

Posiadanie konia było jej największym marzeniem i celem. Prosiła o taki prezent. Później, kiedy 

się nie doczekała, zaczęła zbierać na niego pieniądze. W podstawówce przez rok grała w lotto 

tymi samymi liczbami, niestety nie wygrała więcej niż dwukrotnie trójkę i dziesięć złotych 

każdorazowo. To było zbyt mało na kupno żywego zwierzęcia. 

W wyobraźni projektowała stajnię i wybieg do swojego konia, najlepiej  maści siwej jabłkowitej 

bądź gniadej. Ogrodzenie wybiegu byłoby zbite z białych desek, w oknie stajni stałyby podłużne 

donice z czerwonymi pelargoniami. 

Sara wypożyczała książki o koniach, o opiece nad nimi. Dużo wiedziała, ale jej tęsknota za 

obcowaniem ze zwierzęciem była paląca. 

Układała puzzle z wizerunkami koni w galopie, tylko takie mogła posiadać na własność. 

Żałowała, że urodziła się w czasach tak współczesnych, wolałaby w czasie dorożek i koni do 

pracy na polu. Wtedy każde większe obejście, żeby móc egzystować godnie, potrzebowało konia 

i jego pracy. 

W momencie, kiedy dostała się do technikum rolniczego, wbrew woli rodziców, miała praktyki 

w stajni, a ona zostawała w niej ponad program, jako pasjonatka, wolontariuszka. Wyrzucała 

gnój, ścieliła posłania słomą, czyściła konie zgrzebłem, kąpała pod letnim strumieniem wody z 

szlaucha i co najważniejsze rozpoczęła naukę jazdy konnej.  
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Zdecydowanie była koniarą. W stajni poznała Agnieszkę z drugiej klasy, zwariowaną 

dziewczynę z dredami, ubierająca się na hipiskę,  z masą bransoletek plecionych na przegubach i 

kolorowych obrożach- opaskach na głowie. Ekscentrycznie wglądała, ale i miała takowy 

charakterek. Zwariowana, a przy tym o dobrym sercu. Miłość do koni zbliżyła je do siebie. To 

ona korygowała jazdę Sary, gdyż sama ujeżdżała konie od dziecka, dzięki rodzicom. 

Czyszcząc wybieg z odchodów, zagrabiając siano na pastwisku rozmawiały ze sobą, poznawały 

się coraz lepiej i zaprzyjaźniały. Czasem widzieli je jak siedziały na kopkach siana z wodą 

mineralną  i jak śmiały się lub coś szeptały do siebie, mając podciągnięte pod brodę nogi i głowy 

oparte na kolanach. 

Nie lubiły współczesności. Tłoku na ulicach, spalin. Wolały do szkoły dojeżdżać rowerami, 

ekologicznie i ekonomicznie, przy tym wzmacniały nogi do jazdy konnej. Fantazjowały na temat 

życia w dawnych czasach.  

To Agnieszka wpadła na ten pomysł, aby wyruszyć w wakacje w konną podróż przez Europę. Po 

prostu osiodłać konie, zabrać bagaże i namiot na jego zad i przemierzać szlaki z atlasem  i 

kompasem  w ręku. 

Sara zapaliła się do tego pomysłu. Jedynym szkopułem był fakt uprowadzenia koni bądź ich 

wypożyczenia. Drugą sprawą przekonanie rodziców do tego wyjazdu bądź ich okłamanie. 

Musiały zrobić to legalnie, żeby nie było afery o ucieczkę z domu. 

Postanowiły przygotować wyprawę na następny rok, a przez  bieżący rok pracować w stajni 

jeszcze ciężej, wkupić się w łaski dyrekcji i jej opiekunów.  Po drugie, odkładać pieniądze na 

podróż, każdą złotówkę. Po trzecie wiarygodnie wciskać kit rodzicom o  rzekomym konnym 

obozie na Mazurach ze szkoły. 
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 Sfabrykowały formularze zgody na wyjazd, raty na wyjazd pobierały od zapracowanych 

rodziców co kwartał. Obóz rzekomo miał być trzytygodniowy, rodzice narzekali że za długi, ale 

że nie byli zbyt gorliwi i nie przechodzili na wywiadówki, to mogły konfabulować. 

Nawet z rozpoczęciem obozu podały fałszywą datę, po to by z dnia na dzień ją zmienić i 

zaskoczyć rodziców, by nie mogli ich odprowadzić z braku wolnego w pracy. 

Nie chciały by miało to znamiona ucieczki, natomiast wiedziały, że rodzice nie zgodziliby się na 

ich szaleńczą wyprawę, z nieswoim zwierzętami. 

Agnieszka była dobrze sytuowana, i po babci jej rodzice mieli majątek, mały folwark. Zdołała 

przekonać opiekunów do tego, że zabierze konie z szkolnej stajni na wakacje do domu, dla 

odpoczynku koniuszy, gdy będą mieli urlop,  wtedy ona  będzie miała zwierzęta na oku i pod 

ręką. Było to grubymi nićmi szyte, ale możliwe, mogły stępem przejechać ze szkoły opłotkami, 

gdyż nie było to daleko. Wszystko miało dziać się szybko. Postanowiły zapytać opiekunów 

stajni, tyle co przed ich urlopem, po to by wyrazili zgodę, wtedy, kiedy rok się skończy i 

dyrekcja rozpocznie wakacyjną przerwę. Nikt nie miał się o tym dowiedzieć. A solidność 

dziewczyn w pracy w stajni i przyjaźń była gwarantem, do tego Agnieszka przyniosła 

podrobiony list od rodziców z prośba i zgodą na zabranie  dwóch koni. 

To wszystko zadziało. Odbierając konie, w lesie miały już przygotowane rzeczy, tobołki; a 

rodzicom powiedziały, że wyjeżdżają spod szkoły autokarem. 

Wyruszyły i niby stępem się oddaliły, a chciały galopować z radości. Oczywiście podróż musiała 

odbyć się na południe. Planowały dotrzeć nawet do Węgier. 

Szły bezdrożami, by nie wzbudzać sensacji, konie zostawiały w lesie i do sklepów chodziły 

pieszo na zakupy. Na szczęści jak na razie było suche i ciepłe lato. Konie piły ze stawów, rzek, 

strumieni, kałuż. Jadły tylko trawę, opylały młode zboże na cudzych polach. 
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Ludzie ich mijający wytykali je palcami i zazdrościli wolności, swobody, pomysłu. Przemierzały 

maksymalnie trzydzieści kilometrów dziennie. To i tak było dużo, bo musiały kluczyć po 

chaszczach, nie wystawiać się na widok i pytania policji. 

Zadki koni były obolałe od bagażów, a pośladki dziewczyn od jazdy. Ale buzie miały 

uśmiechnięte. 

Wiem.  

Też im zazdroszczę. 

 

 

 


