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Przez rzednące mgły przebijała się różowa poświata
wschodzącego słońca. Chłód i czyste niebo zapowiadały
pogodny dzień. Wokół panowała cisza, jakby zadziwienie
własnym istnieniem zamykało usta wszelkiemu stworzeniu.
Nawet ptaki czekały w półśnie, aż mgły opadną, a ciepłe
promienie słońca osuszą ich wilgotne pióra. Niekiedy,
zupełnie niespodziewanie, dało się słyszeć pojedyncze
pluski, przywodzące na myśl potężne młyńskie koło, które
niemrawym kołysaniem odmierza czas do pobudki, żeby
wreszcie powoli zatoczyć pierwszy pełny obrót.
— Nadchodzi — nie wiadomo skąd wypłynął cichy
szept.
Jeszcze nikogo nie było widać, kiedy odezwał się drugi
niewyraźny głos, jakby wiatr zaszeleścił przydrożną osiką:
— Tajemniczy kochanek…
— Ponosi cię wyobraźnia — tym razem szept nadciągnął
z drugiej strony, od małej, piaszczystej polany tuż nad rzeką.
— Zatrzyma się, nie zatrzyma, zatrzyma, nie zatrzy…
Przez mostek rzeczywiście szedł chwiejnym krokiem
mężczyzna. Był tak nieprzytomny, że nawet gdyby postawić
na jego drodze piękną Helenę, po prostu minąłby ją albo, co
gorsza, nie odróżniłby od suchego pnia drzewa.
— To ON? — ton zawodu uwiązł we mgle.
Mężczyzna stanął, powiódł wokół mętnym spojrzeniem,
jakby stracił orientację w terenie. Wytężył wzrok, próbując
przebić się przez mgłę, ale nie było to łatwe. Przed nim
zamajaczyły jakieś zwiewne cienie. Zakręciło mu się
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w głowie i osunął się, próbując bezwładnym machaniem rąk
znaleźć oparcie. Na szczęście jego upadek asekurował stary
tapczan, który też nie miał prawa stać w tym miejscu,
a jednak…
— Jesteś niepoprawna…
Coś jak śmiech zawirowało nad głową leżącego
i poszybowało nad szeregiem nadbrzeżnych wierzb,
aż znowu zrobiło się zupełnie cicho.
Mężczyzna ocknął się, przeszukał kieszenie, żeby
wyciągnąć ze spodni wymiętą paczkę papierosów. Przeszukał kieszenie jeszcze raz, ale widocznie nic więcej nie znalazł,
bo zgniótł ją do końca i cisnął o ziemię. Po chwili, jak ślepiec,
mieląc przed sobą powietrze, ruszył dalej.
Na ulicy mgły już nieco opadły. Uśpione brzozy, rosnące
po lewej stronie, nabierały ostrości. Kiedy mijał kapliczkę,
splunął przez lewe ramię, jakby chciał na dobre przegnać złe
duchy, a potem lekko skłonił głowę i machinalnie się
przeżegnał. Od tego miejsca zdyscyplinował rozkołysany
krok i szedł wyprostowany. Wciągnął głęboko w płuca
rześkie powietrze, a wraz z nim delikatny zapach róż, które
bez opamiętania pleniły się wokół ruin po Kapuścińskich.
Przez moment wydawało się, że się nim delektuje.
Zbliżał się do swojego domu, kiedy ktoś przeskoczył
z dachu jednej komórki na drugi. Wewnątrz drewnianej
budy na krótko rozległ się rwetes domowego ptactwa, ale po
chwili wszystko ucichło. Nagle przed mężczyzną wyrósł jak
spod ziemi przygarbiony, chudy człowieczek. Trzymał
w ręku czarny, foliowy worek, który co chwila ożywał —
bujał się na boki i wydawał nieartykułowane dźwięki.
— Ty tu? — wykrztusił przyłapany na gorącym uczynku.
— Zobaczysz, złodzieju, że kiedyś źle skończysz. Obrabiać sąsiadów? Na własnej ulicy? Chyba śnię… —
Mężczyzna uniósł ramiona w szerokim geście, jakby mocnym
uściskiem chciał tamtego zmiażdżyć.
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— O co ci chodzi? Znalazłem. — Niewinność w głosie
porannego amatora cudzego drobiu była tak szczera, że
z pewnością zdołałby przekonać co do swojej uczciwości
najzatwardzialszą ławę przysięgłych, ale nie powracającego
znad rzeki mężczyznę, który bez chwili wahania wyrwał mu
torbę i przerzucił ją wraz z zawartością przez ogrodzenie.
— Odbiło ci? — złodziej nie mógł uwierzyć, że został
pozbawiony porannego łupu. — Odbierasz biedakowi
od ust, żeby tej wściekłej Stasiakowej oddać? Robin Hood
się znalazł!
Mężczyzna popukał się w głowę i pogwizdując ruszył
dalej. Świat schodzi na psy, odkąd szczeniaki wzięły się
za złodziejkę, a kiedyś to była taka spokojna ulica, pomyślał
i z niewysłowionej tęsknoty za nie tak znowu odległą
przeszłością kopnął od niechcenia kamień, który niesiony
jakby nieczystą siłą uderzył z hukiem w zaparkowane auto.
♦
Tego samego ranka, daleko od miejskiego zgiełku, pędzone
na pastwisko krowy raźno pobrzękiwały łańcuchami.
Za nimi, kolebiąc się na boki, szła zażywna gospodyni i, jak
zwykle, towarzyszyło jej kilka okolicznych psich powsinóg,
które akurat o tej porze nie miały ciekawszych zajęć,
natomiast u niej zawsze mogły liczyć na jakieś smakołyki,
a obdzielała nimi sprawiedliwie. Przy niej nigdy nie
dochodziło nawet do powarkiwania, takim cieszyła się
respektem, dlatego aż przystanęła ze zdumienia, kiedy psy,
najwyraźniej coś zwąchawszy, ruszyły gwałtownie przed
siebie, zostawiając ją daleko z tyłu. Kilka razy gwizdnęła,
ale ją zlekceważyły.
Doszła na pastwisko, jej uwagę od razu zwróciły ślady
kół, głębokie wyżłobienia w wilgotnej ziemi, jakby ktoś tędy
przejechał traktorem, ale najpierw spokojnie upięła krowy
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i dopiero potem rozejrzała się. Psy obszczekiwały coś albo
kogoś po drugiej stronie łąki, tuż nad rzeką. Gospodyni
mocniej ścisnęła w garści kij. Nie bała się zwierząt, ale na
myśl o obcym człowieku przeszył ją dreszcz. Na swoich by
tak nie szczekały, pomyślała, to musi być ktoś nietutejszy —
chociaż wydawało się to równie prawdopodobne jak
lądowanie kosmitów, w tym odludnym miejscu i o tak
wczesnej porze.
Przeżegnała się na widok dziwoląga, który musiał
wspiąć się na spróchniałą ze starości wierzbę, a teraz torebką,
połyskującą w słońcu, odganiał się od próbujących doskoczyć
do niego psów, drąc się przy tym, jakby obdzierano go ze
skóry. Ni to mężczyzna, ni kobieta. Wąsy i głos jak u mężczyzny, ale ten strój, czarne, ażurowe pończochy, obcisła
spódnica i nieco dłuższe, zmierzwione włosy, wskazywały
na… dziwadło, bo nawet zwyczajny pedał wygląda przecież
inaczej, a dobrze o tym wiedziała, taki jeden regularnie
odwiedzał swoją matkę mieszkającą pod lasem, ale czy to
przed ludźmi coś się ukryje? Odłożyła kij, bo takich dziwadeł
się nie bała, sami wyglądali, jakby ze strachu mieli pełno
w majtkach, a ten, co zauważyła po bliższych oględzinach
z dołu, majtasy miał bardzo skromnie reprezentowane, więc
zwyczajnie go pożałowała.
— Niech pani zabierze te kundle! — krzyknął łamiącym
się głosem.
— Niech zejdzie na dół, one człowiekowi nie zrobią
krzywdy. — Ledwo to powiedziała, zdała sobie sprawę, że
tego tu ta zasada może nie dotyczyć. — Albo lepiej nie.
Proszę tu tak zostać, a ja pójdę po pomoc, bo one dzisiaj nie
chcą mnie słuchać. — I zaczęła się oddalać. To sprawa dla
sołtysa, a nie dla samotnej wdowy, pomyślała, żeby potem ją
baby po wsi obgadywały.
— Proszę mnie tu tak nie zostawiać, ja się pani
odwdzięczę, nie pożałuje pani, proszę! — wołał za nią tak
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rozpaczliwym głosem, że nawet przydrożny kamień by
skruszał, a co dopiero serce porządnej gospodyni.
Zagwizdała jeszcze raz i ręką przywołała do siebie psy.
Z niemałym ociąganiem podeszły do niej i, jakby
zapominając o delikwencie na drzewie, zaczęły merdać
ogonami i radośnie popiskiwać, bo chwila zapłaty była
bliska. Kobieta wyciągała raz za razem z przepastnej
kieszeni, ukrytej gdzieś pod fartuchem, garście suchej karmy,
którą przywozi jej córka. A kiedy smakołyki się skończyły,
psy pobiegły nad rzekę zaspokoić pragnienie. To był
codzienny rytuał, po którym przebiegały przez mostek
i pędziły do kolejnej gospodyni, wyprowadzającej krowy
na łąkę albo karmiącej świnie, żeby i od niej coś wyżebrać.
— Droga wolna! — krzyknęła wreszcie z dołu do
płaczliwego dziwoląga. — Może już zejść.
— To może ja się przedstawię, żeby pani sobie czegoś
głupiego o mnie nie pomyślała. Doktor medycyny, Jerzy
Nowicki. — Wyciągnął do niej rękę, ale szybko ją cofnął, bo
poczuł, że traci równowagę, więc tylko skłonił lekko głową.
— Ja wiem, że to wygląda źle, ale ja sam nie rozumiem, co tu
robię, i w ogóle — spojrzał na nią przerażony — to gdzie ja
jestem?
I tu dopiero się zaczęło. Ze strachu na drzewo jakoś
wszedł, jak kot — wejść wejdzie, ale o zejściu mowy nie ma.
To przodem, to tyłem, raz spuszczał nogę, raz rękę, i ciągle
tkwił na tej starej wierzbie, która, mimo że w swoim długim
życiu musiała niejedno widzieć, zdawała się ze wstydu
jeszcze bardziej pochylić, żeby nie patrzeć na taki upadek
ludzkiego ducha i ciała.
— Doktor, a taki głupi — kobieta mruknęła pod nosem,
a głośno dodała: — Z tyłu jest drabina. — Wnuki
przyjeżdżające na wakacje urządzały sobie stąd skoki do
wody, a dorosły mężczyzna trzęsie się jak osika, myślała
zadziwiona.
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— W tych pokrzywach… — jęknął.
— Jakoś nie przeszkadzały wleźć na górę.
Mężczyzna, niemężczyzna, zszedł w końcu i zaczął
czegoś szukać w trawie. Biegał w tę i nazad, i tak w kółko.
Uspokoił się dopiero, kiedy spostrzegł, że kobieta zaczyna się
oddalać, jakby chciała go zostawić na łasce krów, skubiących
beznamiętnie koniczynę. Podbiegł do niej i złapał ją za rękę,
którą odruchowo mu wyszarpnęła.
— Panie, odczep się pan ode mnie.
— Ale ja lekarzem jestem…
— Panie, bój się Boga, nigdym nie widziała, żeby lekarz
tak wyglądał.
— Jak Boga kocham, zaraz pani udowodnię, tylko znajdę
swoje dokumenty, przecież te suki nie mogły mnie tak
tu zostawić, na pastwę pieprzonych krów — na końcu mówił
już do siebie, ale natychmiast pożałował swoich słów,
bo wnosząc z miny kobiety, która była jego jedynym
ratunkiem, w odniesieniu do jej podopiecznych posunął się
za daleko. — Przepraszam, przepraszam, święte, święte pani
krowy, tylko proszę mi pomóc. — Pochwycił jeszcze raz jej
rękę i zdążył pocałować, nim ponownie mu ją wyrwała.
— To kim pan właściwie jest? — spojrzała na niego
z niesmakiem, wycierając dłoń w fartuch. — Jak chłop to pan
nie wygląda, bardziej jak baba, pedały też są jakieś inne.
— Jużci, że chłop jestem… — chciał być bardzo
przekonujący, więc zdjął buty na obcasach, które przed
chwilą znalazł w trawie, cisnął nimi w pole, a potem zaczął
rozbierać się dalej.
Wystraszona kobieta rzuciła się do ucieczki, on w te pędy
za nią, spowiadając się z poprzedniego wieczoru, aż nie
wiadomo kiedy pokonali drogę do jej chałupy. On sam, kiedy
było już po wszystkim, nie pamiętał, jakim sposobem zdołał
ją przekonać, żeby go wpuściła. Stał na zewnątrz jedynie
we własnych stringach, co w tych okolicznościach wyglądało
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nie najlepiej. Wpuściła go, ale tylko na ganek. Wystawiła
miednicę z zimną wodą, a kiedy się obmył, rzuciła mu jakieś
stare łachy po swoim nieżyjącym mężu, spodnie kazała
przewiązać sznurkiem, na głowę wcisnęła sfatygowany
mocno kaszkiet, a ze stodoły przyniosła gumofilce. Nie śmiał
protestować, wszystko wydawało się i tak o niebo lepsze
od tych damskich ciuchów i zimna.
— Ma pani w domu telefon? — zapytał nieśmiało,
pociągając nosem; miał nadzieję, że może uda mu się
zadzwonić do matki.
Kobieta roześmiała się, pokazując równy rząd białych
zębów, co było takim samym zaskoczeniem jak informacja,
że tu u nich, za rzeką nie ma ani prądu, ani telefonów. Poczuł
się, jakby odbywał podróż w czasie.
— To jak wy tu żyjecie? — spojrzał na nią zdumiony. —
Ani radia, ani telewizji?
— A po co to nam? Mało tu mamy roboty? Przynajmniej
u nas wszystko jest na swoim miejscu, a nie tak pokręcone jak
tam u pana, gdzie mężczyźni wyglądają jak baby, baby jak
wymalowane małpy; wczoraj takie cztery dobijały się po
nocy, coś krzyczały. Diabła by się człowiek prędzej
spodziewał, a tu, proszę… To one musiały pana tak urządzić.
— Nic nie odpowiedział, tylko pokiwał głową. — My nie
tęsknimy za wielkim światem, to on do nas włazi z butami,
i nic dobrego nie przynosi.
— Może to i prawda, ale jak ja mam się dostać do domu?
Sprawa nie przedstawiła się prosto. Gdyby nie myśl
o odwecie na stukniętych koleżankach z dzieciństwa,
z którymi od niedawna ponownie zaczął się spotykać —
w myślach przeklął wszystkie „nasze klasy” — chyba
umarłby ze wstydu.
Opłotkami, przez las, przeszedł kilka kilometrów, żeby
dość na przystanek PKS-u i dojechać do najbliższego
miasteczka — na więcej gospodyni nie dała mu pieniędzy,
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bo i sama chyba nie miała. Jak ludzie mogą tak żyć, nie
mieściło mu się w głowie. Upokorzeń, jakich doznał na
miejscowym posterunku policji, gdzie potraktowali go jak
pierwszego lepszego przybłędę, zamykając na kilka godzin
w areszcie za włóczęgostwo, do wyjaśnienia, nie życzyłby
własnym wrogom, dla których obmyślał bardziej
wyrafinowany plan, nie mając jednak nadziei na szybkie
wyjście, a zatem i na jego szybką realizację. Dopiero komórka
od młodego chłopaka, który siedział razem z nim, po hucznej
zabawie w remizie, uratowała mu życie. Zaalarmowana
matka postawiła na nogi komendanta wojewódzkiego policji,
przed którym miejscowy „szeryf” musiał się gęsto tłumaczyć,
a potem swoim służbowym polonezem odwieźć
domniemanego włóczęgę na dworzec kolejowy, kupić bilet
i wyekspediować do domu. Dał mu nawet hojną ręką
kieszonkowe na najpilniejsze potrzeby i na zgodę, żeby nie
chował urazy. Dzięki wyglądowi doktor Nowicki do końca
siedział w przedziale sam, a własna matka, która odebrała
go z pociągu, kazała mu iść kilka metrów za sobą.
W samochodzie zrobiła mu wykład na temat właściwego
prowadzenia się, tego, co sobie ludzie pomyślą, i jak syn
może wystawiać ją na śmieszność i szargać dobre imię ojca,
emerytowanego policjanta, który prowadzi teraz w mieście
szanowaną agencję ochrony. Jak on się dowie,
że wykorzystała jego kontakty, bo synalkowi zachciało się
przebierać w damskie fatałaszki, a potem odstawiać
włóczęgę, to chyba się z nią rozejdzie, i była prawie bliska
płaczu, ale szybko powstrzymała się, żeby dołożyć kilka
kolejnych gorzkich słów o nędznej zapłacie za trud, jaki
włożyła w wychowanie syna. Seria upokorzeń zdawała się
nie mieć końca, więc kiedy w nocnym sklepiku pod domem,
w którym zawsze robił spóźnione zakupy, usłyszał
od sąsiadki, przemiłej pani z parteru: „przesuń się, dziadu”
— między półkami z alkoholem, bo innej alternatywy
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na najbliższą noc nie widział — nawet się nie zdenerwował,
tylko zdjął kaszkiet, ukłonił się tak, żeby go rozpoznała,
i z butelką wódki, dumnie wyprostowany, stanął przy kasie.
♦
Koło dziewiątej mieszkańców ulicy poderwał ogłuszający
wstrząs. W powietrze wzbił się gigantyczny ciemnoszary
obłok. Był jak zapowiedź nadciągającej zagłady, chociaż po
nim nadal królowała leniwa atmosfera ostatnich ciepłych
chwil. Lato dobiegało jednak końca i rzeczywistość domagała
się, żeby poświęcić jej trochę uwagi. Heniek spojrzał przez
brudną szybę, ale w pierwszej chwili z pyłu spowijającego
okolicę, który nachalnie wciskał się w każdą szczelinę, nie
mógł niczego wyłowić. Odruchowo uderzył pięścią
w liszajowatą ramę okna, żeby je domknąć, ale ono postawiło
zdecydowany opór; zadzwoniły jedynie szyby, naigrawając
się z Heńka, a na jego dłoni niemrawo pojawiła się jedna
czerwona kropla, jakby ktoś podpalił krótki lont. Wściekłość
podeszła mu do gardła.
Z mroku wyłaniała się powoli postać kobiety. Na jej
nieruchomej twarzy malowało się znużenie. Tuż obok pełzł
ociężale wąż. Jego cielsko sunęło niespiesznymi zygzakami,
mimo to konsekwentnie pokonywało przestrzeń dzielącą go
od ofiary. Zaczął oplatać ją niczym liana, pulsował miarowo
rytmem jej serca, które kołysane jakby senną marą było
wolne od strachu. Wąż wydawał się miły w dotyku, otaczał
przyjemnym chłodem, więc można było odnieść wrażenie,
że zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa. Tylko oczy tej
kobiety stawały się coraz większe i większe, aż zaczęły
nabiegać krwią i pękać. Jasnoczerwone błyskawice rozsadziły
je z niebywałą siłą. Ada dopiero teraz zacisnęła powieki.
— Wynocha z mojego miejsca — Heniek gwałtownie
wyrwał dziewczynkę ze snu.
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Chwycił ją w swoje potężne łapy i postawił nieprzytomną na nogi. Dziewczynka zasłoniła twarz.
— Skurwysynu, zostaw to dziecko w spokoju! — matka
nadbiegła z pomocą.
Rzuciła się mężowi na plecy, żeby odciągnąć go od Ady.
W białej koszuli, która z powodu swojej zadziwiającej jak
na to miejsce czystości, wyglądała niczym wyrzut sumienia,
powiewając nią na podobieństwo flagi kapitulującej armii.
Bez problemów strząsnął z siebie tego żałosnego,
wojowniczego owada. Teraz kobieta zbierała się wolno
z podłogi, nie mając siły ani odwagi, żeby spojrzeć na córkę.
Wlepiła wzrok w ziemię, świeżo naniesioną na butach męża
— pachniała jeszcze poranną rosą.
— Weź, kurwa, tego bachora z moich oczu! Wygodnie się
tu wysypia, a ja muszę zapierdalać do późna w nocy.
Ada stała nieruchomo, bojąc się poruszyć. Twarz miała
dziwnie spokojną, jak gdyby była nadal tylko widzem tego
przedstawienia, przedstawienia odgrywanego na tyle często,
że już nie robiło na niej większego wrażenia. Kiedy tylko
Heniek spuścił z niej wzrok, ta zwinnym zwierzęcym susem
doskoczyła do drzwi i wymknęła się na zewnątrz.
Matka odetchnęła z ulgą. Po cichu poruszała ustami,
w których mełła jakąś modlitwę lub przekleństwo. Co jakiś
czas ukradkiem zerkała w stronę wielkiego obrazu
Najświętszej Rodziny wiszącego nad łóżkiem, jakby stamtąd
oczekiwała wybawienia. Heniek wyciągnął się ociężale
w ciepłej jeszcze pościeli. Jak zahipnotyzowana wodziła
wzrokiem za jego nogami, a właściwie dziwnymi butami,
z którymi prawie nigdy się nie rozstawał. Znieruchomiała,
nie śmiała poruszyć się, unieść głowy choćby o milimetr,
żeby ich oczy się nie spotkały. Zapach ziemi miał w sobie coś
z tęsknoty za wolnością.
— Chodź tu, ty głupia… — zagadał pokojowo, lubieżnie
cedząc słowa i wyciągając po nią rękę.
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Zośka skuliła się w sobie. Nastała chwila ciszy, w której
skazany próbuje się szczelnie zamknąć. Tę kruchą osłonę
przekłuło bezlitośnie brzęczenie muchy, kołującej tuż nad
głowami Zośki i jej męża. Heniek tylko splunął i wodząc
mętnym wzrokiem za intruzem, rzucił przez zęby:
— Ten dom to nie dom, to burdel, nawet mucha czuje się
tu bezkarnie.
Ślina powoli płynęła po nodze stojącego obok krzesła.
Nagle upadło z hukiem, przewrócone przez mężczyznę,
który poderwał się gwałtownie i zamaszyście przyciągnął za
ramię żonę.
— No matka, rozchmurz się… — Zanurzył swoje
szponiaste dłonie w jej miękkim, ciepłym ciele.
Tymczasem Ada obeszła dom dookoła, przedzierając się
przez opadający pył. Nabiegłe do oczu łzy próbowała
powstrzymać jedną ręką, a drugą torowała sobie drogę
między pleniącymi się dziko krzewami róż, ale to na niewiele
się zdało, bo potknęła się i skaleczyła w prawe kolano. Krew
popłynęła leniwą strużką. Dziewczynka na palcu przeniosła
na język kilka mdłych kropelek. Przez chwilę je smakowała,
aż jakiś zawód wykrzywił jej usta. Odgarniając sobie włosy
z twarzy, roztarła resztki krwi po policzku. Wyglądała jak
mały, zagubiony Indianin.
Weszła na niski murek i rozpłaszczyła nos na szybie.
Przetarła ją, chcąc zajrzeć do środka mieszkania, ale jej
ciekawość na dłuższą chwilę pochłonęła własna twarz.
Stroiła przedziwne miny, jakby naśladowała sposób
mówienia matki i ojca. Po chwili rozpoznała zarys pleców
matki, która dźwignęła się z łóżka i podeszła do miednicy
z wodą, żeby się obmyć. Z boku stał Heniek i zapinał
spodnie. Klepnął ją z zadowoleniem w tyłek, a zaraz potem
strzelił sobie z szelek i skierował się w stronę stołu pod
oknem. Ada na chwilę schowała się, ale niemalże
natychmiast zaczęła majstrować przy oknie, chcąc je uchylić.
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Słyszała, jak ojciec bierze coś ze stołu — po szeleście
domyśliła się, że to kiełbasa, owinięta w gazetę. Dziewczynka kucnęła, opierając się plecami o ścianę. Z wnętrza
domu doszły do niej słowa, zniekształcone przełykaniem
kolejnych kęsów:
— Ale tego bachora to trzymaj ode mnie z daleka, bo jak
człowiek wraca z pracy i na takie coś patrzy, to mu nawet
piwo, kurwa, nie smakuje! — Tu nastąpiła dłuższa pauza.
Dopiero po chwili Ada rozpoznała znajomy dźwięk
wpadającej do wiadra potężnej strugi porannego moczu. —
No, uśmiechnij się, cipuś — głos ojca brzmiał już
pojednawczo — aaa, jak wrócę, to się jeszcze zabawimy…
w tatusia i w mamusię.
Ada, jakby zapominając o tym, czego przed chwilą była
świadkiem, raźno zeskoczyła na dół. Nieopodal leżał patyk,
którym wczoraj wywołała w kałuży sztorm. Pochwyciła go i,
machając nim w takt tylko sobie znanej melodii, wybiegła
w podskokach na ulicę i przysiadła na krawężniku. Wkrótce
obok zjawił się Heniek. Spomiędzy zębów zaczął pracowicie
wydłubywać kawałki kiełbasy. Kątem oka z odrazą
spoglądał na córkę. Wreszcie pomógł sobie językiem
i splunął z obrzydzeniem na chodnik — tuż obok kaczych
łap, jeszcze świeżych, i do tego pod jego domem.
— Złodziejskie nasienie — mruknął pod nosem,
następnie podniósł łapy i cisnął nimi przed siebie.
Wylądowały prosto pod bramą nowych mieszkańców,
którzy niedawno tutaj się sprowadzili. Można by pomyśleć,
że takie świeże kacze łapy to ostrzeżenie albo groźba, albo
chociaż przejaw niechęci wobec nich, wyrażony w taki
niebanalny sposób, a nie — zwykłe ślady po kradzieży
drobiu. Czasem znajdowali rano własne śmieci wysypane
z puszki, po której ginął ślad, albo wypatroszone
opakowania po drobnym sprzęcie elektronicznym, jakby ktoś
z upodobaniem znaczył ich teren.
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Ada zupełnie nie zawracała sobie głowy Heńkiem, dla
niej w ogóle nie istniał, i zajęła się wnikliwym analizowa–
niem swojego kolana, aż z wysiłku język przekroczył granicę
wąskich ust. Teraz przypominała klauna — siedziała
w rozkroku, w za dużych butach matki, w piżamie
w baloniki i z szarą od pyłu twarzą, tu i ówdzie pociągniętą
zaschłą krwią. Trudno powiedzieć, czy była ładnym
dzieckiem, bo zawsze jakiś mniej lub bardziej istotny
problem czy głupkowaty uśmiech deformował jej twarz.
Z naprzeciwka zza firanki obserwowała całą tę scenę
Justyna. Kacze łapy w ogóle nie zrobiły na niej najmniejszego
wrażenia, może dlatego, że nigdy nie sprzątała śmieci sprzed
swojej bramy, uważając je za nieodłączny element
transformacji, jaki przechodziła ta okolica, a może w ogóle
ich nie dostrzegała, bo nie należały do jej świata. Mieszkała
tu od niedawna, ale wszyscy zdążyli już odnotować jej
obecność. W zasadzie starała się nie wtrącać, jednak czasami
wściubiała nos w nie swoje sprawy, zwracając jednemu czy
drugiemu sąsiadowi uwagę. Szczególnie zaś upodobała sobie
Adę i jej rodzinę. Obraz dziecka, bawiącego się w kałuży czy
w śmietniku, był dla niej równie egzotyczny jak filmowe
obrazy z życia dzikich plemion. Oglądała ten „serial”
z zaciekawieniem i odrazą. Nie potrafiła pojąć radości
dziewczynki, czerpanej z rozbryzgiwanego błota. Przychodziły jej wtedy na myśl zwierzęta, którym błoto dawało
konieczną ochronę przed ukąszeniami owadów i wysoką
temperaturą, ale szybko ganiła się za takie porównanie,
uważając je za wysoce niestosowne.
Gdy Heniek ulotnił się z ulicy, Justyna uznała, że może
spokojnie udać się do łazienki, zostawiając dziecko
uwięzione w świecie nieodgadnionej imaginacji. Zresztą
miała własne zmartwienia — mąż, przybrana córka, z którą
nie potrafiła się dogadać, nieco za duży dom jak na jej własne
potrzeby i ta okolica…
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Pod drzwiami łazienki wyraźnie ktoś się kręcił,
co natychmiast wprawiło ją nie tylko w stan dużego
poirytowania, ale i ekscytacji. Najbardziej lubiła być w domu
sama, wtedy wydawało jej się, że ma nad wszystkim kontrolę
i nic nieoczekiwanego nie może się przydarzyć, ale z drugiej
strony ten element niepewności sprawiał, że krew w jej
żyłach zaczynała żywiej krążyć. Ponownie usłyszała jakiś
szelest — odniosła wrażenie, że jest podglądana. Czym
prędzej wytarła się i założyła szlafrok. Na podłodze
w korytarzu widoczne były ślady czyjejś bytności — kawałki
wilgotnej ziemi, ale nim zdążyła się nad tym zastanowić,
zza drzwi Marysi dobiegł ją głos:
— Mateusz, już schodzę.
Z pokoju wybiegła dziewczyna, która za wszelką cenę
chciała udawać kogoś starszego i dojrzalszego. Tworzyło to
komiczny efekt, jakby ktoś zamiast iść prosto, ciągle potykał
się o wystające części garderoby. Kiedy przemknęła obok,
Justyna poczuła słodki zapach swoich perfum, trochę za
ciężki dla osiemnastu lat pasierbicy, ale umówiła się ze sobą,
że nie będzie zauważać takich drobiazgów — nie chciała
wywoływać kolejnych bitew pod sztandarem przywiązania
do rzeczy materialnych i to wyjątkowo banalnie
reprezentowanych przez rajstopy, kosmetyki, choć przy
bieliźnie — nie była już taka pewna, czy powinna nadal
zachowywać anielski spokój. Obie jednak, zwłaszcza kiedy
były same w domu, przestrzegały zawieszenia broni — więc
Marysia robiła, co chciała, a Justyna udawała, że tego nie
widzi. Ignorowały się i jednocześnie szukały sposobów, żeby
sobie dokuczyć. Kroczyły po dosyć cienkim lodzie, który tu
i ówdzie pękał od skrywanej nienawiści. Potrafiły się
kontrolować, ale napięta atmosfera przypominała raczej ciszę
przed burzą.
Kiedy Justyna poznała ojca Marysi, sądziła, że pokona
wszelkie przeszkody, jednak tego, że nie będzie mogła
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dogadać się z pasierbicą, nawet nie brała pod uwagę.
Tymczasem minęło kilka lat, a atmosfera wzajemnej wrogości
narastała. Można było odnieść wrażenie, że Marka to nawet
bawiło. Justyna czuła, że traci grunt pod nogami, że w jej
małżeństwie karty rozdaje osiemnastoletnia pannica, która
sama ze sobą nie może dojść do ładu i własną frustracją
zatruwa jej życie. Postanowiła czekać, ale przecież życie to
nie poczekalnia i do tego pusta.
— Spieprzaj stąd, zobacz, jak tu wygląda! — dziewczyna
fuknęła na psa.
Do jej kochanego psa „spieprzaj”? — Justyna stanęła
w bojowym rozkroku, gotowa ruszyć do ataku, ale w tym
momencie zobaczyła się w lustrze. Z rozpaczy zamknęła
oczy i zrezygnowana usiadła na łóżku. Zaczęła liczyć: „raz,
dwa, trzy — wdech, raz, dwa, trzy — wydech, raz, dwa…”.
I wcale nie to ją powstrzymało w miejscu, że była
niekompletnie ubrana, lecz widok stojącego przed nią
demona: ze zdeformowanym ciałem, wielką blizną na udzie
po oparzeniu, zmierzwionymi włosami i wściekłym
wyrazem twarzy. Gdyby popatrzyła choć przez sekundę
dłużej, jej włosy na pewno zamieniłyby się w węże, a oczy
przypominałyby rozżarzone węgle — taki malowniczy obraz
kobiety upadłej rozsnuwał kiedyś przed nią, i innymi
dziewięciolatkami przygotowującymi się do komunii, ksiądz,
tłumacząc istotę szóstego przykazania. Wydawało jej się,
że za chwilę zabraknie jej powietrza. Swoim wyglądem
zadawała kłam biblijnej przypowieści, że Ewę stworzył Bóg
z Adamowego żebra. „Szatański pomiot, szatański pomiot”
— dźwięczało jej w uszach, jakby to dziś mruczał ojciec na jej
widok, niepogodzony z faktem pojawienia się dziecka płci
żeńskiej. Każdy kiedyś wypowiedziany przez niego
„szatański
pomiot”
znajdował
natychmiast
swoje
ucieleśnienie na przegubach jej rąk. Wtedy też nie mogła
zaakceptować swojego wyglądu, ale teraz — przecież była
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panią swego losu i na pewno nikt nie może dojrzeć w niej
tego, co widział ojciec.
Pies, skacząc i piszcząc, domagał się codziennej porcji
czułości, ale Marysia zatrzasnęła mu drzwi przed nosem
i szybko pokonała drogę do furtki, gdzie czekał na nią
Mateusz, i nie oglądając się za siebie, opuściła plac
niedoszłego boju — czego nawet nie była świadoma. Bolek
zawył żałośnie na pożegnanie i zawrócił na piętro. Justyna
mechanicznie, nie odzywając się do niego ani słowem,
sprowadziła go na dół, gdzie wyrósł przed nią jak spod ziemi
Heniek. Stał oparty o futrynę i bezczelnie wlepiał w nią oczy,
dopalając papierosa. Pod jego spojrzeniem wyprostowała się,
a jej ruchy nabrały z pozoru tylko niewidocznej zalotności.
Działo się to jakby poza jej świadomością i gdyby tylko
zorientowała się, że to właśnie tak, a nie inaczej wygląda,
z pewnością zapadłaby się pod ziemię. W każdym razie
miała za swoje, a przecież Marek zawsze ją ostrzegał, aby nie
spoufalała się z byle kim, lecz ona — na przekór również
własnym przekonaniom — oficjalnie wyznawała zasadę,
że wszyscy ludzie są równi i dobrzy i należy ich traktować
jednakowo. Z powodu tych egalitarystycznych ekstrawagancji musiała znosić towarzystwo obmierzłego typa, który
pod jej dachem czuł się jak u siebie i zupełnie nie
przychodziło mu do głowy zapukać albo zadzwonić, jak to
zwykli czynić przyzwoici ludzie. Zresztą Justyna bardzo się
pilnowała, żeby nikomu nie dać odczuć, że nim gardzi albo
go lekceważy. Kiedy uchylił przed nią kapelusza, coś jak
grymas uśmiechu wpłynęło na jej twarz. W spojrzeniu
mężczyzny dostrzegła drwinę, co w tej sytuacji było
upokarzające. Zaczęła sama przed sobą usprawiedliwiać się,
dlaczego go tu jeszcze trzyma i znosi jego nachalną obecność
— że to z powodu Ady dawała mu zarobić, chociaż gdyby
chciała, to wiedziałaby, że dziecko nie może mieć z tego
korzyści, bo Heniek wszystko przepija. Zdarzało się,
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że, kiedy obserwowała go z daleka, wydawał jej się
innym człowiekiem — chodził wyprostowany, z rękoma
w kieszeniach, kłaniał się sąsiadom, zawadiacko nosił
kowbojski kapelusz, znał tu wszystkich i wszystko, miał swój
styl, ale w jej obecności… szkoda gadać!
— Dzień dobry, paniusiu, to co dzisiaj robimy? —
Zatopił natarczywe spojrzenie w jej dekolt; udała, że nie
widzi, ale pierś zafalowała jej żywiej.
— Mógłby pan skosić trawnik i powynosić wszystko
z szopy. — Na te słowa spojrzał na nią, jakby straciła rozum.
— Żeby ją wreszcie zburzyć, panie Henryku.
— Po co ją burzyć? Jeszcze mój ojciec ją stawiał — prawie
podniósł na nią głos. — Te róże szlag trafi — wskazał na
krzew oplatający niezgrabną, drewnianą konstrukcję w głębi
ogrodu.
— Nie ma rzeczy wiecznych, panie Henryku, a ta szopa
psuje mi widok — starała się panować nad głosem.
— Jak sobie paniusia życzy — machnął ręką na znak, że
właściwie wcale mu na tym nie zależy. — Ja bym to wziął
i puścił z dymem, po co to wynosić, burzyć…
— A drewno, nie przydałoby się panu na opał?
— Ja tu też nie będę wiecznie mieszkał — rzekł ze złością
i splunął sobie prawie pod nogi.
— No już dobrze, dobrze — starała się załagodzić
sprawę, ale widząc, że to na nic, dodała: — Proszę uwinąć się
z tym do mojego powrotu.
„Nie chcę go oglądać! Nie chcę go tu już widzieć!” —
wyło w niej gdzieś w środku, ale on stał nadal i bardzo
pieczołowicie rozcierał butem ślinę. Kiedy jednak nogę
z TYM butem niebezpiecznie zbliżył, żeby postawić na progu
(na JEJ progu!), zatrzasnęła drzwi z takim impetem,
że zaskoczony Heniek ledwo zdążył odsunąć stopę, żeby jej
nie stracić. Justyna oparła się o drzwi i chwilę nasłuchiwała.
Mamrotał coś pod nosem, potem doszedł do niej taki dziwny
[19]

dźwięk, przypominający ciurkającą z rynny wodę, i wreszcie
poszedł sobie wesoło pogwizdując.
♦
Przed miesiącem do nowo wybudowanego domu obok
Wejmanów sprowadził się Antoni. Po jednej stronie
rozpościerał się wielki plac budowy, a po drugiej trwały
resztkami sił przycupnięte drewniane, czynszowe kamienice,
na które już zapadł wyrok — tego ranka rozpoczęto je
systematycznie wyburzać. Z czasem tę dzielnicę dawno
przebrzmiałej
świetności
miała
zastąpić
elegancka
zabudowa. Skuszony taką wizją stał się jednym z pionierów,
zaprowadzających tu nowy porządek i wyznaczających
odmienny styl temu miejscu. Na razie jego jedynym
wkładem była cicha obecność, dla postronnych —
kompletnie niedostrzegalna. Wracał późnym wieczorem,
przesypiał pół dnia i niepostrzeżenie dla innych wymykał
się. Gdyby nie światła w oknach, w środku nocy, można by
sądzić, że tutaj jeszcze nikt nie mieszka.
Mimo to zdążył już poznać swoją sąsiadkę, którą od razu
zaklasyfikował do kobiet dość interesujących, chociaż
w ogóle nie w jego typie. Mroził go jej dystyngowany spokój.
Na myśl o niej przychodziło mu go głowy słowo
„akuratność” — bardziej nadawała się na matkę albo świętą,
niż na kochankę. Odniósł wrażenie, że Justyna niechętnie
zawiera nowe znajomości, ale to akurat pozytywnie
wpłynęło na atmosferę ich wzajemnych kontaktów.
Nawiązała się między nimi swoista gra. Im bardziej Justyna
wydawała się niedostępna, tym bardziej rozpalała jego
wyobraźnię. Prowadzili absurdalne w swojej banalności
konwersacje o pogodzie i bałaganie na ulicy. Normalnie ani
o niej nie myślał, ani nie prowokował spotkań, jednak, kiedy
już do nich dochodziło — zaskakujących, szybkich,
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przelotnych — nie chciał niczego spłoszyć, nie chciał
żadnych dwuznaczności czy aluzji. Oboje pilnowali się, żeby
nie posunąć się za daleko i nie zniszczyć czegoś, co, w jego
mniemaniu — a przecież miał duszę wrażliwego artysty —
bardzo ich ku sobie pociągało. Wszystko ma swoją cenę —
doskonale o tym wiedzieli, to znaczy Antoniemu wydawało
się, że Justyna myśli podobnie o nim, jak on o niej, i przede
wszystkim, że w ogóle jakieś refleksje na temat ich
znajomości posiada, ale tak mu się podobało uważać i tyle.
Do domu śpiącego malarza niczym letnia burza
wtargnęła Beata. Wniosła powiew rześkiego poranka i od
progu zawładnęła całą przestrzenią. Nie należała do kobiet
spokojnych i skromnych, żyjących potulnie w męskim cieniu.
Zdumiewała wszystkich wyjątkową odpornością na słowa
krytyki — rzadko się nimi przejmowała. Zachodziło nawet
podejrzenie, że do jej świadomości nie docierają żadne
uwagi, zwłaszcza te najbardziej kąśliwe, jakby miała wycięte
pasmo odpowiedzialne za ich odbiór. Trudno byłoby Beatę
czymś zaskoczyć, a już na pewno nie można było jej dotknąć.
Sama uważała się za rasową przedstawicielkę kobiet
wyzwolonych, samofinansujących się, ze wszech miar
samodzielnych i przede wszystkim władczych, dlatego nigdy
nie zrozumiałaby, że ktoś jej się opiera lub, co gorsza,
sprzeciwia.
Mimo swoich czterdziestu lat, a może właśnie dzięki nim
— niebywale atrakcyjna, nieco ekstrawagancka właścicielka
dobrze prosperującej galerii, jednej z nielicznych takich
w mieście. Nikt nie mógł zrozumieć, jak ona to robi.
Wyglądała trochę, jakby trafiła tu z innej epoki — wysokie,
sznurowane buty, bez względu na porę roku, kapelusz
z szerokim rondem, peleryna, zawiązywana na dużą
kokardę, i odrobinę za ostry makijaż. W jednej ręce trzymała
bukiet kwiatów i paczkę z ciastkami, a w drugiej parasol.
Energicznie położyła wszystko na stole i zaatakowała
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zasłonięte okna, wpuszczając oślepiający blask. Antoni
aż jęknął z wrażenia, żeby nie rzec — z bólu, z powodu
przeszycia światłem, i już wiedział, że dzisiaj dostał się
ponownie pod władanie despotycznej cesarzowej.
Znajdowali się w ogromnym pomieszczeniu, które
prawie w całości wypełniało jednopiętrowy dom, poza
kilkoma zakamarkami, na pierwszy rzut oka niedostrze–
galnymi. Na poziomie pierwszego piętra, wzdłuż ścian,
widoczna była balustrada. Na górę wiodły drewniane
schody, za którymi kryła się łazienka. Antoni na widok
zbliżającego się do jego piersi końca parasolki — „po diabła
jej ta parasolka, skoro jeździ samochodem” — ledwo
pomyślał, natychmiast poderwał się z łóżka i pomknął
za owe schody, gdzie czuł się w miarę bezpiecznie.
Tę rytualną pobudkę zapewniała mu przynajmniej raz
w tygodniu i dzięki temu mógł ujrzeć świat o dziesiątej rano.
Kiedy wrócił z łazienki, na stole parowała gorąca kawa
i zapraszały do porannej uczty świeże ciastka. Beata, gdy
tylko usiadł, dobrała się końcem parasolki do obrazu, który
stał na sztalugach za nią. Odsłoniła nieco rąbek płótna.
— Skończyłeś? — zapytała z przekąsem, bo znany był
ze swojego: „Będę żył długo, więc nie muszę się spieszyć.”
— Doskonała kawa…
— Nie udawaj. Pytam o obraz. Nic mi o nim nie
wspominałeś.
— Wymknęło się spod kontroli łaskawej pani — nie krył
zadowolenia — punkt dla mnie.
— Specjalne zamówienie?
— Może potrzeba serca? — odpowiedział wymijająco.
— Ty w miejscu serca masz sakiewkę, ostatnio chyba
pustą, nie uważasz? — Nie lubiła, kiedy się z nią bawił i nie
udzielał konkretnych odpowiedzi.
Antoni podszedł do obrazu, zerwał z niego prześciera–
dło i stanął dumny obok. Niestety, Beata nie okazała
[22]

należytego szacunku dziełu, nie wydała jęku zachwytu,
z czego wnosił, że jest na dobrej drodze, bowiem nigdy nie
wątpił w jej talenty menedżerskie, ale za jej dobry smak
i poczucie estetyki nie dałby złamanego grosza, zwłaszcza
za te śmieszne buty, w których wyglądała, jakby uciekła
z zespołu Mazowsze. Doskonale orientowała się, co i komu
na rynku dzieł sztuki można sprzedać, a nawet wcisnąć
od ręki, lubując się przy tym w kiczowatych wytworach
swoich stukniętych przyjaciółek, snobujących się na malarki
awangardowe.
— Nie podobają mi się jej oczy. Emanuje z nich coś
złowrogiego…, czy ja wiem, demonicznego? — spojrzała
z niedowierzaniem na Adama.
— Oczy jak oczy — rzucił na odczepnego, przełykając
łapczywie kolejny kęs ciastka.
— Chyba się w niej nie zakochałeś?
— Mylisz mnie z Pigmalionem — z upodobaniem mówił
z pełnymi ustami.
— Mówię o oryginale, nie denerwuj mnie — skarciła go
spojrzeniem.
— Ty i twoje domysły. Liczy się przecież sztuka, tak czy
nie? — Zadowolony rozparł się wygodnie w fotelu,
wycierając w podkoszulkę dłonie, lepkie od lukrowanych
ciastek.
— Mów, co chcesz, ale trzymaj się od niej z daleka —
w jej głosie dało się wyczuć nutę pojednania.
— Nie musisz mnie przeprowadzać przez jezdnię. Sam
doskonale widzę nadciągające niebezpieczeństwo.
— Proszę, proszę… A od kiedy to pan Casanova
angażuje się w związki emocjonalne z płcią piękną? —
uniosła się wyraźnie zirytowana jego napastliwym tonem.
— Starość płata różne figle, ale mogę cię zapewnić, mój
ty Cerberze, że wygląda to zupełnie niewinnie, jak zabawa
w kotka i myszkę… w przedszkolu.
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— W kotka? — żachnęła się — chyba w kocura, ale na
myszkę to ona nie wygląda. Nietoperzyca. Znam ją? —
zapytała po chwili milczenia.
— Punkt dla mnie! — Antoni wziął wisienkę z ciasteczka
i wykonał ruch, jakby chciał włożyć ją Beacie do ust. Kiedy je
otworzyła, cofnął dłoń. — Są rzeczy na niebie i ziemi,
na które nie masz wpływu — odezwał się niemal
pieszczotliwie, żeby tonem odrobinę zneutralizować napiętą
atmosferę.
— To już sobie wyjaśniliśmy. — Stanowczość słów
podkreśliła stuknięciem parasolki o podłogę, zostawiając
w nowych deskach, nie bez złośliwej satysfakcji, wgłębienie.
— A teraz bądź łaskaw mi tę panią przedstawić.
— Niegrzeczna dziewczynka. — Tym razem wisienka,
na znak pokoju, trafiła prosto do ust Beaty. — Mieszka obok
— wykonał ruch głową, wskazując kierunek. — Powinnaś
znać jej męża, to niezły muzyk, Marek Wejman.
— Aaa, Wejman, powiadasz. — Na jej twarz wpłynął
nieoczekiwanie rumieniec.
— Aaa — starał się naśladować jej nieco zaskoczony ton
głosu — trafiona, zatopiona.
— Nie tylko ty masz swoje słodkie tajemnice… —
Spuściła oczy, udając niewinne dziewczę.
— To aż tak droga pani się zaangażowała. — Przez cały
czas Antoni pieczołowicie karmił Beatę, która, było nie było,
jadła mu prosto z ręki, czym paradoksalnie dawała jasno
do zrozumienia, że nie traktuje go poważnie w sferze
związków damsko – męskich.
— Widzisz, cenię cię za spostrzegawczość, inteligencję
i ten czas przeszły. — Chwilę się zamyśliła. — Nie widziałam
go, odkąd się po raz drugi ożenił.
— Mhmm… — Antoni mruknął zachęcająco, nie chciał jej
przerywać, ale Beata nie była już skora do dalszych
wynurzeń.
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— Mógłbyś ich zaprosić do siebie i zaaranżować jakieś
spotkanie — przeszła do konkretów.
— Nie masz szczęścia, Mareczek wyjechał.
— To akurat wiem. Koncertuje za oceanem, ale niedługo
cały zespół wraca. Na twój wernisaż zdąży. — Podeszła do
stołu, sięgnęła po ostatnie ciastko i ugryzła kawałek. — Nie
omieszkam
go
zaprosić,
mógłby
być
osobiście
zainteresowany zakupem jednego z twoich obrazów. Czy
masz coś przeciwko temu? — Pokazała Antoniemu ostatni
kawałek ciastka, tak jakby dla odmiany teraz ona chciała go
nakarmić, ale zrezygnowała i ciastko wylądowało w jej
ustach. Niestety, było to o wiele za dużo jak dla niej i, mimo
że robiła, co mogła, od nadmiaru zaczęła się krztusić.
Rękoma dawała mu znaki, żeby jej pomógł, ale nie ruszył się
z miejsca.
— Sama słodycz… — mówił wolno, wygodnie rozparty
na krześle; bujał się na tylnych nogach i w najwyższym
stopniu był usatysfakcjonowany ironią losu, która zamknęła
Beacie usta. — Ani przez moment w ciebie nie wątpiłem, ale
to mój wernisaż i może sobie tego nie życzę. — Chwilę
jeszcze napawał się jej niekomfortową sytuacją, nim podał
paczkę chusteczek.
Beata wreszcie uporała się z feralnym ciastkiem, które
niemal w całości wylądowało w koszu na śmieci. Z tak
wielkim hukiem zamknęła szafkę, że natychmiast pozbyła się
negatywnych emocji, których unikała jak diabeł święconej
wody. Już całkowicie spokojna podeszła do Antoniego,
którego ironiczny uśmieszek w ogóle jej nie obszedł i,
wymierzając w jego pierś koniec swojej parasolki, rzekła:
— Wybacz, ale nie masz na to żadnego wpływu, nie
zapominaj, kto za to płaci!
Odwróciła się na pięcie z zamiarem natychmiastowego
opuszczenia domu. Niestety, potknęła się o jakieś pudło,
które śmiało stanąć na jej drodze, i, mimo że przed chwilą
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była tak spokojna, że mogłaby z detalami omówić przebieg
własnego pogrzebu, wpadła w stan najwyższej irytacji.
— Kiedy ty wreszcie zaczniesz mieszkać jak człowiek?
Tak jak z tą przeprowadzką, radzisz sobie z całym swoim
zasranym życiem, do tego na moim łaskawym garnuszku. —
Wzięła oddech. — I jeszcze fochy stroi, pieprzony malarzyna!
Antoni spokojnie wstał i po raz drugi tego ranka
skierował się do łazienki, zza drzwi której wkrótce popłynęła
brawurowo wykonana „Aria z kurantem”. Beata przez
chwilę jeszcze unosiła się na fali gniewu, aż ze zdumieniem
odkryła, że nikt jej nie słucha. Podeszła do obrazu i na koniec
rzuciła wizerunkowi Justyny prosto w oczy:
— No, kochana, tak się nie będziemy bawić. Pa, skarbie!
♦
Justyna już w drzwiach wejściowych do szpitala poczuła ten
charakterystyczny zapach bezimiennego strachu, środków
dezynfekcyjnych i starzyzny. Natychmiast skierowała się
do rejestracji, gdzie miał czekać na nią doktor Nowicki, jej
szkolny kolega. Właściwie była na niego wściekła, że musiała
tu przyjść, jakby nie mógł umówić się z nią u siebie
w gabinecie, chociaż po tej ostatniej eskapadzie za miasto,
z której, jak donosiły przyjaciółki, wrócił jakiś odmieniony,
i tak powinna się cieszyć, że w ogóle chce z nią rozmawiać.
Z drugiej strony z takim rozrzewnieniem mówił o tęsknocie
za bliskim kontaktem z przyrodą, o poczuciu wolności, jaki
ona daje, że w zasadzie sam sprowokował ten niewinny żart.
Żeby on wiedział, jak trudno było po nocy znaleźć to miejsce,
o którym słyszały w telewizji, że ludzie żyją tam bez prądu,
zupełnie odcięci od świata, a potem się stamtąd wydostać.
Jakaś strachliwa babina znakami krzyża odpędzała je
od swoich drzwi. Stała ze świeczką w oknie, a kiedy nie
zniknęły, udała się po obraz z Matką Boską, którym
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pomachała im przed nosem. Poddały się i jakoś odnalazły
drogę.
— To stoi pani w tej kolejce czy nie?! — ponagliła ją
zdenerwowana kobieta, z wyglądu pracownica dawnej
fabryki. Justyna unikała kontaktu z takimi ludźmi, mierzili ją
swoją obcesowością. Uważała, że to, co jest dobre dla nich,
nie może być dobre dla niej.
— Proszę — ustąpiła jej miejsca i odeszła na bok, żeby nie
mieszać się z tłumem, chociaż o tej porze nie było to proste,
bo szpital przeżywał najazd chorych. Przesuwali się teraz
przed nią, napawając ją strachem i obrzydzeniem. Nie
wyobrażała sobie, że mogłaby na dłużej przebywać w takim
miejscu, a nawet zaczęła się zastanawiać, czy Nowicki
to wystarczająco dobry lekarz, skoro tu pracuje i na co dzień
ma do czynienia z tymi ludźmi.
— Jak zwykle elegancka — nadszedł wreszcie
uśmiechnięty mężczyzna, który kazał jej tak długo czekać,
jakby była zwykłą pacjentką, na szczęście szarmancko
pocałował ją w rękę i dodał: — i czarująca. — Nie dając dojść
jej do słowa, poprowadził prosto do szpitalnego bufetu.
— Szpitalna kuchnia znana jest ze swoich specjałów. Przede
wszystkim dieta. Że nie przytyjesz, gwarantuję.
— Nie, dziękuję. W szpitalu tracę apetyt — próbowała go
powstrzymać przed przekroczeniem progu bufeto –
poczekalni. — Co słychać w mojej sprawie? — Stanęła i nie
chciała iść dalej.
— Nie będziemy chyba rozmawiać na korytarzu. Prawdę
mówiąc, od wczoraj nic nie jadłem i jestem głodny, a po
ostatniej eskapadzie mam wilczy apetyt — spojrzał na nią
znacząco. — Przecież lubisz mi towarzyszyć. Jakaś mineralna
na pewno się znajdzie. Ja stawiam, dzisiaj jestem przy forsie.
— Wdzięczna pacjentka? — wyrwało się Justynie.
— Jesteś ostatnią osobą, którą podejrzewałbym
o złośliwość — Nowicki nie krył swojego rozczarowania.
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— Wybacz mi, ale się niecierpliwię. Czy możemy przejść
do rzeczy? — ponaglała przepraszającym tonem.
— Ktoś ci się od dłuższej chwili przygląda, czy jesteś tu
jeszcze z kimś umówiona? — Justyna podniosła głowę i nieco
spłoszona podążyła za jego wzrokiem, ale nikogo nie
dostrzegła. — Poszedł sobie, może to przypadkowy
przechodzień. Wiesz, ja bardzo cię lubię, ale od kłopotów
wolę trzymać się z daleka. — Spojrzał na nią wymownie,
marszcząc wysokie czoło.
— Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że ktoś mnie
obserwuje — Justyna nad wyraz szybko połknęła haczyk.
Dobrze wiedział o jej obsesji, nie tylko tej, zresztą znali się jak
łyse konie. — Nie wiem, czy nie poprosić twojego ojca o jakąś
ochronę.
Kiedy żył jej ojciec, chodziła ze wzrokiem wbitym
w czubki butów. Tak się do tego przyzwyczaiła, że z czasem
zaczęła sobie wyobrażać różne historie, których akcja
rozgrywała się na tej niewielkiej powierzchni. Na to
wspomnienie przez jej twarz przemknął ledwo dostrzegalny
grymas. Ojca widywała rzadko, bo wiecznie miał jakieś
narady partyjne, które bez niego nie mogły się odbyć. Mimo
to ani na moment nie zapominała, czyją jest córką. Matka
codziennie robiła jej wykłady, jak się ma zachowywać, żeby
nie przynieść ojcu wstydu, więc Justyna wolała gdzieś się
ukryć i nie zwracać na siebie uwagi. Mimo to wydawało jej
się, że na każdym kroku ktoś ją śledzi, poddaje ocenie
i z gotowym sprawozdaniem leci do gabinetu przewodniczącego. A kiedy ojciec wracał do domu, a wracał
zazwyczaj wściekły, robiła szybki rachunek sumienia,
zastanawiając się, czym znowu go rozgniewała.
Kiedyś postanowiła zdemaskować mitycznego donosiciela. Po tygodniowych obserwacjach doszła do wniosku,
że jest nim na pewno nauczyciel wychowania fizycznego.
Drwiąco uśmiechał się na jej widok, ciągle zaczepiał ją jakimś
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niestosownym żartem — miała wrażenie, że ją egzaminuje,
że chce sprawdzić, jak ona daje sobie radę, kiedy ktoś ją
zaczepia, a do tego wypowiadał się niepochlebnie o niej i o jej
ojcu. Pamięta jak dziś, kiedy nauczyciel znienacka podszedł
do niej od tyłu, klepnął ją mocno w plecy, z właściwym
wuefmenom wyczuciem, i nieco piskliwym głosem zaskrzeczał:
— Wyprostuj się mała, bo jednego garba to już masz…
Nie zdążył powiedzieć już nic więcej, bo mała Justynka
odwinęła się z takim impetem, uderzając go łokciem prosto
w przyrodzenie, że ten, najpierw na dłuższą chwilę zgiął się
w scyzoryk, a potem, zaciskając zęby z bólu, wziął ją
za kołnierz i śmiejącą się od ucha do ucha zaprowadził do
wystraszonej pani dyrektor.
Nie pamięta już szczegółów, ale nauczyciel stracił pracę.
Po cichu mówiono, że za dobieranie się do uczennic. Ona
zmieniła szkołę i przeszła intensywny kurs nabierania
pewności siebie — tutaj chodziły dzieci wszystkich
ważniejszych oficjeli w mieście i nauczyły ją, jak można
z tego korzystać i widzieć dobre strony tej sytuacji. No,
w każdym razie Justyna swoją manię prześladowczą
zakopała głęboko w podświadomości i nie dopuszczała
do tego, żeby ujrzała światło dzienne. Dla większego
bezpieczeństwa do domu wracała coraz później, z ojcem
prawie w ogóle się nie widywała, więc i poziom optymizmu
zdecydowanie jej się podniósł.
Poczuła, że dawne lęki zaczynają wracać. Rzeczywiście
i jej wydawało się, że ktoś za nią chodzi, ale otwarte
przyznanie się do tego, nawet przed sobą, uznałaby za jawny
objaw rozwijającej się choroby psychicznej. Czuła, że wpadła
w pułapkę własnej wyobraźni.
— Jakiś przystojny bodyguard z pewnością się znajdzie,
żeby nikt naszej Justynie nie zrobił krzywdy — doktor kuł
żelazo, póki gorące.
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— Wiesz co, zapomnij, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to głupi pomysł.
— Za ładną kobietą niejeden się obejrzy, nie można mieć
do nikogo pretensji — Nowicki bawił się sytuacją.
— To pierwsza dobra nowina, ale wiesz, że nie po to
przyszłam.
— Na pewno na nic się nie skusisz? — lekarzowi w
ogóle się nie spieszyło. — Może ci coś przynieść?
Zostawił ją na krótko samą, zdawał się flirtować
z kobietą w bufecie, widziała, jak oboje się śmieją, a kiedy
wreszcie wrócił do stolika, rozpromieniony, z talerzem
parującej grochówki, zaczęła ponownie żałować, że tutaj się
z nim spotkała.
— To kiedy?! — ponaglała go.
— Kiedy, kiedy, kiedy? Daj człowiekowi pracy najeść się,
bo z sił opadnie, poza tym, co nagle, to po diable.
— Czy coś jest nie tak?
— Pacjent im mniej wie, tym lepiej… — Przełykany kęs
na chwilę powstrzymał jego słowa.
— Zostaw tę filozofię dla kogoś innego — powiedziała
głośno, ale napięta twarz informowała: „Udław się dupku tą
zupą, wcale nie jest mi do śmiechu.”
Na domiar złego do stolika podeszła sprzątaczka i,
niewiele myśląc i patrząc, przejechała Justynie mopem
po nogach.
— Weźmie te nogi, ogarnąć muszę — wysepleniła.
Justyna zamknęła oczy i głośno zaczęła liczyć do
dziesięciu. Kiedy je otworzyła, sprzątaczka nadal stała obok
i próbowała umówić swoją sąsiadkę, dobrą kobietę, tylko
taką niezaradną, na wizytę, poza kolejnością, do doktora.
Później rozgadała się o swoich bólach w dole brzucha, aż, nie
wiadomo kiedy, usiadła nieproszona przy ich stoliku,
a Nowicki… spokojnie kończył zupę. Justyna zaczęła się
nerwowo kręcić, jakby siedziała na rozżarzonych węglach.
[30]

— Niech się pani nie denerwuje — sprzątaczka wreszcie
zwróciła na nią uwagę. — Ale doktor to taki dobry człowiek,
to se pomyślałam, że może mi nie odmówi.
Justyna wstała i odeszła od stołu, bo ta obca kobieta
zaczęła ją drażnić. Nowicki ruszył za nią, zatrzymał ją już
na korytarzu:
— Nie będę więcej znosić tych upokorzeń, to miejsce
działa mi na nerwy.
— Uspokój się, bo ktoś pomyśli, że robisz mi scenę
zazdrości. — Objął ją ramieniem.
— Mam być zazdrosna o tę babę? — Wyrwała mu się.
— To jak chcesz, ja się napraszał nie będę — tym razem
Nowicki gotów był odejść.
— W porządku — Justyna szybko zreflektowała się. —
Tylko nie każ mi więcej przychodzić do szpitala. Wiem, że
zrobiłeś to specjalnie — mówiła, patrząc mu prosto w oczy.
— Człowiekowi, który przypadkiem trafia do aresztu,
różne zwariowane pomysły mogą przyjść do głowy.
Usiedli obok siebie na ławce. Justyna wzięła jego rękę
w swoje dłonie, jakby tym gestem chciała przeprosić
za kapryśne zachowanie, ale jeszcze bardziej za nocną
eskapadę za miasto.
— Jeśli tak, to jutro rano u mnie, tylko bądź na czczo —
wyszeptał jej do ucha. — Będę czekał.
— Dziękuję. Gdybym nie kochała Marka, miałbyś ze mną
kłopot. — Objęła go za szyję i przywarła do niego mocno,
jakby chciała zagłuszyć własne lęki i wyrzuty sumienia.
— Gdybyś go naprawdę kochała… — nie dokończył,
jakby zapomniał, co chciał powiedzieć, za to skrzywił się jak
na widok starego kotleta i gwałtownie odsunął ją od siebie.
Justyna obejrzała się, żeby sprawdzić, kto tak nieoczekiwanie wpłynął na zmianę w zachowaniu doktora. Na
końcu długiego korytarza stała niepozorna dziewczyna,
która nie wyglądała nawet na pielęgniarkę.
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— Czy wam lekarzom jest naprawdę wszystko jedno,
z kim idziecie do łóżka? — zapytała z dezaprobatą w głosie.
— Też mi się ekspert znalazł — żachnął się.
Nagle Justyna rozpłakała się, wprawiając Nowickiego
w niemałe zakłopotanie. Spojrzał na nią wymownie,
z wielkim znakiem zapytania w oczach.
— Nie patrz tak na mnie, przecież nie jestem
morderczynią… — wyjąkała, zanosząc się cichym szlochem.
Po chwili jednak uspokoiła się, ale jakiś rodzaj zaciętości
wyostrzył rysy jej twarzy. Zimnym wzrokiem zmierzyła
Nowickiego i bez słowa, tylko ruchem ręki, pożegnała się
z nim, jednocześnie powstrzymując go przed jakąkolwiek
reakcją.
Wyszła energicznie na ulicę, owiał ją ciepły wiatr, słońce
przypiekało coraz mocniej, jakby lato ociągało się
z odejściem. Chciała jak najszybciej opuścić to miejsce,
chociaż nigdzie się nie spieszyła, zresztą jak zwykle. Losy
świata w najmniejszym stopniu nigdy od niej nie zależały,
co w chwilach słabości miała sobie do zarzucenia. Inni
dokądś pędzili, podejmowali decyzje, rozwiązywali
problemy, a ona tylko udawała, że już za najbliższym rogiem
czeka ją coś niesłychanie ważnego. Szybkim krokiem
pokonała drogę na parking, gdzie z łatwością odnalazła swój
samochód. Oczywiście był tam, gdzie go zostawiła —
poczuła się trochę zawiedziona, bo to wyraźnie dowodziło,
że tak naprawdę nikogo nie obchodzi, natomiast obawy,
że ktoś ją śledzi, są jedynie jej czczym wymysłem. A przecież
zaczęła nawet wyobrażać sobie tego kogoś, mnożyć powody,
dla których to robi, czuła się już niemal jak główna bohaterka
serialu kryminalnego. Chciała tylko dostać jakiś znak,
że chociaż w części się nie myli.
Matka od śmierci ojca wiecznie dopominała się o wnuka,
najwyraźniej wierząc w reinkarnację. Opętana myślą, że tą
drogą jej mąż powróci na ziemię, chodziła ukradkiem
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do kościoła i spędzała dużo czasu na modlitwie. Jednak
Justyna widziała to inaczej. Wymodlony przez matkę
potomek płci męskiej w ogóle nie wchodził w grę,
a dziewczynka? Sama kiedyś nią była i to już wystarczający
powód, żeby nie powoływać kolejnych istnień na ziemię.
Poza tym dla niej posiadanie dziecka wiązało się raczej
z banalną przyziemną codziennością, która z całą pewnością
w oczach ludzi zmieniłaby ją w „mamuśkę”. Nienawidziła
tego słowa. Na myśl o tej ważnej społecznie roli zrobiło jej się
niedobrze. Woda wypita w tym ohydnym, jak o nim myślała,
szpitalu na pewno jej zaszkodziła. Na szczęście
zwymiotowała, nim zdążyła otworzyć drzwi do samochodu.
Nieprzetrawione śniadanie upstrzyło czubki jej nowych
butów. Ostrożnie wyjęła z nich nogi i sprawnie, nie dotykając
chodnika, wsiadła do samochodu. Chwilę rozważała, czy aby
na pewno powinna tutaj je zostawić (głodujące dzieci
w Afryce, niedożywione w kraju…), przecież tyle ją
kosztowały (za elegancję i wygodę gotowa była zapłacić
każdą cenę). Trochę jej było żal, bo przywiozła je sobie
z Francji, ale przynajmniej będzie dobry powód, żeby jeszcze
w tym roku pojechać na zakupy. Wreszcie zatopiła się
z uczuciem ulgi w wygodnym fotelu i znowu doznała tego
dziwnego wrażenia, że ktoś ją śledzi. Spojrzała dyskretnie
w boczne lusterka, jednak nikogo nie zauważyła. Kiedy
bosymi stopami dotknęła pedału gazu, chciała jeszcze cofnąć
swoją decyzję o pozostawieniu butów na parkingu, ale
na samą myśl o tym pusty żołądek zaprotestował falą
ostrzegawczych skurczów.
♦
Tego dnia Marysia wcześnie skończyła lekcje. Od kilku
tygodni trwał nowy rok szkolny i zaczynał nabierać rozpędu.
Pozostawiał uczniom coraz mniej wolnego czasu, więc z tym
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większą przyjemnością sycili się wolnością i ostatnimi
letnimi promieniami słońca, bo wkrótce miał ich pojmać w
swoje żelazne obręcze i hartować w ogniu nauki przed
nadciągającą niczym gradowa chmura maturą.
— Niebawem rozpoczyna się nowa era w moim życiu,
Justyna będzie mogła mnie pocałować w tyłek. — Marysia
wykonała przed szkołą ku uciesze swoich koleżanek taniec
zwycięstwa nad siłami, które do tej pory pętały jej życie. —
Wolność, wolność, wolność… — zachłystywała się tym
słowem.
— Nie zapominaj, że czeka cię matura — Anka
próbowała ją ostudzić.
— Matura przy niewoli domowej to pryszcz! —
oświadczyła dobitnie Marysia.
— Konflikt pokoleń to klasyka, więc nie kreuj się na
pierwszą męczennicę, przed tobą były ich tysiące —
dorzuciła inna.
— Co mnie to obchodzi, dla mnie ja jestem
najważniejsza.
— Poniedziałek — ja, wtorek — ja, środa — ja… —
zażartowała koleżanka, cytując początek Gombrowiczow–
skiego Dziennika.
— Czy to trening przed maturą, wy nie macie innych
zmartwień?! — obruszyła się Marysia.
— I kto to mówi, pierwszy kujon w naszej pieprzonej
budzie — podsumowała ją Anka.
Marysia już ich nie słuchała, bo zauważyła siedzącego na
murku Mateusza. Była zadowolona, że przyszedł
punktualnie, chociaż z drugiej strony — ta jego przewi–
dywalność...
— Ładnego mam chłopaka? — bardziej stwierdziła, niż
zapytała.
— A co, on w konkursie piękności startuje? — mruknęła
Anka do oddalającej się koleżanki.
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— Może być wasz, ale dopiero po moich urodzinach! —
odkrzyknęła do nich, stojąc już przy Mateuszu.
Przez chwilę przyglądała mu się z uwagą i z
zadowoleniem stwierdziła, że jest wyjątkowo przystojny,
z tym że tego dnia wszystko wydawało jej się lepsze
i piękniejsze, no może poza samą macochą, ale ona od kilku
dni stała się zupełnie nieszkodliwa. Marysia uznała, że jego
twarz idealnie nadawałaby się na reklamę drogich papierosów. Na powitanie odcisnęła na jego zaskoczonych
wargach namiętnego całusa, obserwując kątem oka,
czy zrobiła na koleżankach należyte wrażenie. Kiedy uznała,
że nasyciły się już wystarczająco tym widokiem, pokiwała
do nich ręką i pociągnęła chłopaka za sobą.
— Zgłupiała kompletnie. Dorosłość na mózg jej się
rzuciła. — Anka jeszcze popukała się znacząco w czoło
i razem z Moniką pomaszerowały w przeciwnym kierunku.
♦
Ada chodziła po gruzach zburzonej kamienicy i oglądała
porzucone przedmioty. Zauważyła przywaloną deskami
nóżkę, na widok której przekręciła głowę, w czym przypo–
minała wróbla, zahipnotyzowanego upojną zielenią kocich
oczu. Po chwili jednym susem doskoczyła do tego
fascynującego odkrycia, i ostrożnie zaczęła odgarniać gruz,
aż w końcu ukazała się zwykła szmaciana lalka. Zawód
odmalował się na twarzy dziecka, ale mimo to wzięła ją
na ręce i z czułością coś do niej wyszeptała. Odeszła kilka
kroków i przysiadła na wielkiej, drewnianej, nadpalonej
belce. Wypróbowała, czy lalka potrafi chodzić, ale długie,
wiotkie nogi uginały się pod nią i wypuszczona z rąk
upadała. „Nie uciekniesz mi — dziewczynka powiedziała do
niej i najmocniej, jak tylko potrafiła, zasupłała jej nogi i ręce.
— Teraz będziesz tylko moja.”
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Nieopodal na ulicy w nabożnym milczeniu stało kilku
mężczyzn, czasem tylko któryś przestępował z nogi na nogę,
zdradzając pewną niecierpliwość, albo zerkał w stronę Ady,
jakby oglądał nieciekawy film. Ustawili się półkolem,
formując coś na kształt kolejki, którą zamykał rudy, kudłaty
kundel. Pies czujnie rozglądał się, pełniąc rolę strażnika.
Czekali przed furtką, prowadzącą do jednego z ostatnich
starych domów, w którym jeszcze ktoś mieszkał, o czym
świadczyły firanki i kwiaty w oknach, ale właściciela
najwyraźniej nie było. Ten adres od lat cieszył się na ulicy
największym powodzeniem, niemal sławą. Ciągle ktoś tu
zaglądał i z wielkim szacunkiem, bez unoszenia głosu
zwracał się do gospodarza, niejakiego Flachy. Tu krzyżowały
się drogi mieszkańców całej okolicy i zawsze panował spokój
i idealny porządek (podwórko uprzątnięte, dwa murowane
garaże w głębi, deski na domu starannie połatane papą
i kawałkami blachy, plastikowa beczka pod urwaną rynną),
dlatego zachodziło podejrzenie, że jakimś cudem ten
pegieemowski budynek uniknie rozbiórki i ocaleje jako
łącznik między dawnym a nowym światem.
— Zmykaj stąd, mała, bo ci się jeszcze coś stanie. Pod tą
kupą gruzu nikt by cię nawet nie usłyszał! — huknął na Adę
Flacha, który pewnym krokiem zmierzał do swojego domu.
Uśmiechnął się szeroko na widok oczekujących go
klientów, czym dał sygnał do lekkiego ożywienia w półkolu,
natomiast pies ruszył ku niemu, radośnie merdając
szczątkowym ogonem. Następnie, zamiast karnie wrócić na
miejsce, pogonił Adę, doskakując raz po raz do lalki.
Dziewczynka odruchowo schowała ją za siebie, ale i tam
lalka nie była bezpieczna, więc wybiegła na jezdnię, jakby
w nadziei, że ktoś ją zauważy i ocali. W końcu Flacha
zagwizdał na psa i przywrócił go do szeregu.
Justyna na szczęście jechała wolno i już ze sporej
odległości dostrzegła grupę ludzi, co na tej ulicy do rzadkości
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nie należało. Właściwie przez cały dzień ktoś tu stał, ktoś
kogoś prowadził, kobiety pomstowały na mężczyzn,
mężczyźni, ignorując je, skrzykiwali się na jednym lub
na drugim rogu. Czasem dołączała do nich dobra znajoma,
wtedy podążali za nią jak psy za suką, prężyli krok, ustalali
hierarchię ważności — ten najważniejszy trzymał się najbliżej
kobiety — aż razem przepadali w czyimś domu. Wtedy ich
dzieci wyprowadzały się na podwórko, czasem pozostawały
tam do późna w nocy, a nawet do rana.
Starzy mieszkańcy doskonale się znali, a nowi
przemykali się samochodami i starali się nie wchodzić im
w drogę. Justyna jednak musiała się zatrzymać, żeby nie
potrącić Ady. Nikt ze stojących mężczyzn nie zareagował.
Patrzyli na to z obojętnymi minami, jakby byli zahipnotyzowani. Heniek, który stał obok, nawet nie drgnął, gdy pisk
opon zmącił przedpołudniową ciszę. Samochód zatrzymał
się tuż przed Adą; zaskoczona wypuściła lalkę.
— Rusz się i do domu! — warknął, ale dziewczynka stała
nadal.
Justyna wysiadła z samochodu, podniosła lalkę i podała
ją Adzie.
— Mógłby się pan czasem zainteresować własnym
dzieckiem — powiedziała z wyrzutem do mężczyzny.
W odpowiedzi usłyszała męski rechot i ujadanie psa.
Niezrażona tym wzięła Adę za rękę i podprowadziła do ojca,
chociaż dziewczynka stawiała wyraźny opór.
— Ludzie ją nauczą rozumu, jak matka nie potrafi, pani
się nie martwi — odezwał się autorytatywnie Flacha. —
Niech poznaje życie od małego. Twardym trzeba być —
stanął na baczność.
Mężczyźni zgodnie pokiwali głowami. Poczuła od nich
kwaśny odór alkoholu i smród tanich papierosów.
— Pani spojrzy na nas. — Dzidek powiódł dookoła
dumnym wzrokiem. — Nic tak nie wychowa jak ulica. Też
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mam takiego śmierdziela, to codziennie mu mówię, że jego
dom jest tu, na ulicy. Spierdala zasraniec, aż się kurzy, nawet
pasa nie muszę ściągać.
— Skończył pan robotę na dzisiaj? — zapytała Heńka,
ignorując tym samym jego towarzysza.
— U mnie robota pierwsza, ktoś musi tyrać na te
darmozjady. A od pilnowania bachorów to ja nie jestem —
dodał jakby na swoje usprawiedliwienie.
Justyna udała, że nie słyszy i z jeszcze większą
starannością przystąpiła do czyszczenia Adzie twarzy, jakby
wraz z usuwanym brudem chciała pozbyć się całej ulicznej
ohydy. Dziecko skrzywiło się, sygnalizując gotowość
do płaczu.
— I co pani, kurwa, robi! To mój dzieciak! — Heniek
doskoczył do Justyny.
— To niech go sobie pan, do cholery, pilnuje!
Popchnęła w jego stronę Adę, która potknęła się i omal
nie przewróciła. Dziewczynka stanęła, wykrzywiła usta
w podkówkę, ale przed płaczem powstrzymywał ją widok
chusteczki z charakterystycznym kwiatowym wzorem, którą
Justyna trzymała w dłoni — pamiątka po ojcu. Kiedyś
specjalnie zamówił dla niej sześć takich, ręcznie haftowanych. Ocalała ta jedna.
Dopiero w tym momencie Justyna zauważyła, że nie ma
na nogach butów, a właściwie po minach ulicznych żuli
zorientowała się, że coś z nią nie tak. Poczuła się jak we śnie,
w którym idzie nago odprowadzana ciekawskimi
spojrzeniami, pod którymi ze wstydu ugina się jak pod
pręgierzem.
— Tak od rana — Flacha cmokając z podziwu pokręcił
głową. — Wy, kobiety, to macie zdrowie.
Każde jego słowo wywoływało wśród mężczyzn
poruszenie, więc i tym razem charkotliwym śmiechem
wyrazili uznanie dla swojego niekwestionowanego przewo[38]

dnika — wszystko działo się zupełnie jak w greckim teatrze.
Justyna chciała stąd uciekać, ale jednocześnie nie mogła się
ruszyć.
— I jeszcze samochodem jeździ taka jedna z drugą —
wtrącił swoje trzy grosze Dzidek. — Po wóóódzi to najlepiej
się pierdoli — w domu! A na ulicy — tu zrobił efektowną
pauzę, żeby koledzy nadążyli — to tylko kurwy przygód
szukają.
Już mieli się ponownie roześmiać, kiedy Flacha odezwał
się tonem nawołującym do posłuchu:
— Panowie, wśród nas jest kobieta.
Natychmiast zamilkli i wrócili do szeregu. Justyna
ocknęła się. Ze zdenerwowania nie mogła trafić z powrotem
do samochodu. Najpierw, najszybciej jak potrafiła, wsiadła
od strony pasażera, a potem wściekła na cały świat, który
został stworzony chyba jedynie po to, żeby zohydzić jej życie,
obtańcowała wóz od przodu i wreszcie zajęła miejsce
za kierownicą. Teraz już nikt nie mógł zobaczyć, że nie ma
butów na nogach, więc odetchnęła z ulgą i odzyskała jako
taką równowagę. Ruszyła z piskiem opon, zostawiając
za sobą Adę i tych wszystkich bezimiennych, bezzębnych
troglodytów, na których skazała się, kupując działkę w takim
zakazanym miejscu. Nie zauważyła, kiedy minęła narożną
kapliczkę, postawioną, żeby strzegła kobiety przed
niespodziewaną śmiercią. Ilekroć ją mijała, zawsze po cichu
musiała się chociaż przeżegnać, żeby, tak na wszelki
wypadek, odstraszyć złe moce. Powstał nawet komitet
obrony kapliczki, który z kolei ją miał strzec przed
zrównaniem z ziemią, bo, jak głosiła miejscowe legenda,
wraz z jej zburzeniem, na mieszkańców spadną wszystkie
plagi. Justyna, odkąd tu zamieszkała, przywróciła jej
należyty prestiż poprzez dostarczanie świeżych kwiatów
i zapalanie świeczek, zawsze w jakiejś tylko sobie znanej
intencji.
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Zupełny spokój odzyskała dopiero pod swoim domem.
Wyczerpana oparła ramiona i głowę na kierownicy. Dopiero
teraz pomodliła się, więc kiedy usłyszała pukanie w szybę
samochodu, to tak jakby Ktoś Stamtąd dał jej znak. Uniosła
wzrok w modlitewnym uniesieniu, gotowa przyjąć z pokorą
każdą wskazówkę, i ujrzała rozpłaszczoną na szybie brudną
twarz Ady, z sączącą się z nosa gęstą, żółtozieloną wydzie–
liną, która uformowała się ni to w cyfrę „2”, ni to w kształt
węża. Opuściła z powrotem głowę, żeby dziecko nie dojrzało
obrzydzenia malującego się na jej twarzy i podniosła się
dopiero, kiedy z niemałym trudem rozszerzyła usta
w uśmiechu
— Masz coś dla mnie? — zapytała Ada i wyraźnie
poweselała, kiedy w odpowiedzi szyba płynnie zjechała
do dołu, rozmazując wydzielinę, a w oknie pojawiła się ręka
Justyny z chusteczką w kwiaty.
— Weź, to dla ciebie. — Była gotowa do największego
poświęcenia, byle teraz jak najszybciej pozbyć się dziecka,
które jeszcze kilka dni temu mogłaby adoptować, ale co
innego oglądać świat przez okno, a co innego zetknąć się
z nim bezpośrednio.
Justyna wysiadła z samochodu, żeby otworzyć bramę,
którą w jednym tygodniu naprawiano, a w następnym już
była zepsuta. Zrobiło się trochę zamieszania. Bolek szczekał
i skakał z radości, potrącając Adę, która stanęła mu
na drodze. Kiedy Justyna chciała go ostro skarcić, pies już
łasił się do dziewczynki i z zainteresowaniem obwąchiwał
szmacianą lalkę. Wreszcie wyrwał ją i pobiegł w głąb ogrodu.
Dziewczynka jednak nie rozpłakała się, tylko wwąchiwała się
w chusteczkę, którą niezdarnie próbowała wytrzeć sobie
twarz, tak jak to przed paroma minutami robiła Justyna.
Mocno tarła sobie policzki, aż znudzona tym zajęciem
postanowiła znaleźć psa. Bolek stał w oddali i tarmosił coś
zębami. Zamiast szmacianej lalki trzymał na pół żywego
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wróbla. Kiedy w drzwiach domu ukazała się Justyna, upuścił
go u nóg Ady i przybiegł do niej. Dziewczynka podniosła
ptaka, dokładnie obejrzała z każdej strony, jakby nie mogła
wyjść ze zdumienia, że jej lalka tak się zamieniła. Ścisnęła go
mocniej, a wtedy pod palcami wyczuła słabe bicie ptasiego
serca. Ten nitkowaty przejaw życia wywołał w niej
mieszaninę lęku i obrzydzenia. Jej dłoń zaciskała się coraz
szczelniej. Justyna stanęła za nią z talerzem ciastek, chcąc
zatrzeć niemiłe wrażenie z ulicy.
— Jesteś takim samym darmozjadem jak wszystkie
bachory — usłyszała oskarżycielski ton dziewczynki, która
cisnęła czymś o ziemię.
Justyna dopiero wtedy zauważyła, co mała tak kurczowo
trzymała w dłoni. Twarz kobiety okryła się purpurą.
Wyrzuciła talerz z ciastkami, które rozsypały się po świeżo
przekopanej ziemi. Ostrożnie podniosła wróbla, który już nie
dawał znaków życia. Ogarnęła ją wściekłość i nie potrafiła
opanować łez. Skierowała się z nim do szopy po łopatę. Nie
spieszyła się. Wróciła po dłuższej chwili i z niezwykłą
dokładnością zaczęła go zakopywać. Nie zwracała uwagi na
Adę. Każdy ruch Justyny wyglądał na starannie
przemyślany. Ten nadmiar pedanterii utwierdzał ją
w przekonaniu, że postępuje jedynie właściwie. Przez lata
matka wpajała w nią, że nigdy nie powinno się działać ani
szybko, ani pochopnie, bo to cecha pospólstwa, ludzie na
pewnym poziomie — ulubione określenie matki — działają
wolno i z rozmysłem. Niestety, życie zazwyczaj ją zaska–
kiwało i skłaniało do podejmowania działań, których później
niczym nie dawało się wytłumaczyć. Czuła się wtedy jak
zwierzę schwytane w potrzask, z góry skazane na klęskę.
Zazdrościła ludziom ich pewności siebie i jeśli nawet
odkrywała, że nie postępują zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem, to i tak budzili jej zaufanie. Kiedy ułożyła
w kilku rządkach kamyki na kawałku świeżo ubitej ziemi,
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otrzepała ręce i spojrzała na swoje dzieło, jakby pozbyła się
raz na zawsze dużego kłopotu. Miała już dosyć odgrywania
dobrej pani, zajmowania się cudzymi bachorami, uznała,
że widać na nic lepszego nie zasługują, skoro z taką łatwością
przychodzi im duszenie bezbronnych istot.
Niestety, Ada nadal tu była, siedziała przy ogrodowym
stole i pałaszowała, jak gdyby nigdy nic, pozbierane z ziemi
ciastka. Upychała je sobie w buzi obiema rękami. Na widok
zbliżającej się Justyny, wiedziona przewrotną intuicją, tak
jakby nic już nie miała do stracenia, ostatni raz wytarła buzię
chustką, którą ostentacyjnie rzuciła na ziemię. Jakimś
szóstym zmysłem wyczuwała, że tym dotknie Justynę, swoją
Dobrą Wróżkę — jak czasem o niej myślała — do żywego.
Następnie wstała, podbiegła prosto do leżącej nieopodal
lalki, jakby przez cały czas wiedziała, gdzie ta zguba się
znajduje, chwyciła jeszcze jedno ciastko ze stołu i pędem
rzuciła się w stronę bramy.
Przy furtce wpadła wprost na Mateusza. Chłopak,
odprowadzając Marysię do domu, nieopatrznie stanął jej
na drodze. Niewiele myśląc ugryzła go w rękę, którą trzymał
na klamce. Odskoczył jak oparzony, chwilę później chciał
złapać Adę, ale była szybsza. Uciekła do swojego domu,
gdzie czuła się bezpiecznie. Repertuar tego miejsca znała na
pamięć, nauczyła się wszystkim schodzić z drogi — to było
jej prawdziwe życie.
Marysia minęła obojętnie Mateusza, który cały czas
trzymał się za rękę. Zamierzała wejść do domu, ale, kiedy
zauważyła stojącą w ogrodzie Justynę, tym razem nie mogła
sobie odmówić przyjemności wszczęcia kłótni, a każdy
powód wydawał się dobry, zwłaszcza przy kimś, więc
podeszła do stołu, poczęstowała się ciastkiem i spokojnie
rozpoczęła działania zaczepne.
— Po co zajmujesz się cudzymi bachorami? Zrób sobie
własne — uśmiechnęła się przymilnie.
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— Tym razem wyjątkowo się z tobą zgadzam. — Justyna
odwzajemniła uśmiech, a potem głos zniżyła do szeptu: —
Cudzych bachorów mam szczerze dosyć, jeśli wiesz, o co mi
chodzi. — Próbowała wyminąć Marysię i odejść.
Marysia, dotkliwie ugodzona, nie mogła pozostać
dłużna. Choć wzburzona, opanowała resztkami sił emocje,
chwyciła macochę za łokieć i wysyczała jej do ucha:
— O co ci chodzi, już zrozumiałam, ale do tej pory nie
wiem, jak mój ojciec mógł się z tobą ożenić. Mojej matce
do pięt nie dorastasz.
Justyna starała się uwolnić z uścisku, ale bez
powodzenia. Nie chciała się szarpać ani przy Mateuszu,
ani przy przypadkowych świadkach. Unikała publicznego
prania brudów, więc i tym razem chciała jakoś załagodzić
sytuację.
— Rozumiem, że w ten sposób wyraża się twoja tęsknota
za matką, ale przecież ona umarła, kiedy ty miałaś niecały
rok. Co ty możesz o niej wiedzieć?
— Dzieci więcej wiedzą i rozumieją, niż wam, dorosłym,
się wydaje. — Uwolniła Justynę, usiadła na krześle
i rozpłakała się.
— Słuchaj, skarbie! — Justyna pochyliła się nad nią. —
Może byś się tak zdecydowała, czy jesteś jeszcze dzieckiem,
czy bardziej smakuje ci dorosłe życie? — Chwilę wahała się,
czy coś powiedzieć, ale, jak na jeden dzień, miała już dosyć,
więc dodała: — Dzisiaj po raz ostatni wybaczam ci ten głupi
występ, ale jutro radzę uważać, bo więcej nie pozwolę się
obrażać pod własnym dachem.
Justyna skierowała się do domu, zostawiając
pochlipującą dziewczynę. W kuchni zastała Mateusza, który
rozpromienił się na jej widok. W jego obecności czuła się
trochę głupio i miała pretensje do Marysi, że naraża ją
na kontakty ze swoim chłopakiem. Z jednej strony traktowała
go chłodno, ale z drugiej pochlebiało jej, że podoba się
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młodemu mężczyźnie. Nie pozostawała też obojętna wobec
niego, czasem go prowokowała, a potem miała wyrzuty
sumienia. Zastanawiała się jednocześnie, czy nie weszła już
w ten tragikomiczny wiek, kiedy kobiety zbyt dużo
wyobrażają sobie na temat własnej atrakcyjności, uciekając
przed nieuchronnym upływem czasu. Zawsze starała się
unikać śmieszności, a teraz rozbiłaby się o tego młodzieńca,
który wcale jej się nie podobał, jak i związane z nim myśli.
Z drugiej strony wyglądała lepiej od niejednej nastolatki.
— Zaraz wychodzę. — Mateusz zauważył zakłopotanie
na twarzy Justyny. — Przepraszam, że się tu rządzę,
ale musiałem zdezynfekować rękę — próbował tłumaczyć
swoje zachowanie.
Justyna obejrzała dłoń i wyjęła z szafki stosowną maść.
Delikatnie rozsmarowywała ją w miejscu ugryzienia, kiedy
do kuchni weszła Marysia. Wcisnęła jej machinalnie tubkę
z maścią i podniesioną ręka dała znak, że nie chce dalej
toczyć wojny.
— Zajmij się swoim chłopakiem, ja wychodzę —
zakomunikowała chłodno.
Zamierzała opuścić pomieszczenie, ale dziewczyna
zagrodziła jej przejście w drzwiach.
— Nigdzie stąd nie wyjdziesz — powiedziała do maco–
chy i spojrzała zimno na Mateusza, który zrobił ruch, jakby
również chciał się oddalić. — Ty też się nie spiesz — zwróciła
się do niego. — Posłuchaj, co kulturalna pani Wejman ma do
powiedzenia.
Justyna stała do nich tyłem, zażenowana sytuacją,
chciała, żeby oboje po prostu zniknęli. Opierała ręce o para–
pet i bujała się na stopach, jakby czekała w blokach
startowych na strzał sędziego.
— Dlaczego skaczemy sobie do oczu? Mogłabyś się
chociaż trochę postarać — zaczęła ugodowo, chociaż napięcie
w jej głosie mogło stać się przysłowiową iskrą.
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Mateusz taktownie opuścił kuchnię, czym zdobył sobie
uznanie Justyny. Wzięła więc teraz oddech i odwróciła się
przodem do dziewczyny, żeby otwarcie stanąć do walki.
— Wybij sobie to z głowy! — wykrzyczała do niej
Marysia. — Okręciłaś sobie wokół palca ojca, ale ze mną
nawet nie próbuj!
— Nie zapominaj, że dzięki mnie żyjecie jak ludzie!
— W końcu to powiedziałaś! Szkoda, że ojciec tego nie
słyszy! Ale jak wróci, wszystko mu opowiem i o tym,
jak lecisz na innych facetów, też. Myślisz, że nie zauważyłam,
jak gnałaś do domu, żeby chociaż przez chwilę być
z Mateuszem sam na sam.
— Tym razem już przesadziłaś, posłuchaj tylko, co ty
mówisz… — urwała, kiedy zobaczyła chłopaka, który
próbował przemknąć się niepostrzeżenie do drzwi
wyjściowych. Jednak Marysia zdążyła go na chwilę przytrzymać. Podbiegła do niego i przyciągnęła za rękę.
— Zobacz, jaką sobie ojciec dziwkę znalazł!
Mateusz chciał ją wyprowadzić na zewnątrz, ale nie
mógł jej utrzymać.
— Zamknij się, bo powiesz za dużo! — Justyna, bardziej
doświadczona, kontrolowała sytuację.
— Nic mnie to nie obchodzi! — krzyczała i szarpała się,
chcąc wyswobodzić się z rąk Mateusza. — Dziwka, dziwka!
— pokazywała palcem na Justynę i histerycznie zanosiła się
od śmiechu przerywanego szlochem.
Wykorzystując moment nieuwagi zdołała wyswobodzić
się i dopadła do swojej ofiary. Powstrzymał ją dopiero
widok noża w ręce Justyny, która, upewniwszy się, że
chłopak wyszedł z domu, zimnym głosem zwróciła się
do niej:
— Nawet twój chłopak wolałby mnie niż ciebie, nie
mówiąc o twoim ojcu, który tak cię ma dość, że ucieka
z domu, żeby tylko na ciebie nie patrzeć…
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— Nieprawda! Nienawidzę cię! Nienawidzę! — Marysia
w starciu z dorosłą kobietą musiała ulec. Wybiegła z domu,
minęła Mateusza, który spokojnie stał i zapalał papierosa,
i znalazła się na ulicy.
Justynie zrobiło się gorąco, miała wrażenie, że za chwilę
straci przytomność. Podeszła do okna i otworzyła je
na ogród, żeby wpuścić świeże powietrze. Wzrokiem
natknęła się na Mateusza. Zmieszała się i spuściła głowę. Jak
na jeden dzień miała już dość gówniarzy, nawet
tak przystojnych jak ten chłopak.
— Goń ją! Potrzebuje kogoś bliskiego — wspięła się na
szczyt dyplomacji.
— A pani? Da sobie radę? — spojrzał na nią tak,
że poczuła się ponownie głupio.
— Idź już, bo sobie jeszcze coś pomyślę — uśmiechnęła
się porozumiewawczo.
— To ja już sobie pójdę. Do widzenia — wzruszył
ramionami i odszedł.
♦
Popołudniowe słońce wdzierało się pasmami niezasłoniętych
dokładnie wielkich okien. W smudze światła siedziała
Justyna owinięta miękką tkaniną. Wysoko upięte włosy
odsłaniały wąską linię ramion. Patrzyła na roztańczone
drobiny kurzu, które wprowadzały ją w hipnotyczny trans.
Upadały i wznosiły się, czasem łączyły się na moment,
zataczały kręgi, żeby następnie rozstać się i pognać każda
w inną stronę, niesione nawet najdrobniejszymi oznakami
cudzego życia.
Umościła się wygodnie w fotelu w domu człowieka,
którego nie zdążyła jeszcze dobrze poznać, ale już nie
wyobrażała sobie, że w tym momencie mogłaby znajdować
się gdzie indziej. Swoje względnie poukładane życie
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zostawiła na progu i kiedy będzie stąd wychodzić,
z powrotem szczelnie się w nie owinie. Do tej pory rzadko
pozwalała sobie na odrobinę szaleństwa, ale od jakiegoś
czasu czuła nieodpartą potrzebę wyjścia poza swój
uporządkowany świat, żeby przejrzeć się w innym
zwierciadle, skonfrontować z nim dotychczasową prawdę
o sobie, wreszcie — sprowokować los. „Umowność” to
słowo, które najczęściej pojawiało się w jej rozmyślaniach.
Jeżeli wszystko jest umowne, to po co trwać przy swoich
wyborach i za wszelką cenę szukać w tym sensu. To jak
droga ku przepaści — powiedziała do siebie, a może
po prostu szukała usprawiedliwienia dla faktu, że znajduje
się w obcym domu dopiero co poznanego mężczyzny.
— Jak tak na ciebie patrzę, to zastanawiam się, czy więcej
w tobie wyrafinowania, czy nieśmiałości — Antoni przerwał
jej rozmyślania. Poczuła na sobie jego uważne spojrzenie, ale
nie dała się w nie złapać. — Nawet kiedy milczysz, to wszy–
stko w tobie gra, krzyczy, czy ja wiem… — zastanowił się
chwilę nad właściwym określeniem — pulsuje życiem. Tyle
w tobie namiętności, budzisz niepokój… mój niepokój.
Przeciągnęła się jak kotka i nie dlatego, że miała na to
wyjątkową ochotę, ale dlatego, że według niej tak powinna
się zachować. Gładko wchodziła w rolę przelotnej kochanki,
takiej bez przyszłości, bez zobowiązań. Jej swobodę
ograniczał jednak jego wygląd, przypominał bardziej
rzeźnika w sklepie mięsnym niż malarza. Miał na sobie biały
poplamiony farbami fartuch, a na głowie białą czapkę,
to znaczy kiedyś była biała.
— Zawsze pracujesz w tym rynsztunku?
— Dla ciebie mogę zrobić wyjątek. — Ledwo to
powiedział, odłożył pędzel i zaczął się rozpinać, a po chwili
stał przed nią jak Adam szóstego dnia stworzenia.
Popatrzyła na niego z uznaniem, dobrze zbudowany,
smukły, nawet wydepilowany, zupełnie jak grecki marmu[47]

rowy posąg. Najwyraźniej zdawał sobie sprawę ze swojej
atrakcyjnej cielesnej powłoki, bo bez skrępowania defilował
przed nią, mieszał farby i zwyczajnie z nią rozmawiał.
Uznała, że wśród artystów to normalne, zresztą naoglądała
się wystarczająco dużo filmów, żeby również nie czuć
skrępowania. Jednak, kiedy podszedł do niej na wycią–
gnięcie ręki, nie wytrzymała i przepasała go prześcieradłem.
— Chcesz mnie owinąć w bibułkę i wetknąć do sekretnej
szufladki? — Antoni z właściwym sobie wdziękiem wykonał
zwrot w tył i ruszył w stronę sztalug.
— Nie, uważam tylko, że tak jest bezpretensjonalnie,
a nie jak w jakimś banalnym filmie… — zawiesiła głos, jakby
w ostatniej chwili się rozmyśliła i z czegoś wycofała.
— …pornograficznym — dokończył za nią. — Lubisz
reżyserować?
— Przynajmniej nie jestem wystawiona na publiczny
widok, a ty z łatwością grasz pierwszoplanowe role…
— …kiczowatych kochanków — westchnął. — Uważam,
że za dużo myślisz, a za mało odczuwasz, a życiem trzeba
umieć się cieszyć. Zawsze musisz się tak dystansować
od świata?
— Staram się, lubię drugi plan. — Chwilę zastanowiła
się. — Mogłabym nawet zostać mistrzem epizodu, w tym
czuję się najlepiej.
— Ale za role epizodyczne nie przyznają Oskarów.
— Może ja nie jestem próżna — zaryzykowała tezę.
— Ale moje zaproszenie przyjęłaś.
Zamilkli na dłuższą chwilę. Antoni wykorzystywał
ostatnie promienie zachodzącego słońca i nanosił poprawki
na portret Justyny, która tymczasem powędrowała myślami
do swojego męża. Miał lada moment wrócić, ale od tygodnia
nie dawał znaków życia. Zawsze on dzwonił. Nienawidził
telefonów komórkowych, bo uważał, że nazbyt by go
ograniczały, że czułby się jak pies na łańcuchu. Więc gdyby
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się jej mąż zawieruszył, nie wiedziałaby nawet, gdzie go
szukać. Już sobie wyobrażała rozmowę z policją i te kpiące
komentarze. Rozstali się w nie najlepszym nastroju, ale do tej
pory liczyła po cichu na to, że kiedy wróci, wszystko się jakoś
ułoży. Teraz, mniej skłonna do ustępstw, nie była już tego
taka pewna. I ta narastająca wrogość Marysi wobec niej.
Chętnie by się pozbyła pasierbicy, ale to jak gruszki na
wierzbie — niemożliwe. Westchnieniem dała sygnał, że kończy zabawę z pozowaniem. Powiedziała już wszystko,
zasmakowała w inności i gotowa jest do wyjścia.
Antoni z pędzlem w ręku podszedł do niej, a wolną ręką
uwolnił od spinki jej włosy, które łagodnie posypały się
na ramiona. Za znawcę kobiet się nie uważał, ale na tyle
dużo o nich wiedział, żeby teraz Justyny tak łatwo nie
wypuścić, tym bardziej, że ona się nie wzbraniała. Przyjrzał
się jej jeszcze raz, następnie zsunął z jej ramion jedwabną
materię i podziwiał doskonałość linii, rozłożenie światła
i cieni. Chłonął ją zmysłami, a nie rozumem, którym mógłby
dostrzec groteskowość tej sytuacji. Pędzlem zaczął malować
coś na skórze Justyny, więc musiał szybko wrócić po farby i,
żeby ten kolorowy motyl nie odfrunął, zaczął recytować
Gałczyńskiego — fragment, który pamiętał jeszcze ze szkoły
średniej, z trudem się go nauczył, ale przynosił nadspo–
dziewane efekty, wszystkie kobiety wymiękały:
— Bo ty jesteś ornamentem/w gmachu nocy jej
księżycem./ Przesypujesz światła w ręku/z namaszczeniem,
jak pszenicę./ U twych ramion płaszcz powisa/krzykliwy,
z leśnego ptactwa,/ długi przez cały korytarz,/przez
podwórze, aż gdzie gwiazda/ Wenus. A tyś lot i górność/
chmur, blask oczu i kamienia./ Chciałbym oczu twoich
chmurność/ocalić od zapomnienia.
Miał nadzieję, że mistrz Gałczyński byłby skłonny
wybaczyć mu ten mały podstęp, tym bardziej, że wspomagał
go swoim talentem plastycznym. Skóra delikatnie muskana
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pędzlem, a potem językiem uczyniła Justynę zupełnie
bezbronną. Kiedy dotknął jej piersi, stały się jak dojrzałe
owoce, zachwycające krągłością, smakiem i omdlewającym
aromatem. Antoni, choć odgrywał swoją rolę perfekcyjnie,
również dał się ponieść nastrojowi chwili. Tkanina opadła
z Justyny zupełnie, wtedy ona jednym ruchem odwiązała
prześcieradło, którym go wcześniej przepasała wokół bioder,
i właśnie wtedy…
…nagle ktoś z impetem otworzył drzwi, wpuszczając
oślepiające światło z przedpokoju. Do salonu wtargnęła
Beata. Wystarczyło jej jedno spojrzenie, żeby zorientować się
w sytuacji, ale uznała, że nie ma odwrotu, a poza tym lubiła
takie pikantne momenty. Energicznie podeszła do nich,
Justynie podała leżące na podłodze prześcieradło, a swoim
kapeluszem nakryła żałośnie obwisłe w ciągu sekundy
męskie przyrodzenie.
— To już po wszystkim, czy przerwałam na samym
wstępie? — Powtórnie zerknęła za kapelusz, który Antoni
wyrwał jej ze wściekłością ranionego lwa i pognał w stronę
łazienki. Jednak utknął tam pod piekielną palmą,
przytaszczoną tu na jego nieszczęście przez Beatę. Wyglądał
jak Adam w raju, brakowało tylko jabłka, bo węża i Ewę miał
obok.
— To było zamknięte przedstawienie, ciebie nikt tu nie
zapraszał! — wrzasnął dyszkantem, usiłując usunąć z drogi
wielką donicę z pióropuszem liści.
Kiedy uporał się z nią i ochłonął, zostawił obie panie bez
żalu, żeby wszystko załatwiły między sobą, liczył
na praktyczny kobiecy zmysł. Zresztą był znany z tego,
że w sytuacjach zagrożenia odwracał się na pięcie i znikał,
inni musieli po nim posprzątać, zaś on umywał ręce,
a kłopotów wyjątkowo nie lubił, więc na wszelki wypadek
znacznie przeciągnął w czasie wieczorną toaletę, wzbogacając ją o relaksujące bicze wodne.
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Wyszedł po dobrej pół godzinie i zastał tylko Beatę, która
próbowała w jego nowym gospodarstwie znaleźć talerze.
— „Po” zawsze jestem głodna, a ty nie? — sytuacja nadal
bardzo ją bawiła.
— Masz wybitne wyczucie czasu. — Rozejrzał się
uważnie, czy są sami.
— Wszyscy mi to mówią, dlatego zawsze zdobywam to,
na czym mi zależy. — Obdarowała go uśmiechem wielkiej
triumfatorki.
— Twoja pewność siebie jest urzekająca. — Nalał sobie
kieliszek wina i spróbował. — Chyba nic jej nie zrobiłaś?
Wyszła tak bez pożegnania… — zainteresował się od
niechcenia. — Nie kazała nic przekazać?
— Podziwiam twój upór w zadawaniu się z tą panią,
a ponieważ go nie pochwalam, to podczas twojej
nieobecności pozwoliłam sobie zadać jej kilka śmiertelnych
ciosów nożem, o tu — i koniecznie musiała na nim
zademonstrować gdzie, mało nie zalał się winem — i zako–
pać za domem. Nikt jej tam nie będzie szukał — zapewniła
poważnym tonem spiskowca.
— Mogłabyś przy jedzeniu nie być taka dosłowna —
zganił ją. — A tak romansowo się zapowiadało… —
westchnął tęsknie do swoich niezrealizowanych planów.
Ułożył się wygodnie na łóżku i obserwował Beatę.
Uwielbiał traktować ją instrumentalnie, patrzeć jak specjalnie
dla niego przeobraża się w wyzywającą kokotę, jak
ostentacyjnie poprawia sobie pończochy, obnaża białe uda,
tak żeby nawet ślepiec dostrzegł jej niechęć do noszenia
bielizny. Teraz jednak bardzo go rozczarowała, zamiast
spodziewanego widowiska, zwłaszcza że popsuła mu
obiecujące spotkanie, demonstruje przed nim chłodną
obojętność, obnosi się z nią jak z cennym trofeum, jakby
kogoś poznała, ale w gruncie rzeczy mało go to obchodziło,
ważne, żeby on był zadowolony, a na to się nie zanosiło.
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— Może zostaniesz dzisiaj na noc? — zaproponował,
spoglądając przez szkło kieliszka.
— Żebyś mnie rżnął, a myślał o niej. O nie, dziękuję, stać
mnie na coś więcej.
— No wiesz, stajesz się z dnia dzień coraz bardziej
wulgarna.
— Chrzań się! — Beata usiadła w fotelu i okryła się
jedwabiem, w którym pozowała Justyna. — Pozostał jeszcze
zapach jej ciała rozgrzanego pożądaniem, będzie musiało ci
wystarczyć — rzuciła tkaniną prosto w Antoniego.
Jej ironia zabolała go, więc demonstracyjnie włączył
telewizor i przestał zwracać na nią uwagę. Beata wyrwała
wtyczkę z gniazdka i cisnęła nią o podłogę. Antoni ani
drgnął, więc przysiadła się obok niego na łóżku
i stanowczym głosem poinformowała o szczegółach
wernisażu. Udawał, że jej nie słucha, ale nazwisko znanego
kolekcjonera obrazów przełamało jego niechęć.
— Ściągniesz starego Brauna? To znaczy, że obrazy się
sprzedają… No tak — stuknął się w głowę — inaczej w ogóle
by ciebie tu nie było — spojrzał na nią wymownie. — Więc
bądź miła, jak tylko ty to potrafisz, i nie traktuj mnie
wrednie. Po co ta protekcjonalność? Wiesz, że tego nie znoszę
— skrzywił się zdegustowany.
Beata pocałowała go namiętnie w usta, dając do zrozu–
mienia, że jest w błędzie, a jej zainteresowanie ma zupełnie
inne podłoże, choć większego afrodyzjaku nad zapach
pieniędzy nie znała, o czym oboje doskonale wiedzieli, i na to
liczył. Ona zaś swoje udane zabiegi wokół poprawienia
nastroju przypisywała po części wrodzonej męskiej próżności
i jak gąbki używała niewyszukanych, ale sprawdzonych
forteli do zacierania złego wrażenia.
— Po drugie — łasiła się do niego jak żądna pieszczot
rozgrzana kotka — zaprosisz tę swoją Justynę z mężem.
Zapamiętasz? — Po krótkiej pauzie powtórzyła: — Zapa–
[52]

miętasz? Mnie byłoby teraz niezręcznie. Chyba tyle możesz
zrobić dla swojego łakomego kąska. — Dla lepszego efektu
ugryzła go delikatnie w ucho, jakby tym chciała przypieczętować umowę. — Mam nadzieję, że w tej chwili nie
myślisz o niej?
— Ona jest z innej bajki, i tak by nic z tego nie wyszło.
— Jezu, jaki ty jesteś zakłamany — mówiąc to, wiedziała,
że wcześnie stąd już nie wyjdzie.
Seks bez zobowiązań, czysty, w nic nie uwikłany, nie
obiecujący nic więcej ponad fizyczne doznania — to ceniła
wysoko, chociaż ciepło drugiego ciała przypominało czasem
o istnieniu duszy, ale śladów tego metafizycznego tworu
u Antoniego raczej nie dostrzegała i może dlatego był jej tak
bliski. Oboje w środowisku uchodzili za ludzi zimnych
i wyrachowanych.
♦
Przejeżdżający tramwaj wprawił w wibracje nieznane drobne
przedmioty. Każdy dźwięk potęgował uczucie obcości.
Przytłumiony uliczny hałas wypełnił jej mózg. Nie pamiętała,
gdzie jest i co tu robi — najważniejsze, że nic nie bolało,
właściwie nie czuła ciała, jakby oddzieliła się od niego
i w stanie duchowej nieważkości unosiła się nad swoją
cielesną powłoką. Za to po raz pierwszy przeraźliwie
wyraźnie ujrzała swoje życie, które jawiło się jak jedna
wielka, żarłoczna czarna dziura, pochłaniająca wszystko
po drodze. Teraz każde wydarzenie — zawieszone w próżni
— dryfowało bez związku z innym czy z nią samą, jakby
było nadal jedynie czystą potencją, a przecież wczoraj
u Antoniego… wszystko działo się naprawdę, recytował
dla niej wiersz — a potem stała tam pod drzwiami
i przysłuchiwała się, jak tych dwoje najpierw kpi sobie z niej,
a potem pieprzy się, na zimno, z wyrachowania, żeby chociaż
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tę odrobinę orgazmu wyrwać z własnych trzewi. I było to
bardziej realne niż wydarzenia z jej własnego życia. Stała
tam, w mieszkaniu Antoniego, gdzie jej w ogóle nie powinno
być, i przyglądała się sobie, tej z portretu, który powoli
wysysał z niej energię. Była jak owad sparaliżowany
pajęczym jadem, czekający na nieuchronny akt pożarcia.
Postać na obrazie, trochę do niej podobna, karmiła się jej
lękami, fobiami, małostkami, świństwami, tym wszystkim,
do czego rzadko kto ma odwagę się przyznać, ale czy
wypatroszona ryba jest jeszcze rybą, a tak właśnie się czuła.
Ktoś był obok. Słyszała strzępy rozmowy, ale nic nie
rozumiała. Spróbowała otworzyć oczy — wtedy wszystkie
sprzęty zawirowały, więc szybko zacisnęła powieki i zapadła
w letarg. Było jej bardzo dobrze, lekko, mogła się śmiać. Nie
chciała stamtąd wracać. Więc kiedy ponownie usłyszała nad
głową wykrzyczane: ”imię i nazwisko?!”, wydobyła z siebie
bełkotliwe: „dupa, dupa, dupa” — to jedyne, na co się
zdobyła, kiedy ktoś zmuszał ją do opuszczenia pociągu
na znienawidzonej stacji.
— Imię i nazwisko? — tym razem męski głos, znacznie
wyraźniejszy.
Nadal coś przeszkadzało jej mówić. Nie mogła
przywołać języka do posłuszeństwa, uciekał gdzieś
do gardła.
Znienacka zabrzmiał głośny śmiech. Boleśnie zaatakował
jej mózg. Dochodził gdzieś z boku. Pierwsze, co jej przyszło
do głowy, to to, że jest ofiarą jakiegoś szatańskiego pomysłu
Antoniego i jego wyfioczonej agentki. Nie od dziś wiadomo,
że po artystach można spodziewać się wszystkiego
najgorszego, dla nich nie ma żadnego tabu, a wódka i narko–
tyki to ich codzienność.
Poczuła mieszaninę perfum i ciepła kobiecego ciała.
Erotyczne napięcie przeszyło ją dreszczem, dając przedsmak
zmysłowej rozkoszy. Czyjaś ręka błądziła po jej piersiach,
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później po brzuchu. Było jej coraz przyjemniej, odzyskiwała
czucie w każdej komórce swojego ciała. Teraz pożądliwie
wchłaniała kolejne pieszczoty, które chętnie odwzajemniała
dłonią zanurzoną w czyimś soczystym kroczu. To, że było
kobiece, nie od razu dotarło do jej świadomości, dopiero,
kiedy usłyszała piskliwe: „Jeszcze, nie przestawaj!”, zamarła
i chociaż mogła już otworzyć oczy, bała się konfrontacji
z rzeczywistością.
— Uwaga, chyba odzyskuje przytomność — tuż nad jej
uchem zaszczebiotał ten sam kobiecy głos.
— Jak się nazywasz? — ktoś ponowił pytanie.
— Gdzie ja jestem? — odezwała się zupełnie przytomnie,
chociaż oczy miała nadal zamknięte.
— Jak się nazywasz? — głos upierał się.
— Justyna Wejman! — wydobyła z siebie stłumiony
krzyk.
— W końcu! — ten ktoś odetchnął z ulgą.
— Co ja tu robię? — Justyna powoli otworzyła oczy
i powiodła po gabinecie nieprzytomnym wzrokiem. Raziło ją
silne światło lamp.
Przed sobą ujrzała rozstawiony statyw z małą kamerą,
a obok dziewczynę, którą widziała w szpitalu u Nowickiego
— nadal wyglądała na zdzirę. Pod białym, przezroczystym
fartuchem nie miała majtek — to pierwsze, co zauważyła.
Justyna z niepokojem przeniosła wzrok na siebie,
na szczęście była ubrana w jakąś kusą koszulę, chyba
wiązaną z tyłu. Więc poderwała się, żeby wstać i natychmiast
się przebrać. Nowicki w ostatniej chwili przytrzymał ją, wziął
na ręce i zaniósł do sąsiedniego pokoju.
— Zgłupiałaś! — skarcił ją, kiedy byli już sami. — Po
narkozie musisz poleżeć. Inaczej mogłabyś dostać krwotoku.
To standardowy zabieg, ale trzeba uważać. Chyba tyle
rozumiesz?
— Wszystko w porządku? — spojrzała na niego uważnie.
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— Nawet nie wyobrażasz sobie jak bardzo — lekarz
obdarzył ją najszczerszym uśmiechem, na jaki było go stać.
Nagle zrobiła się bardzo rozmowna. W tej chwili
mogłaby wyspowiadać się Nowickiemu ze swoich
najskrytszych sekretów, jakby podano jej serum prawdy,
ale zamiast o sobie, opowiedziała o tym, jak świetnie się
bawiły, kiedy wywiozły go za miasto, jak za karę za to, że po
pijanemu wygłosił kiedyś swoje życiowe kredo o kobietach
głupszych od mężczyzn, przebrały go za jedną z nich, jak
prowadziły go przez ulicę do samochodu, a on wyśpiewywał
jakieś świństwa, jak śmiesznie podrygiwał na obcasach,
zaczepiał mężczyzn, a w samochodzie, nim usnął, zrobił im
wykład na temat klasyfikacji kobiet według wyglądu ich
wagin, dowodząc, że jego penis jest szczytowym
osiągnięciem w tym zakresie; potem ułożyły go nad rzeką
pod drzewem i zostawiły jako rajską Ewę w oczekiwaniu
na Adama; w swoim komputerze ustawiła na tapecie zdjęcie,
na którym Nowicki obejmuje uliczną latarnię, próbując się
na nią wspiąć. Mówiła bez opamiętania, wreszcie zmęczona
zamilkła.
— Długo tu jestem? — ocknęła się po chwili.
— A pamiętasz, po co tu przyszłaś?
— Tak…
Ledwo odzyskała świadomość, już tego pożałowała. Nie
wiedziała, skąd jej się wzięło to gadulstwo. Zrobiło jej się
przeraźliwie głupio. Była na siebie zła. Miała dosyć
Nowickiego i tej jego pielęgniarki. Chciała jak najszybciej
stąd wiać i o wszystkim zapomnieć. Wtedy przypomniała jej
się ta kamera… Nikt jej nie uprzedził. Chociaż to krępujące,
wiedziała, że musi o nią zapytać. Niepewność, narastająca
z każdą sekundą, byłaby nie do zniesienia.
— Wybacz, ale muszę o coś zapytać.
— Klient nasz pan — Nowicki w szerokim geście uniósł
ręce jak człowiek, który nie ma nic do ukrycia, ale w sąsied–
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nim pokoju odezwał się telefon. — Klient nasz pan —
powtórzył z bezczelnym uśmieszkiem, ukrytym na wpół
pod wąsami, i skierował się do wyjścia.
Wyszedł. Tak ją to wzburzyło, że nie mogła się uspokoić.
Wiedziała, że powinna jeszcze poleżeć, ale czuła się, jakby
wydano ją na pastwę ogni piekielnych, jej własnego gadul–
stwa i upokorzenia, parzyła ją własna skóra, a oczy
niemożliwie szczypały. Z bezsilności rozpłakała się. Latami,
i trzeba przyznać, że nierzadko z powodzeniem, ćwiczyła
ten fortel na bliskich. Ryczała tak długo, aż ktoś się pojawił.
Niektórzy tak łatwo ulegali jej kaprysom… Ale tym razem
nikt się nią nie zainteresował, a przy braku publiczności łzy
w końcu osuszyły się same, więc po dłuższej chwili zaczęła
się ubierać. Może miała nadzieję, że wstając za wcześnie
straci przytomność i upadnie. Taki rodzaj masochizmu,
wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę i ukarać tego, który
zostawił ją samą. W takiej chwili! Niestety, nawet nie
zakręciło się jej w głowie, jedynie dokuczało pragnienie. Ślad
po wenflonie był tak niewielki jak ukąszenie przez komara.
Nadal nic nie bolało, co kładła na karb nowoczesnej
medycyny i przyjacielskiej, było nie było, przysługi. Lubiła
czuć bliską więź z lekarzem, to jej zapewniało poczucie
bezpieczeństwa i psychiczny komfort, chociaż dzisiejsze
zachowanie Nowickiego i ta kamera… Sama już nie
wiedziała, co ma o tym wszystkim myśleć.
Kiedy pojawiła się w sąsiednim pokoju, zaskoczyła
Nowickiego, który zamiast zajmować się nią, bez skrępo–
wania obściskiwał tę swoją żałosną pielęgniarkę, pakując
łapy tam, gdzie być może i ona zapędziła się ze swoimi,
będąc wcześniej na wpół uśpiona. Na myśl o tym zabrakło jej
powietrza i osunęła się na fotel. Bożenka, bo tak miało
na imię to znienawidzone indywiduum, podbiegła do niej
ze szklanką wody. Justynie przyszło do głowy, że prędzej
przyjęłaby cykutę z jej rąk, ale mimo to poddała się —
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pragnienie to bardzo podstępny przeciwnik — więc wzięła
wodę i podziękowała. Teraz w jej oczach pielęgniarka
pojaśniała, nie wyglądała już jak zdzira, a może Justyna to
wszystko sobie uroiła. Nie miała nawet pewności, czy
w pomieszczeniu obok rzeczywiście była kamera,
ale wiedziała, że za wszelką cenę musi to ustalić.
— Dzisiaj będzie pani bardzo spragniona, ale to
normalne, a jutro już o niczym nie będzie pani pamiętać.
Doktor Nowicki to wspaniały fachowiec. Nigdy nie miał
reklamacji. Wszystkie pacjentki wychodzą z jego gabinetu
zadowolone. — Miała miły głos i mówiła rzeczowo,
co podziałało na Justynę kojąco, przecież ktoś taki nie mógł
przed chwilą wyprawiać z nią tych wszystkich świństw.
— Bożena to świetny anestezjolog, strażniczka snów.
— Anestezjolog? — Justyna najpierw zrobiła wielkie
oczy ze zdumienia, a potem zamknęła je, jakby chciała sobie
coś przypomnieć. — O, Jezu, rzeczywiście!
A kiedy Bożenka taktownie wyszła, żeby nie przeszka–
dzać im w dalszej rozmowie, Justyna gotowa była ujrzeć
w niej anioła. Zresztą dyplom lekarza stawiał ją poza
podejrzeniem.
— Jestem z niej bardzo zadowolony, to wyjątkowo
zdolna dziewczyna i — tu Nowicki nachylił się do Justyny
i ściszył głos — mogłaby mnie w niejednym zastąpić.
— Ale to ty, mnie, dzisiaj… — Justyna patrzyła na niego
wyczekująco, nie wiedząc, jak go zapytać wprost, czy to on
wykonał dzisiejszy zabieg, no i nie miała pewności, czy się na
nią nie obraził.
— Spokojnie, ja nie chcę żadnych afer, wszystko mam
sfilmowane.
Zbladła, opanował ją wewnętrzny dygot, musiała odstawić szklankę, żeby nie wypuścić jej z rąk.
— Mogę cię zapewnić, że jesteś bardzo fotogeniczna, i tu
i tam — zażartował Nowicki.
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— Mogłabym dostać ten film.
— Nie bądź śmieszna, muszę się zabezpieczyć na
wypadek, gdyby któraś z was po fakcie zmieniła zdanie.
— Przecież to i tak nielegalne.
— I dlatego mam nadzieję, że nie będziesz robić z tego
afery.
Nowicki przestał był miłym kolegą ze szkolnych lat,
natomiast aż nazbyt wyraźnie dał do zrozumienia, że nie
zamierza na ten temat dyskutować. Przestał żartować,
zamienił się w zimnego, obcego mężczyznę, który chce jak
najszybciej załatwić sprawę i pozbyć się intruza. Jeszcze
przed kilkoma godzinami byli przyjaciółmi…
Justyna poczuła się jak zwierzę schwytane w potrzask,
z pogruchotaną duszą, nad którą już zapadł wyrok.
— Resztę załatwi z tobą Bożenka. Możesz tu jeszcze
zostać, aż poczujesz się na siłach, żeby sama wyjść, bo chyba
nikt o tym nie wie? — Przerwał, żeby wzięła oddech. — Ja ze
swojej strony nie przewiduję komplikacji — spojrzał na nią
znacząco. — Na mnie już pora, muszę się pożegnać. —
Przyciągnął jej dłoń do swoich ust i odcisnął sążnistego
całusa.
— Nie odwieziesz mnie? — Justyna nie kryła
zaskoczenia. —Przecież się umawialiśmy. Obiecałeś. Przestań się wygłupiać! — przeszła do ataku. — Nawet nie mam
samochodu! Miałeś zobaczyć mój nowy dom…
— Ostatnio zwiedziłem dom pewnej starszej kobiety,
daleko za miastem, chyba wiesz, o czym mówię, i na razie
mam dosyć wizyt w nowych miejscach.
— Po takim… zabiegu — myślała, że ostatnie słowo nie
przejdzie jej przez usta — mam sama wracać?
— W świecie taksówek to jakiś problem? Masz chyba
telefon przy sobie? Chciałbym, żebyś dzisiaj uregulowała
należność, najlepiej gotówką, zresztą doktor Polańska już
na ciebie czeka.
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Justynę te słowa dotknęły jak cięcie skalpelem, z pozo–
ru bezbolesne, ale z chirurgiczną precyzją godzące w czuły
punkt. Też mi doktor, pomyślała, a wygląda...
— Ja zawsze płacę swoje rachunki — obrażona
poderwała się z miejsca.
— Ja też nie lubię długów — Nowicki zmroził ją
spojrzeniem i nawet nie wstał, żeby odprowadzić ją
do drzwi.
— Proszę do mnie! — zawołała Bożenka z pokoju obok.
Nowicki jakby rozpłynął się w wielkim mieszkaniu,
w starej, pięknej, przedwojennej kamienicy. Matka Justyny
zawsze uważała, że ten chłopak ze swoją inteligencją daleko
zajdzie.
♦
Heńka nosiło od samego rana. Nie mógł sobie znaleźć
miejsca. Wyburzenie domu Flachy, które miało nastąpić
dzisiaj, spadło na niego jak grom z jasnego nieba. Ten
drewniany budynek był czymś stałym w jego życiu,
najważniejszym punktem odniesienia. Wraz z nim miał
zginąć jedyny ze znanych mu światów (nie licząc dwóch lat
w wojsku) — to jak wyrwanie mu serca gołymi rękami, które
jeszcze bije, ale już nie tłoczy krwi do organizmu. Każdy,
kto stanął mu tego dnia na drodze, to nieprzyjaciel.
Jeszcze dwa, trzy dni temu towarzyszył robotnikom już
od świtu. Z kumplami obserwował, jak posuwają się prace,
komentowali nieudolność operatora koparki, który stronił
od ich towarzystwa i po robocie ani razu nie postawił piwa,
a przecież wszystkiego mu pilnowali. Dzisiaj to byli obcy dla
niego ludzie — uzbrojeni w ciężki sprzęt przybyli go
pokonać, na jego własnej ulicy.
Jak zwykle w milczeniu wyczekiwali pod domem Flachy.
W oknach po raz pierwszy zabrakło firanek i kwiatów —
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straszyły ciemnymi oczodołami. Z Flachą pożegnali się już
wczoraj. Postawił im wódkę na specjalną okazję, ale nawet
z nimi się nie napił, tak mu się spieszyło do nowego
mieszkania, w którym miał zostać gospodarzem na dużym
osiedlu. Taki to zawsze spadnie na cztery łapy, chociaż
adresu nie podał, kto go tam zresztą wie.
Mężczyźni asystowali przy rozbiórce od początku
do końca, stali po drugiej stronie ulicy w absolutnym
milczeniu, czasem tylko któryś splunął i spuścił oczy,
aby ukryć niekłamane wzruszenie. Siąpiący z nosów katar
dyskretnie wysmarkiwali, robiąc krok do tyłu i pochylając się
w zgrabnym półobrocie. Dzidek na tę okoliczność wystroił
się jak na pogrzeb i cały czas ściskał coś po wewnętrznej
stronie marynarki.
Zośka z niepokojem wypatrywała za Heńkiem. Jeszcze
nigdy nie widziała go w stanie tak wielkiego przygnębienia.
Bała się najgorszego, to znaczy sama nie wiedziała czego, ale,
że nie będzie tak jak kiedyś, tego była pewna. Od jakiegoś
czasu nachodziły ją dziwne myśli. Próbowała wyobrazić
sobie życie bez męża i odkryła, że zaczyna jej to sprawiać
przyjemność.
Wrócił przed wieczorem. Po odgłosie jego kroków
poznała, że jest pijany, ale nie na tyle, żeby poszedł od razu
spać. Adę przezornie zaprowadziła na strych, a sama usiadła
przy stole, patrząc z wyrzutem na obraz wiszący nad
łóżkiem. Tyle razy spodziewała się z tamtej strony pomocy,
która nigdy nie nadeszła. Święte postacie były niemymi
świadkami jej poniżenia, strachu, wstydu, jakby nie mogły
nasycić się ludzkim nieszczęściem. Kiedy z impetem trzasnął
drzwiami, na ścianie nieznacznie przekrzywił się obraz.
— Co tak się gapisz, głupia dziwko?! Głodny jestem.
Zośka natychmiast wstała i wyjęła z kuchennej szafki
półmisek z twarogiem i pomidorami. Wściekły przechwycił
od niej talerz i cisnął nim o przeciwległą ścianę.
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— To gówno same żryjcie! Gdzie schowałaś kiełbasę
od mojej matki?!
Zośka bała się odezwać, zresztą po co miała mu mówić,
że kiełbasę wyniósł z domu wczoraj, kiedy zapijał razem
z kolegami swoje nieszczęście albo, że nie starczyło jej
pieniędzy na zakupy, więc ona z dzieckiem nawet tego sera
nie ruszały, żeby został dla niego — przecież powinien o tym
wiedzieć.
— Rusz dupę i przynieść coś, jebany darmozjadzie!
Pod jego nienawistnym spojrzeniem skurczyła się
w sobie, starała się na niego nie patrzeć, żeby go nie
prowokować. Najciszej, jak tylko potrafiła, zaczęła ścierać ze
ściany twaróg i zbierać z powrotem na talerz. Heniek na ten
widok wpadł w szał. Porwał krzesło, na którym siedział,
i cisnął nim w Zośkę. W ostatniej chwili zrobiła unik i jednym
susem znalazła się przy drzwiach — chciała ratować się
ucieczką i wrócić dopiero, jak mu przejdzie, ale był szybszy.
Dopadł ją, kiedy przekraczała próg mieszkania i z powrotem
wciągnął za włosy. Przez cały czas miała zamknięte oczy
i starała się chronić głowę przed uderzeniami.
Przytomność odzyskała późno w nocy. Zegar tykał
miarowo. Heniek leżał na łóżku i od czasu do czasu ciężko
pochrapywał. Była bezpieczna, burza nad jej domem minęła.
Nasłuchiwała. W końcu wyłowiła gdzieś z kąta krótki
świszczący oddech córki. Więc jest tu… może lepiej gdyby
została na strychu.
Zośka leżała na podłodze naga, ale nie odczuwała zimna.
Ktoś starannie przykrył ją odświętnym płaszczem Heńka,
a pod głowę podłożył szmacianą lalkę. Zbierało jej się
na płacz, wtedy poczuła, jak jej twarz przeszywa
rozdzierający ból. Delikatnie dotknęła opuchniętych ust —
w kącikach miała ślady zaschniętej spermy i krwi, która
poleciała jej z nosa. Pamiętała, że uderzył ją w twarz, kiedy
nie chciała ssać mu nabrzmiałego członka, a potem zapadła
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się w ciemność. Błogosławiła tę umiejętność, którą ostatnio
odgradzała się od zaspokajania coraz wymyślniejszych
seksualnych potrzeb męża. Chciała wstać, jednak coś między
jej udami nie pozwalało się ruszyć. Drżącymi rękoma
wyczuła ułamany kawałek nogi od krzesła, który jak
osinowy kołek prawdopodobnie tkwił w niej, na szczęście nie
za głęboko. Powoli, zaciskając oczy i próbując wytłumić
szloch, sięgnęła po niego. Następnie, przyciskając do piersi,
zwinęła się embrionalnie w kłębek i poprzysięgła zemstę.
Gdyby w tej chwili ujrzała własną twarz, trupio bladą
w świetle księżyca, mogłaby się sama przestraszyć. Zamiast
tego po raz pierwszy od bardzo dawna spokojnie zapadła
w sen.
♦
Justyna chodziła w domu z kąta w kąt. Nie mogła się
zdecydować nawet na to, żeby wreszcie się ubrać. Nie miała
nic w planach, za to dużo wolnego czasu. W zetknięciu z nim
czuła się zawsze jak Titanic, na którego drodze stanęła
olbrzymia góra lodowa. Ostateczny upadek nie wydawał się
tak straszny w porównaniu z długimi minutami miażdżącej
bezczynności. Wiedziała, że, jeżeli natychmiast czymś się nie
zajmie, za chwilę rozboli ją głowa.
Była sama w domu, Marek jeszcze nie wrócił, a Marysia
— jak zwykle — w szkole. Spojrzała w stronę komputera,
jakby stamtąd oczekiwała jakiegoś natchnienia, ale wypisy–
wanie tych wszystkich bzdur, żeby zarzucić sieci na jakiegoś
wirtualnego królewicza z bajki, który koniec końców
okazywał się pozbawionym wyobraźni kołkiem, straciło
na atrakcyjności. Seks w sieci był zdecydowanie przere–
klamowany, to dobre dla egzaltowanych panienek
i impotentów, ze zwichniętą psychiką i masochistycznymi
skłonnościami, ona wolałaby przeżyć coś naprawdę, tylko że
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rzeczywistość ze swoją fizjologią wymagała wiele korekt
i reżyserii, a w efekcie zawsze coś wymykało się spod
kontroli. Wprawdzie Justyna z jednej strony wolałaby
o pewnym epizodzie jak najszybciej zapomnieć, ale z drugiej
— miała poczucie wyjątkowych przeżyć, które chciałaby
z kimś powtórzyć, tylko to jak igranie z ogniem. Poza tym —
z kim? Z mężem — odpada. Sporadycznie i beznamiętnie,
aż aniołowie w niebie ziewają z nudów. Z młodocianym
barbarzyńcą? Chyba, że miałaby ochotę zaplanować własną
śmierć. Ten obok? Jemu z pewnością wszystko jedno co
pieprzy, skoro zadaje się bez obrzydzenia z tym wymalo–
wanym dziwadłem. Co też mężczyźni w niej widzą?
Zadzwonił telefon.
— W końcu jesteś! — usłyszała w słuchawce. — Od
wczoraj do ciebie wydzwaniamy. Jesteśmy u Baśki w sklepie.
Wpadniesz do nas, szykuje się dobra zabawa.
Justyna uniosła firankę, ale zaraz opuściła. Naprzeciwko
w bramie stał Heniek i bezczelnie gapił się w jej okna.
— Źle się czuję. Zostanę w domu. — Była im wdzięczna,
że zadzwoniły, przynajmniej na nie można było liczyć,
ale wyjście do miasta w jej stanie graniczyło z cudem.
— Marek już wrócił? — zapytała krótko Ilona. Ciche
„nie” było dla niej jak zaproszenie. — Wstawiaj wodę
na herbatę.
„Wstawiaj wodę na herbatę” to taki szyfr, ale tym razem
sprawa miała się poważniej, to ich pierwsza wizyta w jej
nowym domu. Zeszła z ożywieniem do kuchni, żeby
sprawdzić zapasy w lodówce. Bez firmy kateringowej się nie
obejdzie, przecież nie będzie pichcić dla nich jak zwykła kura
domowa, za którą Baśka — bizneswomen od siedmiu boleści
i od siedmiu lat rozwiedziona — na pewno ją uważała.
A urządzenie gniazdka dla pary przybłędów, czyli Marka
i jego córki, to był niezbity dowód jej niepoczytalności —
w oczach Baśki oczywiście. Kariera stała przed nią otworem,
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a ona zaszyła się na jakiejś zakazanej ulicy — nikt z jej
dawnego otoczenia nie mógł tego zrozumieć. Biznes, media,
polityka — tylko wybierać! Znowu usłyszy pytanie: ”Kto cię,
dziewczyno, tak ukrzywdził, że nie potrafisz korzystać
z życia?”, ale mimo wszystko ona je lubiła, bo w ich
towarzystwie wszystko stawało się proste.
Królowe życia, jak je nazywała, nie znały ograniczeń ani
tym bardziej słowa „niemożliwe”. Bawiły się, bywały
na salonach, jeździły do spa po urodę i potwierdzenie
własnej atrakcyjności, wszystkie czesały się u słynnego
Grzegorza, którego ściągały samolotem z Poznania, prowadziły różne interesy i wymieniały się chłopakami.
Ostatnio oszalały na punkcie pewnego chirurga — każda
chciała zrobić sobie u niego nowe cycki, byle tylko znaleźć się
z nim sam na sam. Znany był z tego, że pomnażał — i tak
wygórowane honoraria — za dodatkowe usługi, więc
licytowały się, która mu więcej zapłaciła. Podobno rekord
pobiła córka znanego finansisty, z którą ów chirurg pokazał
się kilka razy na zamkniętych imprezach. Justyna również
korzystała z jego usług, ale specjalnie się tym nie chwaliła,
uchodząc za naturalną doskonałość, a przecież żadna by jej
nie uwierzyła, że ów lekarz okazywał jej specjalne względy,
najzupełniej gratis.
— Justyna, jak ty świetnie wyglądasz! — przywitała ją
Ilona, która pierwsza wygramoliła się z wielkiego jeepa.
Pozostałe nie wysiadały, czekały, aż otworzy się brama
i będą mogły wjechać samochodem na parking przed
domem.
— Mogłabyś sprzątnąć to bydlę, bo mam dzisiaj nową
sukienkę — krzyknęła Baśka przez uchyloną szybę. — Co on
wyprawia, jeszcze mi lakier, kurwa, zarysuje! — Ze złości
obiema rękoma uderzyła w kierownicę.
— Zobacz, jaki to miły piesek, jak on się cieszy na twój
widok — zapiszczała z tyłu Daria, która również bała się
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wysiąść, ale jeszcze bardziej bała się wybuchów gniewu
Baśki.
— Siedź tam z tyłu cicho! — warknęła i ruszyła ostro
do przodu, przygniatając kilka świeżo posadzonych drzewek
i płosząc skutecznie Bolka, który z podkulonym ogonem
pobiegł do Justyny. — Patrz i ucz się — zwróciła się
powtórnie do Darii — tak się załatwia sprawy!
Kiedy wysiadała z samochodu na jej twarz powrócił
szeroki uśmiech, zwłaszcza że Bolek wylądował w kojcu,
z którego żałośnie popiskiwał.
— Musiałaś się tak daleko wyprowadzić, przecież tu psy
dupami szczekają! — krzyczała w otwartych drzwiach.
Jeszcze popatrzyła z uwagą na to, czym jest wyłożony
podjazd, żeby się nie przewrócić. — Granitowa! —
Gwizdnęła z uznaniem i ostrożnie postawiła nogi na ziemi.
— Dziewczyny, do roboty! Trzeba wyciągnąć z samochodu
to, co ciocia Basia kupiła.
Justyna spojrzała pytająco na stojącą najbliżej Ilonę.
— Nie patrz tak na mnie, to jej pomysł.
Wszystkie trzy nieporadnie zabrały się do wyjmowania
z bagażnika wielkich pak, zawiniętych w szary papier.
— Dostawa prosto z Niemiec — emocjonowała się Baśka
— tak mi się spodobały, że musiałam je kupić. Nie umiałam
się zdecydować, który najładniejszy, więc wzięłam wszystkie
trzy. — Zrobiła pauzę dla uzyskania lepszego efektu. Kiedy
uznała, że nadeszła właściwa chwila i dziewczyny patrzą
w należytym skupieniu, zerwała z pierwszego pakunku
papier i powiodła dumnym spojrzeniem po obecnych. — Na
szczęście od razu przypomniałam sobie o tobie.
Zaczęła „tańczyć” po ogrodzie z pierwszym krasnalem,
szukając dla niego odpowiedniego miejsca. Wreszcie
zataszczyła go pod furtkę i postawiła pod sosną przy wejściu.
— Zajebiste, prawda? — zwróciła się do koleżanek, kiedy
ustawiła wszystkie. — Moje śliczne, u cioci Justyny będzie
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wam bardzo dobrze, a mamuśka czasem do was zajrzy —
spojrzała z czułością na krasnale. — Od razu lepiej, wreszcie
ogród nabrał jakiegoś życia i jest powód, żeby tu
przyjeżdżać.
— Jak byłam na Mazurach, to przy drogach stało ich
pełno — odezwała się nieśmiało Daria. — Może niepotrzebnie wiozłaś je aż z Niemiec.
— Ale to nie jest mazurski krasnal, tylko alzacki, chyba
jest jakaś różnica między owczarkiem niemieckim a polskim
owczarkiem nizinnym? — Baśka nie mogła uwierzyć, że jej
koleżanki tego nie widzą.
— Jest, Bolek jest polskim owczarkiem nizinnym —
powiedziała Justyna.
— Bardzo ładny — dodała Daria.
— Jak lubisz wszystko co polskie, to po kiego diabła
pojechałaś tam ze mną do fryzjera — Baśka była trochę
obrażona na koleżankę. — I jeszcze języków obcych nie zna,
a do tego wygląda jak maszkara.
Wszystkie spojrzały na Darię. Rzeczywiście, przypominała postrzeloną małolatę, co przy jej nadwadze i okrągłej
twarzy tworzyło komiczny efekt, jakby ktoś zamiast ją ubrać,
przebrał ku uciesze innych. Wciśnięta w obcisłe skórzane
spodnie, wylewała się górą, co, bez powodzenia, miał
tuszować sznurowany, skórzany gorset.
— Trochę się odmłodziła, co się jej czepiasz —
interweniowała Ilona. — Mówcie, co chcecie, ale tego gorsetu
to jej zazdroszczę.
— Szkoda, że zaoszczędziła na odsysaniu tłuszczu
z brzucha. Umówiłam ją z lekarzem, a ta mi uciekła —
poskarżyła się Baśka.
— No już dobrze, dobrze. Przecież wiecie, jak mój
Bogdan lubi odrobinę więcej ciała. Powiedział, że się ze mną
rozwiedzie, jeśli tylko spróbuję schudnąć.
— To dlaczego ogląda się za tymi chudymi laskami?
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— Basiu, czy musisz być taka złośliwa. Mój
psychoterapeuta uważa, że nie powinno się dopuszczać
do siebie złych myśli, bo wtedy przyciągamy same
nieszczęścia, a poza tym Bogdan ma taką pracę, że ciągle
musi spotykać się z modelkami. On mówi, że w ogóle te
młode dziewczyny nie robią na nim żadnego wrażenia, i ja
mu wierzę — spokojnie objaśniała Daria, starannie
przeżuwając orzeszki — niesolone, bo „prawidłowe odży–
wianie jest bardzo ważne” — co często podkreślała,
pouczając innych, chociaż sama była zaprzeczeniem
stosowania się do własnych rad.
— Wiara to przeżytek, teraz liczy się tylko kasa. Gdyby
twój Bodzio potrafił zarabiać pieniądze, zamiast je trwonić,
byłby dla mnie jak święty! Święty Bogdan, patron
cwaniaków. Na banknotach mogliby go drukować, a nie
jakichś Chrobro–Mieszków. Kim oni są? Ale prędzej zostanie
patronem napalonych małolatów.
— Dla ciebie nie ma świętości! — Daria obrażona ruszyła
w stronę samochodu. Justyna spojrzała pytająco na Ilonę
i Baśkę.
— Posiedzi trochę, policzy do stu i wróci. Trenuje tak
od dwóch dni — wyszeptała Ilona.
— Co jej jest? — zapytała po cichu Justyna, kiedy we trzy
wchodziły do domu.
— Z choinki się urwałaś? Nie wiesz? — Baśka nie kryła
zdumienia. — Widzisz, jak ty nie słuchasz, co się do ciebie
mówi.
— Ten jej Bodzio to kawał skurwiela. Daria od miesięcy
lata po psychoterapeutach i szuka pomocy. Takiego jednego
— tu Ilona puściła oko — sama jej poleciłam.
— Niezłą kasę z niej ciągną — wtrąciła głośno Baśka. —
Dlatego wzięłam ją na zakupy do Berlina, żeby dziewczyna
się trochę rozerwała. O, jakie cacko! — krzyknęła na widok
małego, kwadratowego stolika z drewna, który stał w holu.
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— Dziewczyny, nie uwierzycie! Moja ciotka miała identyczny
i przy takim stoliku wywróżyła mi całe moje życie!
— Taka z ciebie zatwardziała materialistka, a w takie
kosmiczne bzdury wierzy. — Niewyparzona gęba Baśki
działała Ilonie na nerwy. — „Moja ciotka wywróżyła mi całe
życie” — przedrzeźniała ją.
— To chyba nie takie trudne, biorąc pod uwagę, kim był
twój stary. — Najpierw usłyszały, a potem zobaczyły Darię,
która niepostrzeżenie wróciła z samochodu z nową paczką
orzeszków.
— Ale wymyśliła! — Baśka z niesmakiem pokręciła
głową. — A możesz mi powiedzieć, co ma wspólnego mój
stary z moimi interesami?
Daria udała, że nie słyszy, i z uwagą zaczęła oglądać
stolik, i nieco szybciej przeżuwać orzeszki.
— Partia czuwa, partia radzi, partia nigdy nas nie
zdradzi — wyrecytowały stojące za nią Justyna i Ilona.
— To były piękne czasy. — Daria oderwała się od stolika
i z rozmarzeniem spojrzała na przyjaciółki. — Pamiętacie, jak
pierwszy raz spotkałyśmy się na koloniach w Krynicy?
— I od tej pory niańczysz tego swojego Bogdana,
i finansujesz tę jego szemraną agencję — odcięła się Baśka,
która była bardzo czuła na punkcie swojej samodzielności
i nienawidziła, kiedy ktoś przypominał jej, że bez ojca
do niczego by nie doszła.
— Zaraz, a wy, dokąd? — Justyna z przerażeniem
popatrzyła na przyjaciółki, które pakowały jej się
na nowiutkie pokoje w butach. — Pod lustrem mam kapcie
dla gości. — Podeszła, otworzyła drzwiczki i wyjęła kilka
par, do wyboru.
— Na muzeum napadłaś? — pisnęła zdumiona Ilona.
Baśka popatrzyła najpierw na swoje wystrzałowe buty,
bez których nie byłaby nawet w połowie sobą, a potem
na Justynę — po raz pierwszy odjęło jej mowę, za to Daria
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przestała pożerać orzeszki i najzwyczajniej pod słońcem
sięgnęła po parę, pierwszą z brzegu, zachwycając się
różowym puszkiem i tym, że kto, jak kto, ale Justyna to
zawsze o wszystkim pomyśli, nie tak jak w domu u niej
i Bodzia, gdzie każdy chodzi jak chce, a potem piach chrzęści
pod nogami.
— Dziewczyny, kultura przede wszystkim, tu jest teraz
porządny dom, a nie stodoła — ponaglała gospodyni.
— W życiu! — Baśka wreszcie odzyskała głos. — Nie
ściągam i już! Mówiłam, żebyś nie oszczędzała na podłogach,
ale jak na marmurowe kafle nie było cię stać, tylko na te
smętne dechy, to twoja sprawa, ja wchodzę w butach — i nie
oglądając się na nikogo wparadowała do salonu.
Ilona, mniej odważna, postała chwilę w oczekiwaniu na
reakcję Justyny, która chyba nie chciała podejmować wątku
— podłoga marmurowa czy drewniana? — za to wyjęła
malarską folię i przy pomocy Darii, drepczącej w za dużych
domowych pantoflach, rozłożyła ją na środku w salonie.
— Czy twoja ciotka jeszcze żyje? — Daria szturchnęła
Baśkę, żeby wstała z krzesła, bo chciała podłożyć pod nogę
róg folii. — Pamiętam ją jako wielką damę, zwłaszcza w tym
czarnym kapeluszu i koronkowych rękawiczkach.
Obrażona Baśka milczała, więc Ilona, żeby ratować
sytuację, szybko ściągnęła swoje włoskie sandały i weszła
boso.
— Umarła rok temu. Przecież byłyśmy na jej pogrzebie.
Nie pamiętasz? — pośpieszyła z odpowiedzią.
— Ach! Rzeczywiście! To ta w tej koronkowej sukience
od Armaniego… — Daria westchnęła z zachwytu. — Pięknie
wyglądała w trumnie, jak żywa! Szkoda, że nie zdążyła mi
nic wywróżyć.
Justyna doskonale pamiętała to piękno, chociaż wielkie,
czarne okulary na twarzy nieboszczki wydały jej się czymś
wysoce niestosownym, zaś o sukience na ostatnią drogę
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wolałaby jak najszybciej zapomnieć. To był najgłupszy
numer, jaki Baśka jej wykręciła.
— Po co miałaby to robić? — Baśka nie wytrzymała
dłużej milczenia i musiała odegrać się na przyjaciółce,
za jaką, bądź, co bądź, ją uważała. — Przecież wszystko jest
jasne. Bodzio lubi małe dziurki, więc sobie zaszyłaś. Nooo,
po takim poświęceniu to chyba wasze małżeństwo
przetrzyma nawet najazd wszystkich miss świata
jednocześnie.
— O rany! — ocknęła się Ilona, przed którą Justyna rzu–
ciła na podłogę nową parę filcówek. — Słyszałam, że byłaś
u Nowickiego? — Wsuwając z ociąganiem stopy w kapcie,
uważnie obserwowała Justynę. — Z tobą też się filmował? —
Po tym pytaniu puściła oko do Baśki.
— O czym wy mówicie? — zaniepokoiła się Justyna.
Dzwonek zmusił ją do wyjścia z domu. Miała czas, żeby
trochę ochłonąć, bo nazwisko Nowickiego w połączeniu ze
słowem „filmował” wróżyło katastrofę, bez stolika i kart
nieżyjącej ciotki.
— Słuchajcie, dzisiaj pijemy do sushi — wróciła po
dłuższej chwili z oprowiantowaniem z firmy kateringowej.
— Ja nie lubię ryb, mam po nich alergię — westchnęła
zawiedziona Daria i ponownie sięgnęła do torebki
z orzeszkami.
— Co ty wiesz o alergii, skoro wsuwasz te orzeszki
bez opamiętania? — skrzywiła się Ilona.
— Dla ciebie specjalnie schabowy z frytkami —
gospodyni uchyliła przykrycie jednego z opakowań, gdzie
oprócz kotletów rumieniły się smażone kurze udka.
Wszystkie spojrzały z aprobatą. Zresztą pod tym względem na Justynę zawsze można było liczyć, nigdy nie
żałowała na ich spotkania.
Kiedy wreszcie usiadły do stołu w wielkim i jeszcze nie
do końca urządzonym salonie, co ostatecznie mogło
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usprawiedliwić obecność folii, Justyna czuła przymus
powrotu do przerwanej rozmowy.
— A czego ty się spodziewałaś po tym, jak wywiozłyśmy
go ostatnio za miasto? — Ilona po pierwszym drinku czuła
się już zupełnie rozluźniona. — Że się na którejś z nas nie
odegra?
— Już sobie wyobrażam jego minę, kiedy po powrocie
do domu odebrał pocztę, a tam… — Daria zrobiła efektowną
pauzę — zdjęcia pijanego pana doktorka w makijażu i moich
wystrzałowych ciuchach. Tego skórzanego gorsetu trochę mi
żal, ale czego nie robi się dla przyjaciół.
— Jezu! Gdybym wycięła taki numer Pawłowi, chyba by
mnie zabił. — Na tę myśl Baśka zaczęła się krztusić, dopiero
fachowa interwencja niezastąpionej w takich okolicznościach
Ilony przywróciła jej równy oddech. — A ten wariat, wiecie,
co mi odpisał, że mi dziękuje, bo te zdjęcia pozwoliły mu
inaczej spojrzeć na swoje życie — dalej mówiła ze łzami
w oczach, i już nie było wiadomo, czy łzawi bardziej
od zakrztuszenia, czy ze śmiechu; wtórowały jej Daria
z Iloną, tylko Justyna zachowywała śmiertelną powagę.
— Ale najlepsze! Wczoraj spotkałam jego matkę. Kobieta
doznała takiego szoku, że chodzi teraz po ludziach
i informuje, że nie bierze więcej odpowiedzialności
za swojego synalka i że jeśli Jerzy ponownie spróbuje
odstawiać stracha na wróble w jakichś dziadowskich łachach
i będzie paradował w nich publicznie, na oczach znajomych,
to go wydziedziczy.
— Dobrze, że zdjęć nie widziała, bo już by to zrobiła —
Ilona parsknęła z pełnymi ustami.
— Ale co z tym filmowaniem w gabinecie u Nowickiego?
— dopytywała Justyna. — Trochę mi to nie daje spokoju,
ale to może najnowsze standardy.
Baśka, Ilona i Daria wybuchnęły kolejną salwą śmiechu,
dając Justynie do zrozumienia, że nieznajomość pewnych
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towarzyskich tajemnic jest dowodem zbyt daleko
posuniętego wyalienowania.
— Ten anioł opatrzności, jak go nazywasz, razem
ze swoją Bożenką zabawia się z pacjentkami. Nie wiedziałaś
o tym? — Baśka pokręciła głową. — Miłośnik trójkątów
i najpiękniejszego, jego zdaniem, zbliżenia dwóch kobiet, a ta
specjalistka od usypiania to jakaś zboczona dziwka.
— Co chcesz przez to powiedzieć? — Oczy Justyny
zrobiły się wielkie jak tarcze strzelnicze.
— Że pieprzy swoje pacjentki pod narkozą i wszystko
filmuje. Kilka takich kawałków widziałyśmy. Nie
dziewczyny? — Baśka spojrzała znacząco na Ilonę i Darię. —
To chodliwy towar, dziewico orleańska. Bodzio ma to
na wyłączność.
— Ale ty głupia jesteś, przecież to filmy edukacyjne —
Daria popukała się w czoło. — Gówno widać.
— Jak gówno widać? A nam mówiłaś, że stary cię na
jednym rozpoznał.
— Rozpoznał, rozpoznał. Pewnie, że rozpoznał, ale nie
po twarzy — Daria z wdziękiem udała zawstydzenie. —
Wam to coś powiedzieć! Ze wszystkiego zrobicie sensację.
Justyna wciśnięta w krzesło na zmianę to bladła, to
pokrywała się plamistą czerwienią, ku niekłamanej
satysfakcji koleżanek.
— A ty, co u niego robiłaś w zeszłym miesiącu? — Daria
przymilnym głosem zwróciła się do Ilony. — Myślisz, że
o tym nie wiem? Chciałaś się zaszyć, żeby odgrywać
dziewicę przed jakimś gówniarzem — wypaplała najwy–
raźniej mocno strzeżony sekret przyjaciółki.
— Przecież obiecał, że nikomu nie powie — wyjąkała
zaskoczona Ilona, kręcąc z niedowierzaniem głową; wesołość
przeszła jej jak ręką odjął.
— Mój Paweł też obiecuje, że już więcej nie będzie pił. Ja
sama od miesiąca próbuję rzucić te dopalacze, ale dnia by mi
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brakło. A ty? — Baśka zwróciła się do Darii. — Lekarz
przepisał ci jakieś prochy dla wynudzonych kretynek
i szprycujesz się nimi na okrągło. Powinnaś mieć specjalną
zniżkę w firmie farmaceutycznej.
— Nie musisz się na mnie odgrywać — Daria poczuła
się, jakby ktoś strzelił jej w twarz. — Dobrze wiesz, że mam
depresję — wyznała. Obcesowość Baśki często ją drażniła
i czasami zachodziła w głowę, dlaczego jeszcze się z nią
zadaje. Psychoterapeuta zdecydowanie odradzał jej
utrzymywanie takich toksycznych kontaktów, zwłaszcza
przy jej wyjątkowej wrażliwości. — Nie macie pojęcia, jak ja
strasznie cierpię.
— Akurat, gówno prawda, zżyłaś się z tą swoją
depresyjką — Baśka usiłowała naśladować sposób mówienia
Darii — i nikomu nie dasz sobie jej odebrać, to twoje
największe życiowe osiągnięcie.
— Nie tylko ja ją mam, sławni ludzie też na nią cierpią,
to jest choroba ludzi wrażliwych, takich z wyższych sfer.
— Nie pierdol, Daruś, chciałaś powiedzieć nierobów,
takich jak ty, którzy mają za dużo czasu, za dużo pieniędzy,
żadnych obowiązków i zero odpowiedzialności. Nuda,
że wyć się chce!
— Pracuś się znalazł! — żachnęła się. — Zajrzy na
godzinę do firmy, nakrzyczy na kierowników i mówi, że się
napracowała. Ja to mam tyrkę z moim Bodziem! Codziennie
wstaję o siódmej, żeby przygotować mu kąpiel.
— To sam nie trafi pod prysznic? — Ilona po trzecim
kieliszku zapomniała o zdradzie Nowickiego, zresztą dłużej
niż pięć minut niczym nie potrafiła się przejmować.
— Wy chyba nigdy nie kochałyście — Daria spojrzała
na koleżanki z wyrzutem i płaczliwie wykrzywiła usta.
— Matka Teresa się znalazła.
— Daria — Justyna zwróciła się do niezupełnie trzeźwej
przyjaciółki — czy można od ciebie odkupić jeden z tych
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filmów? To znaczy dokładnie całą partię — od razu się
poprawiła, bo wiedziała, że przyjaźń przyjaźnią, ale roz–
mowy z Darią o pieniądzach są rzeczowe i poważne.
Dziewczyny, widząc, że rybka połknęła haczyk,
natychmiast przestały się kłócić, przypominając sobie, po co
tu między innymi przyjechały.
— Święta Justyno, patronko męczennic! Ty też trafiłaś na
łoże tortur do doktorka? — Baśka nie potrafiła ukryć uczucia
triumfu, jakby stuknęła właśnie najwyższą wygraną. — Może
zostaniesz spec–porno–gwiazdką. Słyszałam, że niektóre jego
pacjentki nieźle na tym wychodzą. Czy to prawda? —
Pochyliła się nad Darią, lubieżnie gryząc ją w ucho i całując
po szyi. — Mogłabyś mnie polecić? Oj, niejedno pokaza–
łabym doktorkowi. Fujara stawałaby mu na baczność, ilekroć
by tylko o mnie pomyślał.
— Spadaj, głupia dziwko! — Daria odsunęła od siebie
Baśkę, która po kilku głębszych robiła się wyjątkowo
nieznośna. — Ale ty nie masz się czym przejmować, nikt cię
na nim nie rozpozna. Doktorek dba o swoją reputację. I to
naprawdę są filmy edukacyjne — tłumaczyła niezmor–
dowanie, rozkładając przy tym bezradnie ręce — a że zawsze
znajdzie się kilku zboczków, których to bierze, za to nie
odpowiadamy — zachichotała.
Po minie Justyny było widać, że to jej nie przekonuje.
Siedziała i nie mogła wyjść ze zdumienia. Miała wrażenie,
że ludzie specjalnie umówili się, żeby na każdym kroku ją
zaskakiwać i kpić z niej w żywe oczy. Miała wszystkiego
dosyć, chciała, żeby zniknęły. W tej chwili szczerze ich
nienawidziła. Weszły jak do obory, na szczęście Daria z Iloną
się zreflektowały, żarły, piły, rozpinały spodnie, najgłośniej
ze wszystkich bekała małomówna, trochę nieśmiała Ilona,
i wtedy wybuchały śmiechem. Nosy pąsowiały im z minuty
na minutę. Można było odnieść wrażenie, że wszystkie, jak tu
są, za chwilę zamienią się w ogrodowe krasnale. Baśka nawet
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przytaszczyła jednego z nich, zaczęła wokół niego tańczyć
i rozbierać się, aż w końcu wyskoczyła z wystrzałowych
butów. Jeden z nich poszybował pod sufit, a potem pikował
w dół, kalecząc ostrą szpilką nowiusieńki parkiet, nawet folia
nie pomogła. Po chwili jej biustonosz smętnie zwisał
z przeszkolonej witryny, z której całemu temu bezwstydowi
przyglądały się z niemym zażenowaniem porcelanowe lalki.
Justyna gromadziła je od lat, nie szczędząc sił i środków.
To była jej prawdziwa pasja.
— Byłabym spokojniejsza, gdybyś jednak to dla mnie
zrobiła — Justyna, próbując ratować beznadziejną sprawę,
ponownie zwróciła się do Darii.
— Słuchaj, muszę znać datę tego twojego „występu”
i jego temat. — Daria, mimo nieustającej depresji,
po mistrzowsku rozgrywała sytuację, znajdując uznanie
w oczach Ilony, bo pijana Baśka na krótko straciła kontakt
z rzeczywistością. — Wiesz, Nowicki nadaje im tytuły
robocze: „Nadżerka 1”, „Powrót do dziewictwa 10”, „Sucha
dolina 5”. Rozumiesz? Kobiety mają swoje problemy.
— Kreatywność doktorka jest imponująca — westchnęła
Ilona, a w jej głosie było słychać nutę, która bynajmniej nie
świadczyła o kreatywności Nowickiego w zakresie języka,
tylko w zupełnie innej dziedzinie. Nikt jednak nie zwrócił
na to uwagi.
Justyna zbladła.
— Ilona, nalej jej drinka, bo nam zaraz odjedzie. — Daria
była znana z tego, że w interesach nigdy nie traciła zimnej
krwi. Odczekała, aż Justyna wleje w siebie całą zawartość
szklanki. — To, o co chodzi? Wydusisz wreszcie z siebie? —
Stanęła nad nią jak dociekliwy śledczy, któremu zaczyna
brakować cierpliwości.
— „Rzeź niewiniątek”1? 2? A może 50? — Justyna
rozpłakała się i, zanosząc się szlochem, dodała: — To nie było
dziecko Marka… — i w ryk.
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Daria, Baśka, która jako tako zdążyła się pozbierać,
i Ilona spojrzały po sobie porozumiewawczo i eksplodowały
śmiechem. Krasnal, może za karę, że trwał tak nieporuszony,
z dobrotliwie głupkowatą miną, stał się obiektem
niepowstrzymanej agresji Justyny. W nim skupiły się jej żal
i wstyd, i bezradność, i wściekłość. Zamierzyła się na niego
z pogrzebaczem. Gliniany, czerwononosy jegomość szybko
stracił swoje baśniowe atrybuty, rozpadając się na różno–
kolorowe skorupy, żałośnie obnażając banalną miałkość.
Jeden z kawałków, nie wiadomo, jakim cudem, odstrzelił
spod pogrzebacza i poszybował prosto w przeszkloną
witrynę. Szyba wytrzymała uderzenie, ale powstała na niej
ostrzegawcza rysa. Mała porcelanowa laleczka zachwiała się
i z delikatnym brzękiem upadła. Dopiero wtedy Justyna
opanowała się. Koleżanki patrzyły na nią z zaskoczeniem,
ale i niemym podziwem — szaleństwo to ostatnia rzecz,
jakiej by się po niej spodziewały. To znaczy Baśka zawsze
uważała, że nie ma takiej oazy spokoju, której burza co jakiś
czas by nie nawiedziła, ale co innego wygłaszać takie
mądrości, a co innego ich doświadczać. Więc patrzyły na nią
ekspresowo otrzeźwione, bojąc się ruszyć z miejsca, żeby jej
wściekłość nie obróciła się przeciw nim, ale ona, po kilku
głębszych „wdech i wydech”, uspokojona, podeszła
do szafki, otworzyła ją i delikatnie wyjęła porcelanową lalkę,
której ukruszył się kawałek dłoni. Po twarzy dwiema
strużkami popłynęły łzy, ale nie stała bezradnie, tylko
sięgnęła do srebrnej szkatułki, w której przechowywała
specjalny klej z profesjonalnym aplikatorem do łączenia
mikroskopowych okruchów i z zegarmistrzowską precyzją
przywróciła lalce dłoń. Kiedy wszystko odłożyła na miejsce,
zamknęła przeszkolone drzwi i odwróciła się, nucąc coś
pod nosem.
Kobiety, do tego momentu milczące, zgotowały jej
owację na stojąco. Justynę zamurowało.
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— Byłaś fantastyczna! — pierwsza doskoczyła do niej
Ilona, obcałowując ją z każdej strony. — Trzymałaś nas
w takim napięciu!
— No stara, moje gratulacje, zagrałaś w naszym
przedstawieniu jak prawdziwa gwiazda, nie znajduję słów
uznania — podeszła do niej Baśka.
— A mówiłam, a mówiłam, że ma pałera! — wyjąkała
Daria.
Wreszcie usiadły, ale żadna nie spieszyła się, żeby
odezwać się pierwsza. Justyna też milczała. Widziały po niej,
że nadal nic nie rozumie.
— To może mi teraz któraś wytłumaczy, co śmiesznego
jest w usuwaniu ciąży? — zadała to pytanie z kamiennym
spokojem, jakby użyczyła go sobie od krasnala, i powiodła
po koleżankach jakimś dziwnym spojrzeniem, od którego
ciarki przechodzą po grzbiecie.
— Justyna, ale obiecaj, że… — zaczęła niepewnie Ilona,
na co Daria szybko podniosła pogrzebacz i dla pewności,
zamiast odłożyć na miejsce, mocniej przycisnęła do siebie.
Baśka nie wytrzymała dłużej milczenia (niewykluczone,
że był to jej życiowy rekord, nie licząc oczywiście godzin,
kiedy spała) i postanowiła wyręczyć Ilonę.
— Słuchaj, sprawa jest prosta. Przecież wiesz, że Nowicki
to człowiek głęboko wierzący, więc jak mogłaś przypuszczać,
że zgodzi się usunąć ciążę? Wasze matki tak się przyjaźniły,
dzieci razem do chrztu, razem do komunii i do ślubu też
mieliście iść razem… — Baśka mówiła, jakby straciła instynkt
samozachowawczy i nad rozlaną benzyną beztrosko paliła
papierosa.
— Ale przecież on sam to zaproponował, umówił się ze
mną, znamy się tak długo.
— Zawsze się umawia — stwierdziła rzeczowo Daria. —
„Klient nasz pan” słyszałam od niego ze sto razy. Taniej by
wyniósł prosty test ciążowy i po krzyku.
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— Test ciążowy? — Justyna skrzywiła się. — Czytałam,
że nie daje stuprocentowej pewności, jest nieprofesjonalny,
a do Jurka zawsze miałam zaufanie, nawet podpisałam
zgodę…
— A czytałaś, co podpisujesz? — Ilona popatrzyła na
Justynę z politowaniem. — Z ciebie profesjonalistka jak
z koziej dupy trąba, tyle ci powiem. Miał cyrograf na siebie
podpisać? Przecież to jest nielegalne! Słyszałaś o tym?
Justyna czuła się osaczona, zażenowana i głęboko
zraniona. Jej oczy zaszły łzami, ale nie rozpłakała się.
— Justysiu, też on ci krzywdy nie zrobił — przemówiła
łagodnie Baśka. — Wziął tylko pieniądze, a że w ciąży nie
byłaś, wszystko poszło nadzwyczaj gładko. I pacjent
zadowolony, i lekarz na swoje wyszedł. Musi mieć coś z tej
medycyny. Mnie by się nie chciało tyle lat zakuwać…
To musiało pozostawić trwałe ślady w jego psychice. Poza
tym na drugi raz czytaj, co podpisujesz… — Baśce wydawało
się, że dłuższe tłumaczenie takich oczywistości mija się
z celem.
— To znaczy, droga Justynko, że ciąża to twoje urojenie
— Ilona postawiła wyraźną kropkę nad „i”. — Nie było
dziecka, nie było grzechu! Poza tym, są prostsze sposoby…
O naiwności! — Wzniosła oczy ku górze, a potem rozlała
alkohol do szklanek i podała wszystkim. — Wypijmy za
Justynę, męczenniczkę własnej wyobraźni.
— Chcecie powiedzieć, że nawet to nie było naprawdę?
Dziewczyny zgodnie pokiwały głowami.
— A z kim ty chciałaś w tę ciążę zajść? — Ilona, niby taka
spokojna, ale nie potrafiła powstrzymać swojej ciekawości.
— Pewnie z jakimś miejscowym żulem — wyjechała bez
ogródek Baśka. — Już sobie to wyobrażam, nasza czysta
i święta Justyna na ołtarzu rozkoszy ulicznego Casanowy.
Trochę się tu takich kręci. Widziałyście, dziewczyny, tego
co do nas jedną ręką kiwał, a drugą trzymał wacka i szczał
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w najlepsze na rogu przy sklepie? Boże, tych sikających
na ulicy przybywa z dnia na dzień albo ja mam jakąś obsesję.
Dalsza rozmowa jakoś się nie kleiła, one czuły się
zawiedzione, że Justyna nie potrafiła docenić ich ogromnego
wysiłku i pomysłowości. Niemało pomógł im Nowicki, który
w tym przypadku wyjątkowo chętnie współpracował,
pewnie musiał jakoś odreagować wycieczkę za miasto.
Najtrudniej było z jego Bożenką. Długo nie mogła zrozumieć,
o co im chodzi, dopiero na widok kilku banknotów zrobiła
się nieco bardziej pojętna. Że też Justyna niczego się nie
domyśliła? Jej naiwność warta jest Księgi Guinnessa. Przecież
od lat robią sobie kawały, żeby się trochę rozerwać, a ona
potraktowała ten incydent śmiertelnie poważnie, jakby
z choinki się urwała, zapominając, jak kiedyś z powodzeniem
wkręcała Darię, wmawiając jej, że ta z dnia na dzień wygląda
coraz gorzej i że chudnie w oczach. „Wszystko wisi na tobie
jak na wieszaku” — mówiła do niej za każdym razem, kiedy
spotykały się w sklepie u Baśki, aż Daria uwierzyła i zaczęła
kupować ubrania w mniejszych rozmiarach, ale jadła
za dwóch, co zresztą do tej pory jej zostało. „Jak ci pięknie
w tym różowym” — prowadziła równoległą kampanię Baśka
z Iloną, więc Daria zamieniła się w różowego, pyzatego
bobasa, na widok którego mąż uciekał z domu, aż kiedyś
przyprowadził ze sobą pierwszego psychoterapeutę — od
tamtej pory poznała ich niemało.
Na pomysł wywoływania duchów wpadła oczywiście
Daria. Przemożna chęć uzyskania odpowiedzi na kilka
nurtujących ją pytań usunęła z drogi wszelkie przeszkody,
nawet taką, że żadna z kobiet nigdy tego nie robiła, ale
przecież jakieś wyobrażenie o kontaktach z zaświatami
miały, w końcu na świecie, w którym rządzi pieniądz, nie
było dla nich rzeczy niemożliwych.
Szybko przyciągnęły z holu stolik, rolując po drodze
folię, na szczęście gospodyni straciła wcześniejszą czujność.
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Dla nastroju zapaliły świece i w ogóle czuły się jak u siebie
w domu, nie reagując na protesty Justyny, która zawsze
wolała trzymać się z daleka od pośmiertnych klimatów. Jej
wyobraźnia potem pracuje pełną parą i zwłaszcza w nocy
podsuwa jej koszmarne widziadła — bardzo się tego bała.
Zmusiły ją jednak, żeby przyniosła ołówek i kilka czystych
kartek. Błyskawicznie wróciła z papierem do ksero, który
położyła przed Iloną.
— Ja mam być medium? Przecież ja nie wierzę w duchy!
— Ilona aż podskoczyła z oburzenia, że w ogóle ktoś mógł
wpaść na tak idiotyczny pomysł, ale szybko przypomniała
sobie, jak Justyna brutalnie rozprawiła się z krasnalem,
a poza tym Baśka kopnęła ją znacząco w kostkę i porozu–
miewawczo mrugnęła. — Niech wam będzie, ale żeby potem
żadna z was nie miała do mnie pretensji.
Duch ciotki początkowo odpowiadał na pytania
dyplomatycznie. Na koniec bardzo się rozgadał, aż zaczął
zwlekać z odejściem. Daria każdą odpowiedź kwitowała
piskiem, a kiedy usłyszała, że powinna zwiększyć czujność,
jako żona, nad poczynaniami swojego męża, pobladła
z wrażenia, jakby rzeczywiście zobaczyła ducha. Zarzucała
go coraz bardziej osobistymi pytaniami, nie omieszkała przy
jego pomocy ostatecznie rozstrzygnąć kwestii ulubionego
przez jej męża kroju damskich majtek i rozmiaru biustu,
a potem z wypiekami na twarzy wpatrywała się w kartkę,
na której Ilona zapisywała odpowiedzi: „Daria udaje orga–
zmy”, „Mąż nie zaspokaja jej w łóżku i przegrywa pieniądze
w kasynie”, „Prowadza się po mieście z niejaką Pamelą”.
Po silnym kopnięciu w kostkę medium zaczęło się wybudzać
z transu, ale drżącą ręką zdążyło jeszcze nabazgrolić: „Marek
to wielki…” i dodać specjalne pozdrowienia od ojca Justyny
„stęsknionego za córką” — tyle ciotka.
Rozemocjonowana Daria wielokrotnie przeglądała
wszystkie kartki zapisane przez Ilonę, prosząc ją za każdym
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razem, żeby je głośno odczytywała. Nie mogła uwierzyć,
że duch tyle o niej wiedział, znał najdrobniejsze szczegóły
z jej intymnego życia, o których ona sama nie miała do tej
pory bladego pojęcia. Gdyby mogła, mianowałaby go swoim
naczelnym psychoterapeutą.
Nagle jakiś podmuch zgasił świece na stole, pogrążając
pokój w ciemnościach. Pisk Darii zdawał się wprawiać
w drżenie porcelanowe lalki. Po omacku dobiegła do okna i,
mocując się z nim, próbowała je uchylić. Duszna atmosfera
domu Justyny zaprowadziła Darię na skraj histerii.
Szamotała się bez rezultatu. Ktoś podszedł i otworzył
szeroko okno, a wtedy podłoga zafalowała, aż uniosła się nad
nią jakaś skrzydlata postać, a właściwie coś jakby całun, pod
którym wyraźnie rysował się ludzki kształt. Wreszcie gdzieś
trzasnęły drzwi i wszystko opadło. Daria chciała krzyczeć,
ale nie mogła, głos uwiązł jej w gardle — dało się tylko
słyszeć bliżej nieokreślony, cichy, pojedynczy charkot
i głuchy łomot, po którym nastąpiła cisza.
— Umarła — wyszeptała gdzieś z głębi pokoju Ilona. —
Gdzie jest to cholerne światło? Justyna, zapal wreszcie! —
zaczęła popadać w histerię.
— Zaraz, korki musiały wyskoczyć! Wszędzie jest
ciemno! Nie mogę znaleźć latarki! — krzyczała zza drzwi
Justyna. — Spokojnie, tu to się często zdarza, cała ulica to
jeden wielki plac budowy.
— Rumowisko jakieś, a nie plac budowy — bąknęła
Baśka pod nosem.
Po chwili Justyna weszła z dużą latarką, oświetlając
cały pokój. Pod oknem leżała nieruchomo Daria, a Baśka
podtrzymywała jej głowę.
— Zemdlała, jak nic. — Ilona podbiegła do niej i, żeby
wyczuć puls, fachowo złapała za nadgarstek. — Żyje! —
odetchnęła z ulgą i zaczęła ją cucić, wymierzając siarczyste
policzki.
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— Ze dwa razy machnij jej tam ode mnie, za to darcie się
wniebogłosy. — Baśka zdążyła podnieść się z kolana i nie
ukrywała, że przez cały czas dobrze się bawiła.
— Mogłyście jej darować, przecież wiecie, jaka z niej
histeryczka — Ilona popatrzyła z wyrzutem na Baśkę
i Justynę, która zatrzymała się w drzwiach.
— Co tu się stało? — Justyna ze źle udawaną troską
patrzyła na Ilonę, która pochylała się na Darią, i na stojącą
nad nimi Baśkę. Dla tego widoku warto było opóźnić
przyniesienie latarki, nawet o minutę.
— Nie śpieszyło ci się — zauważyła Ilona.
— Widziałam ducha — wyszeptała docucona Daria. —
Stał w tym miejscu — wskazała na środek pokoju i z pow–
rotem opadła na podłogę.
— Nie dość, że histeryczka, to jeszcze duchy widzi.
Poproś tego specjalistę od czubków o zmianę prochów, bo od
tych wszystko ci się miesza. — Baśka porozumiewawczo
kiwnęła głową w stronę Justyny.
— Może faktycznie ona coś widziała — odezwała się
Ilona. — Ja też widziałam, jakby zasłona zafalowała.
— O Boże, to jednak prawda! — Daria popatrzyła
koleżance w oczy z trwogą i wdzięcznością, że dzięki niej nie
wychodzi na skończoną idiotkę.
Widziały czy nie widziały ducha? Żadna nie chciała
o tym dalej rozmawiać. Patrzyły na siebie podejrzliwie i na
wszelki wypadek zaczęły zbierać się do wyjścia. Baśka,
potykając się, pozbierała do końca swoje rzeczy.
— Wezwać wam taksówkę? — Justynie los przyjaciółek
był co prawda obojętny, ale wolała, żeby się nie rozbiły
wracając od niej. Ich matki chyba by jej tego nie darowały,
bo jej własna — z pewnością nie. — Jesteście zalane.
Zaczęły chichotać i wznosić oczy ku wyższej instancji,
która z niewiadomych przyczyn nie reaguje na ten
wyjątkowy okaz naiwności.
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— Oj, Justynko, ty życia nie znasz, miałaś za dobrze
i niczego się nie nauczyłaś — odezwała się po przyjacielsku
Ilona. — Po co Baśka ustawiła swojego w drogówce? Żeby
za krawężnika robił? Ocknij się, śpiąca królewno!
♦
Justyna po raz pierwszy, odkąd tu się sprowadziła, bała się
przebywać sama w tym wielkim domu. Mimo że zakpiła
sobie z przyjaciółek, potęgując ich strach, i nie miała
wątpliwości, że ani Daria, ani Ilona nie widziały żadnego
ducha, to było jej nieswojo. Wzięła z pokoju szklankę,
otwartą butelkę i z zapaloną latarką powędrowała do kuchni.
Zrezygnowała z pomysłu przewietrzenia mieszkania,
co miała sobie trochę za złe. Czuła się pusta, oszukana i już
sama traciła rozeznanie, co w jej życiu jest prawdą, a co nie.
„Marek to wielki…” — co to mogło znaczyć? Wielki muzyk?
Wielki człowiek? Metr siedemdziesiąt — odpada! A może
wielki, wielki… — szukała odpowiedniego słowa, bez
rezultatu, albo to, że ojciec za nią tęskni, „bardzo”. O słówka
specjalnie nigdy się nie czepiała, ale w tym przypadku to
„bardzo” ją zaniepokoiła. Niby nie wierzyła w fatum czy
w duchy, zawsze trzymała się od nich z daleka, ale podczas
jej nieobecności coś musiało się wydarzyć. Ilona z Darią tak
pobladły, że same przypominały istoty z tamtego świata.
Daria to histeryczka, ale nie Ilona, a Baśka była tak zalana,
że ducha od prawdziwego człowieka by nie odróżniła.
Z drugiej strony z zadowoleniem przyjęła odwrót
przyjaciółek. Widywanie ich co tydzień — od kilkudziesięciu
lat ciągle razem, rok szkolny, wakacje, święta, a przecież
mogłoby się wydawać, że więcej je dzieli, niż łączy — nie
wpływało pozytywnie na wzajemne relacje. Coraz częściej
dostarczały sobie negatywnych emocji, prześcigały się
w głupich żartach, a wiedziały o sobie tyle, że nikt inny nie
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mógłby im bardziej zaszkodzić od nich samych. Jednak to,
że trzymają się razem, dawało im poczucie bezpieczeństwa.
W ciemnym domu każdy szelest przyśpieszał bicie serca,
co miało jednak niebagatelną zaletę — utwierdzało ją w
przekonaniu, że nadal istnieje. Ale kogo to obchodzi? Dla jej
przyjaciółek nie ma nic świętego. Z tą ciążą podłożyła się jak
pierwsza naiwna, ale przecież od lat biegała do Nowickiego,
kiedy tylko nabrała podejrzeń, że może być w ciąży. Ufała
mu, a on ją tak potraktował — zakpił sobie i tyle. Czego ona
nie przeżyła? Wahania, rozterki moralne, nawet wyobrażała
sobie, że urodzi to dziecko, a oni weszli z butami w jej życie
i odebrali jej tę odrobinę mocnych przeżyć. Myślała,
że spotka ją za to jakaś kara, że w jej życiu zdarzy się coś
niesamowitego, że sprowokuje jakąś katastrofę z sobą w roli
głównej, jak chociażby ten film z jej udziałem, ostatecznie
niechby w celach edukacyjnych, a tak… bez konsekwencji,
bez ciągu dalszego, jakby życie ciągle ją ignorowało,
i pozostawała niezmiennie jak niezapisana karta. Kolejny
wypity kieliszek napełniał ją coraz większym żalem,
że nikomu na niej nie zależy, nikogo nie obchodzi jej los.
Czuła się sponiewierana, oszukana, brudna. Gdyby była
podłą egoistką, nie mogłaby mieć do nikogo pretensji, ale
przecież zawsze pierwsza spieszyła z pomocą, o wszystkich
myślała i troszczyła się.
Zatęskniła za Markiem, „za wielkim… kochankiem”? —
przyszło jej do głowy; chociaż jakby się nad tym spokojnie
zastanowiła, to więcej przyjemności dawał jej zupełnie kto
inny, z czego nie zwierzyłaby się nikomu — i tortury by tu
nie pomogły. Na szczęście ciotka na ten temat taktownie
milczała. Ale to, że odezwie się ojciec, było ogromnym
zaskoczeniem, może wreszcie pogodził się, że ma córkę, a nie
syna — to była tajemnica rodzinna, Ilona z pewnością nie
mogła o tym wiedzieć. Poczuła coś jakby zimny oddech, tuż
obok, płomień świeczki zadrżał, i nagle… zrobiło się
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nieprzyjemnie jasno. Wszystko poszarzało od światła,
a nieistniejący duch ulotnił się gdzieś w niebycie.
— Aleś się napruła — Marysia pojawiła się w kuchni
razem z Mateuszem. — Pomożesz mi zataszczyć ją na górę?
— zwróciła się do chłopaka.
Justyna nie stawiała oporu, a właściwie była im za to
wdzięczna, bo sama z pewnością nie dotarłaby tej nocy
do własnego łóżka.
♦
Rano Marysia zachowywała się przedziwnie, wszystko robiła
głośno: tupała, a nie chodziła, trzaskała drzwiami,
nakrzyczała na psa.
— Mogłabyś trochę ciszej, głowa mnie boli — zajęczała
Justyna po zejściu do kuchni.
Krótkie „nie” zostało wzmocnione włączeniem radia.
Justyna podeszła i przyciszyła je.
— Co ja ci zrobiłam?
— Czy ty nie widzisz, że własny dom zamieniasz w
knajpianą budę! Ojca na trochę zabrakło i proszę! Pani
Puszczalska! — krzyknęła jej do ucha.
— Jezu, o co ci chodzi?
— „Zostań ze mną.” „Jestem taka samotna.” „Jaki jesteś
cudowny, mój Adonisie.” — Marysia przesadnie naśla–
dowała bełkotliwą mowę pijanej Justyny. — Rzygać mi się
chce od tej twojej udawanej przyzwoitości, masz jej tyle, co te
głupie pindy, twoje przyjaciółeczki, które grasowały w nocy
po okolicy!
— Tylko nie krzycz, wszystko posprzątam, na twojego
chłopaka już nie spojrzę i urządzę ci najlepsze przyjęcie
urodzinowe — Justyna próbowała iść na daleko posuniętą
ugodę.
— Lepiej, żebyś się z tej okazji wyniosła.
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— Z własnego domu? Zapomnij! — Łyk zmrożonej
wódki postawił Justynę na nogi. — „Mój Adonisie” —
powiedziała do siebie rozbawiona, doprowadzając Marysię
do wściekłości.
— Dziwka!— usłyszała już zza drzwi.
— To, że kobieta podoba młodszym mężczyznom, nie
czyni z niej jeszcze dziwki — Justyna przemówiła do pustej
butelki, którą następnie postawiła obok kosza, wypchanego
po brzegi nie zjedzonym sushi. — Małpa! — rzuciła pod
adresem Marysi, którą uczyniła winną tego barbarzyństwa,
jej sushi w koszu!
Na widok bałaganu w salonie opadły jej ręce i nie miała
wątpliwości, że sprzątanie tego, co zostało po uczcie bogiń,
jak chętnie kiedyś o sobie mówiły, przerasta ją, po prostu nie
leży w zakresie jej „nieograniczonych” możliwości. Dobrze,
że przytomnie rozłożyła wczoraj folię, co uratowało część
salonu, no i duch ciotki nie robił już na niej wrażenia,
w dzień wszystko wróciło na swoje miejsce. Kiedy tak stała
pośrodku pobojowiska, mignęła jej po drugiej stronie ulicy
żona Heńka, wracająca z porannego obchodu okolicy. Jego
miała już dosyć, ale zaufana kobieta do sprzątania,
mieszkająca na wyciągnięcie ręki, była nie do pogardzenia.
„Może ciotka czuje do mnie jakąś sympatię i zesłała mi ją
do pomocy. Za to faux pas z sukienką od Armaniego coś mi
się od niej należy” — pomyślała, podchodząc do okna.
— Proszę pani! — krzyknęła przez zamknięte okno,
waląc pięścią w szybę.
Zośka zatrzymała się i po chwili podeszła bliżej.
Pokazywała coś na migi. Wreszcie do Justyny dotarło,
że najlepiej będzie, jeśli otworzy okno.
— No, dobrze, że panią widzę… — ledwo zaczęła
mówić, a już tego pożałowała. Zośka w starym, dziecinnym,
wiklinowym wózku, który pchała przed sobą, zgromadziła
od rana niezły arsenał: butelki po tanim winie, puszki i jakieś
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szmaciane skrawki. — Mam dla pani pracę na dzisiaj, aaa —
zająknęła się — może i na stałe. — Zośka stała i patrzyła
gdzieś w bok. — Do pani mówię! To bierze pani tę robotę
u mnie czy nie?! — w głosie Justyny słychać było irytację. —
Trzeba tu przyjść i posprzątać, i najlepiej zaraz, bo w tym
bałaganie nie da się oddychać. Jakieś puste butelki też się dla
pani znajdą.
Zośka wzruszyła ramionami, odburknęła coś niewyraźnie, jakby była upośledzona, i odeszła. Justynie wydawało
się, że usłyszała „za godzinę”, więc postanowiła dać kobiecie
jeszcze jedną szansę i przez godzinę poczekać.
Czuła się wypompowana tą rozmową i musiała się
uspokoić. Położyła się na kanapie i odruchowo włączyła
telewizor. Natychmiast zapomniała o bałaganie. Miała
wyćwiczoną latami cenną umiejętność odcinania się
od rzeczywistości, jeśli akurat z jakichś przyczyn jej nie
odpowiadała. Pobiegała trochę po kanałach, żeby znaleźć
któryś ze swoich ulubionych seriali. Na szczęście o tej porze
powtarzali odcinki z poprzedniego dnia. Odetchnęła z ulgą.
W takich chwilach lubiła być sama — nikt jej nie przesz–
kadzał, nie mądrzył się, że to dobre dla kucharek, nie musiała
ukrywać wzruszenia i potajemnie wycierać łez. Po cichu
zazdrościła swoim bohaterkom intensywności przeżyć,
ale nauczyła się razem z nimi i cieszyć, i płakać, przeklinać
zły los i świętować zwycięstwo. Czasem stawała przed lus–
trem i odtwarzała niektóre ich kwestie, żałując, że nie została
aktorką, ale matka mówiła o nich takie wstrętne rzeczy, więc
jako dziecko nabrała przekonania, że za całe zło świata
odpowiadają właśnie one, te „upadłe kobiety, które kiedyś
skończyłyby na stosie”. Przy takich okazjach słyszała
również tajemnicze słowa „romans z diablicą” i że ojciec „źle
skończy”.
Ostry, długi dzwonek do bramy. Pies nie szczekał, tylko
popiskiwał radośnie, uczuła ukłucie zazdrości. Uniosła się,
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żeby sprawdzić, kogo diabli niosą. Na ulicy stała
najprawdopodobniej Zośka, tylko przebrała się w szarą
sukienkę. Twarzy nie było widać, bo długie, ciemne włosy
wszystko zakrywały.
— Wejść! — Justyna rozkazała przez domofon i poszła
otworzyć drzwi.
Długo czekała, nim usłyszała nieśmiałe pukanie.
— Pani prosiła, żeby dzisiaj posprzątać — Zośka mówiła
cicho, ale wyraźnie. Pies stał obok i nie szczekał, jak zwykle
na przybycie kogoś obcego. — Ja mogłabym u pani sprzątać.
— Podniosła nieco głowę, dzięki czemu Justyna na chwilę
mogła przyjrzeć się jej twarzy.
— Kto panią tak urządził? — nie potrafiła powstrzymać
się na widok opuchlizny, idącej od oka do ust przez cały
policzek.
— Spadłam ze schodów, na strych, są takie stare. —
Zośka opuściła niżej głowę.
— Jak się spada ze schodów, to się łamie nogi albo ręce.
Ale niech będzie, że ze schodów. — Dała spokój i wpuściła ją
do środka. — U mnie po schodach nie będzie pani
wchodziła. Tam sprzątam sama. Chodzi tylko o parter, a w
przyszłości panią przyuczę do prania i prasowania. — Zośka
rozejrzała się ciekawie po holu. — Aaa, jeszcze jedno, u mnie
się buty zdejmuje — Justyna lubiła pewne sprawy od razu
stawiać jasno, żeby nie było niedomówień. — Korzysta pani
tylko z pomieszczenia gospodarczego, potrzeby fizjologiczne
załatwia pani za szopą, stoi tam sławojka, do wyburzenia.
Używa pani tylko z moich ścierek. Czytać pani umie? —
przyjrzała się uważnie Zośce.
— Chodziłam do szkoły, tej samej co pani, tylko pani jest
ode mnie trzy lata starsza.
— Ach, tak — zatkało ją — ale potem skończyłam inną
szkołę — powiedziała specjalnie z przyciskiem na słowo
„inną”, bo trudno było jej sobie wyobrazić, że mogłaby mieć
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z tą, jak na ironię, „młodszą” koleżanką (co za bezczelność!)
cokolwiek wspólnego. — Więc nie zrobi sobie pani krzywdy.
Czytać zawsze, do czego są te płyny i nie nadużywać ich! Nie
są tanie — spojrzała na nią ostrzegawczo, na wypadek,
gdyby przyszło jej do głowy marnotrawić je albo zabrać sobie
coś do domu.
Zośka stanęła boso, w rajstopach, na progu salonu.
Resztki jedzenia i picia na stole i na podłodze, obok kawałki
gliny i jednooka, bezucha głowa krasnala.
— Tylko przypadkiem nie odkurzaj tej witryny z lalkami.
One są nietykalne! Za to okna mogłabyś umyć. Jeśli masz
ochotę zabrać coś do domu — wskazała na stół — bierz, nie
krępuj się. Wszystko jest jeszcze świeże. Kuchnią zajęłabyś
się jutro, powiedzmy o dziesiątej.
Justyna weszła do kuchni. Chwilę się po niej pokręciła,
ale coś nie dawało jej spokoju. Wreszcie zdecydowała,
że najbardziej profesjonalnie będzie, jeżeli dwudziesto–
złotówkę zostawi pod krzesłem — że niby przypadkiem
komuś wypadła — bo więcej mogłoby się wydawać podejrzane. Jej serialowa bohaterka też miała taki pomysł, ale
z niewiadomych przyczyn zaniechała go, i źle na tym wyszła,
a Justyna starała się być perfekcjonistką.
Wchodząc na górę po schodach, przechyliła się lekko
przez poręcz, żeby podejrzeć w lustrze (idealnie z tego
miejsca było widać pokaźną część salonu), co robi Zośka.
Nagle, nie wiadomo jak — tyle razy chodziła w tą i z pow–
rotem — potknęła się tak nieszczęśliwie, że upadła na twarz
i zjechała po stopniach na sam dół. Bała się otworzyć oczy
i nawet nie to, żeby ją coś bolało, ale jak szyderstwo
zadźwięczały w uszach jej własne słowa: „Jak się spada
ze schodów, to się łamie nogi i ręce”, i wiedziała, że co, jak
co, ale ręce i nogi ma z pewnością nietknięte, za to twarz…
Poczuła coś zimnego na czole. Przyjęła to z ulgą, póki nie
dotarło do niej, że to nóż kuchenny — nie był tani,
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ze względu na wyjątkowe ostrze, którym, według
sprzedającego, bez większego wysiłku przecina się stalowe
śruby.
— Zgłupiałaś! — wypaliła do Zośki, ale zaraz syknęła
z bólu i spokorniała. — Lodu — poprosiła — jest w lodówce,
ściereczki w szafce.
Zośka nie bez trudu znalazła lodówkę, otwierając
po drodze wszystkie drzwiczki, co Justyna za każdym razem
kwitowała cichym syknięciem. Nienawidziła, jak jej ktoś
szpera po kątach. Wystarczy, że matka przeprowadza u niej
inspekcję. Pożałowała, że wpuściła tę kobietę za próg
swojego domu, zamiast zamówić sprzątanie w profesjonalnej
firmie, wtedy na pewno nie spadłaby ze schodów.
— Będzie trzeba szyć, ma pani rozcięte nad okiem.
Justynie wydawało się, że Zośka powiedziała to ze źle
skrywaną satysfakcją. Z trudem dźwignęła się i usiadła
na ostatnim stopniu, opierając głowę o ścianę. Poczuła od niej
zapach taniego mydła, wilgoci i dymu. Dla Justyny tak
mogłoby pachnieć w piekle. Spróbowała zajrzeć pochylonej
nad sobą Zośce w oczy. Poraziła ją ich intensywna,
roziskrzona kocia zieleń.
— Mówią, że nad tym miejscem ciąży klątwa — wyrwało
się ni stąd, ni zowąd Zośce.
Justyna mimo bólu szybko zaczęła kojarzyć fakty: ciąża,
której nie było, ulubiona lalka — uszkodzona, duch ciotki,
przerażona Daria i teraz te schody, i zrobiło jej się zimno.
Chyba zemdlała.
Nagle wyrwał ją ból całej twarzy. Leżała na stole
w kuchni, a lekarz kończył szycie.
— Co, ze schodów się spadło? — Pokręcił nad nią głową
z najwyższą dezaprobatą, jak nad kupą jakiegoś nieszczęścia.
— Że też wy kobiety w tej swojej ograniczonej wyobraźni nie
możecie wymyślić czegoś bardziej oryginalnego. A męża
pewnie od kilku dni nie ma w domu?
[91]

Justyna, chcąc potwierdzić to przypuszczenie, zamrugała
jednym zdrowym okiem.
— Co mi tak mruga?! — fuknął na nią. — Leży spokojnie
i się nie rusza, bo na urodzie straci. Och, kobiety, zobaczy
taka jedna z drugą kawałek chłopa, i proszę.
Potem, traktując ją lekceważąco jak ofiarę domowej
przemocy, która sama prosi się o to, co ją spotyka, odwrócił
się od niej i rozmawiał jedynie z Zośką, przekazując jej
wszystkie zalecenia. Dopiero, gdy domyślny pan doktor miał
wyjść, Justyna zauważyła jeszcze dwóch sanitariuszy — stali
w oknie i śmiali się z ogrodowych krasnali. Do tego
wykonywali ruchy, jakby jeden posuwał drugiego. „Czyżby
te krasnale miały wielkie…?” — przemknęło jej przez głowę,
ale słowa „kutasy” nie odważyłaby się nawet pomyśleć. Pech
prześladujący ją od wczoraj wydawał się nie mieć litości
w dostarczaniu nowych, coraz boleśniejszych doświadczeń.
— Niech się pani cieszy, że na tym się skończyło, za dwa
tygodnie śladu nie będzie. Nie gniewa się pani, że wezwałam
pogotowie? — Zośka spojrzała niepewnie po wyjściu
mężczyzn. — Ale tak się wystraszyłam, że coś się pani stało.
Nigdy bym sobie nie darowała... A lekarz to zawsze lekarz.
— Zaprowadź mnie do łóżka — poprosiła, bojąc się
nawet samodzielnie usiąść na stole, żeby znowu nie stracić
przytomności albo równowagi.
— Nie ma strachu, nic pani nie jest, można już chodzić,
tak mówił lekarz. To nic poważnego, inaczej przecież
zabraliby panią do szpitala. Nie wygląda źle. — Przybliżyła
rękę do czoła Justyny, jakby chciała dotknąć szwów.
— Tu leżało dwadzieścia złotych! — Justyna w ostatniej
chwili złapała ją za przegub ręki i w silnym oskarżycielskim
uścisku skierowała w stronę krzesła; musiała gdzieś ulokować swoją urażoną ambicję i się na kimś odegrać.
— Tu są — Zośka otworzyła szufladę — żeby nie
zginęły.
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Justyna przyrzekła sobie, że nigdy więcej żadnego
dawnego mieszkańca z tej ulicy nie wpuści poza próg
swojego domu, „niech ich wszyscy diabli” — pomyślała
patrząc na Zośkę — „nawet tych żałosnych dwudziestu
złotych nie wzięła, cholerna ofiara przemocy domowej” —
sama by jej chętnie przyłożyła, ale w tej sytuacji… Dała się
zaprowadzić po schodach na górę, spokojnie, a nawet
z wdzięcznością wysłuchiwała wszystkich: „uwaga, stopień”.
Na jednym, dla złapania oddechu, zatrzymały się na dłużej,
akurat na wysokości zdjęcia przedstawiającego uśmiechniętą
Justynę w profesjonalnym stroju narciarskim.
— To w Alpach — wyjaśniła — każdego roku to samo,
wybieranie nart, potem buty, nowy kombinezon, gogle. To
pochłania tyle czasu, że dla człowieka już nic nie zostaje. —
Pobiegła za wzrokiem Zośki, która jak zahipnotyzowana
wpatrywała się w błękitną wodę w przyhotelowym basenie
i Justynę leżącą pod wielkim trzcinowym parasolem. — Tak
z kolei mam każdego lata. Sama nie wiem, po co jeździmy
gdzieś, gdzie ciągle jest 40 stopni w cieniu, i do tego
nieznośnie błękitne niebo. To nieprawda, że w piekle jest
ciemno, a w niebie jasno. Myślę, że jest zupełnie odwrotnie.
Nawet sobie bied… — tu ugryzła się w język — ludzie nie
wyobrażają, jaka to męka. I jeszcze trzeba za to płacić. Tyle że
ten błękit (tu Zośka prześlizgnęła się wzrokiem po zdjęciach
powieszonych wzdłuż schodów — rzeczywiście ich wspólną
cechą było błękitne niebo i słońce, czy w ośnieżonych górach,
czy na piaszczystych plażach, „jak w raju” — pomyślała)
idealnie kontrastuje z tą mahoniową ścianą. Kto tego nie
przeżył, nie zrozumie, jaka to droga przez mękę.
— Co tacy ludzie jak pani mogą wiedzieć o cierpieniu? —
Kobieta bardziej pomyślała, niż powiedziała, ale Justyna
instynktownie złowiła jej słowa.
— Cóż — spojrzała z politowaniem na Zośkę — każdy
niesie przez życie taki krzyż, na jaki go stać.
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Kiedy dotarły na miejsce, Justyna poprosiła jeszcze
o herbatę. Czekając na Zośkę, wydawało jej się, że trwa to
całą wieczność, czyli wystarczająco długo, żeby przejrzeć
wszystkie kąty albo, co gorsza, dotykać lalek!
— Widać, że pani je lubi, są wszędzie. — Zośka, która
wreszcie pojawiła się i przesunęła czarną porcelanową lalkę
na stoliku obok łóżka, żeby postawić szklankę z herbatą,
zdawała się czytać w jej myślach, co przerażało i pociągało.
— Nie dotykaj jej! — Justyna uniosła się na łokciu.
— Moja Ada też nie lubi, jak dotykam jej zabawek.
— Pani kochana, naprawdę nie widzi pani różnicy mię–
dzy szmaciankami a porcelanowymi księżniczkami? —
Justyna nie mogła uwierzyć, że ktoś może być aż tak tępy.
— To japońska daruma, chroni przed złośliwymi demonami.
— Spojrzała wyzywająco na Zośkę i z czułością pogładziła
czarną lalkę po wykrzywionej, odpychającej twarzy,
pozbawionej źrenic.
— To może być pani potrzebne. Chociaż odkąd
postawiono tu kapliczkę, to podobno Złe odeszło, ale czy to
przyszli mieszkańcy uszanują? — Chwilę nad czymś się
zastanowiła. —Nasze dni tutaj i tak już są policzone, a ta
kapliczka — machnęła ręką — szkoda gadać.
— O czym ty mówisz?
— W czasie wojny działy się tu dziwne rzeczy, kobiety
przepadały bez wieści, a potem odnajdywano osobno ręce,
osobno nogi. Ludzie mówili, że to kara za niewierność, za to,
że z Niemcami się puszczały, ale wojna się skończyła,
a kobiety ginęły dalej albo umierały w niewyjaśnionych
okolicznościach. Mój teść był wtedy dzieckiem i zaklinał
się, że widział Złe. Przychodziło z tych bagien nad rzeką
i nie mogło się nasycić ludzką krwią — a kobiety są niby
najsłabsze. — Przysiadła na fotelu i ciągnęła dalej: — Mnie to
zawsze zastanawiało, dlaczego dzieci nigdy nie ruszyło.
Podobno dlatego, że takie niewinne… No więc sprowadził
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się tutaj do domu po niemieckiej rodzinie jakiś partyjny
ważniak i tak był zazdrosny o żonę i w nią wpatrzony,
że po cichu skrzyknął ludzi i kazał taką kapliczkę
pobudować, miała strzec kobiety przed śmiercią, ale ja to
czasami myślę, że śmierć dla niejednej byłaby łaskawsza od
tego tu życia.
— A jak to Złe wyglądało? — Justynę najwidoczniej
bardzo zaciekawiła ta opowieść, a przede wszystkim to, że
zamieszkała na ulicy z niesamowitą historią.
— Tego dokładnie nie wiadomo. Te baby, co widziały,
już nie żyją. Niektórzy mówili, że to była młoda kobieta,
która nie mogła przeboleć straty dziecka i zamieniła się
w złego demona. Przypominała anioła z płonącymi
skrzydłami. Czego to jednak ludzie nie wymyślą?
— Dobrze, że czasy ciemnoty i zabobonu mamy już
za sobą.
— No tak... — Zośka popatrzyła na czarną porcelanową
lalkę. — To ja wezmę się za robotę…
— A w którym domu mieszkał ten… — słowo
„partyjniak” nie chciało przejść jej przez gardło — no ten,
który tak o żonę był tu zazdrosny?
Zośka zawahała się, może przyszło jej do głowy, żeby
udać głuchą i bez słowa zejść na dół, ale „TYLE słońca musi
strzec przed Złym”.
— Tego domu już nie ma, spłonął którejś nocy i ślad
po nich zaginął. Niektórzy uważają, że mężczyzna przeżył…
Ponoć czasami przychodzi po zmroku, żeby zapalić świeczkę
w kapliczce, gdzie zamurował prochy żony. Różnie się mówi,
ale 1 listopada zawsze ktoś taki wielki znicz przytaszczy.
I pali się — przez tydzień. Na grobach to takich jeszcze nie
widziałam. Musiał ją kochać wielką miłością.
— Taka miłość, której i śmierć nie kończy… No pięknie,
ale gdzie stał ten dom? — Justyna przymrużyła zdrowe oko,
żeby Zośce nie przyszło do głowy coś kręcić.
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— Tu — Zośka podała tę informację, jak kiedyś służba
podawała ubrania, nawet dygnęła i zeszła na dół, a właściwie
— sfrunęła — nie czekając na dalsze pytania.
♦
To miały być trzy piękne dni. Justyna zamknęła się w pokoju
i nie chciała nikogo widzieć, to znaczy nie wyobrażała sobie,
że ktoś mógłby ją zobaczyć z tymi trzema niepoważnymi
szwami albo chociaż domyślić się ich nikczemnego istnienia.
Uzbrojona w pilota do telewizora, poczuła się panią swojego
losu. Z pasją prawdziwego kolekcjonera mogła po wielokroć
oglądać ciągle te same serialowe odcinki. Uwielbiała
powtórki, które dawały niepowtarzalną okazję do ćwiczeń
pamięciowych, kto, z kim, kiedy i dlaczego. Wiedza,
znacznie wyprzedzająca aktualne losy bohaterów, dawała jej
wiele niekłamanej satysfakcji. Znacznie dłużej mogła cieszyć
się ich nadchodzącym szczęściem i nie martwić się
chwilowymi niepowodzeniami, nie tak jak w życiu,
w którym nie ma nic pewnego, no może poza śmiercią, ale
i w to pozwalała sobie wątpić. Znała tyle przypadków
cudownych ocaleń, że i tu nie ręczyłaby za to głową, ba! —
nawet świeżo wymodelowanym tipsem.
Jednak, jak na złość, telefony urywały się bez przerwy:
a to matka, a to przyjaciółki, a to jacyś znajomi Marka,
zadziwieni, że go jeszcze nie ma, więc zdesperowana
opowiedziała jednemu z nich, oczywiście w największej
tajemnicy, jak to została zmuszona spakować męża
i wystawić za drzwi, i gdyby byli tak mili, to bardzo prosi,
żeby już jej więcej nie niepokoić, i… jak ręką uciął — pod
koniec drugiego dnia — spokój. Poza jednym typem, który
dzwonił jedynie chyba po to, żeby… dzwonić, bo ani nie
dyszał do słuchawki, ani nie sapał, co mogłoby wskazywać
na jakiegoś zboczeńca, tylko milczał, ale to właśnie
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najbardziej ją irytowało, takie zawieszenie w próżni.
Z początku wyobrażała sobie, że to jakiś nieśmiały adorator,
a teraz miała tego szczerze dość, więc postanowiła
wykończyć go ekonomicznie — odłożyła słuchawkę i… mógł
z nią „oglądać” jej ukochane seriale. Starczyło mu
cierpliwości na jeden i to nie do końca. Żałowała, że na to
proste rozwiązanie nie wpadła wcześniej, ale na myślenie też
trzeba mieć czas, o co w tym codziennym zabieganiu… —
zresztą każdy dobrze wie, jak jest.
Na szczęście okazało się, że Zośka nie tylko umie czytać,
ale przejawia najprawdziwszy talent kulinarny. Jeszcze
pierwszego dnia, po skończonej robocie, poprosiła, czy
mogłaby coś przyrządzić z książek kucharskich, które do tej
pory Justyna gromadziła, zresztą przy dużym zaanga–
żowaniu całej rodziny (prezenty i te rzeczy), bliżej nie
wiadomo, po co. Justyna na odczepnego zgodziła się, ale
kiedy okazało się, że obecność Zośki w domu jest dla Marysi
„nie do zniesienia, do tego ten jej bachor w ogrodzie, już
wszędzie się te wszy zalęgły” — tak powiedziała, zupełnie
nie krępując się obecnością adresatki tej niewybrednej uwagi
— upewniła się, że podjęła słuszną decyzję. Następnego dnia
Marysia po powrocie ze szkoły demonstracyjnie nic nie
zjadła, ale kiedy Zośka skończyła pracę i wróciła do siebie,
wtedy dziewczyna zeszła po cichu na dół, przywabiona
aromatami „Kuchni księżnej D.”, i… poddała się.
— Zdolne wszy nam się zalęgły, nie uważasz? — Justyna
czuła się zdecydowanie lepiej, więc wspaniałomyślnie, jak to
mają w zwyczaju zwycięzcy (przecież triumfowała!),
wyciągnęła do Marysi rękę na zgodę, choć nie bez cienia
ironii. — Od dawna podejrzewałam, że te przepisy są boskie.
— Stuknęła wierzchem dłoni w książkę kucharską,
pozostawioną na stole. — I patrz, zupełnie nie pamiętam,
od kogo ją dostałam — zamyśliła się. — Czy to przypadkiem
nie był prezent od ciebie?
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— Gdyby jeszcze nie jechała tak stęchlizną.
Justyna powąchała książkę, ale nie stwierdziła żadnego
nieprzyjemnego zapachu.
— O matce Ady mówię! Łazienki nie mają czy co?
— Nie wszystkich stać na takie luksusy jak nas, ludzie
mieszkają w gorszych warunkach i też żyją, musisz być
bardziej wyrozumiała. Ty jeszcze na nic sama nie
zapracowałaś — powiedziała z wyrzutem.
— Ale się uczę, a ty nie musisz mi ciągle wypominać…
— Dobrze, dobrze — Justyna nie chciała się kłócić. — Do
łazienki mam ją wpuścić? — skrzywiła się już na samą myśl.
— Przecież nikt z niej nie korzysta.
— O przepraszam, goście korzystają tylko z niej.
— Twoi goście są zazwyczaj tak pijani, że chlew — to dla
nich za wiele.
— Nie bądź nieuprzejma.
— Ja, nieuprzejma?! — roześmiała się Justynie prosto
w twarz. — A one powiedziały ci, co urządziły na naszej
ulicy po wyjściu od ciebie?
— Daria mówiła, że musiały się zatrzymać, bo… gorzej
się poczuła, a potem nie mogła trafić z powrotem do
samochodu, bo kawałek odjechały. A ona potrafi zgubić się
we własnym domu, więc zamiast w stronę ulicy, zeszła nad
rzekę i się czegoś wystraszyła…
— …i obudziła pół okolicy, bo zobaczyła… ducha.
Wtedy urządziły polowanie na jakąś ciotkę, zakończone
u tego pod piątką.
— To go jeszcze nie wyburzyli?
— Wyburzyli, ale nie do końca. A o co chodzi z tą ciotką?
Baśka ma tu swoją ciotkę, czy jak?
— Dla ciebie pani Basia — stanowczo zwróciła uwagę
Marysi. — A jej ciotka od dawna nie żyje.
— Chcesz powiedzieć, że szukały ducha? — ryknęła
śmiechem. — Ty, przestań się z nimi zadawać, one są
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nienormalne. Realu od fikcji już nie odróżniają, zresztą
trudno się dziwić, amatorki kretyńskich seriali! Was
odciągnąć od telewizji, to jak odłączyć od zasilania. Bogate,
bezrobotne zombi.
— No, nie pozwalaj sobie za dużo, jak ja byłam
dzieckiem, to w sklepach takich pełnych półek nie
widziałam, a programy telewizyjne nadawano od szesnastej.
— I co? Może mądrzejsze jesteście od tego? Teraz
nadrabiacie zaległości bez opamiętania.
— Co ty możesz wiedzieć o życiu?
— I po co wam ta wiedza? Żeby ganiać duchy
po ulicach? — Marysia pokiwała z politowaniem głową.
Po książęcym obiedzie przyszedł czas na równie książęcy
gest, chociaż obie zdawały sobie sprawę, że nie będzie to
łatwa sprawa. Justyna znalazła się w swoim żywiole — tyle
razy oglądała programy, w których dokonywano cudów,
i w końcu los podsunął jej podobną sposobność. Była
szczęśliwa i chciała swoim szczęściem natychmiast obdarować innych.
Razem z Marysią bez chwili zwłoki wzięły się
do przeglądania garderoby. I tak nie było na co czekać, bo od
lat, jesienią, robiły tradycyjne porządki w szafach, żeby
z czystym sumieniem zapełnić je z powrotem. W tym roku
za dużo czasu zajmowały im bezsensowne wojny, ale ten
szczytny cel skłonił te obie wrażliwe kobiety do zawieszenia
broni.
Justyna zawsze najtrudniej rozstawała się z butami,
a kilka dni temu poświęciła już jedną parę, zostawiając ją jak
niechcianego psa na parkingu. Na najniższej półce w kąciku
znalazła aksamitne czółenka, wyszywane cekinami, które
tylko raz miała na nogach — na balu karnawałowym, gdzie
brawurowo wykonała arabski taniec brzucha. Gdyby te
wszystkie buty mogły mówić, na pewno powstałaby z tego
pasjonująca historia jej życia, „może nie gorsza od tych
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w serialach” — pomyślała, zaspokajając własną próżność —
„świadkowie moich dni” — westchnęła wzruszona.
Z trudem wyszperała jeszcze jedną parę, trochę schodzoną,
ale za to z wydłużonym czubkiem, który dawał pewną
możliwość większej stopie, co Justynie od razu rzuciło się
w oczy, kiedy Zośka zdjęła te swoje …, no właśnie trudno jej
było znaleźć odpowiednie określenie na to, w czym ta biedna
kobieta musiała chodzić do tej pory, ale od jutra i dla niej
zaświeci słońce.
Marysi poszło zdecydowanie lepiej. Z jej pokoju
wymaszerował cały oddział różnokolorowych glanów, i tych
do pół łydki, i tych z wyższą cholewką.
— Czas na emeryturę, dziewczynki — zaszczebiotała.
— Już ich nie chcesz? — Justyna nie potrafiła ukryć
swojego zdumienia. — Taką wojnę o nie toczyłaś, jeszcze
w zeszłym roku…
— Koniec z lansem na chłopczycę i G. I. Jane, nie
zauważyłaś?
— Zauważyłam, że podbierasz mi perfumy.
— Ale z ciebie detalistka, ze wszystkiego robisz problem
— zarzuciła jej Marysia. — Przywiązywanie wagi do dóbr
doczesnych fatalnie o tobie świadczy. To takie w złym guście,
drobnomieszczańskie, ludzie na pewnym poziomie powinni
mieć do tego dystans. — Dla podkreślenia wagi swoich słów
cisnęła demonstracyjnie butem o podłogę. — Ja rozstaję się
z nimi bez zbędnych sentymentów. Trzeba mieć klasę.
— Jasne! Ty masz klasę, bo ja mam pieniądze, i zaraz
polecisz kupić sobie kolejną niepotrzebną parę butów,
pewnie nawet masz już ze dwie upatrzone — Justyna
poczuła się dotknięta wysoce niesprawiedliwą opinią na swój
temat.
— Nic ci się nie stanie, łatwo przyszło, łatwo pójdzie.
Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że ciężko na nie pracujesz?
Nie bądź taka małostkowa.
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— Nie. Chcę tylko powiedzieć, że pieniądze trzeba
szanować, i najwyższy czas, żebyś się tego nauczyła, a te
buty… — Podniosła parę glanów, żeby obejrzeć spody. —
Rany, jakie ciężkie! Kowal je podkuwał czy jak? W ogóle
w nich nie chodziłaś! Nie uważasz, że powinnaś je sprzedać
na aukcji internetowej. Słyszałam, że robi się takie rzeczy.
A poza tym, jak Zośka będzie w nich wyglądać?
— To królewnę Śnieżkę zamierzasz z niej zrobić? Przyjrzyj się, przecież ona łazi po śmietnikach, takie buty to dla
niej jak wybawienie, wielosezonowe.
— Żadna praca nie hańbi, drogie dziecko.
— A bez pracy nie ma kołaczy. To słyszę w szkole
na każdej godzinie wychowawczej. Te ludowe mądrości,
wiesz, gdzie można sobie wsadzić?
— Wasze pokolenie jest takie cyniczne. Żadnych zasad,
ideałów…
— A jakie są te twoje zasady i ideały? — Marysia usiadła
po turecku na podłodze i było jasne, że nie da się zbyć byle
czym.
— Przede wszystkim walczyliśmy o wolność…
— Ty walczyłaś? — Dziewczyna roześmiała się jej w nos.
— Raczej bawiłaś się. Mając wysoko postawionego tatusia?!
Też mi odwaga! Przecież twój stary nie pozwoliłby, żeby
choć włos spadł ci z głowy.
— Mojego ojca do tego nie mieszaj, zresztą on sam stał
się ofiarą swoich ideałów, dobrze o tym wiesz.
— Ale do tego czasu zdążył cię ustawić.
— Zwycięzcy biorą wszystko.
— Boże, ale ty jesteś cyniczna! I ty mówisz o ideałach?
— Świat należy do ludzi, którzy wiedzą, czego chcą,
energicznych, przedsiębiorczych, a moje pokolenie zostało
doświadczone, dlatego jesteśmy tacy zahartowani.
— No, rzeczywiście, bardzo energicznie od dwóch dni
leżysz na kanapie przed telewizorem…
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— Teraz to ty jesteś cyniczna. — Justyna usiadła obok
i zamilkła na dłuższą chwilę. — Pamiętam, że jak rozpoczął
się stan wojenny i poszliśmy wreszcie do szkoły, wszyscy
nosiliśmy mundurki na lewą stronę. Rozrzucaliśmy
po korytarzach ulotki… To były czasy…
— I chcesz powiedzieć, że od tego padł mur berliński?
— Dlaczego nie. Jak to mówił Nowicki? — Chwilę
szukała w pamięci. — Mały krok dla człowieka, duży dla
ludzkości.
— Tak to mówili o lądowaniu pierwszego człowieka
na Księżycu — Marysia pokiwała pobłażliwie głową. — Jeśli
z tym lądowaniem było tak samo jak z waszą walką
o wolność i demokrację, to wszystko to jedna wielka lipa.
— Dla was nie ma żadnych świętości, młodzież teraz nic
nie potrafi uszanować! — głos Justyny przybierał na sile. —
Czego właściwie uczą was w tych szkołach?! Teorii
spiskowych?!
— To co robimy z tymi butami? — zapytała najspokojniej
w świecie Marysia. Była już nieco znużona mętnymi
wywodami przedstawicielki pokolenia ideowych przewrotów, podczas których zwycięzcy i zwyciężeni zasiadali
wieczorami do wspólnej rodzinnej kolacji przy solidnych
okrągłych stołach.
— Was to już nic nie obchodzi. — Justyna machnęła ręką
i przełamując ból w stawach z trudem dźwignęła się do góry.
— W takim razie pakujemy. Ale te dwie pary — wskazała na
nowiusieńkie buty Marysi — mogłabyś sprzedać przez
internet albo w szkole. Widzę tu co najmniej siedem stów.
Masz serce tak je po prostu wyrzucić? — spojrzała na nią
z niedowierzaniem. — Na perfumy byś miała.
Ten ostatni argument poskutkował, wzmocniony
dodatkowo obietnicą Justyny, że sprzedażą niepotrzebnych
butów zajmie się sama, od czego wreszcie ma się znajomości
w branży handlowej.
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Z ubrań usypały co najmniej Wezuwiusz i stanął
problem, kto to wszystko zniesie na dół.
— O nie, ja jestem zmęczona, na mnie nie patrz —
Marysia od razu zastrzegła sobie święte prawo do
odpoczynku.
— Też uważam, że my już swoje zrobiłyśmy
i zasłużyłyśmy na solidne lody. Wezmę tylko na dół te buty,
cekiny się usunie… — Popatrzyła z namysłem na stos ubrań
i po chwili wyciągnęła gdzieś ze środka czarną, koronkową
sukienkę na jedwabnym spodzie. — Nigdy jej nie lubiłam —
dodała poufale — ale nasza służba musi jakoś wyglądać. —
Przyłożyła sukienkę do Marysi. — W tym mogłaby się
pokazać na twoich urodzinach. Jak myślisz?
Naśladując Zośkę, dziewczyna dygnęła i bojaźliwie
wlepiła wzrok w podłogę. Potem przyjrzała się sukience
uważniej.
— To stypa ma być czy urodziny? Zielona byłaby lepsza.
— Odszukała tańszą sukienkę, którą ojciec przywiózł jej
w prezencie; jego gust zawsze pozostawiał wiele do życzenia
i to nie tylko w tej kwestii. — Idealna dla pomocy domowej.
Przynajmniej w głowie babie się nie przewróci.
Justyna popatrzyła na Marysię z uznaniem, wreszcie
w czymś się zgadzały, czarną odłożyła na bok, lubić jej nie
lubiła, ale za tę włoską koronkę wyjątkowo dużo zapłaciła,
więc może byłoby niestosowne kogoś nią uszczęśliwiać.
— Nad czym ty się zastanawiasz? — ponaglała
dziewczyna.
— Dam jej jeszcze tego krasnala z ogrodu, dla małej. —
Była zadowolona, że tak łatwo zagłuszyła ewentualne
wyrzuty sumienia i jednocześnie pozbędzie się tego
paskudztwa. — Bo chyba nie wypada, żeby płacić za sąsie–
dzką pomoc? — W oczach pasierbicy szukała potwierdzenia
słuszności takiego rozwiązania. — W końcu, kto tu komu
pomaga? Same zakupy na te książęce obiady już mnie
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niemało kosztują, a do tego ktoś przecież musi mi je
przywieźć, bo Zośka oczywiście prawa jazdy nie ma.
— To czarną mogę sobie zatrzymać?
— Ach, o to ci chodzi. Twarda jesteś — powiedziała
Justyna z uznaniem, chociaż jeszcze przed kilkoma minutami
gotowa była stoczyć z Marysią zacięty bój w obronie swojej
„bohaterskiej” przeszłości. — Daj mi dzień do namysłu. —
Na te słowa dziewczyna odrzuciła sukienkę i poszła do
swojego pokoju. Trzaskając drzwiami dała wymownie do
zrozumienia, że straciła zainteresowanie nią.
♦
Kolejnego dnia Zośka zgodnie z umową przyszła, gdy tylko
za Marysią zamknęła się furtka. Przyniosła sobie kolorowy
fartuch, chustkę na głowę i buty na zmianę, żeby nie chodzić
boso. Tupała na dole niemiłosiernie, to znaczy każdy jej krok
rozchodził się głuchym echem po całym domu i odciskał
bolesne ślady w głowie Justyny. Więc zerwała się z łóżka
i nieprzytomna stanęła pośrodku sypialni i niemal w tej
samej sekundzie wyrosła przed nią Zośka — z tacą. Ale to,
że w ogóle nią była i trzymała w rękach tacę z dzbankiem
aromatycznej kawy, dotarło do Justyny znacznie później.
Najpierw na jej widok rozdarła się i zamknęła oczy, jakby
zobaczyła przed sobą jakąś zjawę, a takie właśnie odniosła
wrażenie — że to znienawidzona postać kucharki z pierwszej
kolonii, na którą wysłali ją rodzice, żeby poznała, jak
wygląda prawdziwe życie. I poznała! Literalnie od kuchni,
dzięki komuś, do kogo udało się upodobnić Zośce niemal
w stu procentach. Ta zjawa potem często nawiedzała ją
w upiornych snach, które zawsze kończyły się jednakowo —
mokrym prześcieradłem. Było to bardzo upokarzające,
zwłaszcza że matka leciała wtedy do ojca i podtykała mu je
pod nos, krzycząc histerycznie, że ta mała diablica wpędzi ją
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do grobu. Na nic się zdały tłumaczenia, że przyśniła się jej
pani z kolonii, która jak zwykle stała nad nią i pilnowała,
czy dokładnie przełyka kolejne kęsy znienawidzonej
wątróbki, twardej jak podeszwa, i szpinaku. Od tego mała
Justynka bladła, robiło jej się niedobrze i zaczynał boleć ją
brzuch. Potem wlewano w nią kubek ohydnego, mdłego
kompotu z rabarbaru, który, w postaci bąbli, wypuszczała
nosem. Krztusiła się, a kobieta, wykrzywiając usta, mówiła:
”Pij, zobacz jak inne dzieci ładnie jedzą, nie są tak
rozpaskudzone jak ty, jeszcze jeden łyk: za tatusia, a teraz
za mamusię.” Przy trzecim „za mamusię” Justyna wyrywała
się i uciekała goniona śmiechem kucharki i kilku chłopców,
którzy siedzieli najbliżej niej i zakładali się, czy dotrwa
do czwartej kolejki. Do tej pory pamięta, jak rodzice zrobili jej
niespodziankę i przyjechali na kolonię sprawdzić, czy Justysi
czegoś nie brakuje. Zobowiązali kucharkę, żeby osobiście
czuwała nad posiłkami ich dziecka, bo jest takie jakieś blade
i wygląda na chorowite, aż wstyd się z nim gdzieś pokazać.
— Ale pani hałasu narobiła — na twarzy Zośki malowało
się nie mniejsze zdziwienie niż na twarzy Justyny.
— Ja! — Justyna nie mogła uwierzyć, że w jej własnym
domu taki kocmołuch robi jakieś uwagi. — To ty hałasujesz
po całym domu i straszysz swoim wyglądem. Coś ty
na siebie włożyła?! Do garkuchni przyszłaś do roboty czy
do przyzwoitego domu?! — Podeszła do niej bliżej i zerwała
jej z głowy chustkę. — Na wysypisku śmieci to znalazłaś?! —
Podetknęła jej chustkę pod nos. — Czujesz, jak śmierdzi?
Obudź się, na jakim świecie żyjesz?
Po ostatnim pytaniu, kiedy w oczach Zośki pojawiły się
łzy, wyhamowała, ale na krótko, bo z drugiej strony
nienawidziła poczucia winy, które nadszarpywało jej dobre
mniemanie o sobie, a uważała, że jest przede wszystkim
dobrym człowiekiem i z tego powodu w ogóle zauważa
takich jak ta stojąca przed nią ofiara losu.
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— Ja tylko śniadanie chciałam, do łóżka… — Zośka
postawiła tacę na nocnym stoliku i już chciała uciekać.
— Śniadanie do łóżka?! — Jednym krokiem odcięła jej
drogę.
— Każdy lubi śniadanie do łóżka…
— Żryć w łóżku, a pieprzyć się na stole, to w sam raz dla
kucharek, jak w tych serialach — Justyna wyrecytowała
doskonale znaną sobie kwestię, którą od czasu do czasu
częstował ją Marek.
Zośka wyminęła ją i wyszła. Justyna słyszała, jak po
cichu schodzi po schodach. Domyśliła się, że najpewniej
zdjęła te okropne trepy.
Oczywiście przy mężu nigdy nie zjadłaby śniadania
w łóżku, ale skoro nie było go w domu (miał wrócić tydzień
temu!), więc na złość całemu światu, który ostatnio
sprzysiągł się przeciwko niej — ostentacyjnie nalała sobie
kawy do filiżanki i położyła się… do łóżka! Usiłowała zjeść
świeże rogaliki, ale to wcale nie było takie łatwe. Ciągle
coś jej wypadało, kruszyło się, a kawy omal nie wylała
na kołdrę, jednak eksperyment postanowiła przeprowadzić
do „szczęśliwego” końca. Ku niemałemu zaskoczeniu kawa
wynagrodziła jej trud jedzenia w łóżku — taką pijała tylko
we włoskich kafejkach, więc uznała Zośkę za
cudotwórczynię, jedynie zachodziła w głowę — po co jej ten
dar?
Od dawna miała pretensję do Boga za tak
niesprawiedliwie urządzony świat. Sama przecież bez trudu
mogłaby zostać aktorką, piosenkarką, dziennikarką czy
ostatecznie politykiem, ale zupełnie nie czuła w sobie
powołania do jakichkolwiek publicznych wystąpień. Nie
przejawiała w tych dziedzinach żadnych talentów.
Od własnej matki kiedyś usłyszała, że Bóg chyba zapomniał
o ich dziecku, bo poza wspaniałymi rodzicami nic więcej mu
nie dał. Pamięta, jak prywatni nauczyciele po kilku lekcjach
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załamywali ręce i odmawiali uczenia jej gry na fortepianie,
który do tej pory jak upiór straszy w salonie, chociaż
z drugiej strony — jak wyglądałby salon bez fortepianu?
Potem były skrzypce, jazda figurowa na lodzie (złamana
noga na pierwszych zajęciach), zespół wokalno–taneczny
„Śnieżynki” — nie przyjęta z powodu absolutnego braku
słuchu. Dopiero odnalazła się w szkolnym kółku
fotograficznym, niestety, do czasu, gdy pojawił się syn
przełożonego jej ojca. Nie chciała grać drugich skrzypiec
i od tej pory najlepiej czuje się w swoich czterech ścianach.
Z zazdrością obserwowała błyskotliwe kariery zaprzy–
jaźnionych rówieśników, którzy ostatecznie odnajdywali się
w biznesie, jak Baśka czy Daria, no i jeden został lekarzem.
Na wspomnienie Nowickiego zaklęła szpetnie w duchu, i na
karę nie trzeba było długo czekać — tak się zakrztusiła,
że zalała kawą jedwabną pościel.
— Czarownica — rzuciła pod adresem Zośki, którą
uczyniła odpowiedzialną za to całe poranne nieszczęście
i fatalne wspomnienia z dzieciństwa.
Zeszła do niej na dół i rzucając w nią wcześniej
przygotowaną sukienką i butami, kazała jej się wykąpać
i przebrać.
— Naprawdę? — Zośka mimo przełykanych łez nie
potrafiła ukryć radości.
— Jak Boga kocham, a do kogo ja mówię? Jazda! — jej
ton złagodniał, była oszołomiona reakcją kobiety, którą
jeszcze przed chwilą miałaby ochotę udusić, z czym przecież
w ogóle się nie kryła. Poczuła nieznany dotychczas skurcz
w gardle.
Zośka podskoczyła do niej i ze szczęścia pocałowała
w policzek. Zaskoczona Justyna z obrzydzeniem odsunęła ją
od siebie.
— Proszę bez poufałości — spojrzała na nią surowo. —
Potem w łazience trzeba będzie posprzątać.
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Po godzinie nie można było poznać ani łazienki, ani
Zośki. Łazienka błyszczała czystością, a Zośka —
onieśmielona nową sukienką i butami — uciekała wzrokiem
gdzieś na boki przed badawczym spojrzeniem Justyny. Miała
długie i chude ręce i takież nogi, co wcześniej pod
workowatymi ubraniami ciężko było dostrzec. Mimo
zawstydzenia, wyprostowała się, zyskując parę centymetrów
wzrostu. Justyna przyciągnęła ją do siebie. Obie stanęły
przed lustrem, ale musiała podnieść Zośce głowę, żeby
spojrzała w swoje odbicie.
— Patrz — przytrzymała jej twarz — zaraz zrobimy
z ciebie człowieka, żebyśmy nie musiały się wstydzić.
Zośka wydała jakiś bliżej nieartykułowany dźwięk, ni to
aprobaty, ni to zażenowania, ale bez oporu dała się posadzić
na wielkim krześle, które zręcznym ruchem podstawiła jej
Justyna. Po dwóch godzinach zabiegów wokół jej włosów
i twarzy zmieniła się nie do poznania. Przez cały czas trwała
nieruchomo z przymkniętymi oczami.
Justyna od dziecka uwielbiała bawić się lalkami. To był
jej prawdziwy świat. W ich szklanych oczach widziała
bezgraniczne uwielbienie dla siebie i wdzięczność. Zośka
w tej chwili była jedną z nich. Justyna mimo szwów
nad okiem czuła się prawie szczęśliwa. Poza tym mogła się
wreszcie przed kimś popisać sporą biegłością w strzyżeniu
i układaniu włosów, i w innych zabiegach pielęgnacyjno–
upiększających. Kiedyś miała ochotę założyć własny zakład
kosmetyczny i przez rok brała lekcje u najlepszych
specjalistów w renomowanym salonie. Potem ów pomysł
zarzuciła, bo wydał jej się idiotyczny, jak wiele
wcześniejszych i późniejszych planów na przyszłość.
Kiedy skończyła, była bliska uznania się za
cudotwórczynię. Dla lepszego efektu zabroniła Zośce
otwierania oczu. Na koniec, mimo wczesnej pory, nie mogła
powstrzymać się przed wykonaniem jej wieczorowego
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makijażu. Chodziła dokoła niej, zastanawiając się, co jeszcze
można by dodać. Od zapachu lakierów i wód toaletowych
kręciło w nosie. Wzrok Justyny wreszcie padł na podłogę
usłaną włosami. Poczuła się jak zwierzę schwytane
w potrzask, bo wiedziała, że ktoś musi to sprzątnąć,
ale przecież ani nie ona, ani nie Zośka, którą najchętniej
unieruchomiłaby, ustawiając w salonie na półce obok innych
lalek. Rozpaczliwie popatrzyła w stronę schowka, gdzie
przechowywała odkurzacz, w niemej nadziei na cud. Nawet
zrobiła krok w tamtą stronę, ale powstrzymała się i dość
obcesowo zwróciła się do Zośki:
— A teraz do roboty!
Zośka powoli otwierała oczy, jakby się budziła
z głębokiego snu. Bała się od razu spojrzeć na siebie, dlatego
jej wzrok zatrzymał się najpierw na potarganej, z zaszytym
łukiem brwiowym, w niestarannie zawiązanym kwiecistym
szlafroku Justynie. Justyna dopiero teraz zauważyła wielką
niestosowność tej sytuacji, w której ewidentnie przypadła jej
rola Kopciuszka. Wielkie zabytkowe lustro z całą bezwzglę–
dnością obnażyło wszystkie niedostatki jej dojrzałej urody,
spotęgowane upadkiem ze schodów.
— Co się tak gapisz? — zaatakowała Bogu ducha winną
Zośkę, która na wszelki wypadek omijała swoje odbicie
w lustrze i nie podnosiła oczu wyżej niż do poziomu klamek
u drzwi. — Teraz uważaj, żeby się nie usmarować, a te
szmaty — wskazała na siatkę z jej najlepszymi rzeczami,
o czym przecież nie mogła mieć pojęcia — zabierz stąd i nie
chcę cię w nich więcej tu widzieć.
Zośka wzięła się za sprzątanie, co wcale nie było łatwe,
bo Justyna chodziła za nią krok w krok i pouczała, co i jak ma
robić, żeby niczego nie pobrudzić, nie zagnieść, fryzury nie
zepsuć. Kilka razy poprawiła jej kosmyk włosów, który za
bardzo opadał na prawe oko. Na koniec przeprowadziła
lekcję z chodzenia, pokazywała, jak należy stawiać stopy,
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trzymać prosto kręgosłup i nie patrzeć bezczelnie w oczy,
ani nie rozglądać się po bokach.
— Służba tak nie chodzi — strofowała ją, przesadnie
naśladując jej sztywne ruchy. — Zobaczysz, zrobię z ciebie
najlepszą pomoc domową! Jeszcze będziesz mi wdzięczna.
Zośka nie wiedziała już, gdzie ma podziać wzrok, bała
się poruszyć, bo Justyna od razu do niej podbiegała
i zasypywała uwagami.
— Da mi pani pracować — odezwała się błagalnie. —
Niech pani odpocznie albo się czymś zajmie…
Justyna poczuła się, jakby ktoś sprzątnął jej sprzed nosa
najpyszniejszą porcję lodów. Właśnie się odnalazła, była
w swoim żywiole, jednak miała świadomość, że porywa się
z motyką na słońce, lepiąc od początku idealną pomoc
domową, którą musi wszystkiego wyuczyć i może trafić na
opór materii. Będzie musiała uzbroić się w cierpliwość — to
pewne, a Zośka nie jest pojętnym uczniem i upłynie dużo
czasu, nim doceni jej starania.
Bez słowa skierowała się na górę. Dużo ją to kosztowało,
żeby zakończyć pierwszą lekcję bez spektakularnych
sukcesów i zostawić Zośkę bez dozoru. Z ociąganiem
wchodziła po schodach, dźwigając cały arsenał kosmetyków,
które przechowywała w profesjonalnym kufrze. Zamówiła
od razu takie dwa i specjalnie dla niej ściągnięto je aż
z Mediolanu. Z jednego korzystała na co dzień, a drugiego
jeszcze nie wypakowała z tekturowego pudła. Perfekcyjnie
pod każdym względem przygotowała się do pracy jako
wizażystka, miała nawet świetne kontakty, ale nigdy, aż do
tej chwili, nie zaistniała w tym zawodzie, nie licząc
oczywiście zabiegów wokół własnego wyglądu, o czym tego
ranka zupełnie zapomniała.
Kiedy Zośka usłyszała dochodzący z góry charakterystyczny szum wody lecącej z prysznica, podeszła do lustra
i odważnie spojrzała na swoje odbicie. Długo się wpatrywała,
[110]

żeby w tej obcej kobiecie rozpoznać siebie. Nie było nawet
widać zasinienia wokół ust. Zniknęła opuchlizna, którą
wyczuwała jedynie pod palcami, przekonując się, że z całą
pewnością widzi siebie. Była onieśmielona swoim nowym
wyglądem. Do tego nie mogła stawiać dużych kroków, bo
blokowała ją długa, wąska sukienka. Najchętniej
przerobiłaby ją błyskawicznie, rozcinając boki, ale nawet
myślenie o tym wydało jej się w tej sytuacji świętokradztwem, więc poruszała się wolno, drobiąc jak japońska gejsza,
przez co praca w ogóle jej nie szła. Od czasu do czasu zerkała
znienacka w lustro, żeby się upewnić, że to wszystko trwa
nadal i mimo pewnej niewygody jest najprawdziwszą
prawdą. Nie wiedziała jeszcze, jak na tę zmianę zareagowaliby Heniek i Ada, ale ich najlepiej byłoby nie wtajemniczać, co tu się dzieje. Największą przyjemność sprawiał jej
zapach własnego ciała. Od czasu do czasu wąchała
ukradkiem skórę na przedramieniu i przegubach rąk. Bardzo
delikatnie dotykała swojej twarzy, wtedy na palcach zostawały drobiny pudru i różu, pachnące wielkim światem.
Chciałaby, żeby ta chwila trwała wiecznie, żeby nikt jej tego
nie odebrał.
Justyna wychodząc z łazienki zawadziła o stos ubrań,
które poprzedniego wieczora opuściły szafy. Na wierzchu
leżał niewinnie czarny kapelusz, a obok sporna koronkowa
sukienka, która kiedyś bardzo jej się podobała, przecież
inaczej by jej nie kupiła. Miała być na specjalne uroczystości,
ale, oczywiście, Baśka musiała popsuć jej całą przyjemność
z chodzenia w niej, chowając swoją ciotkę Stefę w takiej
samej. Do tej pory pamięta, jak głupio poczuła się, kiedy
stanęła nad trumną z ciotką Stefą i… obie w identycznych
sukienkach. Starsza pani miała dodany nawet pieprzyk nad
górną wargą, taki jak u Justyny. Wtedy nad grobem ciotki
przysięgła sobie, że definitywnie zerwie z nimi kontakty,
miała dosyć ich głupich dowcipów, ale szybko jej przeszło.
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Widocznie były na siebie skazane i żyć bez siebie nie mogły;
najlepiej bawiły się w swoim towarzystwie, potrafiły się
równie mocno ranić, co pomagać sobie. Ostatnio, przez
budowę domu Justyna straciła czujność i od razu to
wykorzystały. Zresztą chyba żadna z nich nie umiałaby
powiedzieć, skąd przychodzą im do głowy te wszystkie
wariackie pomysły, dzięki którym za każdym razem
upewniały się, że żyją, że świat kręci się wokół nich, a nie
odwrotnie. Wystarczył zwykły impuls… Justyna miała przed
oczami ciotkę Stefę jak żywą i swój magiczny kuferek.
Szczęśliwie starsza pani uwielbiała kapelusze i wielkie
okulary (takie jak w latach sześćdziesiątych), co pozwoli
ukryć tych kilka szwów. Nadal była wściekła na nie za ten
numer z Nowickim — takich rzeczy się nie odpuszcza. Teraz
dopiero zrozumiała, co chciał jej powiedzieć w gabinecie,
mówiąc, że nie lubi długów.
— O Jezusie! — Zośka krzyknęła z przerażenia na widok
czarnej damy schodzącej po schodach i cofnęła się do kuchni,
w której czuła się w miarę bezpiecznie.
— Brawo — odezwała się Justyna usatysfakcjonowana
prawidłową reakcją Zośki. — Jeżeli ty mnie nie poznałaś, to
jest szansa. Urządzę im takie kino grozy, że popamiętają. No
już nie gap się, ducha nie widziałaś? — Justyna odzyskała
dobry humor. — Podaj mi tę laskę — wskazała na duży
parasol Marka, który do tej pory stał bezużyteczny, a starsza
pani bez parasola nigdzie się nie ruszała, uważała taki męski
element za wysoce ekstrawagancki.
Zośka zaczynała powoli rozumieć, że odkąd
przekroczyła próg tego domu, nie powinna niczemu się
dziwić. Zawsze podejrzewała, że bogaci rządzą się innymi
prawami, a ich życie jest zdecydowanie ciekawsze niż życie
zwykłych ludzi. Tacy nie czują strachu, wstydu, są stworzeni
do luksusu i nie zastanawiają się, stojąc pół godziny nad
sedesem, jak spuścić wodę.
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— Zrobisz mi teraz zdjęcie — zakomenderowała Justyna,
podając Zośce aparat. — Chciały zobaczyć ducha, to zobaczą.
Zośka ostrożnie oglądała metalowe pudełeczko z każdej
strony, bojąc się gdziekolwiek mocniej nacisnąć.
— Nie bój się, nic z tego nie wyskoczy, tylko tu spójrz i,
jak mnie zobaczysz w tym okienku, naciśnij. Z życiem! —
Guzdranie Zośki niecierpliwiło ją, tak była ciekawa efektu.
Zośka wreszcie wykonała kilka zdjęć, nie mogąc się
nadziwić, że to takie proste. Ciotka stojąca, ciotka siedząca,
ciotka w półobrocie, wymachująca parasolem. Na ekranie
trudno było w ciotce rozpoznać Justynę, czyli kobietę
o kilkadziesiąt lat młodszą. Zośka patrzyła na aparat jak
na szklaną kulę, w której nie tyle można zobaczyć swój los,
ile wręcz go zaprogramować.
— A teraz ty stań tu gdzie ja i powiedz: „marmelada” —
zażartowała, a potem zamieniła się z Zośką miejscami. — No
nieźle, na zdjęciu będziesz innym człowiekiem.
Zośka, zamiast mówić: „marmelada”, z początku
pokurczyła się w sobie i ciągle odwracała twarz do ściany.
W końcu, dla świętego spokoju, odważnie spojrzała w oko
aparatu. Gospodyni zrobiła jej kilka zdjęć, żeby udokumentować swoją pracę nad przywróceniem Zośce ludzkiego
oblicza.
— Kiedyś zajmowałam się profesjonalnie robieniem
zdjęć. Marzyłam, żeby otworzyć studio fotograficzne,
ale jakoś tak się ułożyło — zwierzyła się przeglądając
z zainteresowaniem zdjęcia z Zośką.
Zośka przestępowała z nogi na nogę, nie wiedząc, jak ją
poprosić, żeby pokazała i jej. Była ciekawa, jak wyszła,
co widzą ludzie, kiedy na nią patrzą.
— Możesz odejść, nie jesteś tu już potrzebna. Jak
skończysz w kuchni, to zabierz rzeczy z góry — Justyna
zwróciła się do niej oschle, okazując jej jednocześnie zaufanie.
— Zrobisz z nimi, co zechcesz, i do końca miesiąca masz
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u mnie pracę. — Spieszyło się jej, bo czym prędzej chciała
„ukazać” się Baśce.
Zośka nie odezwała się, stanęła jak wryta, nie do końca
rozumiejąc, o czym ona mówi.
— Wejdziesz na górę, na podłodze leży stos ubrań. Są
twoje. No, nie patrz tak na mnie. — Być może oczekiwała
wdzięczności, ale Zośka nie ruszyła się, bo te ubrania nie
były jej do niczego potrzebne, i tak nie miałaby dokąd w nich
chodzić. Wyglądałaby jak przebieraniec. — Jeszcze tu stoisz?
— zapytała zdziwiona Justyna. — To chyba uczciwa zapłata,
ty u mnie sprzątasz i gotujesz, i za darmo możesz sobie to
z góry zabrać. Niezły grosz w nich utopiłam. Krasnala też
możesz wziąć, dla córki.
— Dziękuję — Zośka dygnęła i odeszła bez słowa.
Więcej tego dnia nie rozmawiały. Słyszała, jak Justyna
szykuje się do wyjścia, w milczeniu przyjęła wszystkie
dyspozycje i wkrótce została sama w tym wielkim,
wspaniałym domu. Zaufanie, jakim została obdarzona,
sprawiło jej przyjemność. Na krótko objęła ten dom we
władanie. To było miłe uczucie, pachniało szansa na lepsze
życie. Nie wiedziała, kiedy to lepsze nastąpi, ale niejasne
przeczucie podpowiadało jej, że musi coś się zmienić.
Szybko uwinęła się z przygotowaniem obiadu i porząd–
kami w kuchni. Po raz pierwszy od bardzo dawna miała
czas tylko dla siebie i pewność, że Heniek jej tu nie zaskoczy,
a samochód Justyny usłyszy przecież z daleka. Podeszła
do lustra i zaczęła naśladować ruchy swojej dobrodziejki.
Przewracała oczami, trzepotała rzęsami i wydatniej wypi–
nała piersi, jakby w nich tkwił sens życia Justyny, nie
domyślając się, że ten sens panią z Różanej 21 niemało
kosztował i pieniędzy, i cierpienia, i zawodu, bo piersi
zawsze mogłyby być większe.
To, co miało być śmieszne, zaczęło jej się nawet podo–
bać. Odkryła, że i ona ma piersi, i wcale nie gorsze. Zaczęła
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rozpinać małe guziczki. Szło jej trochę niezgrabnie, ręce
z podniecenia lekko dygotały. Koronkowa, śnieżnobiała
bielizna wyraźnie odcinała się od jej smagławej skóry. Nigdy
nie miała na sobie czegoś tak delikatnego. Prześwitywały
duże brązowe sutki. Dotykając swoich piersi, poczuła
gwałtowny przypływ pożądania. Jej własne ręce błądziły po
rozgrzanym ciele. Zimna tafla lustra, do którego przylgnęła,
intensyfikowała doznania. Po raz pierwszy zalała ją
przyjemna fala ciepła. Na miękkich nogach półprzytomna
weszła po schodach na zakazaną górę i położyła się
w niepościelonym łóżku Justyny, wdychając jej zapach. To
wszystko było dla niej nowe, jakby dopiero teraz odkryła
swoją kobiecość, którą do tej pory jedynie przeklinała
za wszystkie zawinione i niezawinione cierpienia.
Po jakimś czasie oprzytomniała i zerwała się na równe
nogi. Wystraszyła się, że sukienka może się pognieść.
Błyskawicznie zapięła guziki. Spojrzała w małe lusterko
wiszące w sypialni Justyny, żeby sprawdzić, czy nie
rozmazała makijażu. Na szczęście wszystko było na swoim
miejscu, ale nie mogła oprzeć się pokusie sięgnięcia po puder
i róż. Magnetyzowały ją swoim zapachem. Zaczęła szperać w
szafie, szukając kuferka. Zamiast niego spod równiutko
ułożonych wyprasowanych halek wydobyła zeszyt
zamykany na małą kłódeczkę. Przez chwilę coś rozważała,
ale odłożyła go na miejsce i zaprzestała poszukiwań, tak
jakby powstrzymywała ją jakaś tajemnicza siła. Spojrzała
wtedy na darumę —w ułamku sekundy odniosła wrażenie,
że ta lalka jednak ma oczy, a na jej twarzy, zamiast grymasu,
zamajaczył szyderczy uśmiech.
♦
Justyna na każdym skrzyżowaniu zerkała w lusterko
sprawdzając, czy wygląda jak ciotka Stefa. Poprawiała włosy,
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stroiła miny, starała się odtworzyć jej wyraz twarzy, uśmiech,
sposób mówienia. Chciały się zabawić jej kosztem i zostawić
jej ciotkę w „prezencie”, to ona odstawi im starszą panią
z nawiązką, pewnie zapomniały, że „naiwne dziewczątko”,
za jaką ją uważają, też potrafi zaszaleć.
Tak ją to pochłonęło, że z kolejnego skrzyżowania
ruszyła na czerwonym świetle, omal nie tratując pieszych.
Niestety, nie miała więcej szczęścia, bo natychmiast ruszył
za nią radiowóz.
— Ja nie mam jaj? — mówiła do siebie wzburzona. — To
ja wam pokażę.
I pokazała — slalomem między samochodami, podwójna
ciągła nie była problemem, wyprzedzanie z prawej,
zajeżdżanie drogi, a na końcu jazda po chodniku, żeby
przytomnie zatrzymać się przed stacją pogotowia
ratunkowego.
Z zadowoleniem stwierdziła, że musiało kilka
chwil upłynąć, nim z radiowozu wysiadł całkiem
przystojny, młody policjant — „a taka gapa” — przyszło jej
do głowy.
— Dokąd to tak śpieszno? — zapytał zdenerwowany. —
Na tamten świat? Babciu?
Stwierdziła, że pan władza prezentuje dowcip
na żenująco niskim poziomie.
— Na ten świat, kawalerze, na ten, bo na tamtym trochę
nudno — odrobinę zaskrzeczała, udając leciwą staruszkę.
— Ludziom w podeszłym wieku od razu powinno się
odbierać prawa jazdy.
— Za moich czasów z taką kulturą nie mógłby pan nosić
munduru, młodzieńcze. A i mundury noszono kiedyś czyste.
— Prawo jazdy i dowód rejestracyjny! — warknął.
— Nie mam i co pan na to? — Odgrywanie staruszki szło
jej doskonale.
— Proszę dmuchnąć w balonik.
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— Nie przystoi, żeby dama w podeszłym, jak pan raczył
bystro zauważyć, wieku… w balonik… — zachichotała tak
prawdziwie i z takim wdziękiem, jak tylko ciotka Stefa
mogłaby to zrobić.
— Co tu się dzieje? — podszedł do nich drugi policjant.
— Nie mamy czasu, pośpiesz się. — Zajrzał przez szybę. —
Co to za truchło, myślałem, że to jakaś laska — mruknął
do kolegi. — Wypisz babci mandat i lecimy.
— Ale ona nie ma dokumentów.
Justyna dłużej nie słuchała, tylko ruszyła ostro przed
siebie i nim się zorientowali, zniknęła w bocznej uliczce.
W swoim mieście była u siebie, znała tu każdy zakamarek,
a policjantom za brak szacunku do starszych kobiet należała
się nauczka.
Próba generalna wypadła świetnie, ciotka Stefa mogłaby
być z „siebie” prawdziwie dumna. Justyna bez problemów
dotarła na parking przed centrum handlowym, w którym
Baśka prowadziła swój salon. Po drodze nieco przygarbiła
się, ćwiczyła chodzenie, lekko utykając i podpierając się
parasolką. Miała wrażenie, że wszyscy na nią patrzą.
W każdym sklepie było tak samo, od razu pojawiał się obok
niej ekspedient albo ochroniarz i nie spuszczał jej z oczu.
Najpierw myślała, że coś jej się wydaje, że jest przeczulona,
ale nie.
— Czego pani szuka? — zapytał nieuprzejmie nażelo–
wany subiekt w niestarannie wyczyszczonych butach
z długimi, zadartymi czubkami i poliestrowych,
garniturowych spodniach. Nienawidziła pozorów elegancji
u prostaków, którym bliżej do kołchozu niż do eleganckiego
sklepu.
— Chcę zobaczyć ten zegarek — wskazała na półkę
z najdroższymi.
— Pani obejrzy sobie przez szybę.
— Ale ja nic nie widzę — nie dawała się tak łatwo zbyć.
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— Niech zdejmie te ciemne okulary… — powiedział
bezosobowo, po czym odwrócił się od niej i do kolegi,
niezbyt dyskretnym szeptem, dodał: — Stara baba
młodzieżówę będzie tu odstawiać, a groszem pewnie nie
śmierdzi.
— Jesteś nieuprzejmy, młodzieńcze…
Ale on już nie słuchał, bo wszedł nowy klient, który
zdecydowanie lepiej rokował, był wysoki, przystojny, dobrze
ubrany, w długim ciemnym płaszczu, na oko trzydzie–
stoletni, ze skórzaną zgrabną aktówką, pachniał markową
wodą toaletową.
— Starzy ludzie dla nich to tylko do trumny się nadają —
nachylił się nad nią starszy pan. — Ja tu często przychodzę,
bo lubię zegarki, to patrzą mi na ręce, jakbym jakim
magikiem był i im z tych gablot mógł coś ukraść.
Justyna podwinęła lekko rękaw, żeby wyeksponować
swój zegarek i jeszcze raz podeszła do nieuprzejmego
subiekta:
— Szukam podobnego, dla mojej córki na urodziny.
— Nie widzi pani, że jestem zajęty — burknął, oganiając
się od niej jak od natrętnego owada, bo właśnie zapinał
klientowi na ręce zegarek z „najlepszym na świecie
naciągiem”, jak zachwalał, „dla wyjątkowych mężczyzn”.
— O kurwa! — wyrwało się temu ze skórzaną aktówką.
— Widział pan to złote cacko? — Chwycił Justynę za przegub
ręki. — Nie boi się pani chodzić z tym sama po mieście?! To
cenny egzemplarz. — Przyjrzał się jej uważnie i tak jakoś
dziwnie uśmiechnął, jakby czegoś się domyślał. Justyna
odruchowo cofnęła swoją rękę. — Trochę się na tym znam —
zwrócił się do sprzedawcy — mój szef kolekcjonuje zegarki,
to się napatrzyłem — tymi słowami wywołał niemałą
konsternację.
— Pani pokaże ten zegarek — sprzedawca zreflektował
się, ale Justyna zmierzała już do wyjścia. — Spróbujemy coś
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znaleźć! — Wybiegł za nią, ale ona przyśpieszyła kroku i, nie
odwracając się, uniosła lewą dłoń, tę z zegarkiem (nawet z
daleka robił dobre wrażenie), w czarnych koronkowych
rękawiczkach, i pokiwała mu środkowym palcem.
— Stuknięta starucha — mruknął pod nosem i dopiero
wtedy tknięty przeczuciem, obejrzał się i już wiedział, że
klient w ciemnym płaszczu gdzieś się rozpłynął, a wraz
z nim drogi szwajcarski zegarek.
Uznała, że idzie jej świetnie, więc bez wahania
skierowała się do salonu Baśki. Jednak po drodze, mimo
niewątpliwego sukcesu, „skóra” babci zaczęła ją „parzyć”.
Nikt nie patrzył na nią pożądliwie, nie schodził z drogi, para
młodych ludzi potrąciła ją, jakby ona nie istniała. Ze zgrozą
i lękiem pomyślała o swojej starości, zwłaszcza że upływ
czasu przestał być dla niej abstrakcyjnym zjawiskiem,
a prędzej czy później owa starość zapuka do drzwi. I co jej
powie? Odejdź! I postraszy chirurgicznym skalpelem? Kto się
nią zajmie? Za pieniądze — owszem — paru chętnych się
znajdzie, ale czy do opieki? Dobrze pamięta, jak z domu
ciotki Stefy znikały cenne przedmioty po wizytach
opiekunek i lekarzy. Sama też nie pozostawała bez winy.
Wyrzuty sumienia zaczęły pęcznieć i kiełkować przeczuciem
przyszłych niewyszukanych udręk (wyłudzanie pieniędzy,
lekceważenie, zastrzyki na długi spokojny sen, pampersy
zmieniane raz dziennie), którymi, o ironio losu, zostają
ukarani długowieczni szczęściarze w ostatnich chwilach
życia na ziemi. Jedyne wyjście widziała w ekskluzywnym
domu dla bogatych staruszków: wycieczki, zabawy, masaże,
spa. Ta perspektywa znacznie poprawiła jej humor. Przecież
na pewno znajdą się młodzi, uczciwi, pracowici, wrażliwi
profesjonaliści, dla których liczą się nie tylko pieniądze,
a zasady moralne, szacunek dla drugiego człowieka nie są
czczymi słowami, ale wpojonymi przez wychowanie i naukę
wzorcami zachowania.
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W sklepie u Baśki od razu przyplątała się jakaś smarkula
z chęcią niesienia pomocy. Rzuciła się na nią z tym
przylepionym uśmiechem: „Można w czymś pomóc?”
Okrążała ją jak drapieżne ptaszysko bezbronną ofiarę.
— Dasz mi spokój czy nie — pogroziła jej parasolem —
nie stój mi za plecami.
Po chwili między stojakami pojawiła się właścicielka
i zbladła. Dla tego widoku warto było doznać tych kilka
drobnych nieuprzejmości. Baśka stanęła jak wryta, bała się
ruszyć, odezwać, cokolwiek… Justyna z sukienką zdjętą
z wieszaka skierowała się w jej stronę i naśladując sposób
mówienia ciotki Stefy zapytała:
— Którędy do przymierzalni, kochaniutka?
Baśka wskazała ręką.
— Potrzymaj, dziecko — podała jej kapelusz i parasolkę
i zniknęła w przymierzalni.
Kilkanaście minut zajęło jej przebranie się, usunięcie
charakteryzacji i zrobienie makijażu. Siwą perukę i buty
na płaskiej podeszwie schowała do torby, a wyjęła z niej coś
bardziej stosownego, swoje ukochane od tygodnia szpilki —
nie mogła uwierzyć, że tak łatwo poszło, że wszyscy dali się
nabrać na taki prosty chwyt. Czy ludzie rozumieją, co widzą?
Nowa sukienka leżała doskonale. Justyna zamaskowała
włosami szwy i po drobnych poprawkach była gotowa.
Szczęście jej sprzyjało. W sklepie i przymierzalniach zrobił się
spory ruch. Niepostrzeżenie opuściła swoją „charaktery–
zatornię”, odwieszając koronkową sukienkę ciotki, z metką
od nowej, na wieszaku. Pewnym krokiem przemaszerowała
przez sklep przez nikogo nie niepokojona. Obejrzała się
dopiero, kiedy znalazła się za drzwiami — Baśka stała
z parasolką i kapeluszem i gdzieś wydzwaniała. Justyna
zatrzymała się w bezpiecznej odległości i z rozbawieniem
obserwowała, jak tamta odkłada słuchawkę, idzie w stronę
przymierzalni i... zagląda do środka, a potem stawia na nogi
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swoje sprzedawczynie. Ta chwila triumfu Justynie
wystarczyła. Nagle poczuła na sobie czyjś wzrok. Rozejrzała
się dyskretnie. Naprzeciwko przy jednym z kawiarnianych
stolików siedział ten sam mężczyzna, którego widziała już
w sklepie z zegarkami, przynajmniej tak jej się zdawało.
Uśmiechnął się do niej, jakby dobrze się znali. Spuściła wzrok
i energicznym krokiem udała się w stronę ruchomych
schodów, żeby jak najszybciej zjechać na parking. Mężczyzna
na szczęście nie ruszył się z miejsca. „Ukradł zegarek w biały
dzień — usłyszała za plecami — kamera zarejestrowała tylko
jakąś starą babę, wspólniczkę, czy co, wszędzie jej teraz
szukają.” Odwróciła się. Za nią stało dwóch ochroniarzy.
— Złodzieja od porządnego człowieka trudno odróżnić
— żalił się jeden z nich. — Podobno wyglądała coś nie tego, a
na ręce miała jakiś drogi zegarek. Tak mówił ten chłopak.
Pewnie skubnęła komuś. Co za czasy!
Poczuła się nieswojo. Więcej się nie oglądała. Przyszło jej
do głowy, że to żart ciotki Stefy zza grobu, która depcze
jej teraz po piętach. Czyżby chciała ją za coś ukarać?
Nie minęło pół godziny i, nim wróciła do domu,
odebrała po drodze telefony od Ilony, Darii i Baśki, która
zaalarmowała już wszystkie, żądając powtórnego spotkania
u Justyny, bo według niej dzieją się bardzo dziwne rzeczy
i trzeba sprawę raz na zawsze załatwić.
♦
Zośka zdążyła się ze wszystkim uwinąć. Nie czekając na
domowników, przebrała się na powrót w swoje rzeczy, które
Justyna kazała jej wyrzucić, a ubrania z podłogi zapakowała
na wózek. Przygotowała trochę pieczeni i innych
smakołyków dla siebie i Ady, bo tutaj i tak by się wszystko
zmarnowało. Zośka nigdy nie widziała, żeby gdzieś
wyrzucano tyle dobrego jedzenia, a przecież od dawna krąży
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po okolicy. Uważała nawet, że za takie marnotrawstwo
powinna ludzi spotykać kara, ale z drugiej strony takich jak
Justyna to chyba kary omijały, bo ten drobny upadek
ze schodów, według Zośki, zupełnie się nie liczył.
Na odchodnym spojrzała z żalem w lustro. Włosy
szybkim ruchem schowała pod czapką z daszkiem. Miała
jedynie nadzieję, że Justyna pokaże jej wkrótce dzisiejsze
zdjęcia, liczyła, że jedno dostanie — to byłaby jej największa
pamiątka, bo nigdy nie wyglądała tak pięknie. Niestety,
z każdą minutą zaczynała tracić zaufanie do swojej pamięci,
którą jeszcze podtrzymywał słabo wyczuwalny zapach
dezodorantu i kosmetyków i głęboko ukryta koronkowa
bielizna. Z Marysią bez słowa wyminęła się przy furtce.
Dziewczyna wprawdzie przytrzymała klamkę, żeby Zośka
mogła wytoczyć się na ulicę, ale nawet na nią nie spojrzała,
jakby jej tu w ogóle nie było.
Od Justyny nie poszła od razu do swojego domu. Czuła
potrzebę przemyślenia wszystkiego w samotności, z dala
od ciekawskich ludzkich spojrzeń. W tym wielkim, nowym
domu trochę się krępowała swoich myśli i uczuć, zwłaszcza
po tym, jak straciła kontrolę nad sobą.
Zeszła nad rzekę i przysiadła na wyrzuconej starej
kanapie. Kaczki, przyzwyczajone do jej obecności,
podpłynęły bliżej w oczekiwaniu na okruchy, które często
miała w zanadrzu, ale nie tym razem. Niezadowolone,
pokwakując smętnie, po dłuższej chwili odpłynęły, raz za
razem oglądając się na nią z niedowierzaniem.
Zośka dopiero teraz obejrzała swój dobytek, ale nie
znalazła tam ani ciepłego swetra, ani kurtki, która
z pewnością przydałaby się na zimę, za to dużo przedziwnie
wiązanych letnich bluzek, sukienek bez pleców, butów na
obcasach i innych niepraktycznych rzeczy. Bała się wrócić
z tym do domu, żeby Heniek nie poznał, gdzie ona spędza
tyle czasu. Część zapakowała i włożyła do wyrzuconego
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tapczanu — miała tu taką swoją skrytkę, nikt nigdy tu jeszcze
nie zaglądał, a część wzięła ze sobą. Uważała, że tak będzie
najrozsądniej.
Ten dzień dostarczył jej tyle dziwnych przeżyć,
że musiała pozbierać myśli. Przepełniały ją sprzeczne
uczucia; z jednej strony myślała o Justynie z odrazą,
a z drugiej tyle jej zawdzięczała. Nie umiała tego nazwać,
ale doświadczając na własnej skórze nieco lepszego życia, nie
potrafiła już tak spokojnie, bez wewnętrznego oporu, wrócić
do tego przypisanego sobie. Na myśl, że Ada podzieli kiedyś
jej los, tak jak ona podzieliła los swojej matki, wezbrał w niej
gniew, gniew, który teraz wywołał jedynie łzy, ale być może
kiedyś wyzwoli w niej pokłady sił i determinacji niezbęd–
nych do zmiany swojego losu.
♦
Odkąd rozpoczęto wyburzanie domów, ulica zmieniła się
w wielkie rumowisko, a do tego nieoświetlone, bo względy
bezpieczeństwa nakazywały odłączanie prądu od ulicznych
latarń, więc po zmroku panowały tu egipskie ciemności,
rozświetlane od czasu do czasu oknami nielicznych ocalałych
z rzezi starych budynków, bo w tych nowych najczęściej nikt
jeszcze nie mieszkał. Zapóźnieni przechodnie przemykali
szybko, wsłuchując się w najcichszy szelest, bardziej
w strachu przed duchami byłych mieszkańców niż przed
bandytami. Swobodnie czuły się jedynie bezpańskie psy
i koty, które penetrowały okolicę w poszukiwaniu czegoś
jadalnego. Co jakiś czas rozlegało się żałosne wycie lub
miauczenie, jakby z tęsknoty za przesiedlonym właścicielem.
Justyna regularnie chodziła pod kapliczkę. Uczyniła
z tego cotygodniowy rytuał. Sądziła, że w ten sposób szybciej
wkupi się w łaski tego miejsca. „Strzeżonego Pan Bóg
strzeże” — mawiała i robiła swoje.
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Wzmagający się wiatr falami napędzał mgłę znad rzeki.
Zza chmur groźnie prześwitywał niewielki fragment księ–
życa. Justyna zapaliła świecę i zaczęła okrążać z nią
kapliczkę. Przypomniała sobie opowieść Zośki o zamuro–
wanych tu prochach kobiety. Postawiła świeczkę przed
wizerunkiem Matki Boskiej, żeby mieć wolne ręce. Schyliła
się i starannie obstukała wszystko, cegła po cegle, z góry
na dół, ale bez rezultatu. Jedynie porzucony w zaroślach
wielki, szklany znicz, obtłuczony i przydymiony, zdawał się
poświadczać prawdziwość słów Zośki. Podeszła bliżej. Obok
leżał jeszcze jeden — w mosiężnych okuciach, zwieńczonych
postaciami aniołów. Był cały. Chciała go podnieść i ustawić
pod kapliczką. Stała chwilę nad nim, zastanawiając się, jak to
zrobić, żeby się nie pobrudzić — pooblepiany był ziemią
i wilgotnymi liśćmi. Przejrzała kieszenie w poszukiwaniu
chusteczki, ale jedyna, jaką miała przy sobie, to jedwabna
apaszka. Wreszcie zdecydowała się poświęcić ją, najwyraźniej uznała, że podtrzymywanie legendy o wielkiej
miłości jest tego warte. Zawsze marzyła o zamieszkaniu
w miejscu, w którym na każdym kroku można natknąć się na
jakąś historię, najlepiej gdzieś we Włoszech, ale… ostatecznie
— dobre i to.
Pochyliła się, żeby podnieść znicz, i właśnie w tym
momencie znad rzeki doszedł niewyraźny ni to krzyk, ni to
płacz. Justyna odruchowo chciała się wyprostować, jednak
coś gwałtownie szarpnęło ją ku ziemi. Upadła, wypuszczając
chustę, którą podmuch wiatru uniósł bliżej kapliczki. Chwilę
nasłuchiwała. Wydawało jej się, że ktoś nadchodzi. Bała się
poruszyć. Kolejny powiew wiatru na moment przygasił
wątły płomyk świecy. Coraz wyraźniej słyszała czyjeś
głosy…
— Kurwa, na każdym kroku tylko lać i lać się chce. Napić
się w tym jebanym kraju nie można, żeby tak od razu nie lać.
Chuja już od tego nie czuję. — Nad głową Justyny przeleciała
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puszka po piwie. Kiedy otworzyła oczy, ujrzała zarys dwóch
mężczyzn, nadchodzących chwiejnym krokiem.
— Wiesz, Heniuś, gdybyśmy nie chlali ciągle tych
sikaczy… — odezwał się drugi z nich, znacznie niższy, który
przy każdym kroku podskakiwał, jakby w ten sposób chciał
nadrobić różnicę wzrostu. — Ale sikacze są dla takich jak my
— ciągnął dalej zrezygnowany — a te, z tych domów, piją
koniaki i przez to… nawet tydzień mogą nie lać.
— Zwiędłe chuje… — Heniek przystanął i z polito–
waniem pokiwał głową. — Ale tych swoich dziwek to
upilnować nie potrafią! — krzyknął gdzieś w dal, wygrażając
pięścią uzbrojoną w piwo. — A one ganiają jak te suki
za nami! — Mimo irytacji ostrożnie opuścił rękę, żeby nie
uronić więcej ani kropli. — Strach wyjść z domu. Masz, napij
się. — Podał towarzyszowi puszkę, z której wcześniej
pociągnął solidny łyk. — Dzisiaj znów widziałem taką dużą,
czarną terenówkę. Pizdowścieku jakiegoś dostały czy jak…
— Wierzchem dłoni otarł usta.
Mężczyźni zatrzymali się tuż przed kapliczką
i odbezpieczyli rozporki. Dłuższą chwilę załatwiali swoje
potrzeby w absolutnym milczeniu. Justyna bała się oddychać
i cały czas zastanawiała się, gdzie zapodział się Bolek, który
zazwyczaj nie odstępował jej na krok. Modliła się, żeby nie
pojawił się akurat teraz, obwieszczając jej wstydliwe
położenie, chociaż apaszka zdawała się bezlitośnie zdradzać
jej obecność.
— Dzidek, jesteśmy jak te świnie, patrz, Matka Boska się
gapi, a my nic, my lejemy — Heniek wymamrotał
półprzytomnie.
— Lej na to! — Dzidek przekazał mu puszkę z resztą
piwa, a sam usiłował odpalić papierosa od świeczki, kiedy
kątem oka dostrzegł dziwne zachowanie kumpla. — No
kurwa, ale piwa nie wylewaj! — Jednak na tę uwagę było już
za późno.
[125]

Heniek demonstracyjnie wytrząsał ostatnie krople.
Gdyby Dzidek nie zobaczył tego na własne oczy, nigdy by
nie uwierzył. Heniek odstawił puszkę obok świeczki
i podniósł do góry rękę, jakby chciał się przeżegnać, a może
za wszystko przeprosić, ale zamiast tego potarł mocno twarz.
— O, przepraszam — jego głos załamał się — nie mogę,
jak ona, Panienka Przenajświętsza tak na mnie patrzy.
Teraz w płomieniu świeczki Justyna wyraźnie ujrzała
twarz ogrodnika i dałaby głowę, że po policzkach popłynęły
mu najprawdziwsze łzy.
— Dawaj, zasłonimy jej oczy. — Dzidek, ku przerażeniu
Justyny, schylił się po apaszkę. — Podobno dziewica —
zaczął głośno rechotać.
— Wara od niej! — Heniek nieoczekiwanie szturchnął go
mocno, aż tamten zachwiał się i upadł. — Bez niej nawet
na tego sikacza byś nie miał. — Jednak szybko opanował się,
pomógł Dzidkowi się podnieść, apaszką przetarł mu twarz
i dodał: — Teraz elegancko się przeżegnaj i idziemy.
Sam nie od razu się ruszył, chwilę stał bezradnie, nie
wiedząc, co ma zrobić z jedwabną chustką. Machinalnie
przytknął ją do nosa, coś do siebie zamruczał, a potem cisnął
— upadła tuż obok Justyny. Kiedy ich kroki oddaliły się,
kobieta odetchnęła z ulgą, chociaż odniosła wrażenie,
że została zdemaskowana.
Obaj chwiejnym krokiem, podtrzymując się, zgodnie
pomaszerowali przed siebie. Zginęli szybko we mgle
i w ciemnościach, ale bynajmniej nie w ciszy. Ich śpiew
było słychać bardzo wyraźnie: „Jedna Polka drugiej Polce
wyjebała w oko bolce” — ryczał jeden, na co drugi rozdarł się
na całe gardło: „Jedna kurwa drugiej kurwie ani łba, ni jaj nie
urwie”. I tak na zmianę upajali się własnym śpiewem,
stawiając wszystkie okoliczne psy na równe nogi. Psi jazgot
wypełnił całą ulicę i z pewnością przepędził wszystkie
duchy, nie tylko te z wyobraźni Justyny.
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— Za to wam powinno się urwać i jedno, i drugie! —
odważnie rzuciła za nimi, kiedy miała pewność, że nie
usłyszą. — Co za dziadostwo...
Straciła już ochotę na legendy o wielkiej miłości. Powoli
pozbierała się z ziemi, przeklinając w duchu poły płaszcza.
Musiała sobie którąś przydepnąć i przeleżała tutaj jak jakiś
śmieć. Otrzepała się starannie i zagwizdała na psa. Chwilowo
miała gdzieś wszystkie romantyczne opowieści o duchach,
o Złym, krążącym po okolicy i innych dyrdymałach, które
ulęgły się w głowach upośledzonych mieszkańców okolicy,
w której ona(!) postanowiła zamieszkać. Chyba ją coś
opętało! Teraz z całą ostrością uświadomiła sobie, że wiele
decyzji podejmuje pod wpływem chwilowego impulsu.
— Bolek! Wracaj, natychmiast! Do nogi! — krzyknęła
głośno i rzeczywiście z zarośli wynurzył się jej wierny pies
z torbą w zębach. Mimo ciemności, po metalowej klamerce
i charakterystycznym kształcie, rozpoznała w niej bez
problemów swoją własność, którą podarowała Zośce. —
A niech to szlag, za darmo to ludzie nic nie uszanują.
Z impetem odebrała psu torbę, do środka wrzuciła
apaszkę, którą tych dwóch typów próbowało zasłonić
Panience oczy. Z wdzięcznością spojrzała na święty obrazek,
jakby dzięki niemu apaszka nie została dodatkowo obsikana.
Nie mogłaby znieść myśli, że jej rzeczy poniewierają się
gdzieś bezużytecznie. Poczuła się oszukana i znowu
przypomniała sobie słowa męża, że za dobra jest dla ludzi,
i skoro żyją jak bydło, to tak należy ich traktować.
Świeczka paliła się nadal, a obok stała puszka po piwie.
Zapach moczu był na tyle intensywny, że po raz drugi nie
podeszła bliżej, żeby strącić puszkę, to ją przerastało.
Postanowiła, że już więcej tu nie przyjdzie. Może to kara za
usuwanie sztucznych kwiatów i przynoszenie żywych albo
za pozbycie się w święto Bożego Ciała plastikowych
kolorowych pasków udających wstążki. Była tu obcym
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elementem i dzisiaj odczuła to dotkliwie, a do tego niewiele
brakowało, żeby została obsikana.
Wracała wolno do domu, który już tak bardzo jej się nie
podobał. Potrafiła bardzo szybko zapalić się do jakiegoś
projektu, i tak właśnie było z pomysłem budowy domu,
a zwłaszcza z wizją, jak wspaniale mogłaby go urządzić.
Jednak po jakimś czasie jej entuzjazm zmalał, a w obliczu
piętrzących się obiektywnych trudności spadł do zera.
Niestety, utopiła tu zbyt dużo pieniędzy i teraz nie
pozostawało nic innego, tylko pchać ten wózek do końca.
Pogrążona w myślach, nie zwracała uwagi na dalekie
pomruki burzy. Obok posłusznie dreptał Bolek, ocierając się
o jej nogi, jakby w ten sposób chciał przeprosić za swoje
zachowanie. Nagle stanął, zjeżył się i zaczął ostrzegawczo
warczeć. Justyna wyrwana z zamyślenia nie od razu potrafiła
rozpoznać, gdzie się znajduje. Wtedy ognisty błysk na słupie
wysokiego napięcia rozświetlił na ułamek sekundy fragment
ulicy. Zorientowała się, że nie jest sama, ale obraz
natychmiast zniknął i wszystko ponownie pogrążyło się
w ciemnościach, tylko pies nadal zachowywał się
niespokojnie. Przystanęła, przed sobą dostrzegła najpierw
zarys pleców kogoś, kto, wspinając się na palce, zaglądał
do wielkiego kontenera na śmieci, a później wyłowiła
z mroku podskakującą karłowatą postać.
— To nasi — powiedziała z przekąsem — po zmroku
szperają po śmietnikach, taki wieczorny zwyczaj. Ty też
przyniosłeś torbę z odzysku. Zaczynasz się „cywilizować”.
Szarpnęła mocniej za smycz i starała się bezszelestnie
przemknąć do domu, ciągnąc za sobą powarkującego psa.
Była w bojowym nastroju. Ani człowiek, ani tym bardziej
duch nie powinien stawać jej teraz na drodze.
— Powróżyć pani z ręki? — usłyszała za sobą.
Bolek zjeżył się i był gotowy do ataku. Justyna musiała
go mocno przytrzymać. Nie wystraszyła się starej Cyganki,
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której widok w tym miejscu nie dziwił. Poza tym nie miała
nic do stracenia, torba – przynęta, nie licząc sponiewieranej
apaszki, do której straciła serce, była pusta, chyba że jakiś
ślimak znalazł sobie w niej bezpieczne schronienie, w sam
raz dla takich...
Na sąsiedniej ulicy mieszkało sporo Cyganów. Kiedyś
czytała o nich w bajkach, a teraz proszę! Jedni byli biedni jak
myszy kościelne, a inni mieszkali w domach udających
pałace. Ta, sądząc z pozorów, należała do tych pierwszych,
chociaż z nimi nigdy nic nie wiadomo.
— Pani da rękę — zwróciła się do Justyny. — Jaka ładna
torba. Pani? — Justyna nie zdążyła odpowiedzieć. — Pani ją
da, to z niej powróżę. Ma pani bogate życie — zaczęła po
chwili, obracając w rękach torbę — mężczyźni nie dają pani
spokoju. Blisko pani jest jakiś przystojny szatyn, ale widzę tu
też bruneta i takiego blondyna z ciemnymi oczami, ale to zły
człowiek, pani trzyma się od niego z daleka, o, idą duże
zmiany — zamilkła i pokręciła głową. — Położy pani jakiś
pieniążek.
— Nie mam.
— Nie wstyd pani, pani bogata i nie może dać biednej
Cygance grosika za dobrą wróżbę.
Justyna chciała odebrać torbę. Niestety, zniknęła
w przepastnych fałdach wielowarstwowej spódnicy starej
Cyganki.
— Jak nic nie dasz, życie stracisz, zobaczysz, a tfu! —
Cyganka splunęła jej pod nogi, a karzeł, który był chyba
małym cygańskim dzieckiem, podbiegł do niej i zapuścił rękę
w kieszeń płaszcza.
— Jak w Meksyku! — wyrwało się Justynie. — Jak Boga
kocham.
— Pani Boga nie wzywa, Złe nie da ci spokoju, już cię ma
w … — Justyna nie usłyszała ostatnich słów, bo Cyganka
z chłopcem szybko oddalali się z jej torbą i apaszką.
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— Bierz ich — chciała poszczuć ich Bolkiem, ale
ze zdenerwowania nie mogła odpiąć go ze smyczy.
Szarpała się na próżno, a kiedy uświadomiła sobie, że
ze smyczą też mógłby pobiec, przecież tak właśnie szwendał
się nad rzeką, wściekła się na siebie jeszcze bardziej. Dać się
okraść pod własnym domem — to zakrawało na szczyt
bezczelności.
Szybko pokonała ostatnie metry dzielące ją od drzwi
wejściowych i po raz pierwszy, tak na wszelki wypadek,
starannie je za sobą zamknęła.
W domu rozpłakała się. „Złe nie da ci spokoju” —
rzeczywiście nie dawało, te słowa ciągle dźwięczały jej
w uszach, a do tego, jak zwykle od kilku tygodni, była sama.
Poczuła się nieswojo, jakby poza światem, który odpłynął
na statku, a ona jedna pozostała na nieznanej wyspie. Żeby
nawiązać kontakt z cywilizacją, obeszła cały dom
i pozapalała światła, jednak uzyskała efekt odwrotny
od zamierzonego, poczuła się jeszcze bardziej wyobcowana
i wtedy zadzwonił telefon. Błyskawicznie podniosła
słuchawkę, chcąc wyrwać się z tej dziwnej pułapki, ale
po drugiej stronie usłyszała jednostajny sygnał, jakby zostało
zerwane ostatnie ogniwo łączące ją ze stałym lądem. Usiadła
na krześle w przedpokoju, oparła na dłoniach opuszczoną
głowę i bała się otworzyć oczy, żeby nie doznać kolejnego
rozczarowania z powodu niemożności odnalezienia soli–
dnego punktu zaczepienia w rozchwianej rzeczywistości.
Czuła się jak po solidnej dawce narkotyku. Nagle odniosła
wrażenie, że ktoś z uwagą jej się przygląda, więc,
zdobywając się na ponadludzki wysiłek, zerknęła ukradkiem
przed siebie. Nadziała się wzrokiem na swoją wystraszoną
twarz odbitą w lustrze. Miała na niej wypisane wieczorne
przeżycia. Opadające włosy przypominały liczne wijące się
odnogi ośmiornicy, między którymi połyskiwały białka
dwojga wpatrzonych w nią ślepiów i wtedy ponownie
[130]

rozdarł nieprzyjemną ciszę dźwięk telefonu. Poderwała się
na równe nogi i automatycznie pochwyciła słuchawkę —
usłyszała tylko czyjś oddech, a może to jej własny, już
niczego nie była pewna.
— Halo! Odezwij się, ty pieprzony zboczeńcu! —
wybuchła histerycznym gniewem.
Od kilku dni miała nadzieję, że definitywnie pozbyła się
amatora głuchych telefonów. Przypisywała je kolegom
Marysi albo jakiemuś anonimowemu dowcipnisiowi, ale
w taki depresyjny wieczór jak ten bardzo ją drażniły, więc
z niemałym zdumieniem stwierdziła, że ktoś do niej mówi,
a do tego rozpoznaje głos męża. Przywarła do słuchawki
jeszcze mocniej i była mu za ten telefon niezwykle
wdzięczna, jakby uchwyciła się ostatniej szalupy ratunkowej,
i dopiero w tym momencie zawstydziła się, że tak dała się
ponieść wyobraźni, że sama wokół siebie rozsiewa atmosferę
strachu i to z powodu dwóch typów szczających pod
kapliczką i Cyganki z karłem grzebiących w śmietniku.
— Justyna? — dopytywał Marek.
— Marek, tylko nie odkładaj słuchawki, tak się cieszę, że
dzwonisz — w każdym jej słowie wybuchały fajerwerki
radości.
— To ja, twój mąż, nie święty Mikołaj.
— Kiedy wracasz?
— Mów wyraźniej, źle cię słyszę…
Gwałtowny podmuch wiatru otworzył okno, zmiatając
ze stołu gazety i jakieś rachunki. Justyna poderwała się, żeby
powstrzymać dalsze spustoszenie i odciąć wiatrowi możliwość plądrowania kuchni, więc odruchowo odłożyła
słuchawkę. Kiedy domykała okno, niebo przepołowiła
błyskawica, oświetlając zarys dwojga ludzi, stojących
po drugiej stronie ulicy. Prawie mogłaby przysięgnąć, że to
jej mąż, gdyby nie fakt, że przed chwilą słyszała jego głos
w telefonie. Podniosła słuchawkę, ale z drugiej strony
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odpowiedział jej ciągły sygnał. Ze słuchawką w ręce
bezradnie opadła na krzesło.
— Zaczynam wariować. A może? — W jej głowie zaczęła
lęgnąć się jakąś niewiarygodna historia, o tym, że wszyscy ją
oszukują i zdradzają, że nikomu nie można już ufać, nawet
sobie.
Te bezsensowne rozważania przerwało dopiero przyjście
Marysi.
— Widziałaś przed domem Cygankę z karłem? —
zapytała Justyna, żeby się upewnić, czy z głową u niej jeszcze
w porządku.
— Nie, tylko marynarza z małpką, tak na ramieniu mu
siedziała i pozdrawiała wszystkich przechodniów — zakpiła
sobie z macochy. — Zajmij się czymś pożytecznym. Poza tym
nie mówi się „karzeł” tylko „niskorosły”. „Cyganka”? Też nie
wypada — pokręciła głową za ten brak poprawności
politycznej. — Dzwonił tata? — raptownie zmieniła temat.
Zapadła kłopotliwa chwila milczenia.
— Tak — Justyna zdumiona intuicją Marysi potaknęła
głową i dopiero po chwili zdała sobie sprawę, że nadal
trzyma w dłoni słuchawkę, więc nie powinno jej to pytanie
dziwić. — Ale niewyraźnie słyszałam.
— Kiedy wraca? Miał zdążyć na moje urodziny —
powiedziała z naciskiem, z góry oskarżając Justynę, gdyby
stało się inaczej. — Podeszła do lodówki, żeby znaleźć coś
do jedzenia. — Nie było dzisiaj Zośki? — zapytała rozczaro–
wana pustką na półkach.
— Od wczoraj jest jeszcze pieczeń, weź sobie. A ojciec nie
wiem, kiedy wróci.
— O co chodzi, stało się coś? — Marysi wydawało się, że
macocha coś przed nią ukrywa.
— Nie, po prostu przerwało nam połączenie.
— To może jeszcze zadzwoni — powiedziała do siebie.
— Ty będziesz w domu? — zwróciła się do Justyny i, nie
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czekając na odpowiedź, rzuciła: — W takim razie zaraz
wychodzę i wrócę późno. — Justynie było to w najwyższym
stopniu obojętne. — Nie pytasz, z kim i dokąd? — zdziwiła
się dziewczyna.
— A powinnam? — spojrzała na nią pytająco. — Jesteś
prawie dorosła, rób, co chcesz — i na potwierdzenie swoich
słów wzruszyła ramionami.
— Może jeszcze nie wszystko stracone — powiedziała
zadowolona Marysia i pobiegła najpierw na górę, a po
dwudziestu minutach wyszła z domu.
Justyny już nic nie mogło zadziwić, największym
zadziwieniem była sama dla siebie, a inni… Poza tym skoro
Marka nie interesuje, co porabia jego dorastająca córka, ona
chyba też nie musi się tym zajmować, ma tyle własnych
problemów, żeby się nie nudzić.
♦
Marysia od dwóch tygodni, czyli od chwili, kiedy ujrzała
Justynę kokietującą na ulicy Antoniego, przynajmniej tak to
wyglądało w jej ocenie, nosiła się z pewnym zamiarem.
Nienawidziła macochy i czuła silną potrzebę zatriumfowania
nad nią w iście kobiecym stylu. Jak wiele dziewczyn
postanowiła z impetem wyważyć otwarte drzwi, które
zdążyły przejść do lamusa i od dawna nie zasługiwały
na miano oryginalnych, ale przecież nie miała ambicji
pokonania rywalki w nieznanej nikomu konkurencji,
mogłoby to przejść niezauważenie, a tego by nie zniosła.
Twórczy wkład w rejestr bardziej wyrafinowanych
zachowań młodych pań w kontaktach damsko–męskich
pozostawiła swoim infantylnym koleżankom, które uważały,
że mają jeszcze czas, jej zaś zależało na tym, poza oczywiście
znokautowaniem Justyny, żeby zdystansować swoje rówieśnice w biegu ku mitycznej dorosłości.
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Gdybyż tylko mogła spojrzeć w tej chwili na siebie
z perspektywy nieco większego doświadczenia, ale na to
było już za późno, bo właśnie stanęła na progu domu
sąsiada i nacisnęła dzwonek. Na przytłumiony dźwięk gongu
wzdrygnęła się trochę i na ułamek sekundy dopadły ją
wątpliwości, czy dobrze robi, więc, nie czekając na zapro–
szenie gospodarza, szarpnęła za klamkę i weszła do środka.
Już tu raz była, kiedy miała oddać korespondencję wrzuconą
omyłkowo do ich skrzynki, jednak od tej pory wszystko tu
się zmieniło, ale najbardziej zaskoczył ją widok obrazu
w kącie, z którego patrzyły na nią oczy Justyny. To upewniło
ją co do słuszności decyzji, że powinna tu przyjść, a nawet
dodało sytuacji perwersyjnej pikanterii.
Antoni był już przyzwyczajony do niezapowiedzianych
wizyt i w tym przypadku na dobrych znajomych często mógł
liczyć, jednak tupet tej młodej dziewczyny, znanej mu tylko
z widzenia, bezceremonialnie pakującej się do jego
mieszkania, lekko go zdumiał, bo na pewno nie zaskoczył —
o to musiałaby się bardziej postarać.
— Nie pomyliłaś adresów? — Ani na chwilę nie oderwał
się od swojego zajęcia, stał przy wielkiej gilotynie i przycinał
papier. — Różana 21 jest obok.
Marysia lekko stropiła się, liczyła na więcej przychyl–
ności i zainteresowania, jednak z uporem stała w progu
pokoju i wpatrywała się w portret Justyny. Antoni pochwycił
jej spojrzenie, czując się w tej sytuacji dość niezręcznie. Miał
dużo pracy i żadnej ochoty na nieproszonego gościa.
— Na odbiór za wcześnie — wskazał na obraz — i wolę,
jak klient odbiera zamówienie osobiście.
— Nie wolałbyś młodszej — sposób, w jaki to
powiedziała, wiele obiecywał, a właściwie nie pozostawiał
cienia wątpliwości. — Przyszłam zamówić sobie portret
u znanego artysty, to ostatnio popularne na naszej ulicy —
usłyszał w jej głosie cień ironii, bo smarkula sobie
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zdecydowanie dość swobodnie poczynała. — Jutro mam
urodziny, osiemnaste — dodała po chwili, jakby chciała
zaznaczyć, że prokurator nie ma tu już nic do rzeczy. —
Możemy zaczynać? — A na znak gotowości zaczęła rozpinać
bluzkę.
Antoni przyrzekł sobie po cichu, że drzwi od tej pory
tylko on będzie mógł otwierać i zamykać, bo co do wyboru
dam, od dawna nikt mu nie mógł nic narzucić, więc z tej
nieoczekiwanej wizyty, która, co prawda, pochlebiała jego
próżności, nie miał ochoty skorzystać, choć w dziewczynie
wszystko krzyczało: „Weź mnie!” Niestety, on jeszcze nie
zestarzał się na tyle, żeby rzucać się na tak świeży kąsek i stać
się trofeum osiemnastoletniej pannicy. Ośmieszyłby się
we własnych oczach, tylko dlaczego o niego jak o skałę
chciała rozbić się ta wymalowana fantasmagoria, czyżby
traktowała go jak pogotowie seksualne, chociaż buzię i całą
resztę miała interesujące — bardziej w kategoriach
wizualnych niż seksualnych, co okiem znawcy zauważył
od samego początku, kiedy tylko przekroczyła próg jego
domu.
— Długo będziesz tak stać? — zapytał niecierpliwym
tonem, żeby coś powiedzieć, bo przeciągające się milczenie
mogłaby źle zinterpretować.
Jednak Marysia to pytanie odebrała jak zaproszenie
i natychmiast zareagowała. Pewnie pokonała odległość
dzielącą ją od obrazu, który obrzuciła pogardliwym
spojrzeniem.
— Naprawdę marnujesz talent. Potrzebujesz więcej
świeżości — powiedziała zalotnie.
Ta bezpośredniość wyczerpała limit sympatii do
dziewczyny i automatycznie włączyła system wczesnego
ostrzegania.
— W młodości nie ma nic pociągającego, podobnie jak
w niedojrzałych owocach. Ale przepraszam cię — chciał
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szybko zakończyć tę sytuację — zrobiło się tu dosyć tłoczno.
Nie uważasz? — Wymijając ją, mimochodem otarł się o nią,
co miał sobie trochę za złe, ale widać było to silniejsze to od
niego.
— Myślałam, że zrobię ci niespodziankę — rzekła
ze słodyczą małej Lolitki w głosie.
— To my jesteśmy na „ty”? — zapytał poirytowany.
Marysia jednak zignorowała jego niechętne nastawienie,
zaprogramowała się na inną sytuację, z której nie zamierzała
zrezygnować bez walki, przecież patrzyła na nią Justyna,
i nie zniosłaby przegranej.
— To umówmy się, że malowanie portretu przekładamy
na inny termin — zaczęła rzeczowo. — Tylko proszę nie
kazać mi czekać, aż się tak zestarzeję — ruchem głowy
wskazała na obraz, żeby chociaż taką małą satysfakcję
odnieść z tego spotkania.
— Może…
— Co za oszczędność słów. Słyszałam, że artyści nie są
dobrymi mówcami. Widzę, że to prawda — spojrzała mu
zaczepnie prosto w oczy, po czym rozpoczęła zalotny taniec
po całym pokoju, podziwiając jednocześnie to, jak się tu
urządził.
— Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.
W kategorii „przysłowia” panienka ma spore zaległości.
— Nie musiał pan być złośliwy, ale jak pan chce,
możemy nie rozmawiać.
Antoni wrócił do poprzedniego zajęcia i pochylił się
gilotynowaniem jakichś ulotek, po chwili coś go jednak
tknęło, odwrócił się i z zażenowaniem, wstydząc się za jej
osiemnaście lat, stwierdził, że jest naga i leży na jego łóżku.
W niczym nie przypominała Justyny, była jej zaprzeczeniem:
chuda, długa, bez jednej krągłości, nawet piersi miała
niedosłowne, ale za to nad wyraz szybko pozbyła się
ubrania.
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— Ubierz się, nie lubię błazenady. — Poczuł się
przypierany do muru, co zawsze wyzwalało w nim agresję.
— Boisz się, że ktoś cię posądzi o pedofilię?
Przypominam, że jutro kończę osiemnaście lat. — Leniwie
przeciągnęła się na łóżku, ale to była kompletna klapa,
z czego powoli zaczęła sobie zdawać sprawę.
— Wszystkiego najlepszego… — z trudem wyrzucił
z siebie, choć najchętniej zgilotynowałby jej chude ciało,
na takie średniej wielkości kawałki i „zawiesił” na swoich
obrazach do kolejnej wystawy. Na chwilę jego uwagę
przykuły mocno wystające żebra, które zdawały się walczyć
ze skórą o wydostanie się na zewnątrz.
— To wszystko? — spytała zawiedziona, czym jeszcze
bardziej zdenerwowała Antoniego, była taka przyziemna,
za głupia, żeby zrozumieć artystę takiego jak on.
— Myślałam, że stać pana na więcej finezji.
— To się smarkula zawiodła.
Z ociąganiem ubrała się i nieco przygarbiona skierowała
się do wyjścia. Odetchnął na ten widok, a nawet zrobiło mu
się jej żal.
— Tam na stole leżą moje grafiki, możesz sobie jedną
wybrać — zaproponował pokojowo na odchodnym.
— Wolałabym coś od serca.
Antoni podszedł do niej i z namiętnością żaby złożył
oślizgły pocałunek na jej pełnych, spragnionych wrażeń
ustach. Wczepiła się w niego z niebywałą drapieżnością,
gryząc go przy tym dotkliwie w dolną wargę. Zdołał się
jednak oswobodzić i przytrzymać ją.
— Powiedz wprost, że chcesz, żebym cię zerżnął, zamiast
kluczyć i opowiadać pensjonarskie kawałki o malowaniu
portretu. — Przetarł wierzchem dłoni krwawiącą wargę. —
Sado–maso uczą was teraz szkole? Dziewczyno, mężczyzna
to nie worek treningowy. — Zrobiło mu się trochę żal tego
napalonego kociaka. — Wróć, jak dorośniesz.
[137]

Kiedy wychodziła, wydawało mu się, że słyszy
pociąganie nosem. Był dumny z siebie, że zachował się jak
prawdziwy mężczyzna. Mógł spokojnie powrócić do giloty–
nowania papieru.
♦
Na uniwersytecie rozpoczęły się pierwsze zajęcia.
Z psychologii prowadził je śmieszny, zakołowany, starszy
pan. Od lat chodził w tym samym wyświeconym tweedo–
wym garniturze. Trochę łysiejący, zaczesywał długie,
przetłuszczone włosy na czoło, żeby zakryć łysinę. Okulary
zsuwały mu się na czubek nosa i ponad nimi patrzył dobro–
dusznie na przyszłych pedagogów. Co jakiś czas wykonywał
nerwowy skręt szyją, jakby uwierał go kołnierzyk.
— Nie wszyscy dewianci — huknął tubalnym głosem,
żeby obudzić tych w ostatnim rzędzie — i popaprańcy — był
znany z barwnego języka — mają wypisaną na czole chorobę
psychiczną. Gdyby tak było, zamykano by ludzi za wygląd,
choć z drugiej strony wielu nieszczęść można by uniknąć.
Ale o czym pisano by w gazetach lub uczonych rozprawach.
Za dużo tu tych „by” — chrząknął i nerwowo zamrugał
oczami krótkowidza. — Tak więc, wróćmy do tematu.
Nobliwie wyglądająca starsza pani, przyzwoity, kulturalny
sąsiad, śliczna, młoda dziewczyna, a nawet — tu zawiesił
głos — z pozoru niewinne dziecko wreszcie mogą stanowić
nie lada zagrożenie. Najbardziej charakterystyczny jest
w tym element zaskoczenia, który znawcy tematu starają się
za cenę swego autorytetu ograniczyć do minimum,
ale najlepiej udaje się to jedynie w książkach, ponieważ życie
rządzi się innymi prawami, o czym brutalnie od czasu
do czasu daje nam znać.
Tymi słowami wywołał małe poruszenie wśród kilku
pilnych, choć nie najbardziej błyskotliwych, studentek
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drugiego roku. Mateusz wraz ze swoimi dwoma kolegami
tkwił w tym gronie jak wyrzut sumienia. Szukał studiów
łatwych, na których byłoby dużo chętnych dziewczyn,
i znalazł, problem jednak polegał na tym, że koleżanki
bardziej przypominały mu jego własną matkę: takie
dobrotliwe, wdzięcznie naiwne i jednocześnie nazbyt cwane,
więc chłopak, zamiast buszować jak lis w kurniku, wyłapując
co smakowitsze kąski, raczej okopywał się na swojej pozycji,
odcinając do siebie drogę.
— Panie profesorze, przecież nie możemy wszystkich się
bać. Ludzie są ludziom potrzebni. Ja bez ludzi nie
wyobrażam sobie życia — wypaliła jedna z bardziej
zaangażowanych słuchaczek.
— Zwłaszcza bez mężczyzn — skwitował po cichu
Mateusz, ale jego teatralny szept powędrował po całej sali.
— Zamknij się, palancie, ty dla mnie mógłbyś nie istnieć
— odparowała szybko, dumna ze swojej bystrej uwagi.
— Lepiej niech ci to da na piśmie — wtrącił Konrad,
który w zeszłym roku tygodniami bezskutecznie próbował
się uwolnić od jej wychowawczych zabiegów i pewnie nadal
by go prześladowała, gdyby na horyzoncie nie pojawił się
młody asystent, chłopcy z roku wreszcie mogli odetchnąć
z ulgą, ale ona zyskała za to jakby na elokwencji.
— Proszę pań i panów — i tu profesor skłonił się
w stronę Mateusza — nie chciałbym być źle zrozumiany, ja
mówię o pojedynczych wypadkach, a nie o tabunach
żądnych krwi przestępców w owczych skórach. Należy
pamiętać, że powierzchowność może być zwodnicza. Na
przykład ci, którzy są odbierani przez otoczenie jako
wyjątkowo łagodni i dobrzy ludzie, powinni wzbudzać nasz
niepokój, bowiem w przyrodzie nic nie ginie, więc dla
równowagi coś z nimi musi być nie tak, nawet aniołowie
upadają. Nie chciałbym oczywiście robić z tego reguły,
ale
podkreślam
element
zaskoczenia,
wynikający
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z nieumiejętności czytania sygnałów, z myślenia schematami,
zaniku instynktu samozachowawczego, a przecież to, o czym
czytamy w gazetach, to nie są wypisy z bajek dla dzieci, tylko
rzeczywistość, w której żyjemy. A wszystko zaczyna się
w życiu płodowym, ale o tym za tydzień. Żegnam państwa.
— Stary dureń, ciekawe, co on ma na sumieniu? —
obruszyła się Sylwia.
— Pewnie gdy na ciebie patrzy, to budzi się w nim
instynkt mordercy — odciął się Mateusz w imię męskiej
solidarności. — Bo słowo „seks”, na twój widok, nawet jemu
nie przyszłoby do głowy.
— Wybaczcie mu, woli kobiety dojrzałe. — Adam
wyrwał go z damskiego towarzystwa i szybko wyprowadził
z sali.
We trzech ruszyli na główną ulicę miasta. Szli noga
za nogą, oglądając witryny sklepowe. Mateusz wypatrywał
jakiegoś oryginalnego drobiazgu dla Marysi. Zawsze miał
kłopoty z prezentami, a w dodatku, co można kupić takiej
dziewczynie jak ona, i jeszcze żeby podobało się Justynie.
Koledzy zauważyli zmianę w preferencjach seksualnych
kolegi, tym bardziej, że i im nie było to obce. Intymna
znajomość ze starszą kobietą — czegóż chcieć więcej? Taka
bezpiecznie poprowadzi po bezdrożach erotycznych
ekscesów, rozwinie cały wachlarz cielesnych uciech,
a w ciążę nie zajdzie i żenić nie będzie się chciała, i zaspokoić
ją w ich wieku to dla nich pestka. Adam co nieco na ten temat
wiedział, ale nigdy nie wychylał się przed chłopakami,
pewną znajomość traktował śmiertelnie poważnie, licząc
na dożywocie w ramionach tej jednej kobiety, bo upływ
czasu dla niego to pojęcie jeszcze z kategorii o ogromnym
stopniu abstrakcji.
Doszli do urządzonej z rozmachem galerii, już
z zewnątrz dawało się zauważyć, że nie żałowano
na dobrego architekta. Całość zaskakiwała jednorodnością
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stylu i konsekwencją w realizacji projektu, żadnego zbędnego
elementu, żadnego przegadania mimo nietypowych
rozwiązań, do których ludzie w tej części Europy jeszcze nie
przywykli. Z impetem wpadli do środka, ale na widok
właścicielki zamilkli, robiąc za plecami do siebie oko. Beata,
bo o niej mowa, wystąpiła, jak zwykle, w obcisłym kostiumie,
który podkreślał jej krągłości i dodatkowo to i owo obnażał.
Obiecywany raj było widać gołym okiem, toteż chłopcy
zaczerwienili się, wyobrażając sobie erotyczną ekstazę
w ramionach demonicznej kochanki.
Pierwszy ocknął się Mateusz i zaczął bardzo zawile
tłumaczyć, o co mu chodzi.
— To dla starszej czy dla młodszej pani? — dopytywała
nieco skołowana Beata, zadowolona jednak z piorunującego,
jak jej się zdawało, wrażenia, jakie zrobiła na młodych
mężczyznach. To jej zadowolenie, jeżeli ktoś ją znał, można
było bezbłędnie rozpoznać po lekkim drżeniu w kącikach
ust.
— Wolałbym dla starszej… — zwierzył się z godną
pochwały odwagą.
— Bo proszę pani, nasz kolega lubi dojrzałe kobiety —
Konrad postanowił go pogrążyć.
W tym momencie Beata, która stała tyłem, odwróciła się,
trzymając w dłoniach fallusa wykutego w zimnym
marmurze. Delikatnie przesuwała po nim palcami, aż obaj
chłopcy spuścili głowy, a Adam udawał, że go ta rozmowa
nie dotyczy.
— To z niego prawdziwy koneser — z wielką przyjem–
nością pławiła się w młodzieńczej wstydliwości. — Dojrza–
łość kojarzy się z pełnią rozkoszy cielesnych, i duchowe
zaczynają dochodzić do głosu. Panów ta rozmowa peszy?
Mateusz jednak nie byłby prawdziwym mężczyzną, za
jakiego się uważał, gdyby nie pozbierał się i nie stanął przed
nią z podniesioną przyłbicą.
[141]

— Potrzebuję czegoś specjalnego, dla dziewczyny,
na osiemnastkę — pewnie oświadczył.
Beata z jednej z szafek wyjęła ozdobny nóż do cięcia
papieru, z szylkretową rękojeścią.
— Świetna robota, w wyjątkowej cenie, dla wyjątkowej
dziewczyny, jak mniemam — w głosie Beaty można było
usłyszeć życzliwość dla tego chłopca. — Sama zostawiłam
sobie jeden egzemplarz. Jest w nim coś magicznego, a ja lubię
przedmioty z duszą.
Konrad, sprawdzając ostrze, skaleczył sobie palec.
— Mamusia nie mówiła, że z nożami należy ostrożnie. —
Mateusz był trochę wściekły na niego, więc odebrał mu nóż
i przyjrzał mu się z bliska. Na stalowym ostrzu
wygrawerowano sceny z biblijnego raju. — Dosyć
perwersyjne połączenie, chyba jej się spodoba. Sam nie
miałbym nic przeciwko, żeby dostać coś takiego. — A po
cichu pomyślał, że Justyna również powinna docenić to
oryginalne cacko.
— Kolega lubi takie zabawki, od razu widać po jego
minie — radośnie wtrącił Konrad, ssąc jednocześnie małą
strużkę krwi.
— Szuka dodatkowych podniet — odezwał się najmniej
spodziewanie milczący dotąd Adam.
— Jak wy to robicie? — Konrad zaczął głośno rozważać
kwestię bliższych kontaktów Mateusza i Marysi.
— Coś ty, przecież ona trzyma go na dystans.
Spróbowałby się do niej zbliżyć — obaj ryknęli śmiechem.
— Debile — Mateusz mruknął pod nosem poirytowany
na kumpli, a po chwili zwrócił się do Beaty: — Przepraszam
za kolegów. Proszę zapakować nóż, skoro nawet u tych
półgłówków budzi tak wielkie emocje… a w końcu tylko one
są prawdziwe, jak twierdzi nasz naczelny psycholog.
— Zapewniam pana, że prezent na pewno się spodoba.
Ja mam dobrą rękę, klienci zawsze do mnie wracają.
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Podając mu ładnie zapakowane pudełko, nie mogła
odmówić sobie przyjemności zajrzenia chłopakowi prosto
w oczy. Spodobało jej się, że wytrzymał ten test i nie uciekł
wzrokiem gdzieś w kąt, ale on na tym nie poprzestał.
— Więc tak na zachętę, jaki pani proponuje rabat? —
zapytał władczym tonem, jak gdyby ona złapała się w jego
sidła, a nie odwrotnie.
Kiedy traciła kontrolę nad sytuacją, traciła również
zainteresowanie człowiekiem. Nie lubiła dopłacać do inte–
resu, a targowanie się uważała za zachowanie wysoce
niedżentelmeńskie. Mężczyźni byli od tego, żeby albo ją
adorować, albo dla niej pracować, albo ją utrzymywać, i naj–
lepiej, żeby mieli pieniądze, z którymi z wdziękiem potrafią
się rozstać — to dla niej najwyższy rodzaj poświęcenia
i najpiękniejszy hołd złożony kobiecie.
— Młody człowieku — próbowała ukryć irytację, ale
nieszczególnie jej to wychodziło — piękne rzeczy, jak
i piękne kobiety, kosztują. Zawsze można mierzyć niżej, więc
bądź tak miły i nie umniejszaj wartości tego drobiazgu. Jeżeli
cię na to nie stać… — rozłożyła ręce i przymknęła oczy
na znak, że dalszą rozmowę uważa za niepotrzebną.
— Nie lubi się pani targować, więc będę pierwszym
klientem, którego traci pani bezpowrotnie. — Wyjął pienią–
dze i bez słowa zapłacił.
Po ich wyjściu cały czas zastanawiała się, gdzie ona już
go widziała. Mimo wszystko zaintrygował ją. Wszedł tu jako
nieśmiały młodzieniec, a taki kuty na cztery łapy. Jednak
najbardziej podobała jej się jego chłopięca jeszcze buzia
i szczupłe ciało, resztę zawsze potrafiła odpowiednio dobrać
cały zestaw cech, niezbędnych, aby ktoś stał się dla niej inte–
resujący lub odpychający, i tu nie liczyła się z żadną przyzie–
mną rzeczywistością. Była mistrzem w racjonalizowaniu
własnych wyborów i ocen i pewnie nawet nie przeczuwała
całego bogatego świata uczuć i myśli, które stają się udziałem
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ludzi wrażliwych, zdolnych do krytycznej analizy własnego
i cudzego nie tylko wyglądu, ale i postępowania.
Z całą pewnością nie lubiła ludzi banalnych, najbardziej
pociągały ją tajemnice, intrygowało ją to, co mroczne,
nieuładzone, za wszelką cenę inne, bała się jak ognia
normalności. Szczyciła się, że zna ludzi nietuzinkowych
i takimi chciała ich widzieć, kiedy jednak zaczynali
przywoływać mądrości swoich matek, porzucała ich.
Uważała się za orędowniczkę nowego, rozprawiała się
z utrwalonym tradycją porządkiem społecznym, chociaż
sama nie była wolna od życzeniowego myślenia na temat
rycerskich zachowań mężczyzn wobec niej — najlepiej jako
jedynej przedstawicielki płci pięknej, dlatego często
przyciągała jak magnes ofiary tego porządku, które, niestety,
tak jak ona, od schematu daleko nie odbiegły. Mogłaby
prowadzić schronisko dla tych, którzy chcą inaczej, a potem
wracają do domów i potulnie wkładają stare przydeptane
kapcie.
♦
Justyna czuła się przemęczona i nawet bez sugestii matki
uważała, że za dużo wzięła na swoje barki. Zazdrościła
takiej Zośce, którą głowa o nic nie musiała boleć — domu
nie zbudowała, przyjęć nie urządza, nie spotyka się z ludźmi,
może żyć jak jej się podoba, jak te psy szwendające się po
ulicy, które zawsze znajdą coś do jedzenia, i dach nad głową
mają, i spokojne sny też. Może gdyby nie te bezsenne noce…
Liczyła, że osiemnaste urodziny Marysi będą stano–
wiły punkt graniczny, po którym sprawy osobiste zaczną się
dobrze układać, że Marek zgodnie z obietnicą zdąży wrócić
i w niepamięć pójdą przedziwne historie, w które, sama
nie wiedziała, jak zdążyła się uwikłać podczas jego
nieobecności.
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Daria, Ilona i Baśka urządziły wczoraj u niej kolejny
seans spirytystyczny. Nie uczestniczyła w nim, ignorując
otwarcie kontakty z zaświatami. Zasiadła do pianina
i muzyką starała się odgrodzić od tego, co działo się
w salonie.
Na wstępie oświadczyły, że duch ciotki nie będzie więcej
nawiedzał ani tego domu, ani jego bliższych i dalszych
okolic, pod warunkiem, oczywiście, że tym razem wszystko
zrobi jak należy. Na ten komunikat Justyna po cichu
odetchnęła z ulgą, chociaż ich zaangażowanie w tę sprawę,
delikatnie mówiąc, wydawało jej się trochę nie na miejscu.
Ilona czytelnie zapisywała kolejne kartki, tak jakby tę
umiejętność wcześniej wyćwiczyła, nawet nie zrobiła jednego
błędu ortograficznego, co w jej przypadku należało zaliczyć
do kategorii cudu, czyli bez wahania uwierzyć w życie
pozagrobowe. Dla świętego spokoju w imieniu ducha
upewniła Darię o dozgonnej miłości męża, który tylko
czasami błądzi, ale zawsze odnajdzie drogę do domu,
bo dom, jak latarnia, świeci w jego życiu — ta wyszukana
metafora spotkała się z gorącym przyjęciem, a potem duch
ręką Ilony przeprosił jeszcze za kilkudniowe zamieszanie.
Z tej perspektywy duchy to naprawdę porządni goście —
jeśli zdarzy się, że nabałaganią, to słowo „przepraszam” nie
stanowi kłopotu.
Ciotka Stefa jawiła się zdecydowanie sympatyczniej
po śmierci niż przed. Za życia była wyjątkowo zgryźliwa —
na najżyczliwszych sobie ludziach potrafiła brać odwet
za własne nieudane życie, za to, że emerytura ledwo
starczała jej na czynsz, za naprawdę małą klitkę, za to,
że musiała dorabiać tłumaczeniem listów. Justynie też się
dostało — kiedyś usłyszała od ciotki, gdy na prośbę Baśki
załatwiła jej, dzięki układom ojca, zaproszenie do amery–
kańskiej ambasady na spotkanie z jakimś podobno sławnym
pisarzem (czasem tylko matka chodziła na takie spotkania),
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że jest największą kabotynką, jaka stąpa po tej ziemi.
„Kabotynka” zabrzmiało wtedy jakoś obco, do tej pory
zresztą nie bardzo wiedziała, co to dokładnie znaczy, ale
w ustach ciotki, wynoszącej się ponad innych swoim
pochodzeniem, manierami, przedwojennymi studiami
i wojażami po świecie, było jak największa obelga. Poczuła
się bardzo zraniona, a teraz… proszę — duch przeprasza —
ludzie jednak się zmieniają.
Justyna przestała zwracać uwagę na przyjaciółki. Spała
źle i jak na lekarstwo potrzebowała Zośki, bez której ani rusz
— o tym wiedziała nad wyraz dobrze. Cuda, których
dokonywała przez kilka dni w kuchni, wprowadziły duże
zmiany w domu, wreszcie zaczęła rozmawiać z Marysią.
Może rzeczywiście przez żołądek i tak dalej… — jak
niektórzy twierdzą. Poza tym zamierzała podarować
dziewczynie stary zegarek wysadzany rubinami, który
od kilku dni trochę parzył ją w ręce. Przypisywała mu
po cichu serię nieszczęść, które od pewnego czasu ją
spotykały.
Plan był, a Zośki, która z niewiadomych przyczyn
zaczęła jej unikać, nie. Wychodziła zbyt wcześnie, więc
Justyna zamiast na nią, natykała się na nieustannie
wczorajszego Heńka, który nie miał czasu na wyburzenie
szopy w jej ogrodzie, ale nie żałował go na włóczenie się
z kumplami po ulicy. Tym razem poprzysięgła sobie, że nie
da mu żadnej zaliczki. Była zdeterminowana, bo od tej
uroczystości uzależniała swoją przyszłość. Potrzebowała
czegoś stałego w życiu, jakiegoś oparcia, choćby to było mało
racjonalne. Nawet Baśka nie dawniej jak wczoraj zapewniała,
że ciotka Stefa osobiście odwiedziła ją w pracy
i pobłogosławiła salonowi, i od jej wizyty wszystko sprzedaje
się na pniu, do tego nie można nadążyć ze sprowadzaniem
towaru, a obroty zwielokrotniły się we wszystkich trzech
sklepach. Daria i Ilona słuchały tych wynurzeń
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z nabożeństwem, starając się jednocześnie odnaleźć, każda
na swoją miarę, ślady pozytywnego wpływu krótkiego
pobytu ciotki na ziemi na ich życie. Ilona zauważyła, że jej
strategiczny klient stał się jakby mniej upierdliwy i okazuje
jej specjalne względy, co przyjaciółki skwitowały
zaplecowymi półuśmieszkami, bo określenie „specjalne”
w przypadku Ilony można było sprowadzić do jednego —
seksu. Za to Daria bardzo pokrętnie dała do zrozumienia,
że dzięki ciotce odzyskuje wprawdzie równowagę, ale jej
psychoterapeuta zdecydowanie jest przeciwny takim
praktykom i zasugerował, żeby jak najprędzej pozbyły się
wszystkiego, co łączy je z ciotką Stefą. Więc miały jeszcze
udać się nad rzekę i pogrzebać to, co kiedyś należało
do starszej pani, a teraz znajduje się w ich posiadaniu.
Na szczęście nie zażądał pozbycia się wszystkiego, ale
po jakimś symbolicznym drobiazgu. Dzięki takiemu
rytualnemu pogrzebowi — tłumaczył — duch ciotki miał
więcej nikogo nie niepokoić, tylko z góry czuwać nad nimi,
amen.
Potraktowały tę wskazówkę śmiertelnie poważnie,
chociaż z tego powodu Baśka wcale nie zamierzała pozbyć
się kolekcji złotych monet, które ciotka przekazała jej przed
śmiercią, za to do tego celu, według niej, idealnie nadawała
się zużyta talia kart produkowanych przed laty masowo.
Daria wstydliwie przyznała się, że wyłudziła kiedyś
od chorej Stefy sznur pereł i… o mało nie rozgorzała o to
awantura. Baśka na wspomnienie, jak przed pogrzebem
przewróciła mieszkanie ciotki do góry nogami, żeby znaleźć
ów naszyjnik i pochować z nim staruszkę, miała ochotę Darię
zakopać nad rzeką, co w złości uznała za bardziej korzystne
dla spokoju tego świata, niż pozbywanie się ducha ciotki,
który, bądź, co bądź, przybył tu po pierwsze — proszony,
a po drugie — nikomu, ale to nikomu, jak do tej pory,
krzywdy nie zrobił.
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Wreszcie stanęło na tym, że perły zostaną oszczędzone
i wrócą do rodziny, czyli w ręce Baśki, a wystarczy,
jak pozbędą się pudełka, w którym były przechowywane,
w końcu chodzi o rytuał. Ilona z Justyną nic nie miały,
w co Baśka z Darią nie bardzo wierzyły, ale machnęły ręką.
Zaopatrzone w saperkę i latarki wsiadły do terenówki
Baśki i podjechały najbliżej jak się dało, grzęznąc w błocie
do połowy kół. Im Baśka więcej dodawała gazu, tym głębiej
się zakopywały. Wysiadły, stanęły i rozłożyły ręce.
— Macie te swoje kretyńskie pomysły — pierwsza
zirytowała się Justyna, która była najbardziej sceptycznie
nastawiona do pomysłu stukniętej Darii — zwłaszcza
po swoim nieudanym spacerze do kapliczki.
— Mogłaś mnie uprzedzić, że tutaj nie da się wjechać! —
naskoczyła na nią Baśka.
— Nie pytałaś! — Justyna nie chciała drażnić.
— O zegarek, który zginął ciotce, też nigdy nie pytałam!
A tylko wy ją wtedy odwiedzałyście. — Ze złości rzuciła
saperką w zarośla, strasząc śpiące kaczki, które poderwały
się do góry, rozbryzgując wodę i podnosząc ptasi alert.
— Ja nic nie wiem o żadnym zegarku — Daria
zatrzepotała najniewinniej w świecie rzęsami — ja tylko te
perły… Zresztą zegarek też bym oddała, bo mój
psychoterapeuta kazał zachować w tym przypadku jak
najdalej idącą uczciwość. Ja nie miałabym odwagi wziąć
czegokolwiek — mówiąc to, bojaźliwie zerkała w stronę
rzeki, czy nie pojawi się tam biała zjawa jak poprzednim
razem, bo co, jak co, ale wolałaby w swoim życiu więcej
żadnego ducha nie spotkać, nawet nastawionego pokojowo.
Poprzysięgła sobie po cichu, że z wróżbami również kończy
i niech się dzieje, co chce — to był taki niespokojny tydzień,
nie na jej nerwy.
— Dziewczyny, przepraszam — Baśka nieco ochłonęła
i było jej głupio, że oskarżyła je o kradzież.
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— To przykre, że podejrzewasz nas o coś takiego —
Justyna nie mogła uwierzyć własnym uszom. — Przecież ty
nas traktujesz jak, jak — nie mogła znaleźć słowa —
najzwyklejsze hieny cmentarne.
— No dobra, przecież przeprosiłam, ale zegarek zniknął.
Miałam nawet o to zapytać, jak wywoływałyśmy ducha.
— Dobrze, że tego nie zrobiłaś, bo co ja niby miałabym
napisać — ocknęła się Ilona, która usiłowała podłożyć pod
jedno koło jakąś szmatę.
— Co ty tam kombinujesz? — podeszła do niej Baśka,
do której dotarło, że Ilona kręci się wokół jej samochodu.
— Podkładam jakąś szmatę, żeby koło miało po czym
ruszyć.
— Jakąś szmatę? — Baśka zaniepokoiła się. — W samo–
chodzie był mój płaszcz!
— Uspokój się, to kurtka tego menela, którego
zgarnęłyśmy wtedy z ulicy — głową dała znak w stronę
Justyny.
— I puściłyście go bez kurtki? — Justyna szybko
zorientowała się w sytuacji, przypominając sobie, co
usłyszała od Marysi.
— I bez butów, uciekał… — Ilona machnęła ręką
i sięgnęła po kolejnego papierosa, który pomagał jej myśleć.
Baśka otworzyła bagażnik i wyrzuciła z niego buty,
dziwnie znajome w oczach Justyny, ale to odkrycie
zachowała dla siebie.
— Ci z twojej ulicy są bardzo bojaźliwi. Żebyś widziała,
jakie mu się oczy wielkie zrobiły, kiedy mu się do portek
dobrałyśmy. A taki bohater był, gwizdał za nami i z takim
drugim kurduplem licytowali się, który z nich nam bardziej
dogodzi.
— Co wyście im zrobiły, bo słyszałam od Marysi, że na
widok czarnego jeepa kryją się po domach. — Utkwiła wzrok
w butach.
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— Nic. — Baśka również zapaliła papierosa,
lekkomyślnie pozwalając Ilonie majstrować przy samochodzie. — Jednego wysłałyśmy po wódkę. Na widok stówy
całował nas prawie po piętach, a z drugim zaczęłyśmy się
zabawiać, aż mu przeszła ochota na amory i mam nadzieję,
że na długo — zachichotała.
— Jesteście nienormalne! Dlaczego mi to robicie?! —
Justyna zareagowała histerycznie.
— Tobie? — zdziwiły się Ilona i Baśka jednocześnie,
nawet Daria spojrzała na nią jak na niespełna rozumu. — To
zwykły moczymorda, który pewnie obija swoją babinę
i uważa się za boga seksu! — wykrzyczała Ilona
z samochodu i odpaliła silnik, żeby wyjechać.
Baśka gwałtownie poderwała się i rzuciła się do wozu,
chcąc go zatrzymać.
— Do tyłu, idiotko, bo samochód mi utopisz! —
krzyknęła.
Ilona pokazała, że nie słyszy i ruchem ręki zasugerowała,
że mogą ją popchnąć, a potem ruszyła do przodu… wpadając
w dosłowny kaczy dół, z którego kilka minut wcześniej
odfrunęli stali mieszkańcy.
— I chuj! — Baśka wyrzuciła papierosa i podeszła
energicznie do wozu, siłą wyciągając z niego Ilonę.
— Po co ci samochód terenowy, jak nie umiesz nim
jeździć — Ilona wyswobodziła się z jej uścisku.
— Ja nie umiem? Kto nas w to wpakował?! Może duch?
— Baśka poczuła się bezradna.
— Przecież mówiłam, że z duchami trzeba uczciwie,
inaczej mszczą się na ludziach, ale wy zawsze jesteście
najmądrzejsze — Daria spojrzała na koleżanki z wyższością
— i proszę, zaraz zadzwonię, do Bodzia, żeby po mnie
przyjechał. Ja z duchem dłużej pieprzyć się nie będę, on jest
dla mnie toksyczny. Ja się z tego wypisuję — rozpłakała się.
— Ofiara losu — nie wytrzymała Baśka.
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— Ja… ja… ofiara losu? — wychlipała — to ty tkwisz
w tym gównie po szyję i nawet żaden miejscowy ci nie
pomoże — głośne pociągnięcie nosem — bo zdążyłaś ich
zrazić!
— Dziewczyny, nie kłóćcie się! Zapomniałyście, po co tu
przyszłyśmy? — Justyna postanowiła załagodzić sytuację. —
Zróbmy swoje, a potem się zastanowimy, co dalej. Jeśli
uważacie, że to w ogóle ma jeszcze jakiś sens? — Popatrzyły
na nią z nadzieją. — Ciotka z wdzięczności powinna nam
pomóc, chyba…
Sprawę dla świętego spokoju załatwiły w ekspresowym
tempie. Nie kopały żadnego dołu, tylko wrzuciły rzeczy
w zagłębienie po kołach i udeptały butami. Daria na cztery
strony świata wyrecytowała magiczną formułkę, którą miała
zapisaną w telefonie komórkowym: „Ziemskie sprawy już
ciebie nie dotyczą, odejdź w pokoju, duchu Stefanii Korcz–
Konarzewskiej” — nikt się nie śmiał… tylko Baśka
przebąkiwała coś pod nosem na temat zegarka, ale coraz
gęstsza mgła znad rzeki odebrała jej chęć do kłótni, więc
zadzwoniła po swojego Pawła z drogówki, żeby przyjechał
wyciągnąć samochód z kaczych dołów.
Nie minęło pół godziny, a usłyszały policyjne syreny.
Trzy radiowozy na sygnale zajechały z ułańską fantazją,
stawiając całą okolicę na równe nogi. Baśka z dumą
popatrzyła na koleżanki. Światłem mocnych reflektorów,
skierowanych w stronę rzeki, wypłoszyli duchy wszelkich
istot. Powstał jakiś przedziwny ruch, który przed ich oczami
przetoczył się powolną falą, jakby bezdomne psy, koty,
szczury, a nawet ludzie, jednocześnie opuścili swoje
tymczasowe siedziby i znikali w ciemnościach na podobień–
stwo sennych zjaw.
Baśka na wszelki wypadek nie wpuściła już żadnej
koleżanki do swojego samochodu. Ruszyła z piskiem opon
w towarzystwie Pawła. We wstecznym lusterku widziała
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Darię i Ilonę, jak stały na ulicy w świetle reflektorów
i bezradnie za nią machały rękami.
— Kiwajcie, kiwajcie, może ktoś się na was skusi,
cholerne złodziejki — rzuciła pod ich adresem.
— Ten aerobik dobrze im zrobi. — Paweł obejrzał się
za nimi. Właśnie wymijał je ostatni radiowóz. — Chyba mają
dzisiaj pecha.
— No to mamy 1:1 i jak się ciocia Basia jeszcze lepiej
postara, to i zegarek cioci Stefy się znajdzie. — Przy ostatnim
słowie tak ostro weszła w zakręt, że wzbudziła niekłamany
zachwyt policjanta drogówki.
♦
Justyna obudziła się i spojrzała na złoty zegarek, który
trzymała przy łóżku — wskazywał punktualnie dziewiątą.
Wiedziała, że jeśli natychmiast nie wstanie, ból głowy
murowany. Z drugiej strony była taka zmęczona i to nie
tylko dlatego, że w nocy przewalała się z boku na bok, a sen
nie nadchodził, ale… że zamiast niego napływały falami,
zupełnie jak mgła znad rzeki, dziwne koszmary. Od jakiegoś
czasu zaprzestała oglądania horrorów, za to koleżanki
niespodziewanie uaktywniły się i zrekompensowały jej tę
stratę z nawiązką, ściągając na głowę ducha, w którego
przecież nie wierzyła, dopóki nie robiło się ciemno. Zaczyna
wariować — przeanalizowała rodzinne opowieści o przodkach, cofnęła się aż do trzeciego pokolenia wstecz, ale nie
natrafiła na najdrobniejszy ślad szaleństwa, wśród chłopów
to zdecydowanie rzadka przypadłość, więc źródło musiało
tkwić w czymś innym. Wiedziała, że rzucenie się w wir
przygotowań urodzinowych przyniosłoby ulgę, ale bez Zośki
to ona nie da rady.
Najpierw jednak pomaszerowała do łazienki, którą
traktowała jak azyl. W ten sposób przedłużała moment
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podjęcia ostatecznej decyzji. Ubierając się, uzyskała
dodatkowe minuty zwłoki, ale wreszcie przemogła się —
drugi raz w życiu — i stanęła przed furtką domu, w którym
mieszkali Heniek i Zośka. Po wejściu na podwórko ponownie
poczuła się jak na egzotycznej wyprawie w nieznane.
Wcześniej, kiedy patrzyła ze swoich okien czy z samochodu,
była przekonana, że obowiązkowo znajduje się tam mały
warzywnik i wyobrażała sobie ławki i stolik — wszystko
wykonane z całych bali — stojące pośrodku, pod orzechem
lub lipą. Miało być ubogo i zacisznie. Nawet nie przy–
puszczała istnienia rzędu betonowych wychodków
i komórek z odpadającymi drewnianymi, skleconymi byle
jak, drzwiami i górą śmieci, usypaną przez byłych lokatorów
i tych, którzy się jeszcze stąd nie zdążyli wyprowadzić.
Chciała się już cofnąć i w tym momencie wyskoczył mały
kundel, którego czasem widywała na ulicy, ale wtedy nie był
tak bojowo nastawiony. Tu najwyraźniej jest u siebie. Ujadał
niemiłosiernie, doskakując co i rusz do jej nogi. Zaczęła się
od niego oganiać i piszczeć, aż nieoczekiwanie z pomocą
stanął na jej drodze krasnal, przywleczony od niej.
Dźwignęła go i, zdobywając się na ogromny wysiłek,
przewróciła, oddzielając się od najbrzydszego psa, jakiego
ziemia zdołała wydać na świat: krótkie, krzywe łapy,
wyłupiaste oczy, a to wszystko powiązane z bezkształtnym,
rudoszarym
korpusem,
zakończonym
odgryzionym
w połowie ogonem. Przestraszony odskoczył na parę
metrów, ale stamtąd ujadał dalej, wywołując z okna na
pierwszym piętrze starego babsztyla, którego Justyna już
kiedyś widziała.
— Czego pani tu znowu szuka? Kręci się jak po swoim!
— Ja do pani Zofii — z trudem wykrztusiła z siebie
Justyna.
— Aaa, do Heńka znaczy się… Heniek! — wrzasnęła. —
Lala z naprzeciwka do ciebie!
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— Ja do pani Zofii — upierała się Justyna. — Pan Henryk
już u mnie nie pracuje — niepotrzebnie zaczęła się
tłumaczyć.
— Pani Zofii? Cha, cha, cha… — starucha zaczęła się
obleśnie śmiać, pokazując bezzębne dziąsła. — Dzidek,
Dzidek, chodź tutaj! — zawołała w głąb mieszkania. — Tę
wywłokę z parteru „panią Zofią” zrobiła.
Wewnątrz mieszkania powstał jakiś rumor i po chwili
wychylił się ten, którego widziała już pod kapliczką: mały,
chudy kogucik w okularkach.
Za rękę wciągnął ją do korytarza Heniek.
— Po co tu przyłazisz? Odczepisz się wreszcie czy nie —
wyszeptał jej ze złością do ucha.
— Puszczaj! To boli! — jęknęła, ale nie zdołała się
wyswobodzić. — Ja do twojej żony, od ciebie chcę tylko,
żebyś pozbył się tej szopy w moim ogrodzie.
— Ktoś przyszedł? — zza drzwi dobiegł ich głos Zośki.
Justyna chciała wejść do mieszkania, ale drogę ponownie
zastąpił jej Heniek.
— Przesuń się — szturchnęła go, ale nie drgnął ani
o milimetr.
— Tylko spróbuj! Wynocha stąd! — chciał się jej jak
najszybciej pozbyć, ale w tym momencie otworzyły się drzwi
i wyjrzała jego żona.
— Pani Justyna — powiedziała spłoszona, nie wiedząc,
czy ma ją wpuścić, czy nie. Obejrzała się chyłkiem za siebie,
żeby sprawdzić, jak to wygląda, i nadal stała w drzwiach,
oblewając się rumieńcem.
Justyna już nie chciała wchodzić do środka. Zaduch
z wnętrza mieszkania wystarczająco ją odstraszył i tak miała
za dużo przeżyć jak na jeden dzień, który dopiero co się
zaczął. Rzuciła tylko okiem, czy nadal wisi na swoim miejscu,
górując nad tym piekłem na ziemi, wielki kiczowaty obraz
ze Świętą Rodziną, jaki kiedyś spotkała już, u swoich
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dziadków, którzy, jak pamiętała, żyli skromnie i byli oboje
bardzo bogobojni, ale to dawne czasy. Nie, zdecydowanie nie
miała zamiaru wchodzić do środka, tak jak nie weszłaby
za nic na świecie do rzędu podwórkowych komórek i toalet,
z których zapach niezbyt dyskretnie wpadał do korytarza.
Jak na niemym filmie przez szparę niedomkniętych drzwi
wejściowych oglądała biegającą tam Adę, która wpadała
jednymi drzwiami, migała w kolejnych i wybiegała ostatnimi
i tak w kółko, stukając długim kijem w okolice otworów
kloacznych.
Zośka w tej chwili zgodziłaby się spełnić każdą prośbę
Justyny, byle tylko pozbyć się jej sprzed drzwi, tak czuła się
zażenowana swoją biedą i tym miejscem. Przygarbiła się
jeszcze bardziej i obiecała, że za pół godziny do niej
przyjdzie. Miała na sobie jedwabną sukienkę, którą Justyna
kupiła sobie specjalnie na uroczysty koncert w filharmonii
z udziałem Marka jako solisty. Potem nie wypadało jej już
nigdzie się w niej pokazać, tyle osób wtedy spotkała, a Zośka
po prostu chyba w niej śpi jak w koszuli nocnej, co jeszcze
trudniej było Justynie zaakceptować niż fakt, że ludzie mogą
mieszkać w takim ohydnym miejscu.
Wychodząc od nich, mocno zatrzasnęła furtkę, jakby
w ten sposób chciała się odciąć od ich nieziemskiego świata,
na straży którego stał krasnal wzrostu dużego dziecka (drugi
był jeszcze u niej, wcisnęła go za szopę, gdzie wstydliwie
krył się przed światem). Ktoś zdążył już przywrócić go do
pionu i ubrać… w górę od jej kostiumu kąpielowego, więc
obejrzała się, żeby sprawdzić, czy się nie pomyliła. Ada
z szopy przy ogrodzeniu wywlekała kolejne rzeczy — kilka
z nich walało się już po ziemi — właśnie podchodziła do
krasnala z bluzką na ramiączka ze srebrnych koralików.
Justyna po raz kolejny pożałowała swojego dobrego serca. Ze
wstydu i obrzydzenia ugięły się pod nią nogi, zrobiło jej się
słabo, jak komuś, wystawionemu na publiczny widok, na
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pięć minut przed linczem. Miała jeszcze tylko nadzieję, że
nikt na tego olbrzymiego krasnala nie będzie zwracał uwagi i
nie rozpozna jej rzeczy. Na szczęście tak często je zmienia,
co najwyżej Marysia coś pokojarzy. Taki wstyd! Kiełkujące
uczucie niechęci do Zośki miało szansę szybko osiągnąć
monstrualne rozmiary, ale do jutra była jej jeszcze bardzo
potrzebna.
♦
Na domiar złego w samo południe odwiedziła Justynę matka
(do tej pory Zośka zdążyła zniknąć), starsza dystyngowana
pani, irytująco czuła na punkcie zewnętrznych form. Żyła
w poukładanym świecie, pełnym równych półek
z pudełkami na każdy problem i gotowymi receptami
na wszelką dolegliwość. Garściami można by czerpać z tej
krynicy mądrości przepisy na godne życie. Niestety, Justyna
ich nie stosowała i skończyła, według własnej matki, dość
marnie, w ramionach jakiegoś lekkoducha, niewartego funta
kłaków. Poza tym pogrążała się każdego dnia, trwając
w niezrozumiałym uporze i nie chcąc się rozwieść, chociaż
mąż celował w dostarczaniu argumentów za takim
rozwiązaniem. Teraz też, włóczy się gdzieś po świecie, bez
możliwości skontaktowania się z nim, bo telefon komórkowy
by go ograniczał, pytanie tylko „w czym?”. Starsza pani
odwiedzała regularnie córkę z niegasnącą nadzieją, że może
tym razem jej zięć popadnie w niełaskę. Natomiast wielką
sympatią darzyła jego córkę, żałując, co nieznośnie często
podkreślała, że Justyna nie jest taka sama, bo wtedy
na pewno lepiej poradziłaby sobie w świecie pełnym pułapek
na takie naiwne dziewczątka.
Nie ukrywała również, że córka to największe
rozczarowanie w jej życiu i to już od samego początku.
Zawsze chciała mieć syna. Kiedy chodziła w ciąży, gładziła
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się po brzuchu i przemawiała czule do nienarodzonego
dziecka, używając zdrobnień męskich imion, a to Krzysiu,
a to Maciuś, i Wiktorek, i królewicz najjaśniejszy, ale
o dziewczynce mowy nie było, więc kiedy przyszła na świat
Justyna, matka nie potrafiła się z tym pogodzić. Zazdrościła
kobietom, które urodziły chłopców, nawet snuła podejrzenia,
że może w szpitalu ktoś pomylił noworodki, skazując jej
własne dziecko na życie z piętnem podrzutka. Tym bardziej
Justyna nie mogła zaakceptować tej wielkiej przychylności
wobec Marysi, sama zaś starała się wywiązywać ze swoich
obowiązków zastępczej matki i mimo kłótni z pasierbicą
przygotowywała dla niej urodzinowe przyjęcie, a właściwie
czuwała nad przygotowaniami, bo jej umiejętności kulinarne
ograniczały się do jednej, góra dwóch potraw.
— Mamo, spróbuj, czy ci smakuje — podsunęła jej łyżkę
z sałatką z kurczaka.
— Nie bądź obrzydliwa, przecież przed chwilą sama
próbowałaś z tej łyżki — skrzywiła się, zawsze oburzały ją
takie prostackie zachowania córki.
W
takich
momentach
natychmiast
powracały
wątpliwości co do pochodzenia Justyny. Nie mogła
wybaczyć mężowi, że nie załatwił wtedy lepszego szpitala,
może wszystko poszłoby inaczej. Nie musiałaby leżeć tuż
przez ścianę z tymi wszystkimi kobietami. Uparł się
na jakiegoś znajomego lekarza, który i tak nie odebrał
porodu, bo całą noc razem grali w karty. Mąż dał się wtedy
ograć na porządną łapówkę, a ona była zdana na łaskę
anonimowej położnej. Zapamiętała tylko, że kobieta była
płomiennie ruda, co od razu odebrała jako zły znak. Jak pech,
to pech, a do tego musi teraz sama ciągnąć ten wózek,
bo Henryk wolał umrzeć, nawet nie dożył emerytury.
Wszystko na jej głowie, zresztą zawsze tak było.
— Kiedy wraca twój mąż? — od razu zadała córce
zasadnicze pytanie, żeby nie tracić czasu.
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— Może dzisiaj.
— Dzisiaj? Najwyższa pora. Wiesz, jedna moja
przyjaciółka mówiła, że widziała go na ulicy z jakąś
wyfiokowaną tygrysicą — wypowiedziała to jednym tchem,
nie kryjąc zadowolenia i w oczekiwaniu na piorunujący efekt
tych słów.
— To ta plotkara, Jadźka? — Justyna domyśliła się,
niestety, takie rewelacje po dzisiejszej wizycie w mieszkaniu
naprzeciwko nie zrobiły na niej odpowiedniego wrażenia. —
Ona widzi i słyszy, co chce — mówiła spokojnie. — Marek
i inne kobiety? Zastanów się, mamo, co ty mówisz. Cały czas
twierdziłaś, że to wyjątkowy niedołęga, za którym tylko ja się
obejrzałam, a teraz sugerujesz romanse na boku? Przecież to
bez sensu.
— Ten twój Marek nigdy nie budził mojego zaufania. —
Skubnęła ręką kawałek kurczaka z sałatki. — Czy on ma
jakieś obowiązki w domu, czy on się kiedyś czymś
przejmował? To niepoważny człowiek, zostawia córkę i lata
gdzieś po całym świecie…
— Niedługo wróci — przerwała jej Justyna.
— Pewnie, goły i wesoły. Czy on w ogóle ci pomaga
w utrzymaniu domu? Gdybyś mnie słuchała, to dziś żyłabyś
jak królowa. Ten utracjusz tylko do grobu cię wpędzi.
Zapamiętaj, żebyś nie miała pretensji, że cię nie uprzedzałam.
— Mamo, przecież wiesz, że dzięki ojcu nie musimy
martwić się o pieniądze.
— Ooo, jeszcze jak wiem, szkoda tylko jego ciężkiej
pracy. Tak się starał, żeby nam niczego nie brakowało… —
urwała, bo ze wzruszenia zadrżał jej głos.
— Mamo, nie odstawiaj tych komedii, obie wiemy, jak
było.
— No jak było?! — napadła na nią. — Zresztą, co ty
możesz wiedzieć o tamtych trudnych czasach? Ojciec tak się
dla nas narażał, Marek do pięt mu nie dorasta.
[158]

— Przecież nie narażał się dla nas, tylko dla swojej
kariery! Dobrze wiesz, jak traktował ludzi, po trupach
do celu i w końcu trafił swój na swego.
— Jak możesz tak mówić o ojcu, tyle mu zawdzięczasz!
Justynie ten temat nie sprawiał dyskomfortu, nie czuła
z ojcem żadnej więzi, był dla niej obcym człowiekiem, który
cynicznie wykorzystywał stanowisko i znajomości dla
własnych korzyści, aż zginął w niewyjaśnionych okolicz–
nościach. Wiadomość o jego śmierci ludzie odebrali z ulgą,
nawet nie starali się tego ukryć, chociaż oficjalne kondolencje
spływały z całego kraju. Miała do niego żal, że naraził ją
na mnóstwo złośliwych uwag, że płaciła towarzysko za jego
grzechy, ona, dla której zazwyczaj nie miał czasu, co
z drugiej strony było dla niej znacznie lepsze niż momenty,
w których przypominał sobie o jej istnieniu. Z biegiem lat jej
sądy straciły na kategoryczności, ale nigdy nie zadała sobie
trudu, żeby je zrewidować, bo dla kogo i po co.
Na widok Ady na ulicy Justyna spąsowiała. Paradowała
w jej rzeczach: butach i spódnicy w charakterystyczną kratkę.
Matka powędrowała za jej spojrzeniem.
— Co to za przebieraniec? — popatrzyła z niesmakiem.
— Czy ty nie miałaś, Justynko, takiej samej spódnicy? To
twoje? — Przyjrzała się uważnie, najpierw Adzie (poprawiła
okulary), potem córce. Milczenie Justyny potwierdzało jej
najgorsze przypuszczenia. — Rozdajesz TO tym prostakom?
Zupełnie ci rozum odebrało? Tyle potrzebujących ludzi
mieszka w tym kraju, że nie wspomnę całej Afryki, a ty
akurat takim… chamom, którzy niczego nie uszanują?! —
starsza pani popłynęła na fali wzburzenia, znajdując wreszcie
bezpośredni dowód niepoczytalności swojej córki.
Mała dziewczynka, nie zwracając uwagi na dwóch
kręcących się obok robotników, szła wyprostowana z lalką
w wózku, naśladując przy tym dorosłych. Jednak co kilka
kroków spadała z wysokich obcasów, a wtedy przystawała
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i oglądała się dookoła, jakby w poszukiwaniu przyczyny tych
potknięć w czymś innym niż w za wysokich obcasach w za
dużych butach. Mogłoby się wydawać, że kobiety od małego
ćwiczą się w wykręcaniu kota ogonem. Następnie, czując
nieodpartą potrzebę zademonstrowania swojej kobiecej
natury, udawała, że poprawia makijaż, sięgając do małej
puderniczki.
— Nie chcesz chyba powiedzieć, że to ta sama stara
puderniczka, którą jeszcze ode mnie wzięłaś? — Matka
Justyny, teraz, była skłonna w najmniejszym drobiazgu
rozpoznać rzeczy należące niegdyś do córki albo, co nie daj
Boże, do niej. Justyna nauczona doświadczeniem, że z matką
najlepiej nie dyskutować, milczała. — A gdzie jest zegar
z kukułką, który dostałaś kiedyś ode mnie, może też ci nie
pasował? Nigdzie go nie widzę. Ostatecznie mogłabyś
powiesić go w przedpokoju.
— Mamo, litości — Justyna w oczekiwaniu na cud
wzniosła oczy ku niebu.
I cud się zdarzył! Na pomoc w odwróceniu uwagi
starszej pani od potrzeb i gustu własnej córki nadszedł
robotnik, a właściwie wyłonił się z papierosem w ustach
zza stosu płyt chodnikowych. Stanął na wysokości okien
Heńka i Zośki, i… zaczął załatwiać potrzebę fizjologiczną.
Z góry wychyliła się poranna rozmówczyni Justyny, również
z papierosem, i musieli wymieniać jakieś uwagi pod adresem
Ady, bo oboje spojrzeli w jej stronę. Kiedy skończył, jedną
ręką strząsnął z przyrodzenia kropelki moczu, a drugą
wyrzucił obok niedogaszonego peta. Wtedy Ada doskoczyła
susem i, parząc się w palce, pochwyciła go i z wyrazem
zafrasowania na twarzy próbowała się zaciągnąć. Koledzy
robotnika, siedzący za stosem płyt chodnikowych, których
do tej pory nie było widać, również wstali i, zgniatając papier
śniadaniowy po dopiero co spożytym posiłku, wybuchnęli
śmiechem. Dziewczynka błyskawicznie wzięła lalkę
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i pobiegła z nią do domu, zostawiając wózek, który powoli
zaczął toczyć się w poprzek jezdni, aż utknął w ulicznym
rynsztoku.
— Jak spierdala, mały piździelec, jakby ją cała zgraja
kutasów goniła — słowa jednego z robotników wpadły przez
otwarte okno wprost do kuchni Justyny.
— Weźcie się, kurwa, wreszcie do roboty, bo w tej
zajebanej piździe zima nas zastanie! — Podszedł do nich
nieco starszy mężczyzna, w okularach i z jakimiś dokumentami pod pachą, wyglądał na kierownika robót. Zaraz też
wyciągnął komórkę, żeby kogoś po drugiej stronie
„grzecznie” poprosić o natychmiastowe stawienie się
w pracy, bo jak nie, to… Na szczęście część tego soczystego
monologu została zagłuszona przez nadjeżdżającą koparkę.
— Co oni robią z polszczyzną? Że też kary na takich nie
ma! — Na twarzy matki rysowała się czarna rozpacz.
— Gdybyś więcej czytała, tobyś wiedziała, że to
obowiązujący styl w obecnej literaturze, w sztuce... Tak
mówili specjaliści w radiu. Ja tu mam prawdziwy teatr,
bo życie to sztuka — Justyna przypomniała sobie nocną
dyskusję o laureatach ważnych nagród literackich. Wiele
z tego nie zrozumiała, ale język cytowanych fragmentów
zrobił na niej piorunujące wrażenie. — A ty? Zegar z kukułką, dama z łasiczką? Tkwisz nogami w dziewiętnastym
wieku, na pensji dla grzecznych panienek.
— Zupełnie ci się pomieszało od nurzania się w tym
rynsztoku. — Z dezaprobatą spojrzała na Justynę. — Czy
kiedyś wreszcie skanalizują tę ulicę, czy wiecznie będzie
płynąć ta… smródka? — lekko zboczyła z tematu.
Nawet zegar z kukułką w takim kontekście już jej nie
interesował, bo bardzo nie lubiła, kiedy ktoś posądzał ją
o brak nowoczesności. Uważała się za kobietę światową,
i mimo wieku — idącą z postępem. Ale zrozumieć, jak ktoś
przy zdrowych zmysłach mógł wybudować tu dom, nie
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potrafiła. Ci ludzie za oknem napawali ją obrzydzeniem,
a dobór sąsiedztwa zawsze był dla niej sprawa priorytetową.
— Córka Jadzi kupiła sobie działkę budowlaną, drogo ją
to kosztowało, ale niedaleko mieszka prezydent miasta —
rozpoczęła kolejne działanie zaczepne.
— A obok mieszka światowej sławy malarz — Justyna
usiłowała bronić swojej decyzji, chociaż po cichu zgadzała się
z matką, co ją jeszcze bardziej złościło.
— Światowej sławy to może on jest, szkoda tylko,
że świat o tym jeszcze nic nie wie. Jesteś taka naiwna. Dla
ciebie Marek to też pewnie najwybitniejszy skrzypek, może
i tak, z perspektywy tej ulicy wszystko wygląda inaczej.
— Wiem, wiem, dla ciebie liczą się tylko karierowicze.
A sama? Kim ty właściwie jesteś? — Justyna chciała już jak
najszybciej pozbyć się matki, a wraz z nią swoich
wątpliwości.
— Przecież ciebie wychowałam — zaperzyła się starsza
pani. — A teraz tak mi odpłacasz?
— Widać do tego też się nie nadajesz.
— Ale ja przynajmniej urodziłam ciebie, a ty? —
spojrzała na córkę z wyrzutem i ocierając chusteczką oczy
opuściła jej dom.
Justyna jej wyjście przyjęła z prawdziwą ulgą. Podczas
tych wizyt czuła się jak na cenzurowanym. Po cichu
przyznawała jej niekiedy rację, ale nigdy się z tym nie
zdradzała. Wiedziała, że matka chwyciłaby się tego z całych
sił, żeby powiększyć wyłom w barykadzie, ustawionej przez
córkę przeciwko jej jedynie słusznym teoriom. A dzisiaj…
ulica jakby specjalnie się zmówiła, pokazując na odcho–
dnym kostropatą twarz swoim znienawidzonym kolo–
nizatorom.
— Odprowadzisz mnie wreszcie do furtki — matka
jeszcze tu była i domagała się od córki wypełnienia
obowiązków do końca. Oczywiście za nic na świecie nie
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przyznałaby się, że boi się wsiadać do samochodu, kiedy jest
sama na ulicy, boi się, żeby nie powtórzyła się podobna
historia jak z jej mężem.
W ogrodzie natknęły się na Heńka. Justyna mogła
w końcu odreagować na nim brak wiadomości od męża i całe
nieudane przedpołudnie. Na dodatek przyprowadził tu
ze sobą jednego z robotników, którzy śmiali się z Ady. Bijący
od nich zapach piwa był równie nie do zniesienia jak wyraz
twarzy matki.
— Dosyć tego! Od jutra pan już tutaj nie ma prawa
wstępu. Proszę zabrać swoje rzeczy i się stąd wynosić!
Heniek spojrzał na nią nieprzytomnie, kompletnie
wyluzowany podśpiewywał sobie jakiś discopolowy kawałek; złapać ją wpół i próbując zatańczyć zatoczył się. Ta
niczym nieusprawiedliwiona poufałość dostarczyła matce
jeszcze jednego dowodu, że jej córka, która trwa w uporze,
żeby tu mieszkać, jest niepoczytalna.
— Won stąd! — Justyna wywinęła się z jego rąk
i wydarła się jak tylko potrafiła najgłośniej.
Heniek, bekając na odchodnym, uwiesił się na kompanie
i coś tam mamrocząc pod nosem skierował się do furtki.
— Ale ja tu jeszcze wrócę, pożałujesz, paniusiu —
wybełkotał, jednak, mijając starszą panią, która w jakimś
sensie budziła w nim respekt, wyprostował się i dobitnie
palnął: — Odsuń się, stara kwoko! — Odmaszerował na
sztywnych nogach, pokazując koledze gest podrzynanego
gardła.
Kiedy stały przy samochodzie, usłyszały jeszcze dźwięki,
przypominające kwik szlachtowanego prosięcia.
♦
Ada z zainteresowaniem przypatrywała się kolejnym
gościom zmierzającym do domu Justyny. Słońce miało się już
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ku zachodowi i cała ulica skąpana była w różowofioletowej
poświacie. Wyglądało to dość nieziemsko, jakby po trąbie
powietrznej Bóg chciał wynagrodzić temu miejscu cierpienia,
podkreślając jednocześnie ogrom zniszczeń, a z ludzi ocalił
tylko jedną dziewczynkę, dzięki której człowiek odrodzi się
na nowo.
Już z daleka dostrzegł ją Mateusz, to znaczy rozpoznał ją
w bezkształtnym zarysie tylko dlatego, ponieważ zdążył się
przyzwyczaić do jej obecności w tym miejscu. Z powodu
zainteresowań i studiów pedagogicznych stanowiła dla niego
ciekawy obiekt obserwacji. Ilekroć ją spotykał, starał się
zamienić z nią kilka słów, choć nie było to łatwe, bo żyła
we własnym świecie, do którego chyba nikt nie miał dostępu.
Teraz bawiła się lalką–znajdą, usiłowała nakarmić
ją kamykami i bardzo się denerwowała, że szmacianka
je wypluwa. Wyglądała komicznie w butach na obcasach.
Z całą pewnością nie miała problemów z tożsamością
płciową — przyszła stuprocentowa kobieta i matka,
w każdym calu.
Ich wspólnym tematem, jedynym jak do tej pory, była
Justyna, której sylwetka od czasu do czasu migała
w rozświetlonym kuchennym oknie, wychodzącym na ulicę.
— Co robi nasza dobra wróżka? — zagadnął
dziewczynkę, ruchem głowy wskazując na Justynę. — Lubisz
tu stać?
— Już nie ma wróżki — Ada zrobiła smutną minę —
odfrunęła… — mówiąc to, z zaciekłością wpychała lalce
kolejny kamień, przecierając kruchą płócienną powłokę.
— A kto tu teraz mieszka?
Ada wzruszyła ramionami.
— Czy coś się stało, będę za nią tęsknił — zniżył głos do
szeptu.
— To była moja wróżka! — Rzuciła w niego lalką. —
Tylko moja!
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— Dobre wróżki istnieją tylko w bajkach, a w życiu… —
próbował dość nieudolnie ją pocieszyć, ale łzy dziecka
powstrzymały go przed dokończeniem zdania.
Oddał Adzie lalkę i, zostawiając dziewczynkę z jej
troskami, odszedł z uczuciem zawodu.
W kuchni oprócz Justyny uwijała się Zośka, którą udało
się przekonać, żeby przyszła i przynajmniej na początku
pomogła. Justyna z zazdrością patrzyła, jak ta zwykła kobieta
dobrze wygląda w jej sukience. Lekko muskularne, szczupłe
ramiona, długie, zgrabne palce, którymi z wprawą kroiła
i układała na talerzach wędlinę, smagła twarz, mogły się
podobać. Pierwszego dnia w jej domu wyglądała na bardzo
nieśmiałą i wystraszoną, ale dzisiaj jej ruchy nabrały
pewności. Zdarzyło jej się nawet na tyle zapomnieć, żeby
wydać kilka poleceń Justynie, która co prawda żachnęła się,
ale wykonała je bez słowa, po czym usiadła i przygotowała
sobie drinka. Popijając, z minuty na minutę traciła na klasie.
Zaczęła się nad sobą użalać, mówiąc, że nikomu nie jest
potrzebna, chociaż tak bardzo się stara.
— Jak ja ci zazdroszczę tego spokoju — zwróciła się
do Zośki. — Tobie wszystko się udaje, a ja, za co się nie
wezmę, to spieprzę — zaśmiała się — mama nie byłaby ze
mnie zadowolona. Wiesz, ona wczoraj powiedziała,
że nurzam się w rynsztoku po uszy, i powiem ci, ma rację. —
Sięgnęła do szuflady po orzeszki, które zostały jeszcze
po wizycie Darii, a potem po jakąś kopertę. — Będę miała do
ciebie prośbę, żebyś wysłała jutro te zdjęcia, już zaadresowałam.
Zośka zaciekawiona zdjęciami stanęła za plecami
Justyny, która przeglądała je ciągle na nowo, śmiejąc się do
siebie.
— W tym przebraniu jest pani nie do rozpoznania, tylko
— przyjrzała się uważniej — ten zegarek może panią
zdradzić. Jest bardzo widoczny.
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— Zapamiętaj sobie, że niewiele udało mi się w życiu,
ale ten numer dopracowałam w najdrobniejszych
szczegółach. Ten zegarek należał kiedyś do ciotki! —
Szklaneczką wzniosła toast za swoją przebiegłość i pociąg–
nęła solidny łyk. — A teraz uważaj, kiedy będzie ci się
wydawało, że wiesz wszystko, to znaczy, że nic nie wiesz —
spojrzała Zośce prosto w oczy. — Gówno wiesz, wy wszyscy
gówno o mnie wiecie i to jest święta prawda.
Zośka usztywniła się i zaczęła robić wszystko dwa razy
szybciej, jakby w ten sposób chciała uciec od tej coraz
bardziej krępującej rozmowy, a do tego, jeśli Justyna się
kompletnie upije, cała odpowiedzialność za przebieg urodzin
spadłaby na nią.
— My tu wszyscy patrzymy na panią z podziwem. Taki
ładny dom, i daje pani ludziom zarobić — próbowała
uspokoić Justynę. — Nie wiem, co będzie, jak się stąd
wyprowadzimy? — zamyśliła się. — Już nic nie wiem.
— Ty prosta kobieta jesteś, nie potrzebujesz wiele
do szczęścia. Mnie takie zwykłe przyjemności: nowa
sukienka, buty, cotygodniowy seks z mężem, jak tobie, nie
wystarczą. Wraz z pozycją człowiek robi się bardziej
wymagający.
— Chciałabym się jeszcze raz urodzić… — Zośka
powiedziała po cichu bardziej do siebie, ale Justyna
podchwyciła jej słowa.
— Jeszcze raz urodzić? Ty? — Z politowaniem
popatrzyła na tę przegraną kobietę, wychyliła szklaneczkę do
końca i poprosiła o jeszcze. — Myślisz, że to możliwe?
Na górze zabawa rozkręciła się na dobre. Młodzież
zdążyła już przerobić „gwiazdy tańczące na lodzie”, „jak oni
śpiewają” i przeszła do „mam talent”.
— Do czego ja mam talent? — Justyna zadała sobie
pytanie, kiedy Zośka poszła na górę z kolejnym talerzem
przekąsek.
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— Taka kobieta jak pani naprawdę nie powinna się o to
martwić — Mateusz wyrósł za nią w kuchni jak spod ziemi.
— Dla mnie jest pani ideałem — wypróbowywał siłę
komplementów.
— Przypominam, że przeszliśmy już na „ty” —
odwróciła się twarzą do niego i zalotnie zajrzała mu w oczy.
Zośka długo nie wracała. Jeden z chłopców zaprosił ją do
tańca. Poczuła się jak Kopciuszek na balu w królewskim
zamku. Oni nic o niej nie wiedzieli, to było wspaniałe.
Podśpiewując zeszła na dół, gdzie Justyna w objęciach
Mateusza wylądowała na stole.
— Przepraszam — wyrwało się Zośce.
— Wynocha stąd, to mój dom! — Justyna nie była aż tak
pijana, żeby nie wiedziała, co robi.
Zośka natychmiast skierowała się do wyjścia.
— To, co pani zobaczyła, niech zostanie między nami —
chłopak prosił ją, doganiając przy drzwiach. — Marysia
mogłaby nie zrozumieć.
Kiedy wychodziła, obok pojawiła się Justyna.
— Chcę się dzisiaj bawić! — pociągnęła Mateusza za
sobą. — A ty, wróć tu — dostrzegła w drzwiach Zośkę — i
jak goście Marysi się rozejdą, to posprzątasz.
Marysia zajęta rozpakowywaniem prezentów nie
zwracała większej uwagi na Mateusza. Kiedy jednak
dostrzegła, że ciągle po coś zbiega do kuchni, zirytowała się.
Wyobraźnia podsunęła jej co prawda jeden jedyny powód
takich wędrówek na dół, ale dziewczyna, na szczęście dla
siebie, nie przypuszczała, jak otwarcie Justyna odwzajemnia
zainteresowanie chłopca. Nie wiedziała tego aż do momentu,
kiedy oboje pojawili się na górze i odtańczyli ogniste tango,
zbierając zasłużone brawa.
— Bardzo dziękuję! — Justyna czuła się szczęśliwa, bo
w końcu udowodniła sobie, że jednak coś potrafi, wiedziała,
że zrobiła doskonałe wrażenie. Chwilę jednak trwało, nim
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ochłonęła i zauważyła, że przez cały czas trzyma Mateusza
za rękę. Zmieszana szybko puściła ją. — Mam dla Marysi
jeszcze jeden prezent, specjalny, ode mnie i taty. — Z tym
pomysłem nosiła się od dawna, chociaż żal jej było
rozstawać się z zegarkiem. Zdjęła go ze swojej ręki
i przekazała Marysi. — Złoty, szwajcarski, już niewiele takich
na świecie. Czego on nie widział? Nie muszę dodawać,
że niemało mnie… — w ostatniej chwili ugryzła się w język.
— Niech ci się dobrze nosi. — Wzruszona podeszła do
pasierbicy i pocałowała ją.
Goście byli zachwyceni i zegarkiem, i macochą,
a Marysia czuła się, jakby ktoś dał jej w pysk, i to na odlew.
Bez słowa wysłuchała wszystkich achów i ochów. Była
równie spokojna jak nosorożec na chwilę przed szarżą. Kiedy
zorientowała się, że Mateusza znowu nie ma, powoli zaczęła
schodzić do kuchni. Stał w drzwiach, tyłem do niej,
i rozmawiał z Justyną, która zapalała świeczki na jej
urodzinowym torcie. Rozmawiali szeptem, potem bezwstydnie wybuchali porozumiewawczym śmiechem,
zachowywali się, jakby nikogo poza nimi nie było. Marysia
poczuła dotkliwe ukłucie zazdrości; wystarczy, że musiała
dzielić się z Justyną swoim ojcem, chłopakiem nie
zamierzała, przynajmniej nie wtedy, kiedy jeszcze z nim
oficjalnie chodziła. Z nią nigdy tak nie chichotał. Próbowała
coś podsłuchać, ale nic nie mogła zrozumieć. Mówili
niewyraźnie, gryząc orzeszki, którymi macocha karmiła
i siebie, i jego.
Nagle Mateusz odwrócił się, więc Marysia szybko
wycofała się na górę. Chyba jej nie zobaczył, ale i tak poczuła
się głupio, zupełnie jakby przyłapano ją na gorącym
uczynku, i wtedy zgasło światło. Przysiadła zdezorientowana
na ostatnim stopniu, żeby się nie przewrócić. Za jej plecami
rozległy się krzyki, a zaraz potem oklaski. Pewnie była
ostatnią osobą, która zauważyła Justynę idącą w jej stronę
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z płonącym tortem. Poczekała, aż minie ją na schodach.
W ostatniej chwili cofnęła nogę, żeby macocha się nie
przewróciła, i natychmiast tego pożałowała. Wielokrotnie
wyobrażała sobie, jak ta znienawidzona kobieta robi sobie
krzywdę: zjeżdża ze schodów, potyka się w łazience,
do wanny wpada jej podczas kąpieli włączona suszarka
do włosów, krztusi się znienawidzonymi orzeszkami.
Marysia zmarnowała doskonałą okazję, nikt by jej o nic nie
podejrzewał, bo kto przy zdrowych zmysłach rzucałby się
na swoją zastępczą mamusię, która niesie wspaniały tort
na osiemnaste urodziny — cudo sztuki cukierniczej, na które
nie pożałowała pieniędzy. Trzeba przyznać, że miała dzisiaj
gest.
— Niech ci się spełni twoje największe marzenie, życzę ci
tego z całego serca. — Justyna zawsze zadziwiała Marysię
łatwością, z jaką słodkimi słówkami lukrowała świństwa,
które wcześniej wyrządzała.
Dziewczyna nabrała powietrza w płuca i jednym
dmuchnięciem zgasiła wszystkie świeczki. Mateusz pomagał
jej przy krojeniu tortu, ale ciągle się rozglądał, jakby kogoś
szukał.
— Twój Romeo jest dzisiaj jakiś nieswój — Anka szepnęła
do Marysi przy składaniu życzeń.
Marysia z minuty na minutę traciła fason, z każdym
wypitym kieliszkiem pozwalała sobie na coraz mniej
wybredne żarty, aż atmosfera na tyle się zagęściła, że goście
niepostrzeżenie zaczęli się ulatniać. Nikt nie chciał być ani
ofiarą, ani świadkiem złośliwości gospodyni. Była znudzona
nimi wszystkimi, włącznie z Mateuszem, zależało jej jedynie
na ojcu, który się nie pojawił, i jeszcze na kimś, dzięki komu
będzie mogła udowodnić swoją dorosłość. W głowie
dojrzewał jej inny scenariusz na dzisiejszą noc i obsesyjnie
zawładnął jej wyobraźnią. Odetchnęła z ulgą, kiedy
zamknęły się drzwi za ostatnim gościem. Został jeszcze
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Mateusz, ale nim nie miała już zamiaru zaprzątać sobie
głowy. Oświadczyła mu, że jest zmęczona i udała się
do swojego pokoju. Chwilę wahał się, co ma ze sobą począć,
bo nigdzie mu się nie spieszyło. Wreszcie chwycił za smycz i,
nic nie mówiąc ani Marysi, ani Justynie, która gdzieś
przepadła, wyszedł z psem na spacer.
W domu zapanowała cisza. Justyna ocknęła się i spojrzała
na zegarek — za wcześnie, żeby wszyscy goście sobie poszli,
więc zaniepokojona wyjrzała na korytarz. Bez pukania
weszła do pokoju Marysi.
— Wyjdź stąd natychmiast! — wrzasnęła sprzed lustra,
ale zaraz potem zaczęła starannie pokrywać usta szminką.
— Tak mi dziękujesz? Tyram od dwóch dni, a ty
rozkładasz taką imprezę — zwróciła się do niej z wyrzutem.
— Tak świetnie wszyscy się bawili.
— Nie bądź taką egoistką! — jednak Marysia nie
wytrzymała. — Ty się świetnie bawiłaś! Byłoby najlepiej,
gdybyś raz na zawsze zniknęła z mojego życia.
— Jak tak możesz? Rozpieszczona pannica! Chociażby ze
względu na prezent, który ci dałam, mogłabyś zachować
pozory przyzwoitości. — Od Justyny czuć było alkohol. —
Twój wspaniały i święty tatuś nawet się nie pojawił.
— Weź go sobie — oddała jej zegarek. — Takimi
starociami to możesz tę hołotę uszczęśliwiać. Myślałam,
że stać cię na więcej!
W oczach Marysi zabłysła od lat starannie pielęgnowana
nienawiść. Złapała w rękę nóż od Mateusza, przystawiła
ostrze najpierw do swojego nadgarstka, a potem do szyi
Justyny, która na ten widok szybko oprzytomniała.
— To głupie. — Odsunęła jej rękę od swojej szyi. — Czas
dorosnąć, masz już osiemnaście lat — zaniepokojona
zachowaniem dziewczyny starała się ją nieco uspokoić.
— Wyjdź, bo nie ręczę za siebie! — Stanęła z nożem
naprzeciwko macochy.
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Justyna poczuła się obrażona zachowaniem Marysi. Nie
potrafiła zrozumieć źródeł tak jawnie okazywanej nienawiści.
Zdobyła się na wspaniały gest. Chciała podarować jej
zegarek, który naprawdę dużo ją kosztował, i w tym
przypadku wcale nie chodziło o pieniądze. Starła się
wszystko przygotować jak najlepiej, niestety, Marka nie
mogła zastąpić, i nie czuła się niczemu winna, a te niewinne
żarty z Mateuszem są bez znaczenia. Do tej pory najczęściej
ustawiała się w pozycji chłopca do bicia, ale przekonała się,
że nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Podeszła
do Marysi z zamiarem odebrania jej noża, ale dziewczyna
okazała się szybsza — uciekła za fotel.
— A stój tam za tym fotelem — Justyna machnęła ręką
i sięgnęła do kieszeni po orzeszki. W tym momencie coś
przeleciało blisko twarzy, a potem poczuła piekący ból. Przed
nią upadł nóż. Złapała się za szyję i zobaczyła krew…
♦
Antoni wracał chwiejnym krokiem do domu. Chłód nieco go
otrzeźwił. Był kompletnie zalany, dlatego pragnął jak
najszybciej znaleźć się we własnym domu i wziąć prysznic.
Z każdym metrem coraz jaśniej zdawał sobie sprawę, że jego
pęcherz skapituluje pod przemożną siłą moczu. Stanął przy
swoim ogrodzeniu, wczepił się jedną ręką w siatkę, a drugą
usiłował rozpiąć spodnie. W końcu mu opadły, nieco
za późno, teraz mozolił się, żeby mokre sztruksy wciągnąć
z powrotem. Kiedy się po nie schylił, stracił na moment
równowagę i osunął na chodnik. Powoli zaczął gramolić się
ku górze. Czuł się paskudnie, sponiewierany własną
bezradnością i na dodatek oblepiony jakąś lepką substancją,
którą wymazana była jego siatka ogrodzeniowa. Przeklął
robotników i okolicznych meneli za brud i bałagan na ulicy,
za to, że teraz jest pijany i za to, że nikogo nie ma do pomocy,
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kiedy on tego najbardziej potrzebuje, a tak to kręcą się tu
różni jak bezpańskie psy. Z trudem wyciągnął chusteczkę,
żeby wytrzeć ręce, i wtedy w smudze światła, zresztą
padającego z jego własnego domu, w którym przecież nikogo
nie powinno być, ujrzał, jak na jasnej materii zakwita
brudnoczerwona plama. Najpierw pomyślał, że zwariował
i ma omamy, a potem wystraszył się, że sikał krwią i wkrótce
umrze. Nieprzytomny z przerażenia wpadł do domu i nie
zauważył, że czeka na niego nieproszony gość, a właściwie
leży sobie wygodnie na jego łóżku. Doskoczył do zlewu
kuchennego i zaczął zmywać z rąk czerwoną lepką ciecz,
a potem sięgnął do spodni sprawdzić stan swojego penisa.
Stanął na palcach, żeby go starannie obmyć, wtedy usłyszał
za plecami, że ktoś się skrada. Zamarł. Trudno o bardziej
idiotyczną porę na odwiedziny złodzieja.
— Czy coś się stało? — dotarł do niego głos, ale nadal nie
mógł uwierzyć, że nie jest sam. Nie wiedział, czy ma się
cieszyć, czy raczej byłoby dla niego lepiej, gdyby się
zdematerializował, bo z całą pewnością stała za nim kobieta.
„Smarkula z sąsiedztwa” — kiedy tylko zdał sobie z tego
sprawę, nawet nie chciało mu się komentować jej obecności,
czuł się osaczony i wystarczająco wściekły, żeby pozbyć się
jej raz na zawsze.
— Wy–, wy– — brakło mu tchu — wypierdalaj,
rozumiesz, wypierdalaj i nie kręć mi się tutaj pod nosem! —
Zdjął spodnie i cisnął nimi prosto w Marysię. — Mam ochotę
cię zabić, żeby nigdy więcej cię nie oglądać! Czy we własnym
domu nie można mieć spokoju?!
— To krew… — powiedziała po chwili, przyglądając się
spodniom.
— …ze zdeflorowanych dziewic — dokończył wściekły,
ale na widok pięknej, złocistej strużki moczu, który trium–
falnie oddał do zlewu, bez śladu krwi, uspokoił się. —
Podnieca to panienkę?
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Zdjął z siebie resztę ubrania i wraz ze spodniami
zapakował do pralki.
— Pozwolisz, że pójdę się wykąpać. — Chwiejnym
krokiem udał się do łazienki.
Marysia dopiero teraz zdała sobie sprawę, że Antoni jest
po prostu pijany. Szybko rozebrała się i wślizgnęła za nim
pod prysznic. W życiu by sobie nie darowała, gdyby miała
zmarnować taką okazję, natomiast Antoni również w życiu
by sobie nie darował, gdyby z niej skorzystał. Szczęśliwie nie
musiał o nic się martwić, bo w jego stanie niemałym
sukcesem było już dotarcie do łóżka o własnych siłach.
Marysia musiała zadowolić się rolą gosposi i po wspólnym
nieudanym prysznicu, gdzie uwiesił się na niej i ciągle szukał
mydła, które wyślizgiwało mu z ręki, podała mu szklaneczkę
z drinkiem.
— Wypijmy za twoją osiemnastkę i wynocha! — życzliwy
ton podkreślił klepnięciem w tyłek.
— Więc jednak pamiętałeś o moich urodzinach. Punkt dla
mnie.
— To my w coś gramy? Więc za zwycięstwo! — Wypił
do dna i runął na brzeg łóżka.
Dziewczyna poprawiła go, starannie przykryła kołdrą
i zaczęła powoli sączyć drinka. Jeżeli tak ma wyglądać jej
dorosłe życie, to wolałaby pozostać dzieckiem. Planowała,
że ten dzień będzie wyjątkowy i mimo późnej pory nie
zamierzała z tego rezygnować. To co, że wszystko i wszyscy
sprzysięgli się przeciwko niej? Kolejny łyk ośmielił ją
do dokonania perfidnego aktu zniszczenia. Wzięła z szuflady
kuchennej nóż i odszukała wśród płócien, stojących pod
ścianą, obraz z Justyną. Grube złote ramy misternie
ozdobione wskazywały, że wkrótce ten portret miał trafić
w ręce odbiorcy. „Pięknie będzie wyglądał w salonie nad
pianinem. To miejsce jest wprost do tego stworzone” —
słowa Justyny zadźwięczały jej w uszach. „Kabotynka” —
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wyszeptała Marysia, patrząc na kobietę z obrazu. Jeździła
ostrzem po twarzy, szyi, ramionach, pełnych piersiach
w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca. Jasna plama szyi —
to było to! Przeciągnęła nożem w poprzek, rozrywając
płótno. Na błyszczącej stali zamajaczyły czerwone kropelki.
„Krew?” — zamarła. Chciała spróbować, ale kiedy podniosła
nóż do ust, kropelki zniknęły. Ukatrupiła ją jeszcze raz,
dźgając prosto w serce, i gdyby obejrzała płótno z drugiej
strony, może przeczułaby szóstym zmysłem, że wszystko jest
czym innym, niż się wydaje.
♦
Dobrze po północy do mieszkania wpadł Heniek. Od progu
wściekał się, jak zwykle, kiedy był niedopity, ale na widok
żony, która wyglądała inaczej niż na co dzień, zamilkł.
Przyjrzał się jej uważniej, jakby nie do końca był pewny,
że ona to ona.
— Co tu się, kurwa, wyrabia w tym domu? — odezwał
się po chwili. — Coś ty za łachy założyła, bal przebierańców
mamy?
— Nie podoba ci się? — Stanęła przed nim i wykonała
obrót, żeby w pełni zaprezentować sukienkę. Była tak
podekscytowana pobytem u Justyny i jednocześnie zado–
wolona z siebie, że straciła instynkt samozachowawczy,
zapominając, z kim rozmawia. To był ciągle ten sam Heniek,
a nie królewicz z bajki. Ale on w ogóle na nią nie patrzył,
tylko rozglądał się za czymś po mieszkaniu.
— Gdzie ta mała cholera się włóczy? Zamiast stroić się
jak pierwsza lepsza zdzira, zajrzałabyś jej do tyłka. Wiesz, co
ta gówniara dzisiaj zrobiła?! — Kobieta w jednej sekundzie
stała się ta samą Zośką co zawsze, wystraszoną i czujną. —
Zamknęła mnie w domu po Kaczmarkach i dopiero przed
chwilą Dzidek mnie wypuścił.
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— Heniuś, nie piłbyś tyle… — zaryzykowała prośbę.
— Może bym nie pił — walnął pięścią w stół — gdybyś
była inna!
Zakręcił się na pięcie i podszedł do kredensu, gdzie
trzymał alkohol. Wyjął szklaneczkę i zbladł. Żona
z niepokojem zarejestrowała zmianę na jego ogorzałej do tej
pory twarzy — zrobiła się prawie przezroczysta, a usta
zsiniały jak u nieboszczyka. I wtedy dostrzegła tę przeklętą
półlitrówkę, w której coś pływało.
— Ja tę małą kurwę zajebię! Podejdź no tu, Zocha! —
Heniek aż dygotał ze złości.
W butelce pływały jakieś robale i muchy. Wzięła ją
do ręki i potrząsnęła, ale zamiast zamku oprószonego
śniegiem, jej oczom ukazał się paskudny widok. Zaczęła
z uwagą śledzić dżdżownicę, która wyglądała jak żywa.
Wyobraziła sobie męża, pływającego obok, który nie może
złapać tchu. Coś jak cień uśmiechu przemknęło przez jej
twarz, ale natychmiast spuściła głowę, żeby mąż nie poznał
jej brudnych myśli. Heniek wyrwał jej tę butelkę, złapał
za szyjkę i grzmotnął o kant stołu. Szkło posypało się po całej
kuchni, a martwa dżdżownica spływała powoli wraz
z resztkami wódki po krzywym blacie stołu.
Heniek odwrócił głowę i wtedy ujrzał stojącą w drzwiach
Adę, która przed chwilą bezszelestnie wślizgnęła się do śro–
dka. Błyskawicznie doskoczył do niej, chwycił za kołnierz
i przystawił jej do twarzy wyszczerbioną szyjkę butelki.
— Kiedyś nie wytrzymam i cię, kurwa, zabiję! Obie
przekonacie się, że nie żartuję. — Odszukał wzrokiem żonę.
— To będzie najszczęśliwszy dzień w moim życiu —
wysyczał przez zęby. Uwolnił Adę, obrzucając ją
jednocześnie spojrzeniem pełnym obrzydzenia. — Muszę się
czegoś napić, bo się porzygam od tego widoku.
Kiedy zamknęły się za nim drzwi, Ada nadal stała
w bezruchu z piąstkami przyciśniętymi do oczu, których bała
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się otworzyć. Zocha odczekała chwilę, aż ucichnie odgłos
kroków męża na ulicy, i dopiero wtedy podeszła do dziecka.
Objęła je, czule przemawiała, ale żadne z tych zaklęć nie
zdołało przedrzeć się przez lodowaty mur. Dziewczynka
przypominała kamień, którego niepodobna skruszyć. Nie
płakała, nic nie mówiła, stała ze wzrokiem wbitym
w podłogę. Trwało to dość długo, aż Zocha poczuła dotkliwy
chłód, idący od bosych stóp. Puściła córkę i rozejrzała się
za swoimi kapciami. Wtedy przez okno przedarł się
rytmiczny stukot, który tajemnym szyfrem najwyraźniej
nadawał jakąś ważną dla Ady informację, bo ocknęła się
i podbiegła do okna. W blasku księżyca, oświetlającego ulicę,
dostrzegła zarys człowieka i błysk niesionego przez niego
przedmiotu. Odruchowo cofnęła się i potknęła o krzesło.
Runęła razem z nim na podłogę. Chwilę leżała, nim Zocha
zdecydowała się, może nawet pierwszy raz w życiu,
troskliwie nią zająć.
Posadziła ją na krześle, które trochę się chwiało, więc
szybko podłożyła kawałek szkła z potłuczonej butelki, żeby
stało prosto. Zauważyła na nim kropelkę krwi i, kiedy zdała
sobie sprawę, że nie należy do niej, podniosła głowę
i uważnie spojrzała na dziecko. Ada beztrosko machała
nogami i z zainteresowaniem oglądała świat przez denko
butelki. Tak od razu nie było widać żadnego skaleczenia,
więc zostawiła ją, wzięła dwa wiadra i wyszła na ulicę
po wodę.
Chyba długo jej nie było, bo przed jej powrotem córka
zdążyła zasnąć. Kobieta zdjęła płaszcz męża, postawiła kocioł
z wodą na piecu i rozpaliła ogień. Wkrótce ciepło rozeszło się
po całym mieszkaniu. Dziewczynka wysunęła się spod koca.
Na jej twarzy pojawiły się rumieńce. Zocha przygotowywała
dla niej kąpiel, czego od dawna nie robiła, a już na pewno nie
w piątkowy wieczór. Kiedy zaczęła rozbierać córkę,
wzruszyła się na widok podrapanych kolan. Zauważyła
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pręgę na szyi i rozpłakała się. Przytuliła Adę do siebie,
szepcząc jej na ucho pieszczotliwe słowa. Dziewczynce
najwyraźniej sprawiały one wielką radość, bo przymrużyła
oczy i lekko uśmiechała się jak kot wygrzewający się
w słońcu.
W Zośce zaczął narastać gniew. Wystawiła na środek
pokoju plastikową wanienkę, której nikt nie mył od miesięcy
i ze wściekłością zaatakowała ją szczotką i proszkiem
do prania, bo nie miała innego detergentu. Dlaczego mu
pozwalała tak traktować dziecko? Bo nią mógł poniewierać,
sama sobie na to zasłużyła, ale Adą? Uciekła do Heńka przed
rodzicami, żeby już się nigdy nie bać. Heniek był silnym,
pewnym siebie chłopakiem, cieszącym się niemałym
respektem na ulicy, więc miał ją bronić. Kilka razy nawet
pokazał, co potrafi, kiedy ojciec przyszedł do niej
po pieniądze i zaczął ją szarpać. Wyprowadził go z domu
szybciej, niż ona zdołała zareagować. Była mu wtedy bardzo
wdzięczna. Poza tym nie zwracał uwagi ani na jej krzywy
nos, z którego w domu tak szydzono, ani na kolor włosów
czy zbyt blisko osadzone oczy, więc czuła się z nim dobrze.
Rodzice przestali ją niepokoić, kiedyś tylko nad grobem
babki wykrzyczeli, że się jej wypierają, więc już nigdy nie
chodziła na cmentarz 1 listopada. W tym roku też się nie
wybiera.
Kiedy zaszła w ciążę, wszystko się zmieniło. Heniek
zaczął coraz częściej pić i czepiać się o byle co. Przyjście
dziecka na świat dopełniło nieszczęścia. Ada od urodzenia
bardziej przypominała ją niż jego. Nigdy tego nie
zaakceptował. Dla świętego spokoju Zocha również
demonstrowała swoją niechęć wobec dziecka, którego na co
dzień starała się nie zauważać. Jeśli nie musiała, to nigdy
na nie nie patrzyła, jej wzrok ześlizgiwał się gdzieś na boki.
Nie potrafiła spojrzeć dziecku w oczy, czuła się zawiedziona
i zawstydzona, że traktuje Adę podobnie, jak sama kiedyś
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była traktowana przez rodziców. Przez te lata pogubiła się,
ale strach przed mężem stawał się większy niż wstyd przed
dzieckiem i całym światem. Jednak od pewnego czasu do
głosu zaczął dochodzić być może instynkt macierzyński,
a może to podobieństwo Ady do niej samej, tak widoczne
teraz, kiedy spokojnie siedzi i bawi się kawałkiem szkła,
poruszyło w niej najgłębsze pokłady czułości. Tak czy siak
Ada zauważyła zmianę w zachowaniu matki, a przede
wszystkim w jej oczach, dużych i ładnych, jakby je widziała
pierwszy raz w życiu. Instynkt podpowiadał jej, że od dzisiaj
dużo się zmieni, że zyskała sojusznika i o pani Justynie
będzie mogła łatwiej zapomnieć. Poza tym Zośka dzisiaj
naprawdę mogła się podobać.
Woda w kotle zaczęła wrzeć, trzeba było jeszcze
przynieść wiadro zimnej wody. Zocha powtórnie zarzuciła
płaszcz męża i wyszła. Pies sąsiadów żałośnie wył do
księżyca. Bezchmurne niebo usiane gwiazdami zapowiadało
chłodną noc. Szczelniej opatuliła się i szybko pokonała drogę
do hydrantu. Kiedy czekała, aż wiadro napełni się po brzegi,
dostrzegła leżący obok nóż. Podniosła go i odruchowo
wytarła o rękaw płaszcza. Nie zdążyła mu się przyjrzeć,
bo spłoszyły ją nawoływania znad rzeki. Wsunęła nóż
do kieszeni płaszcza i szybko wróciła do domu z wodą.
Ada przywitała ją uśmiechem, goluteńka czekała już
na kąpiel. To był prawdziwy chrzest dla nich obu. Wreszcie
robiły coś razem z poczuciem rodzącej się między nimi więzi.
Taka okazja nie mogła obejść się bez czystej koszuli i czystej
pościeli. W mieszkaniu zapachniało świeżością. Zośka
wykąpała się w tej samej wodzie i położyła obok dziecka.
Zaczęła nucić zapamiętane z dzieciństwa piosenki. Nie czuła
strachu, tylko niepokój o kiełkującą miłość do córki.

[178]

♦
Chłodny, nieco mglisty poranek i różowo–błękitne niebo
zapowiadały piękny dzień. Przed domem Justyny
zatrzymała się taksówka, z której wysiadł mężczyzna
z bukietem kwiatów. Wyglądał z nim o tak wczesnej porze
bardzo egzotycznie. Kierowca wystawił z bagażnika ciężkie,
pękate walizy, rozejrzał się ciekawie po ulicy i odjechał.
Mężczyzna położył kwiaty na torbach i wyjął papierosa.
Długo namyślał się, zanim zapalił. Miał zmęczoną, wymiętą
twarz. Patrzył w okna, jakby w oczekiwaniu na podpowiedź,
co dalej. Nie śpieszył się. Papieros zaczął parzyć go w palce,
więc gwałtownie go wyrzucił. Dopiero wtedy poczuł,
że zmarzł; zatarł dłonie i chwycił za najbliżej stojący bagaż.
Kiedy wtaszczył wszystkie torby przez furtkę, gdzieś z końca
ogrodu przybiegł, głośno poszczekując, Bolek. Obskakiwał
go radośnie z każdej strony i skomleniem prosił o spacer.
Marek nawet na niego nie spojrzał, próbując przedrzeć się
do drzwi wejściowych.
— A komitet powitalny gdzie?! — huknął od progu. —
Wróciłem! — Nikt mu jednak nie odpowiedział.
Wspiął się po schodach na górę. W drzwiach swojego
pokoju stała odwrócona do niego tyłem Marysia i ani
drgnęła. Ominął ją szybko, by czym prędzej pozbyć się
ciężkiej torby, i wszedł do sypialni, gdzie spodziewał się
zastać żonę, ale i tu panowała cisza. „Ranny ptaszek” —
mruknął do siebie, odstawiając futerał ze skrzypcami
i rzucając kwiaty na łóżko. Kiedy podchodził do okien, żeby
je odsłonić, spojrzał ukradkiem w lusterko i chuchnął
w dłonie sprawdzając jakość oddechu. Pewnym ruchem
pociągnął za sznur i rozsunął zasłony. Przymrużył oczy
i przez kilka sekund cieszył się słońcem, a może nawet po raz
pierwszy od dawna poczuł radość z powrotu do domu.
Chyba zaczął się starzeć i potrzebował stałej przystani.
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Kiedy się odwrócił, ujrzał córkę, która nadal stała w głębi
korytarza, w drzwiach swojego pokoju.
— Nie przywitasz się z ojcem? — Wyciągnął do niej ręce,
ale ona nie poruszyła się, co zbiło go z tropu.
Niepewnym krokiem, jakby nagle znalazł się w zupełnie
obcym sobie świecie, podszedł do niej i nieśmiało do siebie
przygarnął. Na ten gest odpowiedziała natychmiast,
przylgnęła do niego tak mocno, jakby chciała się w niego
wtopić, i wybuchła nieopanowanym płaczem. Nim podniósł
wzrok, przeczuł jakimś szóstym zmysłem, że tego ranka
wszystko poszło nie tak i nic już nie będzie jak dawniej.
Widok Justyny, leżącej nieruchomo na tapczanie w pokoju
Marysi, to jakby naturalna kontynuacja wydarzeń w nierze–
czywistym świecie, do którego prowadzi niewidzialna
brama. Przez moment wydawało mu się, że jest widzem, bo
tylko z tej perspektywy mógł odbierać docierające do niego
bodźce. Widoczna na poduszce wielka, zastygła, ciemnobrunatna plama krwi, która kilkoma wątłymi strużkami
usiłowała wcześniej spłynąć na podłogę, zaczęła mu tańczyć
przed oczami. Zrobiło mu się niedobrze, siłą odepchnął
Marysię od siebie i wbiegł do łazienki. Poczuł, że za chwilę
udusi się w tym sterylnym, zimnym pomieszczeniu.
Resztkami sił wrócił do pokoju, gdzie leżała Justyna, chwycił
ją w objęcia, tulił i coś jej bełkotliwie szeptał, jakby chciał ją
wskrzesić magicznymi zaklęciami.
— Tato! Tato! — Marysia darła mu się nad uchem
i szarpała, a on kiwał się coraz szybciej i szybciej z ciałem
swojej żony, aż stracił przytomności i osunął się obok niej.
♦
Hałas dochodzący z zewnątrz, ryk syren, trzaskanie
drzwiami od samochodów, podniesione głosy zaalarmowały
pozostałych mieszkańców, że wydarzyło się coś
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niezwykłego. Heniek zerwał się na równe nogi i zajął
najlepsze miejsce przy jedynym oknie wychodzącym
na ulicę.
— Heniuś, co tam się dzieje? — zapytała Zośka i spojrzała
zaspana na zegar. Było przed ósmą, a jej mąż już na nogach.
Rozpoznała po sygnale radiowóz policyjny. — Do nas —
stwierdziła wystraszona i natychmiast wstała, żeby ogarnąć
w mieszkaniu.
Nogą kopnęła dyskretnie pod łóżko jakiś kolorowy
brulion.
— Milcz, kobieto, to nie do nas, to do nich — rzekł
spokojnie, nie bez satysfakcji w głosie.
Jednak Zośki to nie przekonało i zaczęła uprzątać
wanienkę z wodą po wczorajszej kąpieli. Taszczyła ją
do przedpokoju, uważając, żeby nie zachlapać podłogi.
Nagle poczuła, że coś lepkiego płynie jej po nodze. Na widok
kropelek krwi odetchnęła z ulgą, znowu jej się udało, chociaż
podobno nie miała się czym martwić — lekarze po
narodzinach Ady zapewniali ją, że już nie ma szansy
na drugie dziecko. Ale kto ich tam wie, niepokój zawsze
gdzieś podskórnie się czaił, a ciąża to najgorsze doświad–
czenie w jej życiu.
Skorzystała jeszcze z tej zimnej wody, żeby się umyć,
i sięgnęła po starannie pocięte gałgany, które muszą na długo
jej starczyć, bo szwalnia, z której je brała, została zburzona,
i trzeba będzie znaleźć inną. Pieniędzy na zbytki, według
Heńka, w domu nie było, więc Zocha będzie musiała sobie
jakoś poradzić, ale nie tak, jak te wypindrzone paniusie,
bezwstydnie kupujące w sklepach podpaski. Kiedyś kobiety
potrafiły sobie z tym problemem radzić, nie obnosząc się
z bezwstydem po całym świecie, to i teraz mogą, zresztą
baby trzeba trzymać krótko, bo inaczej głupieją.
Heniek, zamiast gapić się przez okno, od dłuższej chwili
przypatrywał się żonie. Z każdą sekundą rosło w nim
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podniecenie. Kiedy zaczęła się „tam” wycierać i upychać
jakąś szmatę, błyskawicznie wystawił Adę z łóżka
na korytarz, a Zośkę pociągnął ku sobie. Pchnął ją na tapczan,
zaczęła się bronić, próbowała tłumaczyć, że świeża pościel,
dziecko za drzwiami, że dostała okres… Zatkał jej usta
gałganem i wtargnął w nią z całym impetem. Nie mogła
oddychać, nic nie czuła, nie bała się, tylko z całych sił
nienawidziła męża, jego ordynarnych zachowań, śliny
zbierającej się w kącikach ust i wielkich owłosionych łap,
które miały jej zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Wreszcie
dźwignął się, z niesmakiem spojrzał na „małego”
ubabranego we krwi, wyjął więc Zośce szmatę z ust, żeby
starannie go sobie wytrzeć, a potem rzucił tym gałganem
żonie prosto w twarz.
— Co się tak gapisz, to chyba do tego służy? Nie?! —
Zapiął spodnie i wyszedł przed dom na papierosa, i żeby
zaspokoić ciekawość.
Ada minęła się z nim w drzwiach, a właściwie bezsze–
lestnie, na paluszkach przemknęła obok niego, nawet jej nie
zauważył. Ze zdumieniem patrzyła na ślady rozmazanej
krwi na pościeli. Przypomniała sobie przejechanego przez
samochód kota, który leżał od wczoraj w kałuży krwi
i uwijające się wokół muchy. Jedna właśnie przysiadła
na pościeli, niemrawo unosiła się i ponownie opadała.
Zośka chwyciła kapeć i trzepnęła w nią tak mocno, jakby
rozprawiała się z Tym, Który Skazał Ją na Takie Życie. Bóg
dla niej nie istniał, tylko Wielki Mściciel, w którego łaski
starała się wedrzeć coraz to wymyślniejszymi zaklęciami.
Dawno przestała się modlić, chociaż nad łóżkiem nadal
wisiał obraz z Matką Boską, Józefem i Jezusem,
wypuszczającym z rąk gołębie. Często przyglądała się
Świętej Rodzinie, spokojnej i szczęśliwej, pełnym uniesienia
twarzom, zwróconym ku górze, tak jakby ich nie obchodziło,
co dzieje się na ziemi. Widziała tylko pustkę w ich oczach
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i nadciągającą zagładę w kłębiących się ponad nimi
chmurach. Nie rozumiała, dlaczego Heniek otacza ten obraz
taką czcią i piekli się, jeżeli zauważy na nim choć odrobinę
kurzu.
— Odwróć się — warknęła do Ady i zaczęła się
ponownie obmywać i ubierać. Nie lubiła, kiedy córka
przyglądała jej się z uwagą, i była jej bardzo wdzięczna,
kiedy znikała we właściwych momentach.
♦
Markowi powoli wracała pamięć. Nie chciał jeszcze otwierać
oczu, próbował zatrzymać czas, udawać, że nic się nie stało,
a przecież stało się i nie było przed tym ucieczki. Czuł
świdrujący ból, przyszło mu do głowy skojarzenie z wiekiem
trumny, w które ktoś nieśpiesznie, napawając się jego
cierpieniem, wbija gwoździe. Podstępnie skradało się
do niego poczucie winy, biczował się samooskarżeniami.
Starał się zmusić do płaczu, znaleźć choćby kilka łez, pragnął
ich w tej chwili jak usprawiedliwienia, przecież to
niemożliwe, żeby był takim ostatnim skurwielem, którego
nawet na to nie stać.
Wiedział, że znajduje się w szpitalu, ale dopiero
po dłuższej chwili uświadomił sobie, że obok w pomie–
szczeniu nie ma nikogo, nikogo, kto wziąłby na siebie
chociaż część rozpaczy, nie mogącej znaleźć ujścia w żadnym
szaleństwie. Teraz tkwi w nim jak niewypał — każdy się go
boi i woli trzymać się z daleka.
Przeleżał tak upiorny kawał czasu, nim ktoś się nim
zainteresował, i nagle otoczył go gwar. Po głosach
zorientował się, że wokół stoi kilka osób i wymieniają się
jakimiś nieistotnymi uwagami. To było tak niedorzeczne,
że poczuł przymus otworzenia oczu, bo inaczej mógłby
zwariować. Światło i zielonkawy połysk szpitalnego pokoju
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oślepiły go, najpierw ujrzał wirujące punkciki, w których
z trudem rozróżniał twarze nieznanych ludzi, i w jakimś
momencie na jednej z nich zakwitł niepewny uśmiech, chyba
ktoś zauważył, że on na nich patrzy, i właśnie tego uśmiechu
uczepił się jak koła ratunkowego, żeby podjąć próbę
utrzymania się na powierzchni.
Ludzie,
jak
nieoczekiwanie
się
pojawili,
tak
nieoczekiwanie wyszli, a przy łóżku została tylko jedna
osoba. Kobieta miała w twarzy coś bardzo stanowczego
i surowego, ale uśmiech burzył tę z pozoru niedostępną
fasadę i nie dawał o sobie zapomnieć, dzięki czemu Marek
z miejsca nabrał do niej zaufania. Niczego więcej w tej chwili
nie pragnął jak tego, żeby do niego przemówiła, żeby czymś
zajęła jego myśli, ale ona spuściła wzrok, zapisała coś
w swoim notesie i zniknęła. Zaraz potem wtargnęła do sali
przysadzista baba z tyłkiem wielkim jak fotel i energicznie
przystąpiła do zmywania niewidocznych śladów obecności
tamtych ludzi. W jego stronę rzucała niezadowolone
spojrzenia, jakby był karaluchem, którego chciałaby przyszpilić i wyrzucić do śmieci.
O tym, że Justyna nie żyje, zaczął myśleć z minuty
na minutę coraz spokojniej. Ku jego zaskoczeniu pomagała
mu w tym panująca wokół szpitalna atmosfera, która
zawładnęła jego umysłem, a z całą pewnością nozdrzami,
i skutecznie odgradzała go od obrazu martwego ciała żony.
Gdyby pozostał w tym miejscu na zawsze, byłby czysty
i niewinny jak zmyta przed chwilą podłoga. „Uporządkować
swoje sprawy…” — z tą myślą ponownie pogrążył się
w niebycie i nie była to zasługa terapeutycznego wpływu
środków czystości, tylko uspokajającego działania środków
nasennych, dozowanych miarowo przez kroplówkę.
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♦
Wczoraj przeprowadziłam się do nowego domu. Pierwszą noc
spędzę tu sama. Ten zeszyt to mój dziennik pokładowy. Wypływam
bez załogi w nieznane. Przygotowałam dla niej miejsce, ale… może
dołączą za kilka dni. Starzy ludzie mówią, że pierwszy sen
w nowym miejscu ma prorocze właściwości, a jeżeli nie uda mi się
usnąć, to czy czeka mnie tu jakaś przyszłość? Na szczęście
przygotowałam butelkę wina i zamontowano już antenę satelitarną.
(…)
Nawet nie wiem, kiedy minęła noc, nie sądziłam, że tyle czasu
zajmie mi wypakowywanie osobistych rzeczy, zaraz się położę…
Moje skrzydełka były pomięte i zwinięte w rulonik,
przedstawiały żałosny widok, jakby je ktoś przyszpilił i trzymał
na ścianie w jakiejś wilgotnej norze. Do tej pory nigdy tak o sobie
nie myślałam. Owady, te fruwające, ale przede wszystkim te szybko
biegające, brzydziły mnie. Przespałam pół dnia, gramoląc się
po drewnianej ścianie w stronę zakratowanego okna. Każda
wystająca drzazga czyhała, żeby mnie unieruchomić. Czasem
wpadałam w czarną dziurę po sęku. Próbowałam unieść się
na skrzydełkach, ale wtedy ogarniał mnie strach przed lataniem.
Stop! Kłopoty z identyfikacją — przecież ludzie nie latają! Ja jestem
człowiekiem — ta myśl jak pępowina powstrzymywała mnie przed
startem do owadziego lotu. Potem kolejny odcinek po ścianie,
aż zafalowała przede mną ogromna sieć. Nie umiałam się cofnąć,
chciałam, ale nie mogłam zmusić odnóży do kroku w tył. Wtedy
uświadomiłam sobie, że nigdy nie widziałam owadów chodzących
do tyłu. Pająk błyskawicznie opuszczał się w dół. Sieć drżała,
wydając dźwięki, przypominające płacz dziecka. Obudziłam się
zlana potem. Jawa i rzeczywistość tak się wymieszały, że zaczęłam
nasłuchiwać, czy w domu nie ma jednak jakiegoś dziecka. Cisza
zahuczała mi w uszach jak wieko zamykanej trumny.
To skojarzenie natrętnie świdrowało mój mózg. Jak zmiłowania
wyczekiwałam dźwięku, świadczącego o czyjejś obecności. Żeby tak
ktoś wdarł się w moją przestrzeń — modliłam się — ktokolwiek,
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i wtedy ujrzałam siebie, jak mierzę wzrokiem swoją ofiarę, jak ta
próbuje wycofać się, ale bezskutecznie, jak sprawnie schodzę
po pajęczej sieci, nic nie krępuje moich ruchów, tu czuję się pewnie
— nie muszę latać, już nie muszę uciekać. (…)
Wiosna przyszła tego roku znacznie wcześniej, a w ogrodzie…
chwastowisko. Wczoraj było kilkoro znajomych i zrobiło mi się
głupio, ale przecież nie przekopię sama trzech tysięcy metrów.
Marek oczywiście jutro znowu wyjeżdża, nie będzie go przez dwa
tygodnie, może dłużej. Poradził mi, żebym kogoś zatrudniła,
ale kogo? Rzeczywiście, w tej okolicy mieszkają chyba sami
bezrobotni, renciści, i… ja. Może warto to wykorzystać.
♦
Ze szpitala wrócił szybko, nawet nie miał poważnego
zawału, tylko niepoważny stan przedzawałowy, czego teś–
ciowa na pewno mu nie wybaczy. Razem z jego córką zajęła
się wszystkimi formalnościami, a dom wyglądał jak tuż
przed świętami: wysprzątany, wywietrzony i pachnący.
Zapach pasty do podłogi i pieczonego ciasta na chwilę przy–
pomniał mu dzieciństwo — matka ze starszą siostrą brały na
siebie wszystkie obowiązki, traktując go jak małego księcia.
Kiedy narozrabiał, obrywała za niego siostra, przyznając się
w ciemno do wszystkiego. Teraz też miał nadzieję, że życie
poprowadzi go za rękę i uchroni przed jakąkolwiek odpo–
wiedzialnością. Obawiał się trochę pogrzebu, czy sprosta roli
zrozpaczonego męża, najchętniej zostałby w domu i nie
wytykał nosa. Czuł się jak w potrzasku, między własnym
egoizmem a miażdżącym spojrzeniem opinii publicznej.
Wszedł wolno na górę i, zdobywając się na niebywały jak
dla siebie heroizm, skierował kroki prosto do pokoju Justyny.
Zdębiał. Nic tu nie było jak dawniej, nawet nie dano mu
szansy na wzruszające pożegnanie z przeszłością. Jego córka
urządziła sobie w iście rekordowym tempie siłownię,
wstawiając okropne sprzęty. Wyglądało tu jak w izbie tortur,
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a dla większego poniżenia skazańców powieszono na prze–
ciwległej ścianie ogromną taflę lustra, które z całą bezwzglę–
dnością obnażyło przed Markiem jego własną łysinę, która
przez ostatnich kilka dni uczyniła spore postępy, a przecież
tak dbał o swoje włosy, codziennie szczotkował…
Ignorując swój stan przedzawałowy, wszedł na bieżnię
i coraz szybciej zaczął pędzić, choć wiedział, że nie ucieknie,
ani od swojego wyglądu, ani przed opinią innych. Nad
niczym nie miał kontroli, życie hojną ręką dużo mu dawało
i dużo zabierało, jednak on sam zawsze spadał na cztery łapy
i nagle teraz poczuł się winny, śmierć Justyny przyszła nie
w porę, akurat wtedy, kiedy chciał uporządkować swoje
życie, zwlekał za długo...
— Tato, przestań! — Marysia energicznym ruchem
unieruchomiła bieżnię i przytrzymała ojca, który osunął się
bezwładnie na podłogę. Był zlany potem. — Chcesz przez nią
umrzeć?! — ryknęła mu nad uchem.
— Przepraszam — wyszeptał.
Córka powoli sprowadziła go do kuchni, znowu ktoś
inny decydował, ale nie stawiał oporu. Tutaj w różnych
przedmiotach odnajdywał Justynę, nic się nie zmieniło i tak
było lepiej. Wyraźniej widział teraz każdy z nich, choć
wcześniej nie zwracał na nie uwagi. Nie wiadomo skąd,
przypominały mu się sytuacje, w których owe przedmioty
pełniły jakieś marginalne role. Sięgnął po papierosa
i z niekłamaną przyjemnością zaciągnął się po raz pierwszy
od tamtego ranka. W oczach Marysi ujrzał naganę, więc
zgasił natychmiast, o co miał do siebie pretensję, a do tego nie
wiedział, co ma zrobić z rękami. Dziewczyna podsunęła mu
filiżankę z herbatą i posłodziła za niego.
— Cukier też mi szkodzi — burknął zły na siebie.
Przed domem zatrzymał się granatowy passat. Wysiadła
z niego kobieta i skierował się do furtki. Przywitało ją
radosne szczekanie psa.
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— Zdrajca — rzuciła przed siebie Marysia i poszła
otworzyć drzwi.
Marek z uwagą przyglądał się nieznajomej — znajomej,
bo tę twarz jakby już kiedyś widział. Miał kilka sekund, żeby
sprawdzić w wygasłym ekranie kuchennego telewizora stan
swojej twarzy i wnieść błyskawiczne poprawki. Nim Marysia
wprowadziła kobietę do kuchni, zdążył pozbyć się
zaschniętej białej wydzieliny w kącikach ust, wytrzeć dłoń
o spodnie i przybrać nieco zbolałą minę. Dobrze wiedział,
że do instynktu opiekuńczego kobiet zawsze warto się
odwołać.
— Nadinspektor Przybylak — stanęła w drzwiach
i pomachała legitymacją.
Była bardzo oficjalna, czym początkowo zbiła go z tropu.
Zaprosił ją gestem ręki do stołu, po czym wstał, nalał sobie
szklaneczkę wódki i wypił jednym duszkiem.
— To nie było mądre, panie Marku — zwróciła się do
niego nazbyt poufale.
— A pani, jak ma na imię? — zapytał zirytowanym
tonem, bo to już kolejna baba, która wie lepiej; najchętniej by
się jej pozbył.
— Dobrze, panie Wejman — poprawiła się szybko —
pozostaniemy przy oficjalnej formie.
— Przepraszam, nie chciałem być niemiły, ale ja
naprawdę chciałbym poznać pani imię.
— Gdzie pan był w chwili morderstwa? — speszona
natychmiast przeszła do rzeczy.
Marek spojrzał na nią z dezaprobatą i pokręcił głową.
— Wróciłem rano, moja żona już nie żyła. — Nalał sobie
kolejną szklaneczkę. — Byłem prawie dwa miesiące poza
domem, dzwoniłem nieregularnie, ale nie mam się za drania,
i nie mam pojęcia, co się stało.
— A gdzie pan był przez te prawie dwa miesiące, czy
ktoś może to poświadczyć?
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— Mój agent i kilku kolegów, graliśmy w różnych
klubach i salach koncertowych za oceanem.
— Sprawdzimy... Czy może pańską żonę ktoś nachodził,
niepokoił po śmierci ojca? Dobrze kojarzę, że Henryk
Chylewski, były sekretarz partii, to pański teść?
— Tak, ale… — machnął ręką. — Zresztą przepro–
wadziliśmy się, nikt nas z tą sprawą nie łączył. Poza tym to
był wypadek.
— A pana pierwsza żona? To też wypadek?
Marka aż zatkało, nie spodziewał się, że ktoś odgrzebie tę
sprawę sprzed 17 lat, o której przy córce nawet nie śmiał
myśleć, zresztą nigdy z nią na ten temat nie rozmawiał,
pozwalając, żeby stworzyła sobie własną, najwygodniejszą
dla siebie, wersję wydarzeń. W tej chwili miał tylko nadzieję,
że Marysia, kręcąc się gdzieś po domu, nie słyszy tej
rozmowy, więc zdobył się na najbardziej naturalny ton, jaki
przystoi człowiekowi, którego los srodze doświadczył:
— To był wypadek samochodowy. Jechała sama, pusta
droga… Miała żyłkę rajdowca i stało się… Minęło już tyle lat
— zniżył głos do szeptu, kiedy w lustrze w korytarzu
zamajaczyła mu postać córki — a ja cały czas mam wrażenie,
że ona w ten sposób przed czymś uciekała, może przede
mną. — Przerwał, żeby sięgnąć po papierosa, a następnie
nachylił się do ucha kobiety: — Wolałbym jednak do tego nie
wracać.
Pani inspektor wspaniałomyślnie podarowała mu chwilę,
żeby podelektował się papierosem, było widać, że potrzebuje
czasu na złapanie równowagi. Wyglądał nie najlepiej,
zarośnięty, pobladły, z kropelkami potu na czole i z prze–
bijającą łysiną przez długie, z lekka posiwiałe włosy. Siedział
tak wymięty, jakby uleciało z niego powietrze, bruzdy
na twarzy przez ostatnie dni pogłębiły się, ale zachował
jeszcze resztki młodzieńczego wdzięku niegrzecznego
chłopca.
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— W jakimś sensie nie ma pan szczęścia do kobiet —
mimowolnie obdarzyła go czarującym, jak jej się zdawało,
uśmiechem. — Czy pana żona brała leki, na przykład na
uspokojenie albo sen?
— Nie wiem — odpowiedział po dłuższej chwili.
Uświadomił sobie, co dla niego samego było szokującym
odkryciem, że on niewiele wie o Justynie. — Chyba nie miała
problemów z zasypianiem, w ogóle nie miała problemów,
przecież musiałbym coś o tym wiedzieć — mówił bardziej
do siebie niż do policjantki. — To była ostoja spokoju w tym
domu — dodał, żeby uciszyć swoje sumienie.
Po kilku pytaniach i zdawkowych odpowiedziach kobieta
zorientowała się, że traci czas. Nie chciał dopuścić jej
do swoich tajemnic, jeżeli w ogóle takowe posiadał. Zrobiło
jej się go żal, ale już się nauczyła, że nie należy między sobą
a przesłuchiwanym skracać dystansu.
— Na dzisiaj kończymy, ale następnym razem spotka–
my się w komisariacie — zakomunikowała rzeczowo, póki
jeszcze miała komu, bo alkohol błyskawicznie zaczął Marka
obezwładniać.
— Kończymy? Z czym kończymy? — Zaśmiał się
zaczepnie. — Ja dopiero zaczynam, a nie kończę… — głos
mu się załamał, a dalej już tylko coś niezrozumiale mówił
do siebie.
Pani nadinspektor wycofała się do wyjścia. Marysia
siedziała na schodach i tuliła psa. Miała w oczach łzy,
których nie starała się ukryć. Kobieta przysiadła się obok
i pogłaskała Bolka.
— Nigdy nie zapomnisz swojej osiemnastki — zagadnęła
dziewczynę.
— Może panią zaskoczę, ale życzyłam jej tego dnia
śmierci, uważałam, że odebrała mi ojca, obwiniałam o śmierć
mamy, tak było mi wygodnie. Nigdy nie żyłyśmy w zgodzie.
— Tęsknisz za matką?
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— Przecież ona mnie zostawiła. A Justyna? — zamyśliła
się. — Mogłaby mi ją zastąpić, tylko ja jej na to nie
pozwalałam, w imię jakichś chorych więzów krwi, i mam to,
co chciałam — słowa potoczyły się jak uwolnione z worka
piłeczki. — Walczyłam z nią, o mężczyzn, o każdego,
na kogo zwróciła uwagę. Wie pani, tu w pobliżu mieszka
taka mała dziewczynka, o nią też byłam zazdrosna,
o każdego przybłędę.
— Ojciec tej dziewczynki pracuje u was w ogrodzie?
— No właśnie, przez Justynę ten dom zaroił się od takich
jak on. Cholerna filantropka. Myślała, że dzięki pieniądzom
wkupi się w ich łaski.
— A jednak życia jej nie uratowały… — westchnęła
policjantka.
— Śmierć bogatych to najbardziej demokratyczny akt na
ziemi, tak mówi mój profesor od historii.
— Niegłupio powiedziane — zamyśliła się chwilę
policjantka, ale kwestię pieniędzy postanowiła na razie
odłożyć na bok. — Kto tutaj się jeszcze swobodnie poruszał?
— Wszyscy! — Marysia podniosła w uniesieniu głos,
a może tylko po to, żeby zagłuszyć dochodzące z wnętrza
domu dźwięki, dobitnie świadczące o złej kondycji ojca. —
Kiedyś wróciłam wcześniej z lekcji, jej jeszcze nie było, a w
naszym ogrodzie pełno jakichś meneli i porozrzucanych
butelek, wie pani, takich zwykłych plastykowych, do których
przelewają tanie wino w sklepie na rogu. Na szczęście
pojawiła się Justyna i wyprosiła ich, ale jak ona mogła
dopuścić do tego, że oni w ogóle czuli się tu jak u siebie.
Przecież u nikogo z sąsiadów tak się nie zalęgli, chociaż
bardziej by pasowali.
— Powiedz mi jeszcze, czy nic poza nożem tamtej nocy
nie zginęło?
— Nawet złoty zegarek, z którym tak się obnosiła, leżał
na szafce przy łóżku, tylko ten nóż, prezent od Mateusza. Kto
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by przypuszczał… — niespokojne myśli kłębiły się w jej
głowie.
— Dziwny prezent?
— Zawsze lubił oryginalne przedmioty…
— … i ładne dziewczyny — dodała policjantka.
— Pani też mi się podoba, szkoda, że nie pani została
moją macochą.
— Może bym już nie żyła — wyrwało się pani
nadinspektor i natychmiast, żeby pokryć zmieszanie, dodała:
— Pojutrze spotkamy się w komisariacie, dam ci usprawiedliwienie ze szkoły.
— Brzmi zachęcająco — na koniec Marysia ucieszyła się,
przyjmując słowa rozmówczyni najnaturalniej w świecie.
♦
Bez entuzjazmu podjęła się tego śledztwa. Zginęła kobieta
w jej wieku, a wszyscy wydają się, jeśli nie zadowoleni, to
przynajmniej mało poruszeni. Nawet jej mąż, niby przejęty,
ale bardziej sobą, sytuacją, niż śmiercią żony. Ładna kobieta,
na której chyba nikomu nie zależało, bo pieniądze uczuć nie
odwzajemniają, służą każdemu jak mali, podli zdrajcy. Matka
zmarłej zasypała policjantkę mnóstwem bezużytecznych
informacji, wyłożyła całą swoją filozofię życiową, zajęło jej
ponad godzinę to, co można by skrócić do zdania: „Pięknym,
młodym, mądrym i utalentowanym może być tylko człowiek
bogaty” — jakie piękne potwierdzenie, że jabłko od jabłoni
daleko nie upada. Następnie spojrzała na nią jak na ofiarę
losu i z nieodłącznym dostojeństwem i mądrością,
przysługującymi jej wiekowi i pozycji społecznej, stwierdziła:
„Pani w tej policji to chyba marnie zarabia, a do tego
policjanci podobno szybko się starzeją. Czy pani nie powinna
być już na emeryturze?” Fałszywa troska w jej głosie
z narzucającą się ohydą przypomniała o istnieniu całych
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zastępów takich dystyngowanych starszych pań, które
w swoim życiu nie przepracowały ani jednego dnia, ale mają
monopol na wiedzę i uwielbiają pouczać innych. „Proszę się
nie obrazić, ale pani przypomina mi moją nieszczęsną córkę,
która nigdy mnie nie słuchała i dlatego nie umiała żyć” —
dodała na zakończenie, udając, że ociera łzę, bon ton przede
wszystkim, zdążyła jeszcze dyskretnie poprawić makijaż i…
wyszła z pokoju, zostawiając w niemym zdumieniu
nadinspektor Przybylak. Policjantka przesiedziała tak
z dziesięć minut, bezskutecznie czekając na powrót starszej
pani. Wreszcie wstała i wyruszyła na poszukiwanie
gospodyni. „Co pani tu jeszcze robi? — zaskoczył ją głos
z wnętrza domu. — Ja już z panią skończyłam.” Pani
Chylewska, pałaszując ciasteczka i popijając kawę, siedziała
w salonie przed telewizorem, zupełnie nic sobie nie robiąc
z obecności obcej osoby w domu.
— Ja też już skończyłam — wydukała policjantka,
święcie do tej pory przekonana, że kobiety pokroju pani
Chylewskiej niczym już nie mogą jej zaskoczyć.
Kiedy wsiadała do samochodu, zauważyła małą,
umorusaną dziewczynkę kręcącą się po drugiej stronie ulicy.
Złowiła jej spojrzenie i uśmiechnęła się, ale tamta
odpowiedziała jej nerwowym tikiem. Policjantka otworzyła
torbę i wyjęła z niej paczkę gumy do żucia. Machnęła nią
zapraszająco w stronę dziecka. Ada rozejrzała się, nim
wkroczyła na jezdnię, i szybko podbiegła do samochodu.
— Teraz pani będzie tu mieszkać? — zapytała tak
zwyczajnie, jakby chodziło o godzinę albo cukierka.
Kobieta dała jej gumy i nic nie mówiąc gwałtownie
ruszyła z miejsca. Widziała w tylnym lusterku małą, jak
odgania się od kurzu. „Przeklęta okolica i przeklęci ludzie”
— pomyślała i jak najszybciej chciała znaleźć się w komi–
sariacie, żeby złapać haust normalności, byle jakiej, ale
zawsze. Z kim by nie rozmawiała, nie mogła się niczego
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konkretnego dowiedzieć o Justynie Wejman, tak jakby ona
w ogóle nie żyła albo przebywała na bezludnej wyspie.
Jedynym niezaprzeczalnym dowodem na jej istnienie były
zwłoki, z których należało się jakoś wytłumaczyć, i dom.
Poznaje ludzi, wysłuchuje ich historii, ale na temat Justyny
mają do powiedzenia naprawdę niewiele.
♦
Szedł po drugiej stronie ulicy, ma wszystko, czego mi brakuje —
swobodę, niedbały krok i zawadiacko przechylony kapelusz. Nie
mogłam oderwać wzroku od jego długich nóg. Jezu, i te ciemne
oczy. Ledwo spojrzał w moje okna, a ja poczułam się jak
wygłodniała modliszka. Wiem, że to zakazany owoc, ale nie mogę
przestać o nim myśleć. Moja matka na pewno zareagowałaby na
niego z odrazą, ale i ojciec nie był w stanie jej zaspokoić. Pamiętam
te awantury, że zabiera się do niej jak do porcelanowej lalki, darła
się, że nie potrafi zachować się jak prawdziwy mężczyzna i dać jej
odrobiny przyjemności. (…)
Przyśnił mi się dzisiejszej nocy. Urósł do monstrualnej
wielkości. Mięśnie chciały przebić jego koszulę i spodnie. Ten widok
wprawiał mnie w stan najwyższej ekstazy. Wiłam się pod nim
do utraty tchu, myślałam, że umrę, zaczęłam się dusić, wtedy on
uleciał przez okno i pomknął gdzieś w przestworza, i rozpłynął się,
jakby był dżinem… Obudziłam się, zupełnie oszołomiona, po raz
kolejny w tym domu nie potrafiłam odróżnić jawy od snu, między
nogami miałam wilgotno, nigdy, aż do tej pory, seks nie dał mi tyle
przyjemności. Dzisiaj wstałam bardzo późno, żeby jeszcze przez
chwilę zatrzymać pod powiekami senne przeżycia. (…)
Wyrósł przed moimi drzwiami tak nieoczekiwanie.
Znieruchomiałam, to był on — mężczyzna z moich snów, stał jak
żywy i chyba coś mówił. Zaczęłam cała dygotać, nie mogłam tego
opanować, szum w uszach potęgował się i kiedy już myślałam,
że stracę przytomność, włączył się dźwięk, który podziałał jak
zimny prysznic: „No mówię, że pies się szlaja po ulicy i jak go
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paniusia nie sprzątnie, to stanie mu się krzywda.” Wyskoczyłam
na ulicę jak poparzona, Bolek rzeczywiście biegał po jezdni,
drażniąc okoliczne burki. Psi jazgot zagłuszył moje wołanie.
Stanęłam bezradna, ale wystarczył jeden przeciągły gwizd
mężczyzny, żeby Bolek zareagował. „Widzi pani, tak się to robi” —
powiedział z taką pewnością. Zaprosiłam go na kawę. Trochę się
ociągał, próbował tłumaczyć, że ktoś na niego czeka, ale ja
wiedziałam, że go nie mogę wypuścić. Ogród od strony ulicy był
niewidoczny, rozchyliłam lekko szlafrok, z zimna pokryłam się gęsią
skórką, a sutki wyraźniej się odznaczyły. Nie wiem, czy to
dostrzegł, ale chyba tak, bo nagle stał się nieśmiałym chłopcem,
spuścił oczy, mruknął coś pod nosem, skapitulował.
♦
W restauracji przy stoliku siedziały dwie kobiety ubrane
na czarno, ale nie bez odrobiny zalotności. Jedna pulchna,
farbowana brunetka, ścięta na chłopczycę sufrażystka, miała
na sobie koronkową bluzkę, mocno prześwitującą, skórzaną,
krótką spódnicę i najwyższe obcasy, na których, gdy przeszła
się, poruszała się tak zgrabnie, jak nie przymierzając Marylin
Monroe, a druga — nieco tykowata w typie Marleny Dietrich.
Obie wyglądały zagadkowo — w ciemnych okularach i od
czasu do czasu ocierały łzy. Ożywiły się na widok trzeciej,
która kontrastowała na ich tle strojem w kolorze czerwonego
wina.
— Dziewczyny, ale mam wiadomości! Z pierwszej ręki,
że tak powiem. — Było po niej widać, że aż trzęsie się, żeby
podzielić się prawdziwą sensacją.
— Jak ty wyglądasz? — Daria nie kryła zdziwienia. —
Mogłabyś uszanować żałobę po Justynie i ubrać się nieco
mniej wyzywająco.
— Pogięło cię? — Baśka przyjrzała się jej uważnie. —
Będzie uwagi robić, święta, z cyckami na wierzchu… —
mówiąc to, szukała porozumienia z Iloną.
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Wyjęła z torby kopertę i położyła na stoliku. Kiedy Ilona
sięgnęła po nią, wysunęły się z niej zdjęcia i zegarek.
— Poznajecie? — spojrzała na nie triumfalnie.
Daria zrobiła się niebezpiecznie blada.
— Czy potrzebna jakaś pomoc? — Kelner wyrósł przy
stoliku jak spod ziemi.
— Nie, koleżanka tylko ducha zobaczyła — Ilona starała
się najprościej, jak potrafiła, wyjaśnić przyczyny zasłabnięcia
towarzyszki. — Myśmy już go pogrzebały nad rzeką, tego
ducha znaczy się, ale on znowu… — wpiła się oczami
w twarz kelnera, jakby stamtąd oczekiwała właśnie pomocy
— zmartwychwstał — dokończyła i skrzywiła się, bo to
słowo nie w pełni oddawało istotę problemu.
— To niedobrze — zasępił się kelner, a kobiety spojrzały
na niego jak na jakiegoś proroka. — Niedobrze — pokręcił
głową. — Nad rzeką: zimno, wilgotno, dzikie wysypiska
śmieci; bo to pewnie było w mieście? — Popatrzył na nie, ale
nie czekał na odpowiedź, jakby prześwietlił je na wylot
i z góry wszystko wiedział. — Kacze doły, zarośla,
wyrzucone meble, opony, samochody w częściach, miejscowi
menele…
— Pan przestanie — Daria odzyskała mowę i na znak
protestu zakryła uszy.
— Teraz chowanie głowy w piasek nic nie pomoże,
drogie panie. — Zafalował nad nimi ciałem jak wiotka
trzcina. — Nadrzeczne bagna i trzęsawiska są dobre dla
czarownic, w najlepszym razie. — Jedną rękę z wdziękiem
oparł na biodrze, a drugą, uniesioną, gestykulował
i tłumaczył dalej: — Lekceważenie potrzeb ducha to życiowy
niefart, bankowo!
— Jak, niefart? — Oczy Darii błysnęły w pozycji
dorodnego wytrzeszczu. — To co teraz z nami będzie?
Kelner, nieproszony, przysiadł się, żeby paniom lepiej
wyłuszczyć problem:
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— Widzi pani, i to jest właśnie ewidentne lekceważenie
potrzeb ducha, to pani: „co z nami będzie?”, zamiast: „co
dalej z duchem?”. To on jest w niewygodnej dla siebie
sytuacji, wyrwany gdzieś stamtąd — rękoma wskazał sufit —
znalazł się na ziemi, bo jakiemuś znudzonemu homo sapiens,
co ja mówię — zaśmiał się sam do siebie — homo ludens
nudziło się i sprowadził go tutaj. Tam — zawiesił głos,
skupiając w najważniejszym miejscu uwagę kobiet — może
zaznawał już spokoju, a teraz od nowa musi się błąkać
po ziemi. A po co to wszystko?
— Bo nie wiedziałam, czy Bodzio mnie kocha — wyznała
Daria jak na świętej spowiedzi.
— A nie lepiej było zapytać o to Bodzia?
— On taki porywczy...
— A duch to oaza spokoju? To macie ten swój spokój. —
Kelner wstał, ukłonił się grzecznie. — Pozostawienie rzeczy
należących do ducha nad rzeką, drogie panie, to jak
wywoływanie wilka z lasu.
— Zawsze się tak robi — Daria broniła swojego pomysłu.
— Gdzie pani się tego nauczyła?
— Nooo, tak ogólnie — wystękała — na filmach
pokazują.
— A pani we wszystko wierzy, co zobaczy na filmach? —
Pokiwał z politowaniem głową. — Żyjący człowiek to
skomplikowany mechanizm, a jego duch to czysta
metafizyka. Słyszała pani kiedyś o metafizyce? — Daria
zaprzeczyła głową. — No właśnie, a ducha chce pani
obsługiwać… Czy przynieść jeszcze coś do picia?
— Butelkę wina — szepnęła Ilona. — Co to za facet? —
zapytała cicho, kiedy zniknął na zapleczu.
Kobiety zamilkły, rachunek idealnie się zgadzał,
przyczyny ze skutkami pasowały do siebie jak dwie połówki
jednego zdjęcia. Nie było wątpliwości, że śmierć Justyny to
nie przypadek. Spojrzały na siebie z niemym pytaniem: „Kto
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następny?” i ze strachu, że wyczytają w swoich oczach
odpowiedź, opuściły głowy. Aż do przyjścia kelnera żadna
się nie odezwała.
— Pan dużo wie o duchach… — Daria przerwała ciszę,
zaglądając mu nieśmiało w twarz, kiedy napełniał im
kieliszki. — Mógłby pan nam coś doradzić, bo przez
nieuwagę taki jeden, właściwie ciotka Stefa, depcze nam
po piętach. To jej zegarek.
Kelner wziął zegarek do ręki i przystawił do ucha,
„pięknie cyka” — westchnął.
— Ciotka Stefa znała się na rzeczy. Jak będziecie chciały
się go pozbyć, to dajcie panie znać. Znajdę na niego klienta.
Tylko zastrzegam sobie dziesięć procent od transakcji.
— A duch? — nie dawała za wygraną Ilona.
— Po co duchowi zegarek, one tam czasu nie liczą. —
Wyjął z kieszeni wizytówkę: „Jan Kędziorek — Prezes.
Stowarzyszenie Miłośników Starych Zegarów i Zegarków”
i podał Baśce. — Ciotka Stefa to pani krewna? — zapytał,
a właściwie stwierdził, po raz kolejny zadziwiając kobiety
swoją przenikliwością.
— Skąd on się tu wziął? — Ilona pochylona nad stolikiem
odezwała się konspiracyjnym tonem.
— To chyba jakiś wysłannik piekieł — wyszeptała Baśka.
— Skąd on mógł wiedzieć, że ciotka należy do mnie? A poza
tym pierwszy raz go tu widzę.
— Skąd zegarek tu się wziął, nie kelner? — Ilona
powtórzyła pytanie.
— Sam zegarek to małe piwo. — Baśka ułożyła zdjęcia
przed dziewczynami na stoliku tak, jak układa się karty do
pasjansa, i zastukała w nie wskazującym palcem. —
Przyjrzyjcie się im dokładnie.
Ilona sama oglądała zdjęcia, bo Daria bała się nawet
spojrzeć w ich stronę, jakby miała się zarazić od nich
straszną, śmiertelną chorobą.
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— Ciotka Stefa wygląda na nich jak żywa! — Ilona nie
kryła emocji. Szukała w nich jakiegoś detalu, który
zdradzałby miejsce albo czas wykonania fotografii, ale była
tylko ciotka i jakaś mglista poświata. — To wygląda na głupi
żart — oświadczyła wreszcie. — Nie chciałabym być
niesprawiedliwa, ale jeśli to żadna z nas, to pozostaje tylko
Justyna.
— Przecież ona też nie żyje? — Daria nadal uciekała
wzrokiem w bok.
— Same się ani nie zrobiły, ani nie wysłały. — Ilona
włożyła je z powrotem do koperty. — Justyna miała taką
samą sukienkę, a reszta to charakteryzacja. To za ten numer
z ciotką w jej domu… na pewno.
— I u mnie w sklepie też była Justyna przebrana
za ciotkę? — Baśka popatrzyła na Ilonę z dezaprobatą. —
Widziałam ją tak blisko jak was teraz. Przecież poznałabym
charakteryzację! Mnie mogło jeszcze się wydawać, ale moja
pracownica widziała to samo. To była ciotka Stefa! —
upierała się przy swoim. — Od wizyty żadnej z was nie szedł
mi tak świetnie interes, i to wszystko w kryzysie. Justyna jest,
to znaczy była — szybko poprawiła się — tylko człowiekiem,
jak my, za krótka na takie sprawy.
— I do tego źle skończyła, a nam się farci — Daria
ucieszyła się z takiego ustawienia sprawy. — Mnie ciotka
Stefa też pomogła, Bodzio jest jak odmieniony. — Teraz za
nic w świecie, mimo strachu przed światem zmarłych, nie
dałaby sobie odebrać korzyści płynących stamtąd, utkwiła
znacząco wzrok w suficie.
— To jak chcecie — Ilona nie zamierzała się z nimi dalej
sprzeczać. — Może po prostu ktoś kiedyś zrobił zdjęcie
szanownej cioci, która zapłaciła za to zegarkiem, przecież
z pieniędzmi zawsze było u niej krucho, a teraz szykuje się
na tamten świat i rozlicza z przeszłością. No co tak na mnie
patrzycie, przecież mogą zdarzać się takie historie?! Skoro
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duchy chodzą po ulicach, to tym bardziej ludzie mogą robić
niespodzianki i szkoda czasu na zajmowanie się tą kwestią.
— No właśnie, w tym sęk, że nie — Baśka aż gotowała
się, żeby jeszcze coś obwieścić.
— To nie koniec niespodzianek?
— No więc, słuchajcie. Wracam z kostnicy, bo matka
Justyny prosiła mnie, żebym dostarczyła stosowną sukienkę,
a ja przez przypadek miałam w sklepie taką samą jak ta,
w której pochowana została ciotka Stefa, i zawiozłam.
— Przecież ona miała już taką — wtrąciła się Ilona.
— No nie miała, matka przeszukała cały dom i nic.
Ze złości chyba musiała się jej pozbyć. Matka skarżyła się,
że rozdaje wszystko biednym i potem chodzą w jej ciuchach
po ulicy jak przebierańcy.
— O Jezuniu, to straszne! — jęknęła Daria na myśl,
że jakiś żebrak mógłby paradować w jej ulubionych rzeczach.
— Zamknij się, debilko! — Ilonie było wstyd za głupotę
koleżanki. — Masz tych sukienek więcej? — zaniepokojona
zwróciła się do Baśki. — Może one przynoszą pecha, a nie
ciotka Stefa?
— Chciałam być fair, więc opowiedziałam jej o pogrzebie
ciotki. Madame Chylewska skrzywiła się i stwierdziła, że jej
córka jak stara baba na własnym pogrzebie nie będzie
wyglądać. Może Justysia piękna za życia nie była, ale
po śmierci można to i owo nadrobić. Gdyby Justyna słyszała
własną matkę? Strach pomyśleć. — Baśka na chwilę
przerwała, żeby się napić i ochłonąć.
— Mam do ciebie prośbę, spal tę niefartowną sukienkę —
poprosiła Ilona. — Dla świętego spokoju, tak na wszelki
wypadek…, żeby już… nikomu…
— Przestań szukać zaklęć, już jej nie mam — mrugnęła
po łobuzersku. — Myślicie, że w kostnicy mają tylko jednego
trupa, tam klientów — potąd. Jak człowiek jest skazany
na sukces, to i tam zrobi interes życia. Zdradzę wam tylko,
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że sukienka a’la ciotka Stefa po–szła po–wy–żej war–to–ści —
każdą sylabę wypowiedziała z takim przejęciem, jakby
ociekała złotem. — Chrzciny, komunie, śluby i pogrzeby to
niewyczerpywalne źródło dochodów. Ludzie robią się
hojni… — gwizdnęła z podziwu.
— A szanowna mamusia na co się szarpnęła? — Ilonie
spadł już kamień z serca.
— Wyobraźcie sobie, że wpadła w zachwyt na widok
mojej burgundowej kreacji.
— Mówisz o tym czymś, co masz dzisiaj na sobie? —
Ilona musiała się upewnić, bo wystrzałowy kostium Baśki
uważała za co najmniej kontrowersyjny, a to, że na pogrzeb
w ogóle się nie nadawał — nie budziło jej najmniejszych
wątpliwości.
— Koniec końców ściągnęłam ze sklepu właściwy
rozmiarek i… pasował i–de–al–nie! Mówię wam, Justyna
będzie wyglądać w nim szałowo! Matka zachwycona,
zamówiła nawet fotografa.
— A co z zegarkiem? — zapytała Daria, jakby kwestia
sukienki w ogóle jej nie obeszła.
— Aaa, właśnie! No więc, jak już Justynę zrobili —
Monika Bellucci to przy niej Kopciuszek — patrzę, a matka
zakłada jej zegarek. Ni mniej, ni więcej, tylko zegarek ciotki
Stefy, zatkało mnie, więc stanęłam jak wryta.
— A może to nie ten zegarek? Przecież na świecie musi
być ich więcej — zasugerowała inteligentnie Daria.
— Zobacz sobie, co on ma z tyłu — Baśka podetknęła jej
zegarek pod nos.
— „Memento mori” — wydukała. — Co to jest, nazwa
firmy?
— „Pamiętaj o śmierci”! Nigdy nie słyszałaś?! I ty masz
maturę? — pokiwała z politowaniem głową.
— Razem zdawałyśmy — Daria przypomniała Baśce.
— Nikomu o tym nie mów, i w ogóle nic nie mów!
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— Nie kłóćcie się — interweniowała Ilona. — Ty po
prostu rąbnęłaś zegarek trupowi! A ja w głowę zachodzę,
skąd on się tutaj wziął i wymyślam jakieś durne historie.
Hiena cmentarna — syknęła w stronę Baśki. — Ty sumienia
nie masz!
— Odebrałam swoją własność.
— I matka nie zauważyła? — nie mogła uwierzyć.
— Będzie na tych z domu pogrzebowego, oni zawsze
kradną, przecież śledztwa nikt nie będzie prowadził. Mnie
bardziej interesuje, skąd wziął się u Justyny.
— Ja nie wierzę, że ona mogłaby cokolwiek ukraść, a już
na pewno nie ten głupi stary zegarek, z tym idiotycznym
„memento mori”, to jak zła wróżba — Daria była obrażona
na przyjaciółki, więc tym chętniej stanęła w obronie dobrej
reputacji Justyny.
— Ja też uważam, że przesadziłaś. Ona nie mogła go
ukraść. Może po prostu dostała od ciotki, tylko o tym
zapomniała. — W Ilonie z niewiadomych przyczyn Justyna
również zyskała po swojej śmierci zapalonego obrońcę.
— Ale wy jesteście zakłamane. Nigdy żadna z was nic nie
rąbnęła? A bransoletka? — zwróciła się do Darii.
— Ty w każdym widzisz złodzieja, chyba masz manię
prześladowczą! Justyna była z nas wszystkich najuczciwsza!
— Daria gotowa była ręczyć własną głową.
— To może wy mi wyjaśnicie, skąd to się u niej wzięło?
— Lepiej zapytaj o to swoją ciotkę, to na pewno jej
sprawka. Już zapomniałaś, jak odwiedziła cię w sklepie? —
odgryzła się Ilona.
— Drogie panie — kelner pojawił się znienacka i pochylił
się nad Darią i Iloną — głośne mówienie o duchach przynosi
pecha. — Jak szybko się pojawił, tak szybko zniknął.
— Zaczynacie mnie wszyscy denerwować, wychodzę! —
Baśka wstała nazbyt gwałtownie i, potykając się o nogę od
krzesła, wyłożyła się jak długa na podłodze.
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— O Boże, teraz kolej na nas — zadrżała Daria, mimo że
jeszcze przed kilkoma minutami była gotowa doszukiwać się
w swoim życiu samych szczęśliwych rozwiązań.
Niestety, najprzytomniejsza z nich wszystkich — Baśka
— leżała unieruchomiona, bo najmniejszy ruch powodował
ból nie do zniesienia. Darii ręce tak się trzęsły, że absolutnie
nie potrafiła połączyć się z pogotowiem. Ilona, trzymająca do
tej pory fason, również straciła równowagę… z tym, że
psychiczną, i zaczęła śpiewać pod nosem „Kiedy ranne
wstają zorze” — jedyną pieśń, zapamiętaną z rzadkich wizyt
w kościele. Daria podała wreszcie Baśce swoją komórkę, żeby
kontuzjowana sama zadzwoniła po pomoc.
— To co z tym zegareczkiem? Szukamy kupca? — kelner
widać też wyznawał zasadę, że interesy można robić zawsze
i z każdym.
— Tak — odpowiedź padła szybko, bo w tej kwestii
między nimi panowała absolutna zgoda.
Były doskonałym dowodem na to, że nieszczęście łączy
ludzi, a szczęście… tak jakby na odwrót.
♦
Śmierć Justyny wywołała na ulicy prawdziwe poruszenie.
O niczym innym nie mówiono w pobliskim sklepie czy
okolicznych domach. Starzy mieszkańcy zaczęli wydobywać
z zakamarków pamięci historię sprzed wielu lat
przemawiającą za tym, że Justyna zbudowała dom na
przeklętej ziemi. Jej poprzedniczka też nie żyje, a przecież
obie były takie ładne i miały złote serca. O Justynie nie
mówiono inaczej jak wielka i dobra pani. Oczywiście,
znaleźli się i tacy, którzy jak z rękawa sypali przykładami jej
niegodziwości, zyskując chętnych słuchaczy — ci jednak do
końca nie dawali im wiary i z ironicznym uśmieszkiem
szybko oddalali się, bo nikt nie chciał narazić się na zemstę
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zza grobu. Jako człowiek Justyna wprawdzie nie była groźna,
ale jej moc po śmierci w świadomości wielu ludzi nabierała
niebezpiecznej siły. Sama przecież stała się ofiarą
przekleństwa, rzuconego na to miejsce. Każdy widział
w pobliżu jej domu porzucone szczątki zwierząt, dziwne
znaki malowane na ogrodzeniu. Była naznaczona, a nikt nie
chciał być następny.
I orędownicy wielkości Justyny, i zawistnicy, którzy
w skrytości ducha widzieli w jej śmierci jakąś
sprawiedliwość, chętniej niż dotychczas stawali przy
kapliczce, dziękując za opiekę i prosząc — każdy o coś
na
swoją
miarę.
Kapliczka
rzeczywiście
zyskała
na wyglądzie. Powróciły plastikowe wstążki rozpięte
w baldachim i ktoś postawił z powrotem wielkie znicze,
porzucone w krzakach. Nawet nie było problemu z wkła–
dami, które żarzyły się wątłym płomieniem dzień i noc.
Ostatnie wydarzenia rozpaliły wyobraźnię niektórych
do tego stopnia, że czuli się w obowiązku zaświadczyć
swoim autorytetem wiarygodność serii niewiarygodnych
zjawisk, które przetoczyły się przez okolicę. Jednych Złe
wystraszyło, kiedy przechodzili przez most, i zaklinali się,
że już więcej tamtędy się nie zapuszczą, i aby uchronić się
przed nim, natychmiast zapalali pod kapliczką kolejną
lampkę, innym natomiast ukazywała się piękna jak anioł
pani Justyna, chroniąc przed niechybną śmiercią pod kołami
pędzącego samochodu, i również palili świeczki. Kilka
zapłonęło pod furtką, gdzie składano dodatkowo wiązanki
sztucznych kwiatów, które z niewiadomych przyczyn
następnego dnia znikały.
Na Heńka padł blady strach. Bał się wieczorami
wychodzić z domu i zdecydowanie mniej pił. Wypytywał
ciągle Zośkę, co mówią ludzie, i zabronił chodzić jej nad
rzekę. Był tak opętany strachem, że nie dostrzegał drobnych
zmian w wyglądzie i zachowaniu żony. Wyprostowała się,
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zakładała ubrania, których wcześniej u niej nie widział,
i zaczęła malować oczy i usta. Wyładniała, ale o tym usłyszał
przypadkowo w sklepie. Kazał kumplom popukać się
w czoło i doradził ograniczenie picia. Ale od czego ma się
przyjaciół. Widząc go w tak fatalnym stanie, postanowili
pocieszyć, i pocieszali, na dzień przed pogrzebem, do późnej
nocy w ruinach u Flachy. Podochoceni jak zwykle ruszyli
na obchód okolicy. Nieopatrznie zapędzili się nad rzekę.
Wilgoć, chłód i alkohol zmusiły ich do rozdzielenia się.
Każdy stanął przy swoim drzewie i wtedy to się stało.
Heniek ujrzał świetlistą postać, która przybliżała się
i wyciągała do niego ręce… z butami. Najpierw oniemiał,
potem zrobił krok do przodu, ale zaraz się cofnął i schował
za drzewo. Nie potrafił powstrzymać moczu, który palił mu
ręce, jakby ktoś polewał je wrzątkiem. Ze wstydu i bólu
chciał się zapaść pod ziemię, nie mógł wydobyć głosu, który
uwiązł mu w gardle, kiedy postać podeszła na wyciągnięcie
ręki i przeniknęła go. Poczuł, jakby cały zapłonął ogniem,
i osunął się na ziemię. Nieprzytomnego znaleźli Jędruś
i Dzidek. Próbowali dowiedzieć się, co mu się stało, ale on
tylko coś niewyraźnie bełkotał i przyciskał do piersi buty
z metalowymi klamrami, które sprawiały wrażenie
znajomych.
♦
W dzień pogrzebu pod domem Justyny od rana płonęły
świece, a nawet ktoś położył świeże kwiaty zebrane w zapu–
szczonych ogrodach nieopodal rzeki. Z mieszkańców, poza
rodziną Zośki, nikt nie wybierał się na pogrzeb, uznając, że to
za wysokie progi, poza tym daleko, na drugim końcu miasta,
gdzie nikt z tutejszych nie miał swoich bliskich. Był tylko
jeden problem — Heniek upierał się przy butach
przyniesionych znad rzeki. Bez szemrania wymoczył nogi
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w misce, obciął paznokcie u stóp, znalazł parę czystych
skarpetek i z nabożeństwem wyczyścił buty, które nijak nie
pasowały do ciemnych spodni i czarnego płaszcza. Zośka
starała się na dół nie patrzeć.
Kiedy dochodzili do bramy cmentarnej, uderzył ich
widok rzędu luksusowych ciemnych limuzyn. Na chodniku
zebrali się kierowcy i mężczyźni, wyglądający jak
ochroniarze: w ciemnych okularach, krótko ostrzyżeni
i z takimi byczymi karkami jak u siłaczy, którzy szczękami
potrafią ciągnąć ciężarówkę. Zośka, mijając ich, nieśmiało
spuściła głowę. Usłyszała fragmenty rozmów o wyższości
jednego modelu samochodu nad drugim i klasyczne samcze
przechwałki, który z mężczyzn więcej wyciska na
autostradzie.
Przed kaplicą stał rząd starszych panów, wszyscy —
wąsaci, ze zblazowanymi, jaszczurczymi twarzami, których
i okulary nie zdołały zmiękczyć. Wyglądali trochę jak
przybysze z kosmosu. Przed nimi trzymało wartę dwóch
krótko ostrzyżonych typów z wielkim wieńcem —
niewątpliwie miał świadczyć zarówno o głębokim żalu
przybyłych, ale i o ich wysokiej pozycji w społecznej
hierarchii. Zośka od razu zrozumiała, że Justyna musiała być
kimś ważnym.
Z kaplicy wyszła matka Justyny — Zośka w ostatnich
dniach wielokrotnie widziała ją ze swojego okna — panowie,
każdy po kolei, całowali ją w rękę, wyrażając zachwyt nad jej
nieprzemijającą urodą i ubolewanie nad przemijającym
życiem. Była tak wzruszona ich obecnością i zainte–
resowaniem, prawdziwie wdzięczna za wsparcie, że poczuła
konieczność wyżalenia się przed tak zacnym gronem.
Otoczyli ją półkolem, na jej słowa kiwali ze zrozumieniem
głowami i nerwowo spoglądali na zegarki. Tak dalece
zasłuchali się i przejęli smutnym losem żony swojego
dawnego towarzysza, że musiał interweniować ksiądz,
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ponaglając, aby weszli do kaplicy. Spojrzeniem nakazali
niesienie przed sobą wieńca, za którym, dyskretnie
rozglądając się na boki, wmaszerowali do środka.
Justyna leżała w odkrytej trumnie w sukni koloru
czerwonego wina. Matka nie pożałowała starań, żeby jej
córka w końcu dobrze wyglądała. Uważała, że na własnym
ślubie zdecydowanie się nie popisała, występując w zbyt
ubogiej, pospolitej, krótko mówiąc — nieodpowiedniej
kreacji, tylko dlatego, żeby pasowała do stylu i prostego
garnituru Marka, który poskąpił na frak. Żadnej swojej
przyjaciółce do tej pory nie śmiała pokazać zdjęć z tej
uroczystości. Ale tym razem będzie inaczej — tak
postanowiła i dołożyła wszelkich starań, żeby wszystko
wypadło znakomicie. Złote kolczyki, naszyjnik i lekko
perłowy diadem we włosach musiały na każdym zrobić
wrażenie. Szkarłat sukni był dla nich doskonałym tłem.
Kazała również rozjaśnić córce włosy — przez całe
dotychczasowe życie szczerze ubolewała, że urodę Justyna
odziedziczyła po rodzinie męża, gdzie wszyscy mieli włosy
ciemne jak smoła. Tak dalece była zadowolona
z ostatecznego efektu, że machnęła ręką na brak zegarka,
który jakimś cudem rozpłynął się w powietrzu. Natomiast
uważnie obserwowała reakcje przybyłych ludzi. Widziała,
że nie mogą powstrzymać wzruszenia i z satysfakcją
odnotowywała błysk podziwu, jaki rozświetlał ich twarze.
Na odległość wydawała fotografowi dyspozycje, nie
zapominając tym samym o najważniejszych uczestnikach
pogrzebu. Kilkakrotnie uwiecznił panów, stojących
w szeregu za wielkim wieńcem z czerwonych goździków.
Nie omieszkał nawet mimochodem rozwinąć szarfy
z napisem: „Córce śp. Pierwszego Prezesa Tebud SA —
nieutulony w bólu Zarząd”.
Justyna już z daleka wyglądała jak królowa. Wydawało
się, że śpi. W strumieniu światła, wpadającego przez wąskie,
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wysokie okna wprost na katafalk, unosiły się drobne pyłki.
Od czasu do czasu lekki powiew przyśpieszał ich leniwy
taniec, ale po chwili, jakby speszone radosnym wirowaniem,
uspokajały się, kołysząc delikatnie w miejscu i beztrosko
ignorując prawo grawitacji.
— Ona żyje, zobaczcie, oddycha — niekontrolowany,
z nadmiaru emocji, szept przetoczył się ponad głowami
zgromadzonych.
Żałobnicy obrzucili Darię nagannym spojrzeniem,
od którego rażącej siły schowała się wstydliwie za plecami
Baśki. Noga w gipsie tej drugiej, wysunięta na pierwszy plan,
załagodziła nieco sytuację, zamieniając oburzenie na wyraz
politowania.
— Żyje… — upierała się, gotowa swoje przeświadczenie
poprzeć najprawdziwszym szlochem.
— Ciszej, to kaplica cmentarna, a nie cyrk, trochę
szacunku dla śmierci — usłyszała za plecami od nieznajomej
kobiety, która wyglądała na mocno zadomowioną w tym
miejscu, jakby dla zabicia czasu przychodziła tu na każdy
pogrzeb w nadziei na ciekawe przedstawienie.
— Szacunek dla śmierci? — Daria powtórzyła jak echo. —
A dla życia? — I na znak, że przynajmniej ona sama żyje,
rozepchnęła się łokciami i stanęła pani Wtrącalskiej tuż przed
nosem. Ale nie czuła się w pełni usatysfakcjonowana, więc
zdjęła żakiet, obnażając przed kobietą gołe plecy i…
kolorowego smoka wytatuowanego między łopatkami.
Baśka spojrzała na koleżankę z uznaniem, a Ilona
zwiększyła dystans między sobą a nimi.
Ksiądz przemawiał długo i na tyle nieciekawie, że nikt go
nie słuchał. Tylko na krótko przyciągnął uwagę wybuchem
gniewu, z jakim grzmiał nad głowami wiernych za brak
zrozumienia z ich strony dla materialnych potrzeb zmarłych,
bo kaplica wymaga gruntownego remontu; i nie rozumie,
dlaczego na nikim nie robi to większego wrażenia, a przecież
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stąd wszyscy kiedyś wyruszą na wędrówkę do lepszego
świata. Dworce się remontuje, buduje lotniska, a sprawy
ducha — zawsze na końcu.
Jego słowa wywołały pewne poruszenie w rzędzie
panów z jaszczurczymi twarzami, którzy po pogrzebie
podeszli do niego, żeby wyrazić swoje pełne poparcie dla
oczekiwań władz kościoła i przypomnieć, że dawniej, za ich
czasów, w tej sferze działo się znacznie lepiej.
Kiedy zamykano trumnę, tańczące pyłki zawirowały
w szalonym pędzie. Daria potem przysięgała, że ukazała jej
się postać Justyny z kieliszkiem szampana, jakby wznosiła
toast. W tym momencie pokochała ją całym sercem
i zaklinała się, że na swoim pogrzebie chciałaby tak samo.
Była tak zachwycona „pojawieniem się” Justyny, że kąśliwa
uwaga Baśki o konieczności zastąpienia w jej przypadku
kieliszka szampana różowymi i niebieskimi pastylkami… na
ogólną wesołość, przeszła bez echa, ale nie z powodu
kuszącej perspektywy wystąpienia zbiorowych wizji, ale
z nadmiaru wyobraźni, który nakazał Darii wybiec z kaplicy
w pogoni za oddalającą się Justyną. I nie wiadomo, dokąd by
pobiegła, gdyby nie zatrzymało jej karcące spojrzenie księdza
i uniesiony w górę krzyż.
Na końcu konduktu żałobnego kroczyły noga za nogą
Baśka z Iloną i Darią oraz Zośka z rodziną, pierwsza
z powodu nogi w gipsie, druga, żeby uniknąć ciekawskich
spojrzeń. I jeszcze raz życie sobie z nich zadrwiło — kiedy
dochodzili do grobu, uwaga wszystkich była skierowana na
maruderów. Matka Justyny na widok Heńka (w poma–
rańczowych butach — o zgrozo!) najchętniej zapadłaby się
pod ziemię. Przy nim, Zośce i Adzie, kuśtykająca Baśka to
jedynie drobny zgrzyt, chociaż, gdyby miała trochę taktu,
nogę mogłaby sobie złamać przy innej okazji.
— … była dobra, mądra i piękna, i zawsze o nas
pamiętała…
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Kiedy mąż kończył czytać z kartki, do zgromadzonych
wokół grobu roztańczonym, chwiejnym krokiem, wymachując olbrzymią wiązanką zbliżał się elegancki mężczyzna
w towarzystwie wystrojonej weselnie kobiety. Szli objęci,
głośno śpiewając „Sto lat”.
— Przepraszamy za spóźnienie! — huknął radośnie Jurek
Nowicki. — Państwo wybaczą, korki. — Rozejrzał się po
zebranych, ale ich karcące spojrzenia nie zdołały go
powstrzymać. Wreszcie dostrzegł wśród nich matkę Justyny.
— Aaa, kogo ja widzę! — rzucił się w jej stronę, żeby
ucałować rękę. — Droga mamusia naszej wspaniałej
solenizantki! Pogratulować córeczki. A Justynka gdzie? —
Wyciągnął przed siebie rękę z kwiatami, żeby jej wręczyć. —
No jak to gdzie?! — puknął się w głowę. — Dzisiaj przyjmuje
w trumnie! — zaśmiał się jak z najlepszego dowcipu.
Jego towarzyszka musiała zorientować się w sytuacji, bo
zaczęła go odciągać. Próbowała mu coś tłumaczyć, ale nie
zamierzał jej słuchać. Nastąpiła konsternacja. Jeden oglądał
się na drugiego. Nikt nie wiedział, co robić.
Nowicki wyrwał się jej, podszedł do trumny i kilka–
krotnie zapukał.
— No wstawaj! Zabawa skończona. Tym razem nie dam
się nabrać. — Bezskutecznie usiłował otworzyć wieko. —
Houdini wychodź stąd, bo ci powietrza braknie! — ale
odpowiedziała mu cisza, więc, żeby zademonstrować
wszystkim, co grozi „schowanej” kobiecie, położył bukiet na
trumnie, obiema rękami złapał się za gardło i udawał, że się
dusi. — Siostro, tlenu! — wołał do swojej towarzyszki,
w której przyjaciółki Justyny rozpoznały jego Bożenkę.
Z językiem na wierzchu, potrząsając głową śmiał się
do rozpuku, ale ludzie stali nieporuszeni. Wreszcie,
zawiedziony ich reakcją, zamilkł. Nie był tak pijany, żeby nie
zauważyć, że coś tu nie gra. Powoli zaczęło mu świtać,
że może pomylił imprezy, a Justyna naprawdę nie żyje. Nim
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jednak rozstrzygnął tę wątpliwość, pojawiło się dwóch
ochroniarzy, którzy mimo jego głośnych protestów
wytaszczyli go siłą z cmentarza. Zdesperowana Bożenka
najpierw chwyciła za kwiaty, ale w akcie heroicznej rozpaczy
odłożyła je, a wtedy każdy mógł przeczytać na rozwiniętej
wstędze: „Z najlepszymi życzeniami imieninowymi —
Jerzy”. Odchodziła tyłem, ciągle składając ręce jak do
modlitwy i przepraszając.
— Zwariował — oświadczyła chłodno pani Chylewska,
chcąc jakoś wybrnąć z tej przedziwnej sytuacji. — Po prostu
zwariował. Od dziecka kochał moją Justynę. Nawet
myślałam, że ślub wezmą, a teraz zwariował, z miłości... —
mówiła kręcąc się w kółko. — Jak on źle to przyjął!
Zaczęto po cichu komentować to niebywałe zdarzenie.
Tylko Baśka z Darią i Iloną nadal milczały i najchętniej
zapadłyby się pod ziemię. Nad wyraz dobrze wiedziały,
czemu można by przypisać takie niestosowane zachowanie
Nowickiego. Nie miały wątpliwości, że nie zwariował, tylko
tym razem chciał je przechytrzyć, no i pokazał, jaki z niego
„domyślny” gość. Takiej afery jeszcze nigdy nie przeżyły, ale
musiały przyznać, że ten numer zza grobu wyjątkowo się
Justynie udał, zdystansowała je o parę długości i na przyszłość bardzo wysoko ustawiła poprzeczkę.
Marek w końcu dał znak grabarzom, żeby opuścili
trumnę. Wszyscy uroczyście zamilkli, jakby chcieli zatrzeć
niemiłe wrażenie, i w tym momencie dało się słyszeć
przytłumione dźwięki piosenki z ulubionego serialu Justyny.
Najbliższa rodzina zamarła. Matka zbladła, zawachlowała
sobie przed twarzą ręką, ale na szczęście w ostatniej chwili
spostrzegła, że nikt za nią nie stoi, więc gdyby zemdlała, nie
miałby kto jej przytrzymać. Zatem przytomnie podeszła
do przerażonego Marka i wsparła się na jego ramieniu.
Grabarze nie wiedzieli, czy mają trumnę opuścić,
czy wciągnąć z powrotem, czy może im się coś przesłyszało.
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— Panie — zwrócił się najstarszy z nich do Marka —
góra czy dół? — Byli poirytowani i mieli już dosyć tej bandy
popaprańców i przedłużania ceremonii w nieskończoność.
Zgromadzeni rozejrzeli się po sobie i wtedy… jeden
z „honorowych” uczestników pogrzebu ocknął się i sięgnął
po rozśpiewany telefon komórkowy.
— Pogrzeb mamy! — informował kogoś po drugiej
stronie donośnym szeptem. — Nie mojej mamy! — z oburze–
nia aż poczerwieniał. — Moja mama nie żyje od dziesięciu
lat! — nerwowo przełknął ślinę. — To jak jej pogrzeb? Po
prostu pogrzeb mamy… tak, jestem z całym zarządem. Co?
Żywi nie mogą czekać? Tacy niecierpliwi? Niech palną sobie
w łeb, będą mieli więcej czasu… — Wyłączył energicznie
telefon i gestem ręki nakazał grabarzom dokończenie pracy.
Podszedł do pani Chylewskiej, żeby się pożegnać i złożyć
kondolencje, czym dał sygnał innym, i, nim Justynę
pochowano, zostało grono najbliższych osób i dwóch krótko
ostrzyżonych osobników, którzy nieporadnie mocowali się
z okazałym wieńcem, nie znajdując sposobu, żeby go równo
ustawić na przenośnym stelażu. Ciągle przechylał się, to
w lewo, to w prawo, i upadał. Wreszcie zdobyli się na sposób
— jeden przytrzymał wieniec, a drugi sfotografował go
aparatem komórkowym, na wszelki wypadek kilka razy,
a potem, bez szczególnej dbałości, nakryli nim położone
wcześniej inne wieńce i kwiaty, otrzepali ręce i kłaniając się,
jakby schodzili ze sceny (chociaż nieliczni już żałobnicy
udawali, że na nich nie patrzą), oddalili się wąską alejką.
Zaczął siąpić drobny deszczyk, który definitywnie
przyśpieszył zakończenie ceremonii. Matka wsparta na
ramieniu Marka szła ostatnia.
Policjantka, która obserwowała wydarzenie z pewnej
odległości, nie wiedziała, czy powinna się śmiać, czy płakać.
Czasami uczestniczyła w pogrzebach, ale czegoś takiego
w życiu nie widziała. Ten wyprowadzany przez ochroniarzy
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— absolutny wariat. Kiedy ją mijali, zaklinał się, że był
zaproszony, że on tu na imieniny. A reszta? Bardziej sztywna
od tych na cmentarzu. Czyżby tylko ją było stać na kilka
uczciwych łez? Ze zdumieniem odnotowała, że każdy
pochłonięty był wyłącznie sobą — nie umiała pochwycić
kontekstu do tajemnicy życia i śmierci Justyny — kobiety
w jej wieku.
Pod cmentarzem czekał na nią sierżant Gajda.
— O czym pa, pa — zająknął się — pani myśli?
— Czy twoja śmierć by kogoś zmartwiła? — zapytała,
może trochę nazbyt obcesowo, ale kluczenie wokół tematu
pozostawiała innym.
— Jjja, ja… mam trzy siostry, ma, mamę i tatę. Czy, czy,
czy coś nnnie tak? — zaniepokoił się.
— Nie, tylko rozważam niematerialną stronę życia —
wzięła chłopaka pod rękę — ale ty nie musisz sobie tym
zawracać głowy.
— Ja, ja wcale nie, nie jestem taaaki głupi — obruszył się
na jej słowa.
— Nie o to chodzi — oburzenie młodego człowieka
rozweseliło ją. — Pan jest po prostu młody.
— Ale pa, pa, pani nie jest wcale taaaka stara.
— Może nie najgorzej będzie nam się pracowało — na
potwierdzenie szczerości tych słów nadinspektor Przybylak
poklepała go po ramieniu.
♦
W domu przy ulicy Różanej matka Justyny i jej dwie
przyjaciółki, które Marek widział pierwszy raz na oczy, czuły
się jak u siebie w domu. Z drugiej strony szybko pozbyła się
koleżanek córki, których szczerze nie znosił, zwłaszcza Baśki,
wściubiającej nos w nie swoje sprawy. Słusznie je
podejrzewał, że miały coś wspólnego z podchmielonym
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Nowickim na cmentarzu. Poza tym po cichu był wdzięczny
teściowej, że zajęła się tak przyziemnymi sprawami jak to
spotkanie po pogrzebie, ale wolałby już zostać sam, bo odkąd
wrócił, nie miał dla siebie chwili. Nie potrafił zebrać myśli
i odnaleźć się w tej sytuacji. W dodatku nie wiedział, kogo
przyciągnęła ze sobą Beata. Miał jej za złe, że w ogóle się tu
pojawiła. Właśnie uświadomił sobie, że poza nim i może
Marysią nie znała nikogo z rodziny, a z pewnością nie znała
Justyny. Więc jak? Tego faceta też gdzieś już widywał, ale nie
mógł sobie przypomnieć gdzie, a do tego Marysia
najwyraźniej się nim interesowała — to krążenie córki wokół
niego jak pszczoły wokół kwiatka dosyć go irytowało.
Na wszystko jednak miał niezawodne lekarstwo,
w spożywaniu którego nikt mu teraz nie przeszkadzał, i za to
był losowi wdzięczny.
— Marek, pozwól, że ci przedstawię, na pogrzebie nie
było okazji, to wasz nowy sąsiad, Antoni Szemel. —
Mężczyźni skinęli tylko głowami. Marek ani myślał podać
intruzowi ręki, obecność obcych kobiet u siebie w domu
tolerował, ale mężczyźni mu zawadzali. — To moja Złota
Rybka — świergotała dalej niezrażona Beata — na rynku
dzieł sztuki robi zawrotną karierę.
— Dawno chciałem pana poznać — odezwał się Szemel.
Marka zatkało, kiedy usłyszał jego fantastycznie głęboki,
niski głos. — Czasem rozmawiałem z pańską żoną. Proszę
w imieniu sąsiadów przyjąć moje kondolencje. — Skłonił się
i chciał odejść.
— Pan znał Justynę? — Marek spojrzał przychylniej.
— To była piękna i zmysłowa kobieta, ale niedostępna.
Malowałem jej portret… — dodał Antoni, po czym pożegnał
się i mimo protestów Marysi szybko wyszedł, zostawiając
nieco skołowanego Marka.
Tymczasem matka Justyny usiadła wraz ze swoimi
przyjaciółkami w salonie, żeby na spokojnie obejrzeć film
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z pogrzebu, o który poprosiła Mateusza. Chłopak sprawnie
podłączył kamerę do telewizora i z niepewnością debiutanta
drżącą ręką włączył nagranie.
— Słuchaj, Kalina — pani Chylewska zwróciła się
uprzejmie do koleżanki — ty zupełnie nie wyglądasz na te
swoje siedemdziesiąt lat.
— No wiesz, jak tak możesz? — oburzyła się pani Kalina.
— Nawet mój lekarz wie, że dopiero za sześć miesięcy
skończę siedemdziesiątkę i wpisuje mi sześćdziesiąt
dziewięć. Nie musisz mnie postarzać.
— Nie unoś się. Przecież mówię, że świetnie wyglądasz
— próbowała ją uspokoić.
— Jak na siedemdziesiątkę? — popatrzyła na nią
z wyrzutem. — To ja bardzo dziękuję, ja jeszcze mam
sześćdziesiąt parę lat, a nie siedemdziesiąt.
— Nie musisz mi tego tłumaczyć, jesteśmy w jednym
wieku.
— No teraz to dopiero przesadziłaś! Naprawdę! Tego się
po tobie nie spodziewałam. Ty siedemdziesiąt lat
skończyłaś… — Kalina zawiesiła głos, bo nie mogła sobie tak
od razu przypomnieć.
— W lutym — przyszła jej z pomocą siedząca dotąd
spokojnie Jadwiga.
— Właśnie, w lutym — podchwyciła Kalina — a ja
dopiero w listopadzie, więc nie przesadzaj, nie przesadzaj, to
nie jest to samo.
Matka Justyny z Jadwigą roześmiały się.
— W każdym razie, jeżeli ja umrę nawet w październiku,
to już zapowiedziałam rodzinie, że mają mi lat nie dodawać
— Kalina była w swoim żywiole. — A ty co napiszesz córce
na pomniku? Ona też urodziła się w listopadzie, wiem,
pamiętam, bo listopadowe dzieci są najlepsze.
— Myślicie, że to takie ważne? — pani Chylewska
zamyśliła się.
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— No, bardzo ważne, czy staniesz przed Bogiem jako
starowinka, czy kobieta w kwiecie wieku. Ja wolałabym to
drugie. — Panie popatrzyły na Kalinę z niedowierzaniem. —
Nie to, że chciałabym wcześnie umrzeć, ale zdecydowanie
młodo. Zobaczcie, jak Justyna pięknie w tej trumnie wygląda.
Anioł. Prawdziwy anioł. W tych jasnych włosach zdecydo–
wanie jej do twarzy.
Mateusz musiał wyjść — co innego filmować,
koncentrując się na kwestiach technicznych, a co innego
oglądać. Widział w tej trumnie nie kobietę, która mu się
podobała, ale swoje pochowane wyobrażenia, nadal czuł
do niej czysto fizyczny pociąg i bał się, żeby nikt tego nie
dostrzegł.
— Ten chłopak ma prawdziwy talent — skomentowała
po jego wyjściu Kalina — tak ładnie wszystko sfilmował
i taktowanie pominął tego wariata.
— A ja się wzruszyłam. Ten wariat, jak go nazywasz,
musiał do szaleństwa kochać Justynę. Taka miłość nie zdarza
się często. Mnie nikt tak nigdy nie kochał. — Jadzi zakręciły
się w oczach najprawdziwsze łzy.
— Zobaczcie, Justyna miała takie ciężkie życie, ten dom,
obca rodzina, a tu zakochany w niej po uszy chłopak. Nigdy
nie umiała dokonać właściwego wyboru. Gdyby choć raz
mnie posłuchała… — Chylewska nie mogła dalej mówić.
Kobiety ze wzruszenia ocierały łzy, a z ich zwiędłych
piersi co jakiś czas wydobywały się głębokie westchnienia,
które dla każdego twórcy byłyby najwyższym dowodem
uznania dla jego umiejętności.
— I jak odnajdujesz dom po powrocie? — Beata
przysiadła się na oparciu fotela, na którym Marek wygodnie
się usadowił.
— Odbiło ci! — Mężczyzna przytrzymał jej rękę, którą
chciała go objąć, jednak za późno, bo przyjaciółki teściowej
już to dostrzegły i skarciły go spojrzeniem pełnym
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dezaprobaty. Poczuł się jak w potrzasku, więc wstał,
pochwycił opróżnioną do połowy butelkę i skierował się
na górę w nadziei, że tam będzie mógł się ukryć, bo co go ten
cyrk w końcu obchodził.
Beata już się zbierała do wyjścia, kiedy przed drzwiami
spotkała Mateusza. Poprosiła, żeby podał jej płaszcz
i parasolkę. Chłopak trochę się speszył i chciał jak najszybciej
odejść.
— Znowu się spotykamy — zagadnęła, korzystając
z tego, że zostali sami.
— Nie znam pani — powiedział to na tyle głośno,
że wszyscy siedzący w salonie zwrócili na nich uwagę.
— A nóż się sprawdził? — Beacie nigdy nie
przeszkadzała publiczność, pławiła się w spojrzeniach
innych jak ryba w wodzie, pewna swojego uroku
i piorunującego efektu, a poza tym była wściekła na Marka
i szczerze nienawidziła Justyny, i chociaż w ten sposób,
zachowując się tak nietaktownie, bo coś niecoś słyszała
o narzędziu zbrodni, żeby domyślić się reszty, zapragnęła
odreagować.
— Tym nożem najprawdopodobniej została zabita
Justyna — Marysia, przechodząc, dyskretnie szepnęła jej na
ucho, żeby uciąć temat i wybawić z jej rąk Mateusza.
— Taka piękna robota! Żeby użyć go do takiego
ohydnego czynu? — wykrzyknęła, nazbyt teatralnie, udając
oburzenie. — Specjalnie sprowadziłam tylko dwie sztuki
z Dalekiego Wschodu. Ale może chociaż śmierć miała
piękną. — Nie musiała patrzeć po twarzach, żeby wiedzieć,
że się zagalopowała. Zapanowało kłopotliwe milczenie,
chociaż powszechnie znana jej miłość do sztuki powinna
tłumaczyć tym kołtunom takie zachowanie.
Wyszła, nie oglądając się za siebie.
— To cała Beata — podsumowała Marysia, która miała
dla niej wiele sympatii, jak dla wszystkich niezależnych
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kobiet, do grona których swojej macochy nie zaliczała. —
Spodobała ci się — zwróciła się zaczepnie do Mateusza,
sprowokowana jego nie najmądrzejszym wyrazem twarzy.
— Może ją dogonisz, ty przecież lubisz starsze panie. —
Mateusz skrzywił się. — Nie zrobiła na tobie wrażenia? —
popatrzyła na niego z udawanym niedowierzaniem.
— Owszem, zrobiła — wariatki!
Starsze panie w pełni się z nim zgodziły, czym zyskał ich
chwilową przychylność, dodały jeszcze od siebie takie
określenia, jak: chamidło, bezguście, w złym tonie, wulgarna,
czupiradło. Zresztą wszystkim zgromadzonym dostało się po
uszach od tych starych raszpli, jak pieszczotliwie Marek
nazywał kumoszki teściowej, nawet drogiej mamuśki nie
oszczędziły. Natomiast pod niebo wychwaliły Mateusza,
że taki mądry, inteligentny, wrażliwy, utalentowany, i takto–
wny, słów nie znajdowały. Można by niemal pomyśleć, że to
przyjęcie na jego cześć. Doszły nawet do ślubu chłopaka
z Marysią, na co dziewczyna zareagowała niechętnym wzru–
szeniem ramion i wydęciem warg, dając wyraz pogardy dla
skompromitowanej w jej pokoleniu instytucji małżeństwa.
Kiedy się żegnały z panią Chylewską, wyraziły głębokie
współczucie z powodu ciężaru, jaki spadł na jej barki. Zaj–
mowanie się cudzym dzieckiem, jak wyraziły się o Marysi,
i do tego źle wychowanym i rozkapryszonym, to przecho–
dziło ludzkie pojęcie. Poradziły jej, żeby znalazła dobrego
adwokata i wyrzuciła Marka z córką z domu, który budo–
wała przecież Justynka. Uznały, że to porządny budynek,
ostatecznie w nie najgorszym miejscu.
— Po co ty się z nimi zadajesz? — po ich wyjściu Marysia
zagadnęła babcię.
— To mądre kobiety, wiele w życiu przeszły —
odpowiedziała tonem nieznoszącym sprzeciwu. — Zawsze
wychodziłam dobrze na ich radach. One to wszystko ze
szczerego serca...
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— To znaczy, że chcesz nas stąd wyrzucić, bo tak ci
poradziły? — Marysia usiadła na stole w kuchni i założyła
nogę na nogę, czego starsza pani szczerze nie znosiła.
— Nie będzie mi się smarkula wtrącać w to, co
powinnam zrobić! — A na dowód determinacji w obronie
własnej niezależności rzuciła w dziewczynę fartuchem, co
było jednoznacznym sygnałem do rozpoczęcia sprzątania
po gościach. — Miały rację, że jesteś źle wychowana,
nieładnie podsłuchiwać starszych. — Kiedy dziewczyna
skończyła zawiązywać fartuch, matka Justyny wręczyła jej
pierwszy talerz do wytarcia.
— A młodszych można tak bezczelnie obgadywać jak
one. Głupie kwoki! — zaperzyła się Marysia. — Nawet
żałoby nie potrafią uszanować!
— Dziecko, to są moje koleżanki i nie tobie je oceniać —
surowość w głosie matki Justyny bardzo dotknęła Marysię,
która do tej pory traktowała ją jak swoją babcię, cieszyła się
z jej wizyt, czasem wstępowała do niej na pogaduszki
i sądziła, że potrafią się doskonale porozumieć.
— To niech się od nas odczepią! Nie chcę ich więcej
widzieć, chyba że nas stąd przepędzisz… — dziewczyna
usiadła tym razem na krześle i rozpłakała się.
Nie lubiła Justyny, ale przy niej czuła się bezpiecznie.
Justyna na pewno nie pozwoliłaby, żeby takie stare, wredne
baby szarogęsiły się w tym domu, który był dla niej
świętością. Koniec dzieciństwa. Nadeszła upragniona
dorosłość i wolność, nikt już jej niczego nie zabroni,
bo przecież ojciec jest bezwolny, zgodziłby się na wszystko,
nawet gdyby chciała wytatuować się od stóp do głów, nie
miałby nic przeciwko temu, zachodzi wręcz duże prawdo–
podobieństwo, że nie zauważyłby zmiany w jej wyglądzie.
Chociaż spełniło się jej wielkie marzenie, nie była szczęśliwa.
„To jak zemsta Justyny zza grobu…” — przyszło jej do
głowy, co obudziło też niejasne poczucie winy.
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Weszła na górę do ojca, który leżał na łóżku i gapił się
w jeden punkt. W pokoju było ciemno od papierosowego
dymu. Otworzyła okno, żeby przewietrzyć. Marek udawał,
że jej nie widzi. Podniosła leżące na podłodze zdjęcia i przy
siadła obok niego. Z kolan patrzyła na nią Justyna, mniej
więcej dwudziestoparoletnia. Odrobinę za duże usta
zdradzały zmysłowość, której na co dzień Marysia nie
dostrzegała, w ogóle nic nie dostrzegała, widząc w niej
jedynie kogoś, kto jej odebrał ojca. A przecież nigdy nie było
go w domu. Skazane na siebie i na czekanie na niego
pogrążały się w nienawiści. Nawet teraz, kiedy ujrzała to
z taką jasnością, nie mogła, a może nie chciała myśleć o niej
inaczej jak o rywalce.
—Dlaczego nie zrobiłeś mi ani jednego zdjęcia?
Wstydziłeś się mnie? — zapytała ojca z pretensją w głosie, ale
odpowiedziała jej cisza. — Powiedz coś! Ona nie zasługiwała
na twoje cierpienie! W ogóle na nic nie zasługiwała. Za
twoimi plecami flirtowała z sąsiadem: „Może panu w czymś
pomóc?” albo „Zrobiłam więcej pierogów, skosztuje pan?” —
naśladowała sposób mówienia Justyny, czym wyrwała
Marka z odrętwienia.
— Zamknij się i wynoś się stąd! — wrzasnął na nią
i natychmiast pożałował.
Marysia nie poruszyła się, tylko rozpłakała się jak małe
dziecko.
— Babcia oboje nas stąd wyrzuci — oznajmiła dławiąc się
szlochem.
— To nie jest twoja babcia — powiedział z naciskiem, ale
starał się zrobić to najłagodniej jak potrafił.
— Dlaczego nigdy nie opowiadałeś o mamie? —
zdecydowała się zaryzykować pytanie, którego wcześniej nie
odważyłaby się zadać, myśląc, że zbyt zraniłoby ojca.
— Nie pytałaś. — To proste stwierdzenie zburzyło całą
misterną budowlę, w której starała się uchronić ojca przed
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tragicznymi wspomnieniami, żeby teraz się okazało, że on
tego wcale nie potrzebował.
— Czy była tak samo ładna? — zapytała rozgoryczona
patrząc na fotografię.
— Nie pamiętam… — To najgorsze, co mogła usłyszeć.
Marek nie wiedział, co ma powiedzieć, nie był przygo–
towany na taką spowiedź. Musiałby wszystko rozpakować,
całe swoje życie, wspomnienia, które starannie upchnął
gdzieś na dnie niepamięci, z widniejącym na pieczęci
napisem: „Ściśle tajne”. Marysia przez tyle lat żyła w prześ–
wiadczeniu, że jej rodzice się kochali i zostali srodze przez
los doświadczeni. Gdyby teraz straciła ten obraz idealnej
rodziny, nie miałaby się czego uchwycić, usunąłby się jej
grunt spod nóg, ale i tak dręczyła ją niepewność, że dla ojca
prawdziwe życie zaczęło się wtedy, kiedy poznał Justynę.
— Jak myślisz, dlaczego musiała umrzeć? — wyrwało jej
się po chwili milczenia.
— Ja nikomu nie chciałem zrobić krzywdy… — zamknął
twarz w dłoniach.
— Co ty wygadujesz? Przecież ciebie tu z nami nie było.
— Nigdy mnie nie było, kiedy byłem potrzebny.
— Ale teraz jesteś, kiedy ja tego potrzebuję — popatrzyła
na niego, żeby się upewnić, czy zrozumiał, co ona mówi
do niego. — Tyle lat na to czekałam.
— A może to ktoś ciebie chciał zabić, nie Justynę, ona
leżała przecież w twoim pokoju, dlaczego tam? — Poderwał
się z łóżka i okrążał pokój w jakimś rozgorączkowaniu.
— Tato, jak możesz!
Stanęła mu na drodze, zatrzymał się, nieprzytomny
chwycił ją za ramiona i spojrzał jej prosto w oczy.
— A jeśli mam rację, to ty nadal jesteś w niebezpieczeństwie.
Popatrzyła na niego z wyrzutem, po raz kolejny ją dzisiaj
zawiódł i pewnie w ogóle tego nie zauważył. Wyrwała się
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z mocnego uścisku i skierowała w stronę drzwi, kiedy
dobiegł ją cichy szept:
— Przepraszam.
Zostawiła go samego, z jego bólem, jak mniemała,
i myślami, do których nikogo nie dopuszczał — można było
odnieść wrażenie, że z nim na czele. Nie miała z kim
podzielić się swoimi rozterkami, przyszedł jej do głowy
Mateusz, ale uznała, że jak na jeden dzień spędziła w jego
towarzystwie wystarczająco dużo czasu. Stwierdziła
również, że los się na niej mści za wrogość okazywaną
Justynie, która tyle razy niestrudzenie wyciągała do niej rękę,
czym budziła raczej pogardę, niż szacunek i uznanie.
Na macochę wylewała całe kubły swojego żalu, gniewu,
niezadowolenia. Zawsze obwiniała ją za zły nastrój, pogodę
nie taką czy nudny program telewizyjny, chociaż wcale nie
oglądała telewizji. Lgnęła natomiast do ludzi, którym
w najlepszym razie była całkowicie obojętna. Dostała
solidnego kopniaka i z każdym dniem bolało coraz
dotkliwiej.
♦
Beata przesądna nie była, ale od jakiegoś czasu prześladował
ją zwyczajny pech. Zaczęła kontrolować, którą nogą wstaje,
a kiedy kot przebiegał jej drogę, zawracała, tracąc
jednocześnie szacunek do siebie jako do kobiety wyzwolonej
i światłej. Ale kiedy grunt usuwa się spod nóg, opieka
wyższej instancji jest niezbędna, i to właśnie podpowiadał
jej rozum. Skrupulatnie zabezpieczała się przed wszystkimi
znanymi plagami: poobwieszała się kamykami, talizmanami,
na ręce nosiła specjalną bransoletę, odstraszającą złe moce,
a po kieszeniach poutykała zioła — mimo to gdzieś
podstępnie czaił się strach i obawa, że nie panuje nad swoim
życiem.
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Wprawdzie wczoraj w ostatniej chwili odskoczyła, kiedy
jakiś baran chciał ją przejechać na pasach, to znaczy
znajdowała się na jezdni parę metrów za przejściem dla
pieszych. Niczego w życiu nie traktowała zbyt dosłownie,
a tym bardziej białych pasów na asfalcie. Konsekwentnie
trzymała się tej zasady, żeby nie wyjść na człowieka
przyziemnego i pozbawionego wyobraźni. Tymczasem życie
nie stroniło od banalnych czy dosłownych rozwiązań
i każdorazowe odkrycie tego było dla niej wielkim
wstrząsem. Nie mogła pogodzić się z faktem, że jednej nocy
w tajemniczych okolicznościach zostaje pocięty portret
Justyny, która podobnie ginie we własnym domu. Wyglądało
to na żart w wyjątkowo złym guście. Wprawdzie otwierało to
pewne możliwości na przyszłość, ale nie czuła się
komfortowo.
Rozmyślania przerwał telefon. Nie zarejestrowała, którą
nogą wstała z łóżka, ale kiedy usłyszała po drugiej stronie
Marka, wiedziała, że musiała to być z całą pewnością —
lewa. Miał zmieniony głos. Od wczoraj instynkt podpo–
wiadał jej, że między nimi coś się zmieniło.
— Pysiulku, rzuć wszystko i przyjeżdżaj — próbowała go
przekonać, żeby w końcu przestał zgrywać się na wiernego
męża, pogrążonego w smutku po utracie ukochanej żony,
i obnosić się z tą śmieszną żałobą. Takie bezmyślne
powielanie stereotypów było dla niej nie do zniesienia. —
Czekam w naszym gniazdku — zaćwierkała przymilnym
głosem.
Nic więcej nie zdążyła powiedzieć, bo jakieś zakłócenia
wdarły się na linię. Odniosła nawet wrażenie, że jest
podsłuchiwana, ale szybko wybiła sobie to z głowy. Przecież
w tym incydencie, jak się wyrażała o śmierci Justyny, była
tylko nieistotną płotką. Próbowała bagatelizować wezwanie
na policję, gdzie właśnie dzisiaj miała się stawić, i swój udział
w sprawie.
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Usłyszała, jak ktoś dobija się do drzwi galerii, chociaż
do otwarcia pozostała jeszcze godzinę. Kiedy zeszła na dół,
jej oczom ukazał się stojący po drugiej stronie jakiś łysy
troglodyta. Na migi pokazywała mu zegarek i że otwarcie
za godzinę, ale on dobijał się dalej. W końcu popukała się
w czoło i wystawiła środkowy palec. Nie zdążyła się dobrze
odwrócić, a szyba w drzwiach — antywłamaniowa
(kosztowała krocie, bo na systemach alarmowych i zabez–
pieczających nie oszczędzała) — pod wpływem uderzenia,
o zgrozo, chyba gołą pięścią, rozsypała się w drobniusieńki
mak. Typ również wystawił środkowy palec, jakby
na pożegnanie, i zniknął.
Zamarła, nie chciała działać pochopnie, żeby znowu
czegoś nie zepsuć, więc usiadła na schodach i po chwili
wykręciła numer na policję. Uzbrojona w cierpliwość nie
dawała ponieść się emocjom, kiedy wreszcie po piętnastu
minutach ktoś odebrał i poinformował, że powinna osobiście
zgłosić się w najbliższym komisariacie i złożyć doniesienie,
bo policja tnie koszty i nie będzie wysyłać ludzi do byle
czego. Ona i byle co! Nakręcała się coraz bardziej, ale
chłodny głos jak mantrę powtarzał: „Proszę osobiście zgłosić
szkodę na komisariacie, proszę osobiście zgłosić…” Odłożyła
słuchawkę. Zawrzała od narastającego gniewu. Odruchowo
kopnęła nogą w zabudowana ladę i już wiedziała, że to
początek czarnej serii. Powinna wrócić do łóżka
i przeczekać do następnego dnia. Zdobyła się jednak
na nadludzki wysiłek i z rosnącym przerażeniem w oczach
otworzyła drzwiczki w szafce, za którymi poprzedniego
wieczoru zamknęła kruche secesyjne szkło. I zobaczyła to,
czego się spodziewała. W takich chwilach, jak na złość,
czarny scenariusz zawsze się sprawdza. Długa rysa
na karafce nie pozostawiała wątpliwości.
Marek nie mógł pojawić się w bardziej odpowiednim
momencie.
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— Drapciu, zobacz, co tu się dzieje, wszystko mi się wali
na głowę — przypadła do niego, ale zdecydowanym ruchem
odsunął ją od siebie.
Nie miała jednak czasu na zastanawianie się, dlaczego był
taki niemiły. Czym prędzej się ubrała i pojechała na policję,
zostawiając go na straży. Był na nią wściekły. Miał tu tylko
zajrzeć, zabrać resztę swoich rzeczy i zwyczajnie się z nią
rozstać, a tymczasem wdepnął w kapcie już nawet nie
kochanka, tylko zwykłego pantoflarza, którego nikt nie pyta
o zdanie.
— Dzielnicowy Wiśniewski — po dobrej godzinie od
wyjścia Beaty w galerii zameldował się policjant. — Włama–
nie tu było — bardziej poinformował, niż zapytał, więc
Marek milczał. —Pańska żona była u nas i narobiła takiego
rabanu — machnął ręką i popatrzył na Marka ze
współczuciem. — Pan się odsunie — przesunął go ręką, żeby
nie zasłaniał mu światła i zabrał się do oględzin.
— Długo to będzie trwało? — zapytał Marek patrząc
w sufit, skąd oczekiwał zmiłowania.
— Tyle, ile będzie trzeba. Aha, pańska żona kazała
przekazać, że będzie dopiero w południe, bo na jakieś
przesłuchanie była umówiona czy jak. Z niej to bardzo zajęta
kobieta. — Rozejrzał się ciekawie po galerii. — Tanio tu nie
macie — gwizdnął przeciągle z wrażenia.
— Ja się na tym nie znam — Marek chciał uciąć tę
rodzącą się między nimi poufałość.
— A tak, tak… mówiła, że pan nic nie będzie wiedział. —
Potarł dłonią czoło. — Jakby mi chałupę obrobili, też bym nie
wiedział, co zginęło. Moja stara wszystkim zarządza. Mam
do pana prośbę — mrugnął do Marka porozumiewawczo,
przygotowując grunt pod męskie porozumienie — taką małą
uroczystość wczoraj mieliśmy u szwagra i od rana chce mi się
pić jak wszyscy diabli. — Przetarł ręką spocone czoło. — Nie
znalazłoby się coś? Rozumie pan?
[225]

Marek już chciał powiedzieć: „Kup pan sobie”, ale
w ostatniej chwili ugryzł się w język.
— Piwo! — krzyknął, jakby coś sobie przypomniał. —
Mam piwo, ale na służbie to wam chyba nie wolno —
zakończył fałszywą nutą współczucia.
Dzielnicowy z miną zbolałego psa dalej coś oglądał
i notował, a Marek, chociaż jeszcze rano przyrzekł sobie,
że definitywnie kończy z piciem, poszedł na górę i wrócił
ze zgrzewką przedniego złocistego trunku. Rozsiadł się
wygodnie w dziewiętnastowiecznym fotelu, nogi położył
na mahoniowym stole do brydża i powoli napełniał
kryształowy kufel, unikając piany.
— Pan mi przeczyta, co tu pisze — dzielnicowy,
ostentacyjnie nie zwracając uwagi na poczynania Marka,
podetknął mu pod nos ksero umowy z firmą ochroniarską.
— Co tu jest napisane — poprawił go Marek, który
po paru łykach poczuł się znacznie lepiej.
Policjant spojrzał się na niego podejrzliwie.
— Upił się pan czy co? Po co pan po mnie powtarza, nie
może pan po prostu przeczytać.
— A pana w szkole czytać nie nauczyli? — Z każdą
minutą sytuacja bawiła Marka coraz bardziej.
— Myśli pan, że do pracy w policji każdego biorą? Otóż
nie! To nie taka prosta sprawa. Maturę wieczorowo
musiałem dorobić i od tej pory z oczami mam coś nie tego. —
Wyciągnął rękę z kartką daleko przed siebie i zaczął
sylabizować. — A wie pan, w okularach w policji nie
miałbym czego szukać. Nikt ich poważnie nie traktuje.
— Pański wybór — Marek poprawił okulary i bezradnie
rozłożył ręce.
— To pan mi tego nie przeczyta? — policjant nie mógł
uwierzyć, że spotkał się taką odmową. — Oglądałem
niedawno taki program. Z Ameryki. Z takiego stanu —
chwilę szukał w pamięci jego nazwy — Oregano chyba…
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Marek parsknął śmiechem i zakrztusił się piwem.
Podszedł do policjanta i na migi poprosił, żeby go walnął
w plecy, co ten z przyjemnością uczynił. Dobrze, że Marek
zdjął okulary. Pomóc nie pomogło, ale sytuację rozładowało.
— Powiedziałem coś nie tak — zaniepokoił się policjant.
— To nie to — Marek odezwał się, kiedy wreszcie
wyrównał oddech. — Moja żona — spojrzał policjantowi
głęboko w oczy — umarła… A ja miałbym tak zwyczajnie?
Od głupiego zakrztuszenia? — Ta myśl otrzeźwiła go
i szybko sobie przypomniał, co przysięgał na pamięć Justyny
— że nie weźmie do ust ani kropli.
Policjant popatrzył na niego jak na niespełna rozumu
i zamilkł. Na koniec odmeldował się przepisowo, zostawiając
jakieś papiery „dla żony, żyjącej” — co podkreślił
z naciskiem.
Beata energicznie weszła do galerii, ale chrzęst szkła pod
butami wyhamował jej impet. Z wyrzutem popatrzyła raz
na Marka, raz na bałagan. Machinalnie odwróciła tabliczkę
z napisem „Otwarte” i przysiadła się do stołu. Nie wyglądała
najlepiej. Marek był gdzieś w głębi duszy wdzięczny Justynie
za to, że przyszło na niego opamiętanie. W tej chwili nie
mógł zrozumieć swojej fascynacji Beatą. Była zwykła, żeby
nie powiedzieć tandetna. Rzeczywiście po raz pierwszy miał
okazję zobaczyć ją bez makijażu, bez nieodłącznego
kapelusza, w płaskich butach — to chyba najbardziej go
zaskoczyło. Obcasy czyniły ją kobietą elegancką, a płaskie
buty…
— Sprzątnij te butelki ze stołu! — warknęła. — To nie
pijalka, tylko uczciwy interes!
Marek był gotowy do wyjścia i ani myślał sprzątać.
— Był tu Łysy? — Beata zmieniła temat.
— Nie powiedziałbym o nim „łysy”, raczej „kędzie–
rzawy” i to zostawił dla ciebie — podsunął jej papiery
od policjanta.
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— I wszystko jasne! — ledwo spojrzała na nie. — Ty
wiesz, co mi doradzili? Żebym odżałowała na Łysego parę
groszy, bo to i tak taniej wyniesie niż drzwi antywłamaniowe
z pancerną szybą. Czy ty słyszysz, co ja do ciebie mówię?
— To mu zapłać.
— I tylko tyle masz mi do powiedzenia? — Niestety, jego
spokój nie podziałał na nią kojąco. — Ty? To z twojego
powodu dzisiaj mnie przesłuchiwali i nawet odciski palców
wzięli! Przez nich paznokieć złamałam! — Podetknęła mu
pod nos żałosny wyłom w lewym kciuku.
— Zawsze chciałaś przejść do historii…
— Wiesz co, odwal się! — uniosła się na taborecie. —
I jeszcze ten policyjny babsztyl sugerował, że ja — wskazała
kontuzjowanym kciukiem na siebie — miałabym powód!
— Żeby rano sobie szybę wybić? — Marek z początku nie
rozumiał, o czym mówiła.
— Nie! Żeby twoją żonę zamordować!
— A nie miałaś? — zażartował nie w porę.
— No wiesz co?! Tego już za wiele. Wy, mężczyźni, macie
za duże wyobrażenie o sobie. Dla ciebie to ja, co najwyżej,
mogłam pięć minut wcześniej zamknąć interes.
— Szkoda, że dopiero teraz mi o tym mówisz. Może
Justyna by żyła, gdybyś tak bezpardonowo nie wpakowała
się w moje życie. — Ze zdenerwowania zapalił papierosa, ale
podeszła do niego, wyrwała mu papierosa z ręki i odgasiła
w marmurowej popielnicy.
— Ja? W twoje życie? A kto się do mnie wprowadził?!
Wynoś się! — Zaczęła go okładać pięściami po plecach.
Nigdy by nie przypuszczał, że ma tyle siły, zwłaszcza teraz,
kiedy z powodu płaskich butów znacząco straciła
na wzroście. — Ty złamany fiucie, zobaczysz, że ci nigdy nie
stanie!
— Znajdzie się taka, co mi go reanimuje — przytrzymał ją
siłą.
[228]

— Takiego złamasa jak ty nikt nie zechce — wysyczała
mu prosto w twarz i dotkliwie nadepnęła na stopę.
Jęknął z bólu i zamachnął się ręką.
— Mam to w dupie — zdołał się jednak opamiętać
i wypuścił ją, unosząc obie ręce do góry na znak, że nie chce
mieć z nią już nic wspólnego.
— Zawsze wszystko i wszystkich miałeś w dupie, i tę
swoją Justysię też! — Cisnęła w niego torbą. — Już
zapomniałeś, jak tu jęczałeś z rozkoszy.
— Nigdy nie narzekałem, a twoje pyzy były wręcz
wyśmienite.
— Gówno, nie pyzy, to były zwykłe mrożonki! Ty
hipokryto, ty dziadu, ty ludzka gnido! — Wybiegła za nim,
ale zatrzymała się w drzwiach galerii. — Żebyś zdechł, ty
i tak nigdy nie żyłeś! Trup! Zwłoki! Flak! — krzyczała za nim,
przyciągając uwagę przechodniów.
— Może w czymś pomóc, szanownej pani — wyrósł
przed nią jak spod ziemi niejaki Łysy.
— Nawet samochodu nie potrafi prowadzić! — Wychy–
liła się zza Łysego — Pedał jeden!
♦
Mateusz w spadku po Justynie przejął opiekę nad Adą.
Podskórnie czuł, że łączy go z tym dzieckiem jakieś
porozumienie. Stała się obiektem jego pedagogicznych
eksperymentów, co nie bez cienia ironii zauważyła Marysia:
„Kiedyś wolałeś starsze, a teraz najwyraźniej młodsze.” Nie
miała mu tego za złe, zwłaszcza że jego obecność napawała ją
narastającą niechęcią. Była mu wdzięczna, że nie osacza jej,
ale nadal imponowało jej to, że może pokazać się
z przystojnym chłopakiem, chociaż, kiedy ją całował, myślała
tylko o tym, żeby przestał ją obśliniać, i do tego zaczęły pocić
mu się ręce, a w ogóle zrobił się jakiś dziwny.
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Lunapark tej niedzieli przeżywał prawdziwe oblężenie.
Jak na połowę października było wyjątkowo ciepło
i słonecznie. Zdumiewały przebarwione liście, bo gdyby nie
one, można by pomyśleć, że to pełnia lata. Dookoła panował
zgiełk i ścisk. Paradowały całe rodziny. Ojcowie
w garniturowych spodniach pamiętających ślub, które
dawno zatraciły kanty, w adidasach i sportowych bluzach
zapiętych pod szyją, a matki we wszystkim, co obcisłe,
przykrótkie, wydekoltowane i kolorowe, jakby chciały dać
światu świadectwo swojej najwyższej atrakcyjności
i dorodności, zwłaszcza te o bardziej obfitych kształtach.
Jak kwoki zarządzały rozbieganą dzieciarnią, pokrzykując
i wymachując dłońmi z kilkucentymetrowymi tipsami
i zapalonymi papierosami, kiedy ich mężowie popijali piwo
z puszek i wyszukiwali w tłumie jakiegoś znajomego, żeby
się chociaż na chwilę zerwać. W tym kolorowym
rozwrzeszczanym korowodzie czuć było odświętny nastrój
niedzielnego południa, okadzany dymem ze smażalni frytek.
Mateusz zabrał Adę do tego raju dla dzieci. Cały czas
podskakiwała, początkowo trzymając go kurczowo za rękę,
ale kiedy ochłonęła, zaczęła podejmować samodzielne próby
odkrywania nowych terenów — puściła go i co chwilę
zatrzymywała się, a to przy sprzedawcy baloników, a to przy
marynarzu z małpką i osiołkiem, a to przy tańczącym
popkornie czy Arlekinach na szczudłach. Z dumą nosiła
drewniane korale, które dla niej zestrzelił. Obserwował ją
kątem oka. Z jej twarzy zniknął charakterystyczny grymas,
a na jego miejscu pojawił się autentyczny uśmiech. Wcale nie
była brzydka, jak ją do tej pory postrzegał. Mama na tę
wyprawę uszyła jej błękitną sukienkę, więc dziewczynka co
chwila z wielka troską ją wygładzała i sprawdzała, czy
nigdzie jej nie pobrudziła albo nie zagniotła. Nawet, jeśli ktoś
pomyślałby sobie, że to jego córka, dzisiaj nie musiałby się
za nią wstydzić.
[230]

— Chodź do tych koników — powiedziała wyjątkowo
wyraźnie, co było okupione sporym wysiłkiem, ponieważ nie
przychodziło jej to z łatwością.
Mateusz ucieszył się, bo nigdy jeszcze pierwsza do niego
się nie odezwała. Nie stawiał oporu, kiedy pociągnęła go
w stronę karuzeli. Kiedy maszyna ruszyła, Ada z szeroko
otwartymi oczami darła się wniebogłosy, dołączając
do wrzasku innych dzieciaków. Rozbawioną i szczęśliwą
zaprowadził do salonu luster. Po drodze ktoś wetknął jej dwa
balony, z którymi wspięła się po wysokich schodkach
do drewnianej budy. Kiedy ujrzała się w lustrze z króciut–
kimi nóżkami i wielkimi balonami, przeraziła się i mocniej
ścisnęła Mateusza za rękę. Po chwili była już olbrzymką
z małą głową jak łebek od szpilki, a obok stał jej opiekun i…
nie wyglądał jak zwykle. Wykrzywiła usta w uśmiechu
i zagryzła dolną wargę. Jej lustrzane odbicie zrobiło to samo,
sprawdziła jeszcze na wiele sposobów, czy ona to na pewno
ona, a potem biegała z miejsca na miejsce, aż znalazła to
jedynie właściwe, czyli takie, gdzie górowała nad
pozostałymi wzrostem i bardzo się denerwowała, jeżeli ktoś
chciał się akurat tutaj przejrzeć. Podczas przepychanki
z jakąś obcą, nieco starszą dziewczynką, Ada wypuściła
z ręki balony, które poleciały pod sufit i pękły w zetknięciu
z rozgrzanymi lampami. Dziewczynka zaczęła się śmiać,
a Ada przestraszona wybiegła na zewnątrz. Zachowywała się
jak zwierzę w potrzasku, które nie wie, dokąd ma uciekać,
więc miotała się w kółko. Na widok znajomej twarzy
Mateusza, który pośpieszył za nią, stanęła jak wryta, jakby
była zaskoczona jego widokiem. Zaczęła się trząść i poleciały
jej z oczu łzy. Chłopak przyklęknął przy niej, nie stawiała
oporu, i wyjął haftowaną chusteczkę, żeby wytrzeć jej twarz.
Nagle w oczach Ady odmalowało się przerażenie, jakby
ujrzała nad sobą lwa, który lada moment ją połknie. Wyrwała
się z jego rąk i pognała przed siebie, tym razem biegła tak
[231]

zwinnie i szybko, że trudno było ją dogonić. Wreszcie dopadł
ją, tuż przed rozpędzonym rowerzystą, i chwycił w żelazny
uścisk. Gryzła i kopała, chcąc się uwolnić. Wokół zaczęli
gromadzić się gapie i udzielać rad. Kilku z nich nawet
uznało, że ktoś, tu powiedli po sobie znacząco spojrzeniem,
usiłując wyłowić tego jednego chętnego, powinien
zadzwonić na policję, żeby wyjaśnić, co tu się w ogóle dzieje,
ale tak naprawdę Mateusz z Adą stanowili doskonałe
uzupełnienie serii rozrywek dla niedzielnych spacero–
wiczów. Dzieci wskazywały na nich lizakami, a dorośli coś
wielce uczenie moralizowali, wymyślając niestworzone
powody płaczu niegrzecznych dziewczynek i niezaradności
ich głupich rodziców. Po kilkuminutowym przedstawieniu
Ada opadła z sił i uspokoiła się.
Chłopak doszedł z nią do ławki i ostrożnie posadził. Miał
serdecznie dosyć jej i tych wszystkich wścibskich spojrzeń,
w których dopatrywał się oskarżeń o największe zbrodnie
przeciw ludzkości, a szczególnie przeciwko małym dziew–
czynkom. Jego wiedza pedagogiczna została wystawiona na
ciężką próbę i marzył o jak najszybszym powrocie do domu.
Na szczęście uwagę Ady przyciągnęli mimowie, którzy
zaczęli obok rozstawiać się ze stolikami i farbami. Nim
zdążył się zorientować, co tu się szykuje, Ada już siedziała na
krzesełku i z każdą chwilą coraz bardziej przypominała kota.
Mim uwijał się wokół niej, nakładając kolejne warstwy farby.
— Jaki słodki kotek — odezwał się pogodzony z sytuacją
Mateusz.
Wtedy mim podał jej lusterko. Adzie nie spodobało się to,
co ujrzała, i rękoma rozmazała świeżą jeszcze farbę po całej
twarzy.
— Nie lubię kotów! — krzyknęła.
— I dobrze, bo teraz jesteś stuprocentowym wilkołakiem!
— Mateusz wyszczerzył do niej zęby i szarpnął mocno
za rękę.
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Nie oglądając się już na nikogo, ciągnął ją za sobą
do przystanku tramwajowego. Po drodze zatrzymał się przy
hydrancie, żeby zmyć jej z twarzy farbę. Nie reagował
na wrzaski, tarł mocno buzię, rozchlapywał wodę
i najchętniej sprałby jej tyłek. Wtedy z pewnością poczułby
się lepiej, ale jako przyszły pedagog chciał postępować
zgodnie z tym, czego się uczył, więc próbował tłumaczyć,
tłumaczyć, aż ścisnął ją jeszcze mocniej za ramię, żeby się nie
wyrywała, i w tym uścisku, nie przebierając w słowach,
przywrócił ją do porządku. Ada uspokoiła się, przestała
protestować, a ludzie swoją ciekawość skierowali gdzie
indziej. I sprawdził doświadczalnie, co warta jest jego wiedza
i dobre chęci, ale Ada więcej się do niego nie odezwała.
Podróż tramwajem ciągnęła się dla obojga niemiłosiernie
długo, na szczęście zwolniło się miejsce, czyniąc Adę
na powrót prawie szczęśliwą. Pozazdrościł jej tej łatwości,
z jaką przechodziła od jednego stanu do drugiego, od złości
do zadowolenia, od smutku do euforii. On cały czas usiłował
być „letni”, przed wyjściem z domu przywdziewał na twarz
pewność siebie z domieszką niefrasobliwości. Odkąd
pamięta, starał się robić na ludziach jak najlepsze, w swoim
mniemaniu, wrażenie. Starannie ukrywał domowe awantury
i za nic na świecie nie przyznałby się, nawet sam przed sobą,
że jest mu źle. Imponował kumplom dzikimi pomysłami:
rzeka z niezbadanym dnem — proszę bardzo, niedostępne
miejsca, jazda samochodem pod prąd, nocne wyścigi — to
wszystko było dla niego wyzwaniem, przecież nie miał nic
do stracenia. Uważał, że to, co najgorsze, i tak już go
spotkało. Teraz te prymitywne sztuczki mniej go podniecały,
ale nadal próbował igrać z losem, choć ojciec od lat nie żył,
a matka chodziła wokół niego na paluszkach, spełniając
każdą jego zachciankę, czym doprowadzała go do furii.
Ada była szczególnym przypadkiem, próbował wedrzeć
się do jej świata, ale tylko się o niego ocierał.
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Charakteryzowała się szczególną odpornością na ludzi,
zachowując niezależność, jakby ulepiono ją z innej gliny.
Najpierw sądził, że jest upośledzona umysłowo, potem że
zahukana (sprawdzał na niej różne pedagogiczne
i psychologiczne teorie) i wymaga zainteresowania i pomocy.
Po mistrzowsku unicestwiała wszystkie jego zabiegi. Nigdy
nie udało mu się przejąć kontroli nad ich wzajemnymi
relacjami. Przecież nie mogła sobie zdawać sprawy, że ktoś
podejmuje walkę z jej niezależnością. Im bardziej była
niedostępna i zamknięta w swoim świecie, tym większe
stanowiła dla niego wyzwanie. Uprawiał coś w rodzaju
psychicznej pedofilii, stając się sam, niepostrzeżenie
dla siebie, ofiarą.
Ada wystawiła twarz do październikowego słońca. Było
na tyle nisko, że świeciło niemal prosto w okna tramwaju,
tam gdzie siedziała. Miała zamknięte oczy, ze spokojem
poddawała się falom ciepła, przecinanym gałęziami drzew
rosnących wzdłuż ulicy. Podłużne cienie, przebiegające raz
za razem po jej twarzy, uruchomiły dynamiczny spektakl.
Mateusz uśmiechnął się, może do swoich myśli, wiedział, że
te cienie też poniosą klęskę, że żaden z nich nie przeniknie
przez ten swoisty ekran. Trochę im nawet kibicował, żeby
zmusiły ją do otwarcia oczu, żeby poczuła ich łaskotanie,
żeby drgnął najmniejszy mięsień na jej twarzy, cokolwiek…
Dopiero kuksaniec od starej baby, która wtarabaniła się
na przystanku i upatrzyła sobie ją na ofiarę, spowodował,
że dziewczynka otworzyła oczy, a na jej twarz wrócił
nieładny grymas. Po drugim kuksańcu spojrzała na chłopaka,
jakby szukała w nim pomocy, ale on udał, że nic nie rozumie,
więc odwróciła się plecami i do niego, i do pozostałych
pasażerów.
— Ładnie żeś pan dziecko wychował! — kobieta swoją
złość przeniosła na Mateusza. — Co za brak kultury! —
obrzuciła go pogardliwym spojrzeniem. — Żeby dziecko
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siedziało, a stara, schorowana kobieta nad nim stała, kiedyś
to było nie do pomyślenia.
Na szczęście tramwaj zatrzymał się na ich przystanku.
Wysiadł za Adą i postanowił odprowadzić ją pod sam dom.
Ona biegła przed nim i nie zwracała na niego uwagi. Jednak
szedł za nią, miał nadzieję, że spotka Marysię. Ostatnio
przestało się między nimi układać. Nie chciał zrywać tej
znajomości. Pociągali go ludzie z jej otoczenia, dzięki niej
mógł stać się jednym z nich.
Na ulicy panował spokój jak podczas zawieszenia broni.
Po jednej stronie szczerzyły się nieuprzątnięte ruiny
wyburzonych zabudowań, poprzerastane, jak na ironię,
krzewami nieustannie kwitnących róż, a po drugiej, tu
i ówdzie, prowizoryczne ogrodzenia kryły wyrastające
niepostrzeżenie z ziemi mury nowych domów, jakby za nimi
czekała na sygnał cała armia gotowa do ataku.
Ada wystawiła rękę w bok i przesuwała nią wzdłuż
najbliższej siatki. Coś nuciła pod nosem. Słyszał tylko jakieś
pojedyncze dźwięki. Nagle wściekłe ujadanie psów przeszyło
powietrze. Zatrzęsło bramą, od której dziewczynka
gwałtownie odskoczyła i z histerycznym wrzaskiem
wybiegła na jezdnię. Trwało dłuższą chwilę, nim Mateusz
dogonił ją i przyciągnął na chodnik. Nie mógł jej uspokoić,
wrzeszczała i wierzgała nogami. Gdyby ją puścił,
popędziłaby na oślep, była w szoku. Pies musiał ugryźć ją
w rękę, bo lewa dłoń zaczęła lekko krwawić.
— Trzymaj łapy przy sobie! — usłyszał nad uchem czyjś
głos. — Jak chcesz się zabawiać z małymi dziewczynkami, to
zrób sobie taką. — Heniek nie bez satysfakcji wzniósł się na
szczyty pogardy wobec tego młodego gnoja, jak o nim często
mówił, który wtyka nos w nie swoje sprawy, zabawiając się
jeszcze w Świętego Mikołaja, jakby ktoś w ogóle na to czekał.
— Tfu! Zboczeniec! — Splunął i wyrwał mu z rąk Adę, której
nie zdążył postawić na ziemi, bo ta natychmiast, przebierając
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nogami w powietrzu, ruszyła do ucieczki, wykładając się jak
długa.
Mateusz, oszołomiony sytuacją, nachylił się, żeby ją
podnieść, i w tym momencie został znokautowany celnym
kopniakiem. Runął obok Ady, szorując połową twarzy przez
długość płyty chodnikowej. Psy ujadały niemiłosiernie
i rzucały się na bramę, która niebezpiecznie zafalowała pod
ich ciężarem. Miał wszystkiego dosyć, zwłaszcza że Ada, jak
gdyby nigdy nic, wstała o własnych siłach, otrzepała się
i wysysając krew z ręki powoli, ale pewnie ruszyła
do swojego domu. On jednak bał się poruszyć, bo obok
Heńka wyrosło dwóch innych mężczyzn, zwabionych
hałasem na ulicy, co w senne niedzielne popołudnie
stanowiło nie lada atrakcję.
— Co ten śmieć tu robi? — wyseplenił przez nieliczne
zęby chudy, ale bardzo krewki kurdupel, przypominający
jurnego kogucika. — Scelić mu?
— Zostaw ścierwo, widzisz, poszczał się ze strachu —
Heniek nie bez satysfakcji objawił tę wstydliwą prawdę
całemu światu, a jego dwaj towarzysze zarechotali
chrapliwie.
— Może spuścił się na widok twojej córki — nazbyt
dowcipnie wypowiedział się drugi z przybyłych mężczyzn,
co skłoniło Heńka do wymierzenia kolejnego kopniaka
usiłującemu podnieść się Mateuszowi, żeby sobie nie myślał.
Chłopak jednak w ostatniej chwili skulił się na tyle,
że trep z prawej nogi ojca Ady nie dosięgnął celu, tylko
poszybował wysoko w górę, natomiast jego brudna i bosa
stopa zawadziła o nos „gównojada pierdolonego”, jak
przeklinając wniebogłosy nazwał swoją ofiarę. Mateusz
chciał zapaść się pod ziemię, kiedy bezszelestnie, cofając się
spod bramy Antoniego, podjechał samochód. Z otwartych
drzwi kiwnęła do niego zapraszająco kobieca dłoń
z najdłuższymi paznokciami, jakie kiedykolwiek miał okazję
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ujrzeć. Nieco zdezorientowany uniósł się na łokciu, ale
wiedział, że za nic na świecie nie może wsiąść do auta
tajemniczej wybawicielki. Ta jednak sięgnęła po niego
pałąkowatą rączką parasolki i przyciągnęła za szyję tak
gwałtownie, że ten, nie mając sił protestować, wpadł do niej
na przednie siedzenie i z przerażeniem w oczach rozpoznał
Beatę. Błyskawicznie wcisnęła pedał gazu i ruszyła
z impetem. Mężczyźni wyskoczyli na jezdnię, ale nie było
dokładnie widać, co robią, bo za samochodem uniosła się
potężna chmura kurzu. Nagle usłyszała, że coś uderzyło
w tył jej samochodu, jakby ktoś trafił kamieniem.
— To mendy! — Beata w wielkim wzburzeniu zahamowała i wrzuciła wsteczny, jechała wprost na trzech
mężczyzn, którzy stali na jezdni i wygrażali w ich stronę.
Mateusz nie bez satysfakcji obserwował w bocznym
lusterku, jak w ostatniej chwili uskakują na bok. Beacie
jednak było mało, jechała dalej wstecznym, zapędzając ich
na chodnik. Przerażeni ratowali się wspinaczką po siatce, zza
której dochodziło ujadanie psów. Siatka zafalowała, kiedy
psy powtórnie zaczęły się na nią rzucać. Heniek z kolegami
zeskoczyli w popłochu, a jurny kogucik wił się z bólu,
co dało Beacie wystarczającą satysfakcję.
— To oduczy hołotę zaczepiać pieprzonych inteligentów
— powiedziała cała z siebie zadowolona, dodając jednocześnie gazu.
Mateusza wcisnęło w fotel, a po chwili wcisnęło go
jeszcze bardziej, bo poczuł na swoim udzie rękę Beaty.
— Coś ty, cholera, popuścił z wrażenia w spodnie?! —
spojrzała na niego z takim obrzydzeniem, że omal nie
zwymiotował. — Wypieprzaj mi z mojego samochodu,
śmierdziel jeden. — Zatrzymała się i nic nie mówiąc
poczekała, aż wysiądzie.
Mateusz zażenowany swoim wstydliwym położeniem
opuścił bez słowa samochód i stanął jak słup soli, nie
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wiedząc, co ze sobą począć. Po chwili jednak Beata zmieniła
zdanie, każąc mu tym razem usiąść z tyłu na workach
jutowych i nie odzywać się, aż dowiezie go do domu.
— Tu mieszkasz? — rzuciła okiem na kamienicę, kiedy
znaleźli się pod wskazanym przez Mateusza adresem. —
Bardzo tu malowniczo — dodała tonem turystki, zwiedza–
jącej egzotyczne miejsca, chociaż stąd do jej galerii i mieszka–
nia nie było znowu tak daleko, zaledwie parę przecznic.
— Dziękuję — wystękał wysiadając; nie obejrzał się
za siebie, zniknął w ciemnej bramie, kryjącej w gąszczu
napisów i rysunków historię niejednej znajomości, w których
nienawiść i chęć odwetu brała wyraźnie górę nad tanimi
sentymentami.
♦
Heniek podekscytowany wydarzeniami na ulicy wkroczył
energicznie do mieszkania. Rozpierała go duma. Oczekiwał
na słowa podziwu ze strony żony, bo córka, miał wrażenie,
jeszcze nie nauczyła się mówić, taka nierozgarnięta była, ale
jednak… córka, więc nie będzie taki jeden z drugim łap
po nią wyciągał. On — to co innego, ale innym od niej wara.
Zośka jednak pochłonięta Adą straciła czujność i nie
zauważyła oczekiwań męża, po którym wyraźnie było widać,
że zdarzyło się coś wyjątkowego i chce się tym podzielić.
Przywykła już, nie bez zadowolenia, że od kilku dni chodzi
ponury jak chmura gradowa i stracił apetyt, ale za to daje jej
odetchnąć od obowiązków małżeńskich.
— Heniuś, gdzieś ty był tak długo? — wreszcie
mimochodem zapytała, nie patrząc jednak na męża.
— Musimy z Adą pojechać do szpitala, pies ją pogryzł, a ty
— odwróciła się co prawda w jego stronę, ale nawet na niego
nie spojrzała — ciągle łazisz i łazisz po tej ulicy, a jak jesteś
potrzebny, to nigdy cię nie ma.
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— I widzisz, jak się mylisz, widzisz, jak się mylisz, czy
baby to wszystkie takie głupie? Czy tylko ciebie Bóg stworzył
taką na moje utrapienie? — Złożył ręce i wzniósł oczy
do Świętej Rodziny nad tapczanem. — Przecież wyrwałem
Adę z łap tego gównojada, co to kręci się wokół tej młodej
suki z naprzeciwka.
— Heniuś, sama zgodziłam się, żeby pan Mateusz zabrał
Adę do lunaparku. Ona jeszcze nigdy tam nie była, a on taki
dobry… Ty nigdy nie masz dla niej czasu.
— Milcz, bo ci… — zawiesił nad nią swoją pięść (Ada
ukryła się za łóżkiem), ale tak naprawdę nie chciał dzisiaj jej
karcić, wystarczyło mu, że przyłożył temu paniczykowi, jak
trzeba. — Szykuj kolację, usiądziemy dzisiaj przy stole, jak
rodzina, niech inni patrzą i biorą z nas przykład, bo inaczej
świat na psy zejdzie. — Rozparł się wygodnie na krześle
i przyciągnął ku sobie Zośkę. Rękę bezpardonowo wepchnął
jej za dekolt. — Oj, cipuś, tobie to tylko figle w głowie.
Ale ledwo to zrobił, coś strzyknęło mu w krzyżu i z bólu
znieruchomiał. Kiedy ból trochę zelżał, Heniek otworzył oczy
i ujrzał nad sobą pochyloną Zośkę, ale to nie była jego
potulna żona, tylko obca, zimna kobieta. Nie dostrzegł w jej
oczach śladu współczucia i troski, z jaką zawsze się do niego
odnosiła, tylko… — sam już nie wiedział, co to było,
bo zalała go kolejna fala bólu. Zośka oswobodziła się z jego
rąk i usiadła naprzeciwko, nie mogąc uwierzyć swojemu
szczęściu, że znowu poszło tak łatwo. Nie wiedziała,
dlaczego ostatnio tak się działo, ale wyraźnie czuła nad sobą
czyjąś opiekę. Uśmiechnęła się, patrząc łagodnie przez okno.
Z drzew rosnących przy ulicy zaczęły lecieć pierwsze liście
i mimo że nadchodziła jesień, za którą nigdy nie przepadała,
bo krótkie dni i zimno zatrzymywały Heńka na dłużej
w domu, tym razem miała nadzieję, że będzie inaczej.
— No, przeszło — odetchnął z ulgą, ale wyraz cierpienia
pozostawił wyraźny ślad na jego twarzy.
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Wyciągnął dłonie przed siebie, żeby skontrolować, czy za
mocno nie drżą — zawsze tak robił, kiedy coś mu dolegało.
Jeżeli test wypadał pomyślnie, uspokajał się. Teraz jednak nie
był pewny wyniku.
— Zośka, spójrz, prawa ręka chyba za mocno mi lata —
podsunął jej pod nos obie dłonie.
— Lepiej byś sobie paznokcie wyczyścił.
Heniek popatrzył na nią podejrzliwie, bo nie wiedział,
czy przypadkiem sobie z niego nie kpi, a tego by dzisiaj nie
zniósł, ale z drugiej strony był jej wdzięczny za ten pomysł,
bo czyszczenie paznokci zawsze działało na niego kojąco.
Wyjął z kieszeni stary scyzoryk i zaczął od lewego kciuka.
Ada wyszła z kąta i przypadła do matki. Zośka już
spokojnie obejrzała ranę. Zaprowadziła córkę do wiadra
i kazała jej nasikać sobie na rękę — to był stary niezawodny
sposób na dezynfekcję. Adzie ciekły łzy po policzkach, ale
ani razu głośno nie zapłakała. Mieszały się z moczem
i skapywały do wiadra. Potem Zośka zamoczyła kawałek
bawełnianego gałgana i owinęła nim rękę córki.
— Nie sadzaj jej przy stole — Heniek uprzedził zamiar
żony, która właśnie popchnęła dziewczynkę w jego stronę.
— Chociaż byś zobaczył, jak to nieładnie wygląda.
Heniek nawet nie spojrzał na córkę, był tak pochłonięty
czyszczeniem paznokci, z których słynął na całą okolicę.
Musiały być długie i mocne. Potrafił nimi nawet piwo
otworzyć. Właśnie dmuchnął w jeden, żeby pozbyć się
świeżo wydłubanej woskowiny z ucha. Potem obejrzał
dokładnie, czy nie została żadna drobinka, ale zadowolony
z przeprowadzonej lustracji, postanowił nie trzymać żony
dłużej w niepewności, niech i ona ma coś od życia, i podzielić
się z nią dobrą nowiną.
— Po pierwsze, jakbyś chciała wiedzieć, to nie byle
kundle pogryzły Adę, tylko rodowodowe rottweilery.
Zawsze czujne i gotowe do obrony!
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— Heniuś, do jakiej obrony, przed dzieckiem? Spójrz na
Adę, czy ona mogłaby zrobić komuś jakąś krzywdę? Ona
tylko szła, a one rzuciły się na nią jak wściekłe bestie, kiedyś
było na naszej ulicy znacznie bezpieczniej, a teraz
nasprowadzali się tu jacyś… — Zośka czuła, że dzisiaj może
powiedzieć Heńkowi znacznie więcej, zupełnie jak kiedyś,
na początku…
— Ale ten to porządny chłop jest! — cmoknął
z uznaniem. — Jak zajechał i usłyszał od starej Stasiakowej,
jak jego pieski narozrabiały, to od razu postawił nam
po piwie, jeszcze zimne było. Ty wiesz, że on w bagażniku
ma lodówkę? Równy chłop z niego i jeszcze obiecał pracę
przy budowie…
— Ale Ada… — Zośka próbowała mu przerwać.
— Ada, Ada, zawsze tylko Ada! — udawał oburzenie. —
Przecież ty beze mnie dawno byś zginęła. — Bawił się
zatroskaniem Zośki o córkę. — Psy były szczepione,
Stasiakowa też to potwierdza, a wiesz, że ona wie najlepiej.
Zresztą Dzidek by jej nie darował, jakby coś pokręciła.
— A co ma ten moczymorda do tego? — zdziwiła się.
— Bo jego też pogryzły. Mądre psiaki, jak one wiedzą,
co człowiek jest wart! Ode mnie trzymały się z daleka. Ale jak
Dzidek spieprzał z tej siatki, szkoda żeś tego nie widziała —
zaczął się śmiać. — Najpierw wisiał jak małpa, a potem
skakał… — Heniek, żeby Zośka lepiej to zrozumiała, chciał
pokazać, co robił Dzidek i jak pogryzł go pies, i jak
wyskoczyła Stasiakowa, która najpierw chciała ich przegonić
z tej siatki, bo myślała, że złodzieje przyszli, a ona
do pilnowania się najęła. Ale, jak tylko się uniósł,
natychmiast odezwał się ból w krzyżu, więc opadł
z powrotem na krzesło i więcej nie wstawał.
— A coś ty robił na tej siatce, w biały dzień?
— Ja, nic, ja przechodziłem jak Ada. Przecież sama
mówiłaś, że ona tylko szła ulicą. Ale co się tak czepiasz?
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Człowiek chciał taką rozbawić, a ona z tym nosem na kwintę
i ciągle jakaś niezadowolona. Ciebie to diabeł by nie
zadowolił… — Zmęczenie dawało o sobie znać i Zośka, nie
chcąc przeciągać struny, zakręciła się szybko wokół kolacji.
Po raz pierwszy usiedli razem do stołu. Ada rozglądała
się czujnie, bacznie śledziła każdy ruch ojca i jednocześnie
śmiała się z jego grubiańskich żartów, aż jedzenie, wcześniej
starannie upychane w buzi, wypadało jej obok talerza. Wtedy
Heniek milkł i patrzył wyczekująco na żonę, aż sprzątnie mu
to sprzed oczu. Po kolacji położył się i nie wstał nawet wtedy,
gdy w drzwiach pojawili się Jędruś z Dzidkiem. Odeszli
z kwitkiem.
— Widzisz, jaki ze mnie porządny chłop, nie to, co te
obiboki. — Zaraz po tych słowach pocałował Zośkę tak, jak
to robią na filmach, długo i namiętnie, bez obleśnego
obśliniania i cmokania.
Potem zostawił ją oniemiałą. Nie mówiąc już ani słowa,
odwrócił się do ściany i usnął, od czasu do czasu
pochrapując.
♦
Drażniłam go jak lwa w klatce. Kłułam jego męską próżność,
szydziłam z jego wyglądu i sytuacji, a potem wabiłam, uchylając
coraz odważniej poły szlafroka. Zaglądałam mu w oczy,
przypadkiem ocierałam się o niego i wygadywałam plugastwa,
których z pewnością wstydziłaby się najpodlejsza meliniarska
kurwa, a kiedy próbował mnie pochwycić, wymykałam się w stronę
domu. Zatrzymał się na progu i chciał odejść, pukając się na mój
widok w czoło. Ach ci mężczyźni, są tacy naiwni, on się pukał
w czoło, pokazując, że jestem stuknięta w chwili, kiedy w ogień by
skoczył za tym, czego jeszcze dokładnie nie obejrzał. Chwyciłam go
za szelki i strzeliłam z całej siły, wymyślając mu od najgorszych.
Chciał mnie uderzyć! Wreszcie! Wtedy przyciągnęłam go za rękę
do siebie i prosiłam, żeby bił i nie żałował razów. Klęknęłam przed
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nim i prosiłam dalej. W końcu uderzył raz i drugi, poczułam,
że żyję. Chwycił mnie za włosy i zatargał na górę do sypialni.
Zawładnął mną. Był taki silny. Pieszczę każdy siniak, który mi
zostawił, bo zaświadcza, że tym razem to nie był sen. Wymknął się
jak dzieciak, taki onieśmielony, jakby całą swoją męskość złożył
u moich stóp. Najchętniej zamknęłabym go w butelce jak dżina
i wypuszczała, kiedy miałabym na to ochotę. Z obrzydzeniem
myślę, że będę musiała kontaktować się ze światem, że cokolwiek
będę musiała…
♦
Na ulicy Różanej ponownie pojawił się granatowy passat.
Chwilę trwało, nim wysiadła z niego para policjantów.
Przybylakowa zmrużyła oczy przed ostrymi promieniami
słońca, z dnia na dzień coraz niżej zawieszonego nad
horyzontem. Kiedy przeszli kilka kroków wzdłuż ogrodzenia
Wejmanów, natychmiast rozległo się ujadanie okolicznych
psów. Jeden, taki mały, niepozorny, rudy kundel doskoczył
do kobiety i zaczął ją obszczekiwać. W pierwszym odruchu
chciała zbliżyć do niego rękę, ale zdanie: „Chodź, nie bój się”
zamarło jej na ustach, a rękę musiała szybko cofnąć.
— Co za wściekłe bydlę — najchętniej wyjęłaby służbową
broń i odstrzeliła go. Poczuła się bezradna.
— To sssu, sssuka — sierżant Gajda z zainteresowaniem
przyglądał się swojej przełożonej.
— Co tak stoisz, zrób coś! — warknęła do niego, bo pies
nadal skakał i obszczekiwał ją. — Uspokój się, pieseczku —
rozłożyła ręce — nic ci nie zrobię — starała się przekonać go
za wszelką cenę do bardziej pokojowego zachowania.
— Sssspierdalaj — wysyczał mężczyzna do kundla i…
podziałało, pies aż przysiadł z wrażenia. — Sieee ma talent
pe, pe, pedagogiczny. Do każdego trzeba mówić tak, żeby
zro, zrozumiał.
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— Dzię, dzię, dziękuję za pouczającą lekcję —
Przybylakowa nie potrafiła ukryć irytacji.
— To było wredne — zdobył się na ogromny wysiłek,
żeby wszystko powiedzieć bez jednego zająknięcia.
— Przepraszam — zrobiło się jej głupio.
Postali przy bramie Wejmanów, ale z domu dochodziło
jedynie szczekanie psa. Rozejrzeli się po ulicy. Oprócz
robotników ładujących gruz po drugiej stronie, nikogo nie
zauważyli.
— Co robimy? Czekamy? — Przybylakowa głośno się
zastanawiała.
— Może zapalimy świeczkę i się po, po, pomodlimy —
zasugerował sierżant, zainspirowany widokiem małego
znicza palącego się pod furtką
W tym momencie pies, który do tej pory cicho siedział
na chodniku, wstał i wbiegł na opuszczoną posesję, obok
Wejmanów. Policjanci bez słowa poszli za nim, jakby
instynktownie wiedzieli, że to leży w ich interesie, chociaż
wysokie chwasty, bujnie panoszące się już na początku, znie–
chęcały do zapuszczania się w głąb działki. Pies jednak
wracał, kręcił się koło nich i z powrotem ginął wśród nieu–
przątniętych cegieł, desek, nadpalonych belek stropowych,
resztek papy i śmieci zwiezionych chyba z całej okolicy,
mimo koślawego, odręcznego napisu na parkanie: „Zakaz
wyrzucania śmieci. Teren prywatny.” Pośrodku znajdowało
się miejsce na ognisko, a wokół dużo porozrzucanych
puszek, potłuczonych butelek, plastikowych opakowań po
musztardzie i keczupie i wszędobylskie pierze, wskazujące
na spory udział ptactwa domowego w menu tutejszych
spotkań. Na samym końcu straszył, tradycyjny element
architektoniczny na tej ulicy, ciąg drewnianych komórek,
który łączył się wspólnym dachem z szopą Wejmanów.
— A co to za kurnik? — Przybylakowa nie mogła
uwierzyć, że nowi mieszkańcy zostawili sobie coś tak
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szkaradnego u siebie. — Od strony ogrodu tego nie
widziałam.
Rzeczywiście od strony ogrodu ów „kurnik”, jak go sama
nazwała, porośnięty był przepięknym starym krzewem
pnącej róży. Pies niespokojnie kręcił się wkoło nich i cicho
popiskiwał.
— Ciii — Gajda wyłowił jakiś przytłumiony dźwięk.
I Przybylakowa, i rudy kundel wstrzymali oddechy.
— A to skąd? — spojrzała uważnie na młodszego kolegę.
— Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje
wolność i dziewczyna młoda… — sierżant zaśpiewał w rytm
muzyki disco, nie zająknąwszy się ani odrobinę. — Pani tego
nie zna? Och! Wojsko! To były czasy — westchnął
do własnych wspomnień.
Widać było, że nogi same rwą mu się do tańca, więc żeby
nie urazić jego preferencji muzycznych, Przybylakowa
skupiła się jedynie na niestosowności dźwięków
do okoliczności, które ich tutaj sprowadziły, i sierżant Gajda,
jak na rozkaz, zamilkł, żeby po chwili jąkać się jeszcze
bardziej niż zwykle. Wreszcie zdenerwowany wskazał
na szopę, kryjącą się wstydliwie za ścianą pnących róż, jako
na potencjalne źródło nietaktownej muzyki.
Bez problemów przeszli przez zniszczoną w tym miejscu
siatkę, a po wydeptanych śladach było widać, że ktoś
wielokrotnie pokonywał tędy drogę do „kurnika”. Pies
również przeskoczył, dotrzymując im kroku.
— Stop — szepnął Gajda i zatrzymał kobietę. — Tam ktoś
jest — wskazał na plamę czerwieni w chwastowisku
i odruchowo sięgnął po broń.
Kobieta wybuchnęła śmiechem.
— Do krasnala będziesz strzelał?
Speszony nie odezwał się, wyminął „groźnego” strażnika
i nagle oboje znaleźli się w innym świecie. Weszli tu
od zagraconego jeszcze zaplecza, ale między nim a domem
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królował równiutko przycięty trawnik ze zgrabną,
drewnianą altaną. Wszędzie było dużo nowych nasadzeń,
wokół nich wiły się żwirowe alejki, schodzące się przy
łukowato wygiętym mostku nad okazałym oczkiem
wodnym.
— Żyć, nie umierać — policjantka przeciągnęła się,
próbując sobie wyobrazić, jak by to było, gdyby ona tu
mieszkała.
Wkoło panował spokój, można by pomyśleć, że w takim
miejscu wszyscy powinni być szczęśliwi. Raj na ziemi. Nie
szczędzono tu pieniędzy i wysiłku. Choć to idiotyczne w tej
sytuacji, poczuła ukłucie zazdrości, mając jednocześnie
w zanadrzu wstydliwą satysfakcję, że ulubieńcy bogów
również odchodzą.
Wyłamany zamek i lekko uchylone drzwi szopy zdwoiły
czujność sierżanta Gajdy. Usłyszeli jakieś postękiwania
w rytm muzyki. Pani inspektor uchyliła drzwi jeszcze
bardziej i ostrożnie zajrzała do środka. Oniemiała z wrażenia.
Ojciec Ady, co dotarło do niej dopiero po chwili, że to on, stał
do niej tyłem i podrygiwał miarowo, udając gwiazdę
discopolo. Tak był zajęty podziwianiem się w lustrze, że
niczego nie zauważył. Otworzyła drzwi szerzej, wpuszczając
więcej światła, i dopiero wtedy, na jej widok mężczyźnie
ze zdumienia wypadł z ręki grzebień, którym przed
momentem starannie przyczesywał swoje bujne włosy.
Kiedy weszła do środka, ujrzała mnóstwo plakatów
z kobietami, cichymi świadkami talentu Heńka,
w karkołomnych pozach z dodatkiem męskich rekwizytów:
jedna z bronią wycelowaną do szarżującego nosorożca,
druga z piłą przy ścinaniu drzewa, następna z kilofem
na przodku w kopalni, kolejna wiszącą na murze z kielnią…
a każda seksbomba lśniła od smaru i potu, spod czego
uwodzicielsko bieliło się to i owo. Było w tym coś tak
przekomicznego, że pani inspektor musiała czym prędzej
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wyjść, aby nie popłakać się ze śmiechu, wstawiając w drzwi
zdezorientowanego sierżanta, co o tyle miało głęboki sens,
że obu mężczyzn łączyły te same upodobania muzyczne.
Niestety, Gajda nie od razu połapał się, o co chodzi, i sytuację
uznał za groźną.
— Rrrą, rączki do, do do góry — wyjąkał, zerkając
w stronę drzwi, za którymi zniknęła Przybylakowa,
w oczekiwaniu na wybawienie.
Trzymał na muszce Heńka, który zastygł w pochyleniu,
bo właśnie chował grzebień, a teraz bał się poruszyć. Był
równie zaskoczony wtargnięciem obcych do swojego tajnego
królestwa, co młody policjant, usiłujący zrozumieć, dlaczego
stoi tu z bronią. Dopiero, kiedy ponownie pojawiła się
inspektor Przybylak, której udało się przybrać surowy wyraz
twarzy, mężczyźni odetchnęli, poczuli się zwolnieni
z odpowiedzialności za to, co dalej. Weszła, żeby wyłączyć
muzykę, a ruchem ręki nakazała koledze schowanie broni.
Problem jednak polegał na tym, że tych odtwarzaczy CD
i DVD stało tu bardzo dużo, jakby połowę bliższej i dalszej
okolicy ktoś oczyścił ze sprzętu RTV, i trudno było się
z początku zorientować, który przycisk byłby właściwy.
Heniek, jakby odgadując intencję kobiety, wyłączył
urządzenie.
— Dziękuję — Przybylakowa z uznaniem pokiwała
głową — niezły komis.
— Tooo — Heniek zatoczył łuk ręką — too nie moje.
— To, tooo czyja to ko, ko, kolekcja? — wtrącił się Gajda.
— Żeby pan widział, co ludzie na śmieci wyrzucają…
— I to ma być wysypisko śmieci? — Przybylakowa nie
traciła poczucia humoru, za to Heniek przestępował z nogi
na nogę, jakby chodził po rozżarzonych węglach.
— Nie słyszała pani, że pieniądze leżą na ulicy?
— Ale za to słyszałam o serii kradzieży na tym nowo
wybudowanym osiedlu za rzeką. Może wyjdziemy na zew–
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nątrz i porozmawiamy? — zaproponowała życzliwym
tonem.
Nie musiała tego dwa razy powtarzać — Heniek nad
wyraz chętnie zapragnął opuścić swoją przytulną jaskinię.
I to było podejrzane — policyjny nos po raz kolejny w jej
karierze nie zawiódł, a w połączeniu z psim węchem dał
w tym wypadku rewelacyjne rezultaty. Zatrzymała się.
Kundel z wielkim zaangażowaniem wyciągał z kąta
i tarmosił, jakby chciał rozerwać na strzępy, kolorowe,
damskie fatałaszki.
— A to co? — Przybylakowa schyliła się, żeby sięgnąć
po brokatową bluzkę i spódnicę. — Pan Fetyszysta? —
spojrzała na niego podejrzliwie.
Heniek zrobił się czerwony jak dorodny burak i ze złości
zamierzył się na psa
kopniakiem. Pies cicho pisnął
i odskoczył, ale nie z powodu ludzkiej nieżyczliwości tylko
kawałka ostrza, o który musiał zawadzić i lekko się
skaleczyć.
— Jak Boooga kocham, żeee sezam — Gajda patrzył jak
urzeczony na nóż, nóż, który idealnie pasował do opisu
świadków; był chyba jedyną rzecz, która według zeznań
rodziny zginęła tamtej nocy. — Dzwooonię po chłopaków.
Masz u mnie największego schaaaboszczaka pod słońcem —
spojrzał na psa z uznaniem, a pies, jakby zrozumiał, o co
chodzi, bo oblizał się od ucha do ucha i w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku zaczął biegać między parą policjantów, domagając się kolejnych słów uznania.
Przybylakowa po raz pierwszy spojrzała na rudego
kundla z niekłamaną sympatią, czego o Heńku z pewnością
powiedzieć się nie dało, ale nie opierał się, kiedy wyprowa–
dzała go z szopy i posadziła w altanie.
Ten nóż był jej trochę nie na rękę. Miała zamknąć sprawę,
a tak… Kto wie? Nie była na to przygotowana. Nie da się
ukryć, że przez psa sprawa wymknęła się spod kontroli.
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Właśnie leżał koło jej nóg i wygrzewał się w jesiennym
słońcu. Miała wrażenie, że się uśmiecha.
— To chyba nie moja sprawa, ale czy macie nakaz? —
pierwszy odezwał się Heniek, przerywając krępujące
milczenie.
Przybylakowa od lat stosowała tę samą taktykę —
czekała, aż rozmówca odezwie się pierwszy. Według niej
wtedy stawał się bardziej rozmowny — gubiło go
przekonanie, że ma nad wszystkim kontrolę.
— Nikogo nie ma w domu? — Przybylakowa
odpowiedziała pytaniem na pytanie, wystawiając twarz
do słońca.
— Mnie tam za szpiegowanie nie płacą — wzruszył
ramionami.
— Po co takie mocne słowa, panie Henryku — niemal
przyjaźnie zwróciła się do niego, czym na krótko zdobyła
sobie jego przychylność.
— Kręcą się tutaj różni, ja o nazwiska nie pytam. Same
świrusy, myślą, że jak mają pieniądze, to mogą człowiekiem
pomiatać, a zachowują się… — machnął ręką na znak, że
szkoda gadać. — Ten obok chodzi po domu nago, z kutasem
na wierzchu, na firanki mu szkoda! I gania po mieszkaniu
jakieś gołe baby. Kiedyś to była spokojna okolica, kiedy tacy
jak on nie zaczęli się tu sprowadzać.
— Nie lubi pan obcych?
— Kiedyś chciałem poczęstować tego tu Wejmana
wódką, bo jak raz imieniny miałem, to odmówił, bo nie pije,
a wódą od niego jedzie na kilometr. Gdyby nie żona,
to pewnie skończyłby na śmietniku.
— A pani Justyna? — Kobieta przyjrzała mu się uważniej.
Odnotowała nerwowe drżenie na jego twarzy w okolicach
prawego kącika ust.
— To święta kobieta była. Bo wie pani, ja to się do niej jak
do Matki Boskiej teraz modlę. — Na te słowa Przybylakowa,
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mająca na świeżo przed oczami „galerię” Heńka, nie
wytrzymała i musiała się odwrócić, żeby opanować kolejny
wybuch śmiechu. — A teraz — ciągnął dalej — jak jej nie ma,
to pochwalić za dobrą robotę nie ma komu. Wejman to nawet
na „dzień dobry” nie odpowie, jego córka udaje, że nie widzi,
a przecież człowiek swój honor ma i nie może tak dawać sobą
pomiatać. — Co chwilę nerwowo spoglądał, raz w stronę
bramy, a raz w stronę szopy, z której dochodziło tym razem
podśpiewywanie sierżanta. — Ale najgorszy to ten jej gach,
jak mnie widzi, to z oczami gdzieś w bok ucieka, jakby coś
na sumieniu miał… i pani Justyna też za nim nie przepadała,
a on wodził za nią tym chorym spojrzeniem. Przede mną nic
się nie ukryje. I jakby mało mu było, to za moją Adą się
ugania, że też na takich kary nie ma. Wie pani, jak człowiek
na to patrzy, to czasami tak ręka świerzbi…
— Przejdźmy do faktów — przerwała mu — niech pan
mi jeszcze raz powie, gdzie pan spędził noc, kiedy zginęła
pani Wejman?
— Jak to gdzie? W domu! Porządni ludzie o tej porze
siedzą w domu.
— Czy nie zauważył pan czegoś niepokojącego. Przecież
pan tu wszystkich i wszystko bardzo dobrze zna, każdą
ścieżkę, wchodzi pan i wychodzi, kiedy chce. Może słyszał
pan jakąś kłótnię, może groził ktoś pani Wejman? Może
groził nożem?
— No wie pani — w pierwszym momencie żachnął się,
bo najwyraźniej poczuł się dotknięty taką sugestią, ale
pokusa powiedzenia wszystkiego o Wejmanach była zbyt
duża. — Tu wszyscy w domu się kłócą, ale ja tam w cudze
sprawy się nie mieszam, spokojnie sobie pracuję w ogrodzie
i… nikomu nie wadzę — ostatnie słowa wypowiedział
niepewnie. Następnie poderwał się błyskawicznie, jakby
przed nosem przemaszerowała mu armia włochatych
pająków, i sięgnął po grabie, które stały oparte o altanę.
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Inspektor Przybylak na końcu zorientowała się, że stanęli
za nią matka i mąż Justyny. Starsza pani, poruszona tym,
co przed chwilą mówił Heniek, rzuciła się na niego jak
rozszalała burza.
— Ty, ty tu pracujesz?! — Zdzieliła go torebką po głowie.
— Nawet nie wiesz, co to słowo znaczy! — Tak ją to
wyczerpało, że musiała na chwilę usiąść, żeby wyrównać
oddech.
Heniek próbował ratować się ucieczką do szopy, ale na
jego drodze wyrósł sierżant Gajda.
— A pan — spojrzała pytająco na policjanta, wyższego
o głowę od Heńka. — Co policja tu właściwie robi? Ma pan
nakaz?
— Wie pani, ile grozi za paserstwo? — zaatakowany
Gajda w obronie męskiej godności ani razu się nie zająknął.
— Paserstwo, panu chyba kompletnie odbiło. —
Poszukała wsparcia w Marku, ale on zachowywał się tak,
jakby to, czego właśnie byli świadkami, nic a nic go nie
obchodziło — stał i spokojnie dopalał papierosa.
— Proszę się uspokoić — Przybylakowa podniosła się
z krzesła. —Przepraszamy, że tak bez pytania, ale
zapewniam panią, że było warto. Proszę zobaczyć, co tu
zastaliśmy — otworzyła przed nią szeroko drzwi szopy.
Starsza pani z początku niepewnie, jakby mieszkał tam
mityczny smok i zaraz miał zionąć ogniem, ale wreszcie
weszła do środka i oniemiała. A potem wyleciała stamtąd —
jak z procy.
— Ty, zboczeńcu, to dlatego nie chciałeś tego wyburzyć?!
Pod moim nosem, takie rzeczy?! — Cała aż gotowała się
z oburzenia i zaczęła Heńka okładać torebką. — Wynoś się
stąd, natychmiast!
— Wyprowadź go i odczytaj mu jego prawa — zwróciła
się do Gajdy, który razem z Heńkiem chętnie opuścił to
niegościnne miejsce.
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Chylewska po chwili na tyle ochłonęła, że usiadła
spokojnie i zaczęła się żalić:
— Na szczęście moja córka tuż przed śmiercią, wie pani,
czasem dzieci w ogóle się nie uczą, a ona jednak nabrała
rozumu, świeć Panie na jej duszą... — Przeżegnała się,
wznosząc oczy ku niebu. — No, lepiej późno niż wcale,
i kazała wynosić się temu nierobowi. Przypominam, że jest
pan zwolniony! — poderwała się i krzyknęła za Heńkiem. —
I nie ma pan tu czego szukać!
— Proszę to nam zostawić, już my się nim zajmiemy. Ale
tej szopy proszę nie ruszać. Musi przyjechać specjalna ekipa
i ją uprzątnąć, a potem najlepiej będzie to rozebrać.
— I bardzo dobrze, bardzo dobrze, w końcu zapanuje tu
porządek. — Matka Justyny usiadła z powrotem, ale zaraz
wstała, jakby dokądś bardzo zaczęło jej się spieszyć. —
Rozumiem, że do mnie państwo już nic więcej nie macie?
Żadnych nowych rewelacji? — spojrzała groźnie na
policjantkę i, nie czekając na odpowiedź, skierowała się
w stronę domu. — A to co za przybłęda? — dopiero teraz
zauważyła kundla. — Jedno psisko w domu wystarczy, won
stąd! — I zamiast Heńka pogoniła z ogrodu sukę– przybłędę,
w czym wtórował jej skomlący i drapiący w drzwi Bolek.
Wszyscy patrzyli ze zdumieniem na starszą panią,
cieszącą się niezwykłym posłuchem nie tylko wśród ludzi.
— No proszę, jak to policja na coś się przydaje —
odezwał się milczący do tej pory Marek. — Dorabiacie
sprzątaniem po godzinach?
— Pan zajrzy, jakie kukułcze jajo sąsiad podrzucił, chyba,
że ten komis to pańska robota? Wtedy pożałuje pan, że nie
posprzątał przed nami.
Marek stanął na progu i gwizdnął z uznaniem.
— Odkąd się tu sprowadziliśmy, zastanawiałem się, skąd
pod bramą opakowania po sprzęcie elektronicznym, a tu pod
nosem szedł taki interes. — Pokiwał głową na znak
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najwyższego zdumienia. — Wie pani, to były takie dwie
opuszczone działki obok siebie, tylko tu — wskazał na swój
ogród — nie było prawie w ogóle śmieci, jakby bali się
przychodzić… Czy ja wiem, dlaczego? — zamyślił się. — Tak
czy tak wszystkie łazęgi czuły się tu jak u siebie. My byliśmy
intruzami, a oni jak te koty — nadal chodzili własnymi
ścieżkami i z powodu naszego wtargnięcia na ten teren nie
zamierzali zmieniać przyzwyczajeń. To jak druga natura —
uśmiechnął się ciepło.
— Naprawdę nigdy pan tu nie był? — policjantka nie
mogła uwierzyć.
— W domu nawet wszędzie nie byłem. — Ponownie się
zastanowił i nerwowo podrapał za uchem. — Pani nie
uwierzy, ale jeszcze nigdy nie wszedłem na strych i w ogóle
uważam, że ten dom jest na wyrost. Człowiek aż tyle do
życia nie potrzebuje.
Pani inspektor z każdą minutą nabierała do niego więcej
sympatii. Ona, gdyby miała takiego męża, z pewnością
szybko by nie umarła — w tej chwili była o tym tak
przekonana, że dopiero na łożu tortur może zmieniłaby
swoje stanowisko.
— Musimy pana jeszcze raz przesłuchać. Znaleźliśmy
nóż… — dodała, jakby chciała się usprawiedliwić. — Czy
jutro o dziesiątej na komisariacie nie będzie za wcześnie?
— Jeżeli tylko spotkam tam panią…
— Proszę pożegnać ode mnie teściową i przeprosić
za najście.
Odprowadził ją do bramy, gdzie czekał na nią Gajda.
Nerwowo przestępował z nogi na nogę i palił papierosa.
Heniek siedział z tyłu w samochodzie. Wkoło zebrało się
kilkoro gapiów. Dzidek próbował zagadywać policjanta, ale
Gajda odwrócił się i nie reagował. Trwało to trochę za długo,
więc wszyscy rozeszli się, pukając na pożegnanie w szybę
samochodu.
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Po drugiej stronie ulicy wracała do domu Zośka, ciągnąc
na wózku stertę makulatury, siatki z puszkami i butelkami.
Obok podążała Ada, która od czasu do czasu sięgała
po skrawek spódnicy matki, żeby wytrzeć nos.
Przybylakowa od razu je zauważyła. Przestała nawet
słuchać, co mówi do niej mąż Justyny.
— Ducha pani zobaczyła? — mężczyzna dostrzegł
dziwną zmianę na jej twarzy i powiódł wzrokiem za jej
spojrzeniem.
— Pierwszy raz widzę, żeby kobieta z tym wózkiem…
— Ta strona feminizmu wam nie odpowiada? — Marek
z udawanym politowaniem pokiwał głową. — Wam się
wydaje, że mężczyźni to mają łatwe życie, albo są prezesami,
albo stróżami prawa, a to ciężki kawałek chleba być
po prostu mężczyzną.
— Zwłaszcza takim przy żonie — za późno ugryzła się
w język i chyba poczerwieniała.
— To nic, nie potrzebuje pani przepraszać —
zakłopotanie policjantki rozbawiło go. — Ja też jestem
za pełnym równouprawnieniem.
Heniek na widok żony skrzywił się z niesmakiem.
Według niego znowu targała do domu nikomu niepotrzebne
książki i wystawiała go na pośmiewisko. Żeby chociaż coś
pożytecznego znosiła, ale ona — jak to baba — ciągle tylko
jakieś szmaty i makulatura. Dobrze, że Jędrek z Dzidkiem
sobie poszli. „Czyta, jakby coś z tego rozumiała” —
ponownie jego twarz zastygła w nieładnym grymasie.
Na szczęście każdej zimy, jak za bardzo nie zawilgotnieją,
przepuszcza je przez komin. Oszczędził tylko Biblię, którą
specjalnie położył na brzegu szafy — tam jest o tym,
że niewiasta ma słuchać męża, ale nigdy nie widział, żeby
jego żona specjalnie się tym interesowała.
Zośka szła przygarbiona, wyglądała na o wiele starszą,
wzrok miała wbity w ziemię i powolnym krokiem, noga
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za nogą, jak szkapa dorożkarska wiedziona instynktem,
bezbłędnie skręciła do domu, nie zaczepiając niczym
o wykrzywioną furtkę.
— Prostaczka! — mruknął pod nosem.
W tym momencie poczuł coś jak szturchnięcie w bok.
Było tak prawdziwe, że odparował kuksańca, przecinając
łokciem powietrze. Rozejrzał się, czy nie ma kogoś
w samochodzie, ale policjant nadal stał na zewnątrz i nawet
nie patrzył w jego stronę. Opuścił szybę w oknie, żeby złapać
tchu. Wtedy nadział się na wlepione w siebie ślepia rudego
kundla, który od jakiegoś czasu przyplątał się do Zośki. Suka
— pomyślał o żonie — pewnie go widziała i rzuciła jakieś
przekleństwo w jej stronę. Od pewnego czasu zauważył,
że już nie modli się do obrazu nad łóżkiem, tylko przesiaduje
wieczorami na strychu, bo stamtąd, jak mu powiedziała, ma
bliżej do Nieba, a przecież wystarczy na nią spojrzeć —
zhardziała, jakby raczej diabeł ją opętał.
— Co z nim robimy? — zapytał sierżant, kiedy
Przybylakowa stanęła obok.
— Bierzemy na komisariat i tam spiszemy zeznania. —
Zamilkła na chwilę, usiłując coś sobie przypomnieć. — Kiedy
przyjedzie ekipa do tej szopy? — spojrzała w głąb ulicy,
spodziewając się ujrzeć lada chwila wóz z komendy, ale
zamiast niego dostrzegła psa. Wydał jej się jakiś dziwny —
raz doskakiwał i ujadał jak wściekły, a teraz siedzi
nieruchomo, z oczami utkwionymi w jeden punkt, jakby
chciał kogoś zahipnotyzować, a właściwie nie kogoś, tylko ją.
Odruchowo spuściła głowę, żeby dopiero po chwili zdać
sobie sprawę, że zmusił ją do tego zwykły, bezpański
kundel. Była zła na siebie, za okazaną słabość, za kolejną
wpadkę tego dnia. Sama nie mogła pojąć, jak mogła
wygadywać do Marka takie głupstwa i jak ta szopa mogła jej
umknąć. Przeszukali cały dom, a o tym cholernym kurniku
nikt się nawet nie zająknął.
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— Jak bierzemy?! Ja zostaję! — zaprotestował Heniek,
którego twarz, jak księżyc w pełni, tkwiła w otwartym oknie.
— Daaj pan spokój, za, zaoszczędzisz pan na zelówkach.
— I przy, przy, przyyywieziecie mnie z powrotem? —
pytanie Heńka wyprzedziło jakąkolwiek myśl, która w ogóle
mogłaby zaświtać w jego głowie.
Jego pytanie zostało bez odpowiedzi — być może
Przybylakowa, pochłonięta psem po drugiej stronie ulicy,
naprawdę nic nie usłyszała, za to sierżant, zapominając
o męskiej solidarności, dosiadł się z tyłu, obok Heńka
i uderzył go, przypadkiem, łokciem w brzuch, a potem dla
pewności poprawił. Heniek skulił się jak skopany pies, ale
nawet nie jęknął — w obliczu siły szybciej by ucałował
karzącą dłoń, niż ją odgryzł. Wychowany na ulicy swój honor
miał i wiedział, komu należy się szacunek. Zmyliły go tylko
okulary sierżanta, tak nie pasujące do munduru.
— Co ta kobieta wyprawia? — sierżant rozejrzał się
za Przybylakową, która tkwiła jak wmurowana na ulicy i ani
w lewo, ani w prawo. — To jak, jedziemy?! — krzyknął
do niej, aż wreszcie ruszyła się i skierowała do samochodu.
— Z babami trzeba krótko — w głosie Heńka wyraźnie
było słychać uznanie dla Gajdy, co sierżant skrzętnie odnotował, odzyskując utraconą na chwilę męską godność.
♦
Kiedy zamykam oczy, jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa tylko
wtedy, kiedy mam zamknięte oczy. Już sama myśl, że mogę je
zamknąć, sprawia, że czuję się szczęśliwa. Wystarczy zamknąć
oczy… Nawet teraz, kiedy piszę, robię sobie chwilę przerwy i… jest
mi dobrze. Mogę wszystko, uwalniam się od ograniczeń, poznaję,
co to znaczy być sobą, nie czuć ciała ani żadnego przymusu.
Otwieram oczy — żałosna telenowela, zamykam — i oddycham
wolnością.
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Rano coraz częściej myślę o tym, żeby nie otwierać oczu —
zademonstrować swoje Ja, tylko ten chorobliwy przymus, że muszę.
Muszę jeść, muszę oddychać, muszę udawać orgazmy, uśmiechać
się, czuć litość, jak tresowany piesek, muszę rozumieć, że ciągle coś
muszę. Kiedy rodzi się człowiek, przymus każe ludziom się cieszyć,
a kiedy ktoś umiera — opłakiwać go. Cieszyć się, że ktoś podzieli
nasz los, nic nie wart? Cóż za cynizm! Gdyby było odwrotnie,
ustawiłaby się najdłuższa kolejka do nieba czy piekła, ziemia
w końcu odetchnęłaby z ulgą, bez nas!
Nigdy nie pamiętam dokładnie ludzi, ale prześladuje mnie
o nich takie ogólne wrażenie i ich oczy. Istny targ oczu: małe,
rozbiegane, mętne, szydercze, próżne, demoniczne, głupawe,
zagubione, lubieżne, złośliwe, ufne. Te oczy zbierają się coraz
częściej wokół mojego łóżka, krążą po domu, śledzą mnie, muszę się
ich pozbyć, muszę je zniszczyć. (...)
Mój Książę Ciemności dba o to, żeby życie tu i teraz było
znośne. Pojawia się nagle, nigdy nie wiem, kiedy, to trzyma mnie
w gotowości. Bawi się ze mną w kotka i myszkę. Zostawia znaki
i ulatnia się, ale kiedy zostaje, jest gwałtowny, namiętny. Czasami
przybywa w nocy, wyłania się z mroku i kipiąc z pożądania zabiera
mnie na dno piekła.
Od kilku dni nie ma po nim śladu, tęsknię, rozdrapując rany,
moje ciało krwawi.
♦
Na ciemnym uczelnianym korytarzu studenci stali w kilku
grupach w oczekiwaniu na swoje zajęcia. Od czasu do czasu
wybuchali śmiechem od uszczypliwych uwag tych bardziej
bezpośrednich i złośliwych kolegów. Środkiem przemykał
się starszy pan, nie rozglądał się na boki, jakby nie chciał być
przez kogokolwiek zauważonym. Nagle od jednej z grup
oderwał się młody mężczyzna i zaczął go gonić. Mateusz
zrównał swój krok z profesorem dopiero za rzędem szafek,
stojących przy schodach. Zaczął razem z nim pośpiesznie
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schodzić. Wreszcie profesor stanął, żeby wzrokiem
krótkowidza przyjrzeć się temu, kto zakłóca mu spokój.
— Aaa, to ty — mruknął beznamiętnie i ruszył dalej.
Mateusz zbiegł za nim po schodach, obaj zatrzymali się
przy drzwiach do toalety. Profesor spojrzał na chłopaka tak
sugestywnie, że nie musiał nawet mówić: „I tu też się ode
mnie nie odczepisz?”, ale młody człowiek najwyraźniej nie
zamierzał odchodzić.
— Dobrze, dobrze — rzekł nieco skonfundowany
profesor i wręczył Mateuszowi plik zakurzonych
skoroszytów, które taszczył z góry. — Poczekaj i popilnuj.
Mateusz stanął na straży. Kiedy upewnił się, że
na korytarzu nikt nie patrzy w jego stronę, zaczął przeglądać
materiały profesora. Ku zdumieniu odkrył, że ma w ręku
intymne zapiski osób w różnym wieku. Otworzył któryś
na chybił trafił i aż zaczerwienił się z wrażenia. Po piśmie
i budowie zdań byłby przysiągł, że to wyznania dziecka, ale
po opisie kilku partnerów jednego spotkania skłaniałby się
raczej ku członkini klubu seksu geriatrycznego. Cynizm
i skrupulatność w podawaniu szczegółowego instruktażu,
jak zaspokoić seksualne potrzeby starszych mężczyzn, były
jak dla niego — amatora wymyślnej gry wstępnej — co
najmniej zaskakujące. Zaczął szybko przerzucać kolejne
bruliony, wyłapywał pojedyncze frazy, ale to wystarczyło,
żeby wszystko, co do tej pory powiedziano o wzniosłych
uczuciach łączących dwoje ludzi, wystrzelić w kosmos
w opasłej księdze „Mity i legendy z życia Ziemian”.
— Hm, hm — Mateusz usłyszał nerwowe chrząknięcie.
Profesor stał tuż za nim z wyciągniętymi rękoma
w oczekiwaniu na oddanie zeszytów. — No, na dzisiaj
wystarczy, taką lekturę trzeba sobie umiejętnie dawkować.
Ale rzeczywiście — chrząknął powtórnie — jest tu więcej
prawdy o człowieku niż w rozprawach naukowych czy
literaturze. — Uśmiechnął się szelmowsko, uciekając gdzieś
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w bok ze wzrokiem. — Zawsze po to sięgam, kiedy mam
zamiar wydać o kimś pozytywną opinię, to dla mnie
bezcenna lektura, po niej już nie jestem taki skory
do mówienia dobrze, choćby o matce Teresie.
— Skąd pan to ma? — Mateusz nie mógł wyjść
ze zdumienia.
— Kolekcjonuję od lat: poluję, czasem one znajdują mnie
na ulicy, skupuję od wścibskich domowników, strażników
więziennych, wszystko na sprzedaż, ostatnio dostarczył mi
ktoś wyjątkowy rarytas — ekscytacja na krótko odebrała mu
głos — ze skupu makulatury. Ale ty z czymś do mnie
przychodzisz? — spojrzał pytająco na chłopaka. —
Zapraszam do gabinetu.
Dalszą drogę odbyli w milczeniu. Mateusz, który skupił
wzrok na zarośniętej szyi profesora, prowadził sam ze sobą
bogaty dialog, w którym pytania podsuwały coraz
dziwniejsze odpowiedzi. W końcu dotarli do pokoju
na końcu korytarza. Po otwarciu drzwi zalało ich światło,
unicestwiając myśli kłębiące się przed chwilą w głowie.
— Chciałbym umówić się jeszcze raz na egzamin
poprawkowy — zaczął Mateusz, któremu profesor wskazał
krzesło.
— A ja już myślałem, że stracił pan zamiłowanie do mojej
dyscypliny, dlatego zostawiłem panu to na przynętę — tu
puknął palcem kilka razy w bruliony.
— Przez chwilę straciłem głowę — Mateusz machnął
ręką, jakby odganiał natrętnego owada.
— To się zdarza. — Profesor w swoim pokoju odzyskiwał
młodzieńczy urok, nie był już tym strasznym dziaduniem
z wykładów czy korytarza, który opowiada mroczne
historyjki, tylko zadowolonym z życia dojrzałym mężczyzną.
— A więc jutro o 18.00 w moim gabinecie, jeżeli panu to
odpowiada, rzecz jasna. — Spojrzał uważnie na chłopaka,
oczekując, że ten zaraz wstanie i wyjdzie, ale nic z tego. —
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Coś jeszcze, panie… — zapomniał nazwiska, a właściwie
nigdy go nie znał.
— Świętosławski, Mateusz Świętosławski — przedstawił
się.
— Ach, tak… — rzekł profesor wyczekująco.
— Na jednym z ostatnich wykładów mówił pan profesor
o czynnikach, które utrudniają rozpoznanie przestępcy. —
Mateusz wiedział od poprzednich roczników, że jeżeli uda
mu się wyciągnąć profesora na pogawędkę, to egzamin
poprawkowy taki zainteresowany student ma w kieszeni.
— Czy wie pan, że ludzie nawet w pamiętnikach kłamią,
sami przed sobą? Lektura tego — po raz kolejny stuknął
w bruliony — to jak zdejmowanie kolejnych warstw tynku
i docieranie do surowego muru. — Profesor wstał, włożył
jedną rękę do kieszeni, a drugą uchylił nieco firankę. Patrzył
w dół, skąd dochodziły głosy robotników pracujących przy
budowie parkingu. — Przestępca, a zwłaszcza morderca
często sam dla siebie jest tajemnicą, mógł nigdy nie
podejrzewać siebie o zbrodnicze instynkty, a nawet więcej —
myśl o zbrodni jest mu cały czas wstrętna i obca i jeśli jej
w końcu dokona, stara się ten fakt wyprzeć ze świadomości.
A o tym, żeby na twarzy miał wypisane, co zrobił, to nie ma
co marzyć. Z drugiej strony, za niektórych nie dałbym
złamanego grosza, a okazują się porządnymi ludźmi. —
Opuścił firankę i zaczął krążyć po gabinecie, co
jednoznacznie zapowiadało dłuższy indywidualny wykład,
a profesor zżywał się za każdym razem ze swoim
pojedynczym
słuchaczem,
przypisując
mu
własne
zainteresowania i wiedzę. — Każdy człowiek coś ukrywa,
pan na pewno też. — Przyjrzał się Mateuszowi z uwagą,
aż chłopak spuścił wzrok. — Proszę się nie obawiać… Ach
tak, co też ja mówiłem… Dociekając prawdy, kręcimy się
w kółko, ba, nawet jej dotykamy, ale nie możemy uwierzyć,
że może być tak prosta i oczywista. „Zbyt banalne, żeby
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mogło być prawdziwe” — myślimy, a tak naprawdę brakuje
nam wyobraźni, żeby zaakceptować ów banał.
— To co skłania człowieka do zabójstwa? Przecież nie
z byle powodu…
— Wszystko. Człowiek natrafia na przeszkodę i usuwa ją.
Prawda, jakie to proste? Ale dlaczego uznał, że ktoś jest dla
niego tą przeszkodą, na to ktoś inny, tzw. zdrowo myślący,
mógłby już nigdy nie wpaść, i dlatego nauka musi mu
przyjść z pomocą, bo rozgrzesza, daje alibi, pozwala
oficjalnie źle myśleć o bliźnim, na co dziwnie pojmowane
poczucie przyzwoitości w naszym kraju ludziom zabrania.
Czy pan zauważył, że o wielu przestępcach po fakcie sąsiedzi
mówią jedynie dobrze, że to porządny człowiek, troskliwy
syn, pracowity, zawsze „dzień dobry” powie i pomoże, i…
jeszcze przeżegna się przed „robotą”. Jak przychodzi mówić
o ludziach, których znamy — to tylko pozytywnie,
a przestępcy biorą się chyba z innej planety. — Wykonał ruch
głową, jakby uwierał go kołnierzyk, który już wcześniej
w roztargnieniu poluzował razem z krawatem. — A jak pan
myśli, czy byłby pan zdolny do zbrodni? — profesor
zaskoczył Mateusza tak postawionym pytaniem.
— Nie... nie wiem — Mateusz wybąkał niepewnie.
Profesor był znany z tego, że w jego obecności i pod jego
przenikliwym spojrzeniem studenci tracili dobre samopo–
czucie, a w zamian stawali się winni czegokolwiek, ale taki
wystawiał rachunek za możliwość zdania egzaminu.
♦
Po wyjściu z łazienki zauważyłam, że On gdzieś tu jest.
Na schodach leżały źdźbła świeżo skoszonej trawy. Zajrzałam
do pokojów na piętrze, a potem poszłam na dół. Stał w kuchni
i patrzył przez okno na to, co dzieje się na ulicy. Widziałam tylko
jego ciemne oczy, kowbojski kapelusz i zniszczone wojskowe buty.
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Duży, piękny mężczyzna. „Zobacz, gdzie ja muszę żyć” —
powiedział. W oknie pierwszego piętra w rozpadającym się,
drewnianym domu naprzeciwko siedziała, oparta rękoma o parapet,
jego sąsiadka. Okropna, wścibska baba, która musiała wszystko
wiedzieć. Jej żywioł to grzeszki bliźnich, które wykrzykiwała
za każdym, kto pojawił się na ulicy w zasięgu jej wzroku i głosu.
Podobno kiedyś strach było przejść pod jej oknami, żeby nie
usłyszeć, z kim i kiedy się piło, kradło czy spało. Wylewała
na każdego kubeł przekleństw, a jej rewelacje jeszcze przez
następny dzień rozpowiadane były po całej ulicy. „Zwęszyła interes
po tym, jak Flacha zaczął się likwidować, i teraz, zobacz, jak się
menda do każdego szczerzy. Będę musiał u niej kupić połówkę, żeby
babsko zamknęło te swoją jadaczkę” — odezwał się ponownie.
Rzeczywiście pod jej domem zatrzymała się jakaś chuda postać, ni
to mężczyzna, ni to kobieta, a potem w oknie zrobiło się pusto.
„Teraz nas tu nikt nie zobaczy” — chciałam go uspokoić, ale zdjął
moje ręce ze swoich ramion i odepchnął. Niedobry Kocurek droczył
się ze swoją Mysią. Pokazywał pazurki i prychał. „I co, może nie
handluje wódą? Widzisz, widzisz, jak ta stara raszpla wynosi pod
swetrem flachę” — on ciągle swoje, nie mogłam odwrócić jego
uwagi od tego poczwarnego babska. Wtedy na ulicę wyszła Zośka.
Jak zwykle z wózkiem i Adą. „Ten twój się łajdaczy gdzieś cały
dzień, a ty tylko po tych śmietnikach?! Za jakąś uczciwą robotę byś
się wzięła, razem z tym swoim wałkoniem!” — słowa kobiety
wpadły przez niedomknięte okno. Zośka, nie zwracając na nikogo
uwagi, szybko zniknęła z pola widzenia. „Widzisz, jakie ze mnie
pośmiewisko robi, dzikuska” — powiedział przygaszony. Teraz był
już tylko mój, nie opierał się, gotowy spełnić każde moje życzenie.
Dziewięćdziesiąt kilogramów smutku i łagodności. Kocurek
wychłeptał whisky, zabawnie ruszając wąsami, i otworzył przede
mną niebo… Nienawidzę jego żony. Zazdroszczę jej i nienawidzę.
Zupełnie do niego nie pasuje. Kiedy wychodził, wcisnęłam mu
pieniądze na wódkę, dla sąsiadki, uliczny haracz, tak dla świętego
spokoju, żeby sobie ust moim i jego imieniem nie wycierała,
wścibska starucha.
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♦
Marek po nieprzespanej nocy był ledwo żywy. Potworny kac
uniemożliwiał mu zebranie myśli. Dzieliły go dwie godziny
od wizyty w komisariacie. Gdyby nie matka Justyny, która
roztoczyła nad nim całkowitą opiekę, chyba nie zdołałby się
jako tako pozbierać. Nie wiedział, jak to się stało, ale
od pogrzebu mieszkał z teściową pod jednym dachem. Nie
musi się nawet zastanawiać, w co się ubrać, bo rano ma
wszystko gotowe i wyprasowane. To ostatnia rzecz, o jaką by
ją podejrzewał, zważywszy na jej wcześniejszą, aż nadto
widoczną, niechęć do niego jako do zięcia. Z wdzięczności
założył nawet sweter, którego nie lubił, zresztą to tylko głupi
sweter, a tak może będzie mógł liczyć dodatkowo na obiad
— w kuchni była prawdziwą mistrzynią (zupełnie jak jego
matka), czego, niestety, Justyna po niej nie odziedziczyła.
Zaraz zganił się za takie porównanie, ale szybko sobie je
wybaczył, bo przecież nie lubił obciążać siebie jakimś
idiotycznym poczuciem winy. Od poczucia winy i poczucia
odpowiedzialności starał się trzymać jak najdalej, bo ich
toksyczny jad niejednego już wyżarł od środka, a on chciał
żyć długo i szczęśliwie. Niestety, obiektywne okoliczności
czasami mu na to nie pozwalały.
Policjantka była kobietą o pociągającym i charakte–
rystycznym wyglądzie: garbaty, szczupły nos, może nazbyt
blisko osadzone oczy i szerokie, pełne usta. To na nich
skoncentrował swoją uwagę. I nie malowała się tak ostro jak
jego żona, która zdawała się w niczym nie mieć umiaru.
Wolał inne kobiety. Justyna nigdy mu się nie podobała, choć
byli tacy, którzy uważali ją za skończoną piękność, ale on
widział w niej przede wszystkim zacięty wyraz twarzy; i ta
męcząca świadomość, że nie spełnia jej oczekiwań, chociaż
nawet nie zadał sobie trudu, żeby je poznać. Uchodzili
za wzorowe, nowoczesne małżeństwo, każde z nich cieszyło
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się wolnością i na swój sposób na pewno oboje z tego
korzystali — tak to przynajmniej widział, ale wiadomość
o śmierci to była już lekka przesada. Justyna w różnych
sprawach go zaskakiwała, o rzeczach ważnych zawsze
dowiadywał się na końcu, więc i tym razem nie powinien się
niczemu dziwić, ale miał do niej trochę żalu, że zostawiła go
tak bez słowa.
W pokoju pani inspektor było widać kobiecą rękę,
chociaż na niewiele się to zdało. Obskurne biurka,
poprzecierana wykładzina i mocno wyblakły kolor na
ścianach działały przygnębiająco.
— Mogę panu zaproponować świeżo parzoną kawę —
inspektor Przybylak spojrzała pytająco na mężczyznę.
Lubił, kiedy kobiety się o niego troszczą, ale nieko–
niecznie w takim miejscu, gdzie siłą rzeczy czuł się winny.
— Może być — rzekł lakonicznie.
— Wygląda pan, jakby przyszedł tu na ścięcie. —
Przyglądała mu się, według niego, nazbyt uważnie, a do
tego, czyżby czytała w jego myślach. — Kara śmierci
zniesiona — dodała to tonem, który bardziej przeczył, niż
potwierdzał jej słowa.
— Pani jest zwolennikiem kary śmierci? — zapytał
głosem straceńca.
— Jak mnie jakiś bydlak wkurzy, to czasami wyobrażam
go sobie na krzesełku elektrycznym…
— A więc źle trafiłem — zmrużył oczy przed
wdzierającym się do pokoju słońcem.
— Nawet lampy do przesłuchań nie potrzebuję —
mówiąc to postawiła przed nim szklankę z metalowym
uchwytem (nie widział takiej od lat) ze zwykłą kawą, zalaną
wrzątkiem.
— Wyrafinowany plan — westchnął, bo liczył na coś
więcej, przynajmniej na espresso. — Przydziałowa? — nie
krył rozczarowania.
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— Niech więc od tej pory ma się pan na baczności
i przypominam, że składanie fałszywych zeznań jest karane
— przeszła do rzeczy, równie nieoczekiwanie dla siebie, jak
dla niego.
— Ale kara śmierci zniesiona, jak już ustaliliśmy —
uśmiechnął się, bo zależało mu, aby mimo wszystko
utrzymać poprzedni klimat rozmowy.
— Jednak przyzna pan, że po 25 latach niewiele pan już
będzie mógł — odezwała się jakoś nieżyczliwie, zrywając
taką miłą nić porozumienia.
— Przecenia mnie pani — spojrzał na nią z dezaprobatą
— ale zawsze będę mógł przypominać sobie panią i tę
pogawędkę przy… kawie.
— A pan mnie cały czas nie docenia. Nie dalej jak kilka
dni temu zeznał pan, że w dniu śmierci żony nie było pana
w kraju.
Właściwie nie powinna się już tym interesować,
zważywszy na wyniki sekcji zwłok, ale czuła się
w obowiązku skrupulatnie wyjaśnić wszystkie okoliczności
tej nagłej śmierci, a przede wszystkim zachwiać poczuciem
pewności i bezkarności tego światowca, któremu kawa
w szklance nie smakuje.
— Od razu zeznał… — żachnął się.
— Z listy pasażerów wynika, że wrócił pan do kraju
tydzień wcześniej i co pan na to? — spojrzała wyczekująco.
Owszem podobał jej się mąż zamordowanej i wolałaby
widzieć go w roli poszkodowanego niż oskarżonego, ale i on
musi znać swoje miejsce w szeregu — teraz ona jest na
swoim terenie.
— A nie mógłby mnie przesłuchiwać jakiś mężczyzna,
bo przed piękną kobietą przyznam się, do czego tylko pani
sobie życzy — utkwił w niej rozbrajające psie spojrzenie.
Do pokoju wszedł Gajda. Jego obecność podziałała na nią
jak zimny prysznic.
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— Wie pan co, pański urok osobisty jest dziś równy zeru
— powiedziała to tak, jakby bardziej chciała przekonać o tym
siebie niż jego, bo Marek nadal siedział z zadowolonym
wyrazem twarzy, jednak kawy nie tknął.
— A to już, proszę wybaczyć, pani w tym zasługa —
skinął w jej stronę głową.
— Na polu zasług mam ochotę mieć więcej osiągnięć i
pan mi w tym pomoże — naśladując go w sposobie
mówienia, również znacząco skinęła głową w jego stronę. —
Proszę mi powiedzieć, gdzie się pan ukrywał przez ten
tydzień?
Marek nie spieszył się z odpowiedzią.
— Ttto ostatnio modne u, u, u polityków i, i artystów —
wyjąkał Gajda, przełykając kęs bułki.
Przybylakowa zganiła go wzrokiem, wychylając się na
krześle nieco w bok, bo Marek go zasłaniał.
— Nnno, że to modne… chciałem powiedzieć — zaczął
się tłumaczyć — z tęsknoty za prypryyywatnością uciekają.
Bez skrępowania jadł dalej, zasypując poprzecieraną
wykładzinę okruchami, i wcale nie zamierzał wyjść.
— Nie masz nic do roboty? — zapytała poirytowana.
— Aaaa, mam wyjść? — spojrzał na nią pytająco, żeby się
upewnić, że właśnie o to jej chodzi, bo czasem nie rozumiał
kobiet. — Nnno tak, z tęsknoty za pryprywatnością — ale
z tą uwagą podzielił się już tylko ze sobą i szybko zniknął.
— Pani kolega ładnie to ujął — Marek był ubawiony
groteskowością sytuacji.
— Z zeznań świadków wynika, że widziano pana
w pobliżu domu, co oczywiście nikogo nie dziwiło —
przeszła na urzędowy ton, czym zmroziłaby w sekundę
strugę deszczu w pokaźnych rozmiarów sopel, nie
wspominając o mężczyźnie tak wrażliwym jak Wejman,
który w sytuacjach krytycznych najchętniej schowałby się
za spódnicę swojej mamy, gdyby tylko żyła.
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— Mhm… — mruknął w roztargnieniu — na Różanej jak
na wsi.
— Więc gdzie pan nocował?
— U przyjaciółki, Beaty Wolskiej, na pewno potwierdzi
— rozłożył ręce, żeby zademonstrować, że nie ma nic do
ukrycia.
— Czy noc, kiedy umarła pańska żona, również spędził
pan u przyjaciółki, Beaty Wolskiej, Galeria „Pod Smokiem”,
Staromiejska 12, zgadza się?
— Tak, nie…, nie pamiętam…
— To odświeżę panu pamięć, otóż tamtej nocy również
widziano pana w pobliżu domu, a pani Wolska wróciła
wtedy zbyt późno, żeby dać panu alibi.
— Jak tak, to tak — podniósł bezradnie ręce do góry. Jak
dla Przybylakowej zbyt lekko sobie traktował tę sytuację, ale
musiała przed sobą przyznać, że miał facet wdzięk, chociaż
w obliczu śmierci żony można by się po nim spodziewać
czegoś innego. — Nie mam alibi, nie potrafię wyjaśnić
swojego zachowania, żadnych racjonalnych przyczyn. Byłem
koło domu. Wieczorami, kilkakrotnie, obserwowałem
Justynę, wydzwaniałem do niej. Chciałem coś poczuć, może
zazdrość — mówił spokojnie, miarowo, jak padający równo
deszcz, który bezszelestnie rozpostarł szarą kurtynę — może
pożądanie, może cokolwiek, może szukałem usprawie–
dliwienia dla siebie, sam nie wiem. Byłem ciekaw, chciałem
przyjrzeć się swojemu życiu, z innej perspektywy, jakby
patrzył ktoś obcy, ale nie przypuszczałem, że mój ekspery–
ment tak się zakończy. Teraz to i tak bez znaczenia. Miałem
nadzieję, że ją na czymś nakryję i będziemy kwita. I wie pani
co, śladu mężczyzny w jej życiu nie zauważyłem, nie licząc
tego śliniącego się gówniarza, który ugania się za moją córką.
Jej śmierć jest bez sensu… — zamyślił się. — Niech pani robi
ze mną, co chce, może mnie pani zamknąć albo wypuścić. —
Spowiedź podziałała na niego oczyszczająco.
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— To znaczy, że pan się przyznaje? — spojrzała na niego
z niedowierzaniem.
— Do wcześniejszego powrotu — tak, a co do reszty… —
chwilę zastanowił się — sam nie wiem. Gdybym wrócił i się
nie wygłupiał z tym, pożal się Boże, prywatnym śledztwem,
może by żyła. Ale ja chciałem znaleźć w jej postępowaniu
coś, co by usprawiedliwiało moje… I wie pani, jaką odkryłem
tajemnicę? Że wieczorami chodziła do kapliczki, na końcu
ulicy, i medytowała… czy coś takiego, i to wszystkie jej
wyskoki. Aaa, jeszcze spotykała się z tymi trzema
wariatkami. Takie tam koleżanki ze szkoły — machnął ręką.
— Moje życie miało być zabawą, do tej pory starałem się
unikać odpowiedzialności, może czas, żebym za wszystko
zapłacił.
Spisywanie zeznań było bardzo żmudne i chaotyczne.
Marek mylił dni, miejsca, ludzi, jednego tylko był pewny,
że dopuścił się krzywoprzysięstwa, bo związał się z kobietą,
której nie kochał, i która w ogóle go nie obchodziła. Kiedy
usłyszał, że może wrócić do domu, zdawał się nie rozumieć.
Wiedział, że jego zeznania obciążają go, sam by nie wierzył
komuś takiemu jak on, po raz pierwszy w życiu nie bronił się
i ku swojemu zaskoczeniu — też spadł na cztery łapy. To
w jego mniemaniu zakrawało na kpinę, jego druga żona nie
żyje, on nie ma alibi i... wychodzi.
Kobiety rozpieszczały go przez całe życie, nauczył się je
adorować i bezpiecznie przebywać w ich cieniu, ale żadnej
nie kochał, nawet nie był pewien swoich uczuć do własnej
matki. Kiedy umierała, przebywał na stypendium
w Moskwie. Wszyscy uznali, że jego przyszłość jest
najważniejsza, więc nie może wracać. Tę decyzję przyjął
z ulgą, a wiadomość o śmierci matki dotarła do niego
po udanym koncercie, w którym wystąpił jako solista. Był tak
zaaferowany sukcesem i skupiony na sobie, że reszta się nie
liczyła, a po powrocie został otoczony troskliwą opieką
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ze strony rodziny, żeby się nie załamał, więc mu to nawet
do głowy nie przyszło. Jego spokój poczytywano sobie
za znak zamknięcia się i głębokiego przeżywania śmierci
Dziuni, jak mówiono o matce, co umiejętnie wykorzystywał,
zyskując opinię najwrażliwszego syna pod słońcem. „Kobiety
kochał tak bardziej w ogólności” — jak sam się przed sobą
przyznawał podczas nielicznych i nie najgłębszych auto–
analiz, jakich człowiek dopuszcza się niekiedy po przekro–
czeniu progu kolejnego dziesięciolecia — „ale żadnej
w szczególności”, równie szybko tracił nimi zainteresowanie,
jak je zdobywał, za co obarczał winą oczywiście kobiety,
zdecydowanie za łatwo mu ulegały.
— Mam nadzieję, że nie ma mi pan za złe tych pytań, ale
chciałam dzisiaj zamknąć śledztwo — odezwała się do niego,
kiedy skończył czytać zeznania i w końcu je podpisał.
— Co to znaczy „zamknąć śledztwo”? Macie winnego. Ja
czy ten niby ogrodnik?
— Nie. Ogrodnik nie ma tu nic do rzeczy. Z powodu
pana teścia… No, krótko mówiąc — musieliśmy sprawdzić
wszystkie ewentualności, ale jedno jest absolutnie pewne —
pańska żona nie została zamordowana.
— Ale przecież nie żyje? — Marek byłby w tym
momencie nie mniej zdziwiony, niż gdyby zobaczył ducha.
— Na świecie każdego dnia wiele osób umiera
od zakrztuszenia. W tchawicy pana żony utkwił... orzeszek.
— Pani żartuje — spojrzał na nią jak na przybysza z kos–
mosu — orzeszek? Justyna i zwykły, gówniany orzeszek? —
najpierw zamarł, przypominając sobie ostrzeżenie, jakie
otrzymał w galerii u Beaty, kiedy sam się zakrztusił,
ostrzeżenie, które musiało być najprawdziwsze pod słońcem,
skoro ona w ten sposób…, a potem zaczął się śmiać.
— Wiem, że to trudno zaakceptować… — nie wiedziała,
czy właśnie zwariował, czy tak radzi sobie w krytycznych
sytuacjach.
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— Taki banał, taki orzeszek, duperela, nie wiem… —
powiódł wzrokiem po suficie, jakby stamtąd oczekiwał
oświecenia — pieprzona popierdółka, nic istotnego. —
Zamknął oczy i złapał się za głowę. — Ale przecież krew,
tam była krew! — spojrzał na Przybylakową w nadziei, że nie
odbierze jednak jego żonie tej odrobiny szacunku, powagi,
jaka należy się każdemu w chwili jego śmierci — nieważne.
— Ktoś przecież musiał ją zamordować! — krzyknął.
— Raczej skłonni jesteśmy uważać, że ktoś próbował jej
pomóc, zabierając się dość nieudolnie za tracheotomię.
— No właśnie…
— Ale tylko próbował i się wystraszył, a może sama
próbowała, niestety, tego zapewne już się nie dowiemy..
— Jak sama? Ona pierwsza padłaby na widok krwi.
W życiu!
Przybylakowa podsunęła mu kopię z sekcji zwłok,
do której były dopięte zdjęcia Justyny. Patrzył jak
na przyszpilonego motyla.
— I to wszystko? — zapytał właściwie sam siebie.
Na taką sensacyjną informację nie był przygotowany. To
wszystko zakrawało na jakieś fatum: jego pierwsza żona,
teraz druga… Może to przez niego? Może on jest nosicielem
jakiegoś śmiertelnego wirusa?
Idąc wąskim, ciemnym korytarzem, starał się trzymać
prosto. Tu i ówdzie otwierały się drzwi, ludzie wchodzili
i wychodzili, mijali go, ale nikt, poza sierżantem Gajdą, który
go odprowadzał, nie zwracał na niego uwagi. Policjanci
wymieniali ze sobą jakieś zdawkowe zdania, tak jakby go tu
nie było. Przyszło mu do głowy skojarzenie z czyśćcem.
Na końcu korytarza Gajda otworzył przed nim ostatnią
zaporę, ciężką, stalową kratę, od której dzieliło go jeszcze
kilka metrów do wolności — wcale jej nie pragnął —
podejmować decyzje, dokonywać wyborów, to go śmiertelnie
i nudziło, i przerażało. Ulica nie poraziła go słońcem, jak się
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tego spodziewał, za to mżyło. Świat poszarzał i sposępniał.
Otoczył go gwar ludzkiej ciżby, wilgotny zapach miasta
wnikał każdą porą skóry, ktoś go potrącił, wpadł w samo
centrum chaosu, poczuł, że opada z sił. Oparł się plecami
o mur i zsunął bezwładnie na chodnik. Musiał zdobyć się
na nadludzki wysiłek, żeby wstać i odnaleźć drogę do domu.
♦
Antoni od rana powstrzymywał się, żeby nie zerwać umowy,
a nawet wszelkich kontaktów z Beatą. Nie dość, że, jak
zwykle, szarogęsiła się w jego domu, to jeszcze dość
nonszalancko wypowiadała się o jego nowych obrazach,
które w zestawieniu z dziełami innych artystów — jej
ostatnich wielkich odkryć — wypadają dosyć blado: tu
poprawiłaby kolor, tam kreskę czy kompozycję, ówdzie
dorzuciłaby jeszcze parę szczegółów. Mówiła wolno, jakby
ze znawstwem całej światowej krytyki, bezczelnie szukając
sojusznika dla swoich sądów w osobie wdeptywanego
w ziemię wrażliwego artysty. Tak się w tym zapędziła, że
chwyciła pędzel i ruszyła z nim w stronę jednego z obrazów.
Antoni zbladł i jednym susem znalazł się przy niej.
Na szczęście opamiętała się i oddała pędzel.
Jedynie zapach pieniędzy mógł ich tego dnia
powstrzymać przed skoczeniem sobie do oczu. I właśnie
portret Justyny, który Beata uważała do tej pory za jego
największą zbrodnię przeciwko sztuce, stanowił niemałe
odkrycie. Był czymś świeżym. Nie chciała mu tego mówić,
miała swoje osobiste powody (po śmierci żony Marek
zachowuje się jak wierny mąż, co dla Beaty zakrawało na
kpinę, bo cudem nie nazwałaby tego za żadne skarby
świata), ale ten obraz to było coś! Antoni poszedł absolutnie
nową drogą i przy możnym protektorze…, kto wie?
Szykowało się, że zrobi świętą z Justyny, a tu proszę — jaka
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niespodzianka? Przecięte płótno, teraz zasznurowane jak
gorset to jak metafora życia i śmierci — doskonały pomysł.
Poszła do kuchni i wróciła z nożem.
— Zwariowałaś, chcesz je pociąć?! — Ale kiedy tylko ją
o to zapytał, zdał sobie sprawę, że jemu również chodził ten
pomysł po głowie, tylko brakło mu odwagi, że może Beata
tego nie zaakceptuje, bo, było nie było, ostatecznie to ona
o wszystkim decydowała.
— Nie wszystkie, miej wzgląd na konserwatywnych
klientów, ale kilka można by podrasować.
Dochodziła po kolei do każdego płótna i po dokładnych
oględzinach albo darowywała mu życie, albo atakowała
nożem. Pocięte obrazy wyglądały rozpaczliwie.
— Teraz trzeba to „zasznurować”, i… nie patrz tak
na mnie — Beata od razu odcięła się od szycia grubym
szpagatem. — Jestem świeżo po wizycie w salonie paznokcia.
Ty masz pojęcie, ile to kosztuje?
— W salonie „czego?” Ty masz pojęcie, jak to brzmi?! —
Kiedy „operacja” się dokonała, nie był pewien, czy dobrze się
stało, a wraz z wątpliwościami wróciła podskórna wrogość
wobec Beaty. — Zabawiła się i „proszę”! — wrzasnął. —
Teraz będzie odpoczywać, bo „była w salonie paznokcia”?!
— sam nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał.
— To twoje prace… — rozłożyła bezradnie ręce, unosząc
je na wysokość jego twarzy, jakby specjalnie chciała
pochwalić się bizantyjską sztuką zdobienia paznokci.
— Trzymaj je z daleka ode mnie — ni to wyszeptał, ni
wysyczał — bo nie ręczę za siebie. — Jego złowieszczy ton
spowodował, że sama szybko zabrała sprzed jego nosa
ten niewstrzemięźliwy, w kolorze i strukturze, wyczyn
manikiurzystki.
„Sznurowanie gorsetów” — jak nazywał zszywanie
porozcinanych płócien — wcale nie szło mu łatwo. Beata
w tym czasie zdążyła opróżnić jego lodówkę, próbując to
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tego, to owego, bo przecież była na diecie i jej życie to jedno
wielkie wyrzeczenie, czego Antoni nie mógł zrozumieć.
Sprzeczności tkwiące w kobiecej naturze powodowały,
że czuł się bezradny w obcowaniu z tymi istotami nie z tego
świata. Wytrącały go z równowagi i miał wrażenie, że traci
poczucie rzeczywistości. Zawartość lodówki spisał na straty,
byleby razem z Beatą pozbyć się już tych makabrycznych
awangardowych „frankensteinów”, co do wartości których
nie był do końca przekonany. Raz uważał, jak ona, że są
świetne, a już po chwili odwrotnie. Musiał w spokoju
przemyśleć to, co się stało, więc wybaczał jej uwagi,
wykonywał polecenia: „popraw”, „dociągnij”, „gęściej”,
„rzadziej” — wszystko jedno.
Kiedy skończył, ustawił wszystkie obrazy pod ścianami
— na szczęście to tylko osiem płócien, nie licząc portretu
Justyny, z którym jeszcze nie wiedział, co powinien zrobić.
Były pokiereszowane, połatane, miały zasznurowane usta,
jakby zastygłe w bólu. Beata z wrażenia odstawiła słoiczek
z konfiturami i zapadło długie milczenie, w czasie którego
ważyły się ich losy.
— Jest dobrze — zawyrokowała. Pewność tego stwierdzenia udzieliła się automatycznie Antoniemu. Czekał na nie
jak na zbawienie. — Ale ten portret niech zostanie jeszcze u
ciebie. Wszystkie do samochodu nie wejdą. — Podeszła bliżej
do mężczyzny i czule spojrzała mu w oczy. — Przed wami
romantyczna noc niedoszłych kochanków — nie mogła sobie
darować tej odrobiny ironii.
Jednak na szczyt bezczelności wspięła się chwilę później
— otóż, wysilając cały swój wdzięk nieporadnej kobiety,
w ostatniej chwili, kiedy wszystko było zapakowane,
poprosiła Antoniego o pieniądze na benzynę, bo nie dojedzie
do galerii, a ostatnio miała tyle wydatków, że jest po prostu
spłukana, a on, co tu się oszukiwać, dzięki niej zarabia. Nie
wie, dlaczego wyjął pieniądze, może dlatego, że miał je przy
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sobie i był to najpewniejszy sposób, żeby szybko pozbyć się
jej z domu. Wyszedł jeszcze na ulicę, żeby upewnić się,
że odjechała. Inaczej musiałby ją dobić osinowym kołkiem.
Kiedy samochód zniknął za zakrętem, wysłał pod
adresem Beaty kilka głośnych, siarczystych epitetów i poczuł
się trochę lepiej. Jego słowa nie pozostały jednak bez odzewu.
Z różanych krzewów pod ogrodzeniem sąsiadów wydobył
się niemalże finezyjny w swej konstrukcji językowej zestaw
przekleństw, zwieńczony czkawką. Był tym tak zaskoczony,
że, zapominając o swoim niedawnym upokorzeniu, podszedł
bliżej, żeby poznać autora tej niecodziennej ekwilibrystyki
słownej, i poznał.
— O, kurwa! — usłyszał na swój widok.
— Tak banalnie, na mój widok — Antoni poskarżył się
sam do siebie, bo leżący był w sztok pijany i bez szans na
porozumienie.
Marek leżał zwinięty w embrion, raz się śmiał, raz
krzywił jakby do płaczu.
— Szkoda, że cię ta wredna suka nie zobaczyła, mogłaby
się zaopiekować swoim Adonisem, a tak, znowu ja, pierwszy
do płacenia, pierwszy do sprzątania.
Dźwignął go z ziemi i zataszczył pod furtkę Wejmanów.
Szarpnął, ale była zamknięta, więc zadzwonił raz i drugi.
Marek niemiłosiernie ciążył w dół, uczepił się jego spodni,
które niebezpiecznie zsuwały się razem z nim. Możliwość
publicznego obnażenia się, bo za majtkami nie przepadał,
gwałtownie zwolniła go z obowiązku niesienia pomocy
bliźniemu, który powtórnie znalazł się na ziemi. Bolek,
usiłując przedostać się do właściciela, piszczał niemiłosiernie,
czym sprowokował okoliczne psy do współwycia.
Natychmiast pojawiła się ciekawska ruda suka, przed którą
zasłonił się ciałem Marka. Skakała i ujadała. Przy wtórze
psiego zawodzenia, odprowadzany wzrokiem ciekawskich,
Antoni dowlókł Marka do siebie, i kiedy rzucił go na sofę,
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w podziękowaniu usłyszał bełkotliwe: „Kochanie, nie
odpychaj mnie”, a następnie pochrapywanie na zmianę
z mlaśnięciami.
Nie mógł tego tak zostawić, tym bardziej, że zajmowanie
się sprawami bliźnich nie należało do jego ulubionych zajęć.
Więc kiedy tylko dostrzegł cień nadziei, że ktoś jest w domu
obok, natychmiast tam wyruszył. Furtka tym razem była
otwarta, a Bolek przyjaźnie machał ogonem. Antoni wszedł
do domu, na dole nikogo nie zastał. Zaczął wspinać się
po schodach, klnąc w duchu tego, który je wymyślił.
Dochodziły do niego przytłumione dźwięki z jednego
z pomieszczeń. Trafił tu pierwszy raz, było ciemno, poczuł
się nieswojo, bo zdał sobie sprawę, że niedawno
zamordowano tu kobietę, kobietę, która mimo woli
zawładnęła jego wyobraźnią. Zdawało mu się, że usłyszał jej
głos i wyraźnie czuł, że ktoś popycha go w stronę
niedomkniętych drzwi, zza których sączy się światło. Coś mu
zamajaczyło przed oczami, ujrzał jasną postać, od której
odłączyła się głowa i jakąś tajemniczą siłą została ciśnięta
w jego stronę. Uchylił się przerażony i wtedy usłyszał
za swoimi plecami uderzenie czegoś niezbyt ciężkiego
o ścianę, a potem to coś potoczyło się po schodach. Stał
i wrzeszczał, zakrywając twarz rękoma, jakby to miało
pomóc przed atakiem nieznanego.
— Co pan tu robi? — usłyszał przed sobą.
Wyprostował się i ostrożnie otworzył oczy. Oślepiło go
światło, które włączono w całym domu, i dopiero po chwili
ujrzał przed sobą Justynę, tylko kilkadziesiąt lat starszą,
z rozpuszczonymi długimi, ciemnymi włosami i w niebies–
kiej sukni, a właściwie w szlafroku. Przeszło mu przez głowę,
że albo zwariował, albo upił się oparami alkoholu
wydychanego przez nieszczęsnego Adonisa. Na szczęście
za plecami zjawy stanęła Marysia, wyglądała również
podejrzanie: w foliowych rękawiczkach upaćkanych czymś,
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co przypominało krew, jakby za drzwiami dokonywała rzezi
niewiniątek..
— Babciu, nie poznajesz? To nasz sąsiad — uśmiechnęła
się łobuzersko.
Helena stała skonsternowana.
— I co z tego? Po co tu stoi i tak wrzeszczy? Umarłego by
postawił na nogi — fuknęła wreszcie niezadowolona,
zakrywając dłonią wałek nad czołem, na który miała
nawinięty kosmyk włosów, przemalowanych na głęboką
czerwień. — A ty nie mów do mnie „babciu”, bo twoją babcią
nie jestem! — Starsza pani zamaszyście wykonała zwrot
w tył i skryła się w łazience.
— Co to było? — Antoni ręką wskazał tor, po którym
przeleciał tajemniczy przedmiot.
W odpowiedzi Bolek usiadł przy jego nodze, trzymając
w pysku opakowanie po farbie do włosów.
— Babci kolor nie odpowiada — Marysia rozłożyła ręce
— za ciemny.
— Aha! — Antoni przetarł twarz rękami, jakby chciał
zmazać ślady urojeń, którym tak łatwo uległ. — Szanowny
tatuś leży u mnie, kompletnie zalany — rzekł spokojnie.
Pani Chylewska na te słowa, nie bacząc na swój wygląd,
opuściła łazienkę.
— To go weźmie i tu przyprowadzi — poleciła tonem nie
znoszącym sprzeciwu. — Jeszcze tam się gdzie przeziębi!
— Szanowna pani pozwoli, że się teraz pożegnam —
schylił się nad jej ręką, którą chwycił do pocałowania. —
Muszę się już oddalić, bo zostawiłem pootwierane wszystkie
okna. Wietrzę… — mówiąc to, spojrzał na nią wymownie.
— Czy pan chce, żebym ja, słaba kobieta, przyniosła
dorosłego mężczyznę na plecach? — Westchnęła
i nieoczekiwanie zmieniła ton: — Proszę nam pomóc —
zwróciła się ciepło do mężczyzny. — Marysia pójdzie
z panem.
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Nie musiała tego dwa razy powtarzać, dziewczyna
natychmiast pociągnęła Antoniego za sobą.
— I na co to ojcu było — odezwała się pierwsza, kiedy
byli już na zewnątrz — przez nią tylko same kłopoty. Boję się
o niego, bo znowu zaczął… — nie dokończyła, potknęła się i,
gdyby nie Antoni, leżałaby jak długa. Odzyskała równowagę
i krzyknęła najgłośniej jak potrafiła, patrząc gdzieś do góry:
— Nienawidzę cię!
— Nie mówi się źle o zmarłych — szepnął Antoni, mając
ciągle przed oczami odrywającą się głowę tajemniczej zjawy.
— Chyba nie mówisz poważnie — aż przystanęła
z wrażenia — boisz się duchów?
— Bardziej kobiet, wszystko jedno czy za życia, czy po
śmierci — właśnie przypomniał sobie, że Marysia przecięła
pierwsze płótno. — Zobacz lepiej, co twój stary wyprawia —
skierował jej uwagę na swoje okna.
Marek klęczał, obejmował sztalugi, na których stał na pół
przesłonięty obraz.
— Zwariował — wyrwało się Marysi, a potem biegiem
pokonała drogę do domu Antoniego.
— … jestem przeklęty, zabiłem cię, kochana moja,
zabiłem — szloch przerwał bełkotliwe wyznania Marka,
których treści bardziej można było się domyślić niż usłyszeć,
kiedy w drzwiach stanął gospodarz.
Marysia próbowała oderwać ojca od obrazu, ale nie
wypuszczał z rąk sztalug. Antoni podszedł i zdjął portret
Justyny, ratując go przed kolejnym okaleczeniem przez
szaleńca.
— To wszystko przeze mnie, przeze mnie, słyszysz. —
Marysia pomogła mu wstać. — Wszyscy będziemy smażyć
się w piekle, za to, co jej zrobiliśmy — powiódł mętnym
wzrokiem po obecnych — to była święta kobieta, ona nikomu
nie zrobiłaby krzywdy — ledwo wypowiedział te słowa,
opadł z sił.
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— Amen — dokończył Antoni i razem z Marysią
zaprowadzili go do domu.
♦
Drażni się ze mną. Unika moich spojrzeń, ale wiem, że go
podniecam. Zrobił się arogancki i zaniedbuje ogród. Zastawiłam
na niego pułapkę. W szopie na ścianach rozwiesiłam plakaty, żeby
dobrze się tu poczuł, i wstawiłam skrzynkę piwa. Czekam, aż się tu
pojawi (…)
Od trzech dni nikogo. Niech go nawet szlag trafi, ale niech
uwolni mojego Bohatera. Już nie pozwolę Mu odejść, wiem, jak to
zrobić. (…)
Nie wytrzymałam. Rano poszłam do domu naprzeciwko.
Obawiałam się, że zniknął na zawsze, że ta sucha jędza coś mu
zrobiła. Od tego przygłupiego dziecka niczego nie mogłam się
dowiedzieć. Zmarnowałam na nie czas i całą paczkę herbatników,
dzikuska napakowała sobie nimi usta, a resztę upchnęła
błyskawicznie do rękawa i uciekła. Oswajam ją od tygodni, ale
chyba lepszy efekt osiągnęłabym z jakimś pełzającym robakiem.
Weszłam bez pukania, zresztą drzwi były uchylone. Oboje
leżeli w łóżku, a właściwie w barłogu. Wytrzeszczyła na mnie te
swoje wielkie ślepia, nakrywając się kołdrą po uszy. Na czymś, co
przypominało poduszkę, rozpełzły się jej potargane włosy.
Szponowatą dłonią szturchnęła męża. Wreszcie Heniek ruszył się.
Na mój widok najpierw zamarł, a potem poderwał się, zrzucił jakieś
łachy z krzesła, robiąc dla mnie miejsce. Był ubrany, jakby na mnie
czekał, tylko nie miał butów na nogach. Dopiero po chwili
zorientował się i próbował wstydliwie ukryć przede mną dziurę
w wyciągniętej skarpetce. Za karę, że mnie zlekceważył, nie
spuszczałam z niego wzroku. Wił się wewnętrznie, płomień
upokorzenia objął mu całą szyję, wreszcie odwróciłam się. Nie
policzyłam nawet do pięciu, a on zdążył wskoczyć w buty, które
dałam mu po Marku. Były tak zniszczone, że ledwo poznałam je
po charakterystycznej podeszwie. Zachowywał się żałośnie,
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nadskakiwał mi, tłumaczył się z nieobecności, w czym wtórowała
mu żona, prosząc, żebym nie odbierała mu tej pracy, bo to jedyne
źródło ich dochodów. Nawet na nią nie spojrzałam. Kiedy wstała
i narzuciła coś na siebie, postawiła przede mną szklankę, nalała
do niej słomkowatej esencji z małego dzbanka i zalała letnią wodą.
„Pani się nie brzydzi, pani pije, moja kobita czysta jest” —
zapewnił ogrodnik, kiedy odsunęłam herbatę. „Taki obraz ostatni
raz widziałam u mojej babci” — powiedziałam, zmieniając temat,
ale rzeczywiście przywołał wspomnienia. — „U niej też wisiał nad
dużym łóżkiem jak strażnik małżeńskiej wierności.” Ogrodnik
z lubością spojrzał w jego kierunku, nigdy nie spotkałam u niego
takiego wyrazu twarzy, jakby w tej biblijnej rodzinie skupiała się
cała jego męska duma, a jego żona odwrotnie, udała, że w ogóle nie
słyszy, co mówię. Zajęta przygotowywaniem śniadania nie
zwracała na nas uwagi.
Wreszcie do mnie dotarło, zrozumiałam! Jestem mu wdzięczna
za ten znak. To jest klucz do Niego. Chciał mnie ściągnąć
do swojego domu i to pokazać, a ja głupia myślałam, że mnie unika.
Odczekałam, aż jego żona wyjdzie z domu na codzienny obchód
okolicy. Byłam przygotowana. Wygrzebałam błękitną pelerynę
z kapturem. Wiedziałam, że gdzieś się poniewiera. To jedyna rzecz,
jaka pozostała mi jeszcze z domu. Mama uszyła mi ją specjalnie
na szkolne jasełka, w których nigdy nie wystąpiłam. Bardzo się na
nie cieszyłam. Byłam dumna, że nauczycielka wybrała mnie do roli
Marii. Odliczałam dni. Tylko mama i babcia o tym wiedziały.
Mama nawet patrzyła na mnie przez chwilę łaskawszym okiem
i mówiła, że może jednak, mimo że nie jestem chłopcem, to coś
ze mnie wyrośnie. Po raz pierwszy wzięła mnie ze sobą do teatru,
a potem poszłyśmy na kolację do restauracji. Dostałam największą
porcję lodów. Kiedy zjadłam połowę, zaczęło robić mi się niedobrze,
ale jak mogłam jej powiedzieć, że więcej nie mogę, kiedy ona ciągle
dopytywała się, czy mi smakują. Ja zapewniałam, że nigdy lepszych
nie jadłam i na dowód tych słów pakowałam w siebie kolejną porcję,
i kolejną, aż zrobiłam się podobno przezroczysta. Nie zdążyłam
wstać od stołu. Byłam cała w wymiocinach. Mama zbladła.
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Pamiętam tylko, jak wołała: „Umyjcie to dziecko! Umyjcie to
dziecko!” i trzymała się ode mnie z daleka. Zrobiło się zamieszanie.
Mną zajęła się młoda kelnerka. Ubrała mnie w swój sweter i bluzkę.
Wyglądałam w niej jak w sukience. Byłam przerażona. Do domu
wróciłyśmy taksówką. Mama przez całą drogę nie odezwała się
do mnie ani słówkiem. Przeleżałam w łóżku kilka dni. Cały czas
wymiotowałam, trzymała mnie wysoka temperatura, i w
przedstawieniu nie wzięłam udziału. Wtedy usłyszałam od niej,
że to za karę, że nie jestem chłopcem, i dobrze się stało, bo Matka
Boska na pewno patrzy na nas z góry i nie przeżyłaby, gdybym
zagrała ją w przedstawieniu.
Narzuciłam pelerynę — na szczęście była dobra, bo mama
uszyła ją jak dla dorosłej kobiety, mówiąc, że na tym nie wypada
oszczędzać — rozpuściłam włosy, ale czegoś mi brakowało.
W skrzynce za oknem kuchennym kwitły na biało drobne kwiatki.
Kilka z nich wpięłam sobie we włosy. Poczułam się, jakby ubyło mi
wiele lat, jakbym znowu była młoda, czysta i niewinna…
Naciągnęłam kaptur i przemknęłam się do Niego. Naprawiał
krzesło. Miał skupioną twarz. Usiadłam na tym samym krześle co
rano. U siebie w domu był nieśmiały. Szybko zwinął jakieś rzeczy
porozrzucane po całym mieszkaniu i upchnął do wiklinowego
kosza, który ostrzegawczo zatrzeszczał. Stanął bezradnie pośrodku
pokoju. Wydawał się większy niż u mnie, wypełniał sobą całe
pomieszczenie. Miał taki dobrotliwy wyraz twarzy. Wszystko szło
w złym kierunku. Musiałam Go obudzić. Mój wzrok padł na jedyną
książkę leżącą przy łóżku, znalazłam fragment o stworzeniu
niewiasty i kazałam mu czytać. Popatrzył na mnie życzliwie
i nadzwyczaj chętnie spełnił moją prośbę. Czytał płynnie, w taki
sztuczny, wyuczony sposób, jakby służył kiedyś do mszy. Jego głos
falował, to wznosił się, to opadał. Odniosłam wrażenie, że zupełnie
zapomniał o mojej obecności. Wyrwałam książkę z jego rąk
i wydarłam z niej kartkę, jedną, potem drugą. Rzuciłam nimi
prosto w jego twarz. Ze złości zaczęła oblewać się purpurą.
Popchnął mnie na łóżko. Uderzył, chwilę się zawahał i uderzył
powtórnie. Krzyczał, że wszystkie kobiety to kurwy, że jestem taką
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samą kurwą jak jego żona, że tylko potrafimy rozkładać nogi.
Zrobiłabym dla Niego wszystko, teraz byłam pewna, że to On! A
ten bydlak… podniósł mnie z łóżka, nakrył mi głowę kapturem i
wystawił za drzwi. Z okna coś za mną jeszcze krzyczał. Prymityw!
Impotent! Cham!
Wieczorem przyszedł skruszony, miał na sobie ulubioną
koszulę Marka. Czuć było go piwem. Musiał wcześniej połknąć
haczyk. Kazałam mu się wynosić. Po godzinie był tam nadal.
Poszłam do niego. Przepraszał, że tak mnie potraktował, przysięgał,
że tylko ja liczę się w jego życiu, że ta szmata, jego żona, to tak,
jakby jej nie było. Zaklinał się, że mnie kocha i, gdybym tylko
chciała, mógłby się ze mną ożenić. Nic nie zrozumiał, zresztą był
za głupi, żeby pojąć, że jest tylko pośrednikiem. Jak ten cham mógł
wpaść na to, że ja… z nim?
Był taki obrzydliwie czuły, a nawet jakby zyskał na elokwencji,
chuchał, całował, mianując mnie najpierw swoją Perską Kiciusiom,
a potem zaczął bardziej swawolić, nazywając pieszczotliwie:
Pępusiem, Czupurką, Cipaskiem, Złotusiem…, siebie okroił do roli
Dzińdziołka, usychającego z tęsknoty za Mysią Dziurdziałką,
w której chciałby się i poplusiać, i rozplusiać, i wyplusiać
na śmierć, a przy tym za uchem miauczał, popiskiwał, ciamkał,
ślupał, a na koniec się rozpłakał, że z nikim nigdy nie było mu tak
dobrze. Upiłam go do nieprzytomności, nie chciałam, żeby
cokolwiek sobie z tego zapamiętał, nie powinien tu więcej
przychodzić, ale czy to rozciamkane bydlę w ogóle to zrozumie?
♦
Pani inspektor zerwała się w środku nocy. Potrzebowała
czasu, żeby zorientować się, że jest we własnym łóżku.
Wydawało jej się, że słyszy cichy płacz. Bała się poruszyć,
a odgłosy dochodzące z kuchni stawały się coraz
wyraźniejsze. Spojrzała rozpaczliwie na swoje rzeczy
porozrzucane po podłodze i wtedy ją olśniło, że broń
zostawiła w łazience. Jednym susem znalazła się pod ścianą,
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chciała ruszyć dalej, ale skrępowała ją jej własna nagość.
Ściągnęła z łóżka prześcieradło, przewiązała je sobie przez
ramię i ze świecznikiem w ręku zaczęła skradać się
po mieszkaniu. Kiedy przechodziła przez przedpokój, runęła
jak długa na chodniku, który wyraźnie usunął jej się spod
nóg. Ze świecznika wypadły świeczki, a jedna poturlała się
do kuchni pod taboret. Był wysunięty na sam środek, jakby
przed chwilą ktoś na nim siedział, a na podłogę
z przewróconej butelki leciało ciurkiem wino. Światło wpadające z ulicy podważyło wiarę w świat duchów.
Przybylakowa usiadła na taborecie i sięgnęła po butelkę
z nadzieją, że nie jest pusta. Wysączyła kilka kropel, nie
wyczuwając nawet smaku. Zegar wybijał połówkę jakiejś
godziny. Próbowała odtworzyć, co jej się śniło, żeby dojść
do wniosku, że to nie był sen, że obudziła się, bo poczuła
czyjś oddech na swojej twarzy i ujrzała, jak ktoś pochyla się
nad nią z nożem, a jej brakuje tchu i nie może wydać z siebie
żadnego dźwięku, i zaczyna się dusić. Wtedy usiadła
na łóżku.
Dla dodania sobie odwagi uderzyła się kilka razy po
twarzy. Włączyła radio i odzyskała równowagę. Poczuła,
że zaschło jej w ustach, więc wzięła ze stołu pustą szklankę
i nalała wody z kranu. Kiedy zbliżyła ją do twarzy, żeby się
napić, zobaczyła na brzegu ślady ciemnej szminki, jakiej ona
nigdy nie używała, zresztą żadnej nie używała, ani ona,
a przychodzące do niej koleżanki, których od kilku dni i tak
nie widziała, stosowały zdecydowanie jaśniejsze, a ta była
prawie brązowa. Wypuściła szklankę z rąk i wydarła się
na cały głos. Dzwonek do drzwi podziałał na nią jak zimny
prysznic, podbiegła cicho i sprawdziła przez wizjer, że to jej
matka, mieszkająca pod nią.
— Mamo, odejdź, wszystko w porządku — chciała się jej
pozbyć — pobudzisz wszystkich — powiedziała nie
uchylając nawet drzwi.
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— Ja pobudzę wszystkich?! Tłuczesz się po mieszkaniu
przez pół nocy, a potem, że ja budzę! — zaczęła krzyczeć
coraz głośniej. — Wpuść mnie natychmiast!
— Idź sobie — poprosiła łagodnie i usiadła pod
drzwiami.
Matka pozrzędziła jeszcze trochę, ale szczekanie psa
któregoś z lokatorów dało sygnał do zaprzestania nocnych
dyskusji.
Siedząc pod drzwiami poprawiła chodnik, który odjechał
pod przeciwległą ścianę. Puknęła się w głowę, nie mogąc
uwierzyć, że uległa jakimś niedorzecznym przewidzeniom,
ale gdzieś podświadomie poczuła się winna i te nocne
koszmary traktowała jak ostrzeżenie.
Po cichu zabrała się za porządki, na koniec zostawiła
kuchnię. Wreszcie przemogła się i zaczęła zbierać rozbite
szkło z potłuczonej szklanki, próbując dopasować do siebie
wszystkie kawałki. Brakowało jej dna, nie mogła go znaleźć.
— To tylko moja chora wyobraźnia, to nie dzieje się
naprawdę, nie jestem wariatką, nie jestem wariatką, nie, nie,
nie — i ze złością wrzuciła to, co zostało ze szklanki,
do kosza. — A siedź tam teraz zamknięta! — przestała
udawać przed sobą, że nic się nie stało.
Kiedy się z tym uporała, poczuła przypływ siły.
Wiedziała, co ma robić, żeby się nie dać. „Jak wojna, to wojna
— pomyślała — nie pierwszy raz.” Od lat toczyła ją z matką
o własną niezależność. Mieszkają obok siebie — tę bitwę
przegrała, ale nigdy nie wpuściła jej za próg, nie pozwoliła jej
tu w niczym decydować, matka nie ma nawet pojęcia, jak
urządziła sobie mieszkanie. Na przekór niej pracuje w policji,
jeździ szybko samochodem i sprowadza sobie mężczyzn, na
których tylko przyjdzie jej ochota, a argument „co sąsiedzi
o tym powiedzą” nie działa. Jej matka chciała mieć córkę
obok siebie, więc musi teraz ponosić konsekwencje, o czym
pani inspektor uświadamiała ją przy każdej okazji.
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♦
Nadszedł ranek, tak zwykle bywa po nocy, ale niekoniecznie
po ludzkiej myśli. Nadchodzi jak komornik i bezpardonowo
rozlicza z tego, na co wyrozumiały wieczór przyzwolił
szerokim pańskim gestem. Nadchodzi i brutalnie obnaża
ludzką słabość, aż do zatonięcia w poczuciu winy. Kto jak to,
ale Marek wiedział o tym doskonale i najchętniej by coś
wypił. Analiza własnej twarzy przy goleniu w lustrze
również nie wypadła pomyślnie, dojrzał jeszcze większe
zakola, jeszcze więcej siwych włosów i zmarszczek i to
przekrwionymi od zmęczenia oczami. Był wrakiem.
Do kuchni ściągnął go zapach świeżo zaparzonej kawy.
Miał obawy, czy powinien pokazywać się w tym stanie, a do
tego ta niepewność, co się z nim działo poprzedniego dnia.
Pamiętał, jak przez mgłę, że po wyjściu z komisariatu dotarł
do Tawerny, ale dlaczego była tam Ania, to znaczy
policjantka z komisariatu, i co on jej naopowiadał? Natłok
najczarniejszych przypuszczeń rozsadzał mu czaszkę. Usiadł
w rozchełstanej piżamie. Dopiero po dobrej chwili zauważył
przycupniętego naprzeciwko siebie Bolka z miską w zębach,
który przekrzywiając łeb, raz w lewo, raz w prawo, patrzył
na niego z najwyższą troską w wiernych psich oczach.
— Dzisiaj nie ma jedzenia, nic już nie ma — wymamrotał
w stronę psa, rozkładając ręce.
Bolek tylko czekał na ten mimowolny gest zaproszenia,
żeby natychmiast umościć się na ławie obok pana. Hałas od
razu podziałał na teściową jak lep na muchy. Jej pojawienie
się w progu obaj potraktowali z dużym niepokojem, bo ani
psu nie wolno było za jej panowania wchodzić do kuchni, ani
Markowi siadać nieubranym do stołu.
— Moi chłopcy, beze mnie byście zginęli. — Troska w jej
głosie, chociaż zaskakiwała, pozwalała umocnić się
na swoich pozycjach. Starsza pani zajrzała do piekarnika
[284]

i błyskawicznie wyczarowała talerz ze stosem naleśników
z serem, i z wyrzutem spojrzała na Marka. — Trzymam je
od wczoraj, proszę przychodzić do domu wcześniej i o włas–
nych siłach, bo inaczej się pogniewamy. Przypominam,
że mieszka tu młoda panienka i potrzebuje pozytywnych
wzorców, więc bądź tak dobry i ubierz się, teraz.
Ostatnie słowo zaskoczyło Marka z naleśnikiem
zawieszonym tuż przy ustach. Spojrzał niemal płaczliwie
na smakowity kąsek, który był już w jego zasięgu, ale zdobył
się na kolejny bohaterski czyn tego ranka, bo nie tylko
przywlókł się o własnych siłach i chęciach na dół, jeszcze
wstał, odmawiając sobie natychmiastowego spałaszowania
naleśników. Spojrzał jeszcze z niedowierzaniem na Bolka,
który, także zgromiony przez teściową, wycofał się potulnie
do przedpokoju.
Nikt już nie miał wątpliwości, kto tu rządzi, chociaż ta
kwestia nie stanęła dotychczas w ich rozmowach. Każdy
jednak po cichu zaakceptował obecność matki Justyny i na
swój sposób był jej za to wdzięczny. Poza tym widzieli w tym
coś w rodzaju rozgrzeszenia, w końcu zginęła jej córka, a ona
nie miała do nich pretensji, ani do tego, jak ją traktowali, ani
do Marysi, która otwarcie zwalczała macochę czy do Marka
uciekającego z domu. Od jego powrotu minęły ponad dwa
tygodnie i to z całą pewnością był najdłuższy okres, jaki bez
przerwy spędził na Różanej.
Drugie wejście Marka do kuchni Marysia z Chylewską
przyjęły brawami. Ucałował ręce teściowej, czym podbił jej
serce, i gdyby w tym momencie znalazł się ktoś tak głupio
odważny, kto by jej przypomniał, co o nim mówiła jeszcze
nie tak dawno, ile z jego powodu czyniła córce wyrzutów,
zostałby uznany za wyjątkowo nieżyczliwego człowieka i do
tego niespełna rozumu.
— Widzicie, jak nam ze sobą dobrze? Jak Justyna mogła
tego nie doceniać? Ona zawsze była trudnym dzieckiem. —
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Brzeżkiem fartucha otarła potencjalną łzę. — Jak ona mogła
mi to zrobić? — bezradnie powiodła wzrokiem po Marysi
i Marku.
— Niech mama nie płacze — słowa pocieszenia padły bez
chwili zwłoki — razem z mamą pogrążeni jesteśmy w bólu
— zapewnił Marek.
— Jak ty dobrze mnie rozumiesz — z rozczuleniem
popatrzyła na niego. — Zawsze chciałam mieć syna. Takiego
jak ty — dodała po efektownej pauzie.
Zapadła niezręczna cisza. Markowi dosyć podobał się
kierunek, jaki obrała ta rozmowa, ale mimo to nie potrafił
ukryć zaskoczenia.
— Tato, jak poszło przesłuchanie? — córka wybawiła go
z jednego kłopotu, pakując w drugi.
— Sam chciałbym wiedzieć — wzruszył ramionami.
— Co? To nie było cię przy tym? — Marysia nie dawała
się zbyć, jak na kochającą córkę zachowywała się nieznośnie.
— Byłem, ale nie wszystko pamiętam, ponieważ — tu
zawiesił głos, szukając odpowiednich słów — ponieważ
policjanci też potrzebują się napić, więc przesłuchanie
zakończyliśmy w Tawernie.
— Nie mów, że potem pijany policjant przywiózł cię
na sygnale i zostawił pod domem? — Marysia dość
sceptycznie odniosła się do wyznań ojca.
— Nie policjant, tylko policjantka, i nawet nie wiem,
czy ona piła? Czy tylko ja? — zamyślił się.
— Dobrze, że babcia nie widziała, co wyprawiałeś
u Szemela — wyrwało jej się, bo tak naprawdę wcale nie
zamierzała jej o tym opowiadać.
— O pewnych, moje dziecko, sprawach lepiej nie
pamiętać — zawyrokowała starsza pani. — Ludzka pamięć
jest zdecydowanie przereklamowana. Pamiętam, jak po
śmierci mojego męża, świeć Panie nad jego duszą, pismaki
rozpamiętywali jego przeszłość. Słowa prawdy nie można
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było przeczytać. On całymi dniami harował dla tych
darmozjadów, nie miał czasu nawet dla własnej rodziny,
poświęcał energię i zdrowie dla dobra tego kraju, a oni
potem prześcigali się w oskarżaniu go o największe podłości.
Sumienia nie mają, żeby tak traktować zmarłego. Dlatego
wolałabym, żeby tym razem trzymali się od nas z daleka, im
mniej rozgłosu nabierze ta sprawa, tym lepiej. A ty —
zwróciła się bezpośrednio do Marka — obiecaj, że prze–
staniesz się upijać, bo to twojemu zdrowiu na pewno nie
służy. Może moja córka ci na to pozwalała, ale ona zawsze
była lekkomyślna i, między nami, źle na tym wyszła. U mnie
w domu ma być porządek i… koniec z piciem. Cała ulica
na pewno będzie dzisiaj gadać — tu głos zniżyła do szeptu,
żeby Marysia nie słyszała — jak leżałeś pod płotem. Spodnie
nadawały się do wyrzucenia, były mokre — zamknęła oczy
i westchnęła na znak najwyższej dezaprobaty.
— Już dobrze, dobrze, poprawię się — rzekł skruszony —
mama z każdego by diabła wypędziła.
— A żebyś wiedział. — Wzięła głębszy oddech i dodała:
— Justyna nie potrafiła o ciebie zadbać, ale ja to zmienię.
Jeżeli oboje pozwolicie, zamieszkam z wami, tylko zajmę
również ten pokój na dole, miałabym bliżej do kuchni… —
zawiesiła niepewnie głos.
— I wszystkich na oku — zażartowała Marysia, ale
została skarcona wymownym spojrzeniem starszej pani.
— Jednak muszę was o czymś poinformować — Marek
zaczął bardzo poważnie, jakby chciał przed egzekucją
wyznać wszystkie swoje grzechy w nadziei na ułaskawienie.
— Justyny nikt nie zabił. Umarła, bo… orzeszek utkwił jej
w krtani.
— Wiedziałam, że wszystko dobrze się skończy! —
wykrzyknęła matka Justyny. — Przecież nikt nie mógłby
zabić mojego dziecka. Tak się o to modliłam i tak głęboko w
to wierzyłam… — była bliska płaczu, płaczu ze szczęścia.
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— I Bóg pozwolił uniknąć skandalu. — Ze wzruszenia
wyściskała Marka.
— Babciu, nie płacz — Marysia, jak nikt inny, doskonale
rozumiała przyszywaną babcię. Też wolała taki obrót sprawy
niż życie w strachu, że ktoś tu dokonał morderstwa. Przecież
w przeklętym domu nie dałoby się żyć, a już zaczęły
nawiedzać ją koszmary. — Taka wiadomość diametralnie
wszystko zmienia.
— I nie mów do mnie „babciu”, ile razy mam cię prosić?
— Dziewczyna zamarła z niemym pytaniem. — Macie
do mnie mówić po imieniu, Heleno.
— Może napijemy się brudzia? — zaproponował Marek,
zadowolony, że tak spokojnie przyjęły informację, na konto
której upił się wczoraj do nieprzytomności.
— No, niech będzie, tak po maluchu, ale dzieci nie mogą.
— Przypominam, że skończyłam 18 lat — upomniała się
Marysia.
— Ty przypadkiem nie spóźnisz się do szkoły?
— Dzisiaj sobota, bab… — opamiętała się w porę —
Heleno… Trojańska.
— Ach, kiedyś tak o mnie mówiono, to były piękne czasy.
Marek po dwóch kieliszkach poczuł, że życie do niego
wraca. Miał ochotę jeszcze na trzeci, ale Helena wylała
zawartość tej i kilku następnych butelek do zlewu,
i wzrokiem triumfatorki dała do zrozumienia, że ona teraz
przejmuje stery.
♦
Inspektor Przybylak chciała zakończyć sprawę śmierci
Justyny Wejman jak najszybciej, a przez ten cholerny nóż,
wszystko się przeciągało. Ten nóż to jak kwiatek do kożucha
— zupełnie zbędny, tyle tylko, że naprawdę istnieje, a do
tego ze śladami krwi denatki. Więc ktoś tam był i coś widział.
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Wzięła torebkę z nożem i przez folię przytknęła palec do
ostrza — wyjątkowo ostry. „Nie potrzeba dużej siły —
zamyśliła się — dziecko dałoby sobie radę, gdyby wiedziało
jak.”
Za drzwiami Gajda przesłuchiwał Heńka, ale nie chciała
patrzeć na tego obmierzłego typa. Cały czas miała przed
oczami Zośkę, kiedy była u nich w domu po raz pierwszy.
Kobieta spała na strychu, bo pan i władca miał zły humor
i zamknął przed żoną i córką drzwi. Na tym strychu był
rzucony porozrywany siennik. Leżały na nim obie pod
starymi kocami, a obok zaimprowizowany stolik — drzwi od
jakiejś szafki na stosie makulatury, i okropna porcelanowa
lalka, bez twarzy. Przez dziury w dachu wpadały smugi
światła, a w podstawionych niżej wiadrach i przerdze–
wiałych garnkach stała brudna woda. Pamięta to przerażenie
w oczach kobiety. Właściwie, czego wtedy nie wiedziała,
teraz się domyśliła, a wynik sekcji zwłok rozgrzeszył jej
policyjne sumienie. Wkrótce będą musieli Heńka wypuścić,
więc czuła się w obowiązku uprzedzić o tym jego żonę.
Za ostatnim dużym skrzyżowaniem przed zjazdem
w stronę rzeki zaczynał się inny świat, o czym informowała
ostrzegawczo wyjątkowo dziurawa nawierzchnia. Za skrętem w lewo zahamowała przed pasami, wstrzymując
samochody, które jechały za nią. Ktoś za nią trąbił, ale ona
nie mogła się ruszyć, bo właśnie przechodziła para młodych
ludzi. Na pewno byli stąd i czuli się panami tego terenu.
Specjalnie stanęli przed jej samochodem, żeby pokazać,
że oni są u siebie i nikt ich nie będzie poganiać. Popatrzyli na
nią wyzywająco. Zaczynała rozumieć stanowisko matki
Justyny, która uważała, że nikt przy zdrowych zmysłach
i pieniądzach nie powinien się tutaj zapuszczać. Mijała
bogate domy, przed którymi stały luksusowe auta,
ale między nimi, wcale nie tak rzadko, trzymały się jeszcze
przycupnięte drewniaki albo zdewastowane kamienice.
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Zrobiła małą pętlę i podjechała na Różaną od strony
kapliczki. Chyba nikt już o nią nie dbał. Zwiędłe kwiaty
w wazonie i poprzewracane znicze wstydliwie krył olbrzymi
pnący krzew różany, ale kwiaty zostały ścięte przez pierwsze
tej jesieni przymrozki. Po drodze rozglądała się za innym
okazami. Przyznała sama przed sobą, że kiedyś musiało tu
być pięknie, małe, drewniane domki, tonące latem w kwia–
tach, brzozy posadzone wzdłuż ulicy, niskie płoty — jak u jej
babci na drugim końcu miasta, co doskonale pamięta
z dzieciństwa. Razem z dzieciakami wspinała się po drze–
wach, bawiła w Indian, budowała szałasy. Teraz coraz
liczniejsze wysokie, metalowe ogrodzenia strzegły dostępu
do domów, wielkich jak twierdze, zajmujących niemal cała
powierzchnię tych wąskich działek, a między nimi dzikie
wysypiska śmieci lub, ale to już sporadycznie, domki z napi–
sem: „Do rozbiórki”. Ulica wyglądała jak pobojowisko.
Ciężki sprzęt rozbiórkowy niszczył wszystko, co napotkał
na swojej drodze. Z jezdni zniknęła kostka granitowa, która
— niewykluczone, że i pierwszą wojnę światową pamiętała,
a drugą z całą pewnością — teraz znalazła miejsce na podjaz–
dach do garaży w okolicznych nowobogackich domach.
Ostrożnie podjechała pod dom, gdzie mieszkała Zośka.
Napis „Do rozbiórki” nie pozostawiał wątpliwości. Okna
na pierwszym piętrze świeciły już czarnymi oczodołami.
Na parterze jeszcze stały kwiatki na parapecie, ale firanki
zniknęły. Na podwórku leżał usypany wielki stos rupieci:
starych, połamanych mebli, niepotrzebnych gazet, pustych
butelek, szmat, desek podłogowych, pojedynczych cegieł.
Ubrany, czerwononosy krasnal, o którego ktoś oparł miotłę,
stał na straży porządku. Zośka i Ada siedziały pod starym
dębem na drewnianej ławeczce. Były same, chyba po raz
pierwszy odkąd się tu pojawiły. Wyglądały inaczej niż
wtedy, kiedy widziała się z nimi na strychu. Ada trzymała
na kolanach rudą sukę i delikatnie gładziła po grzbiecie.
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— Dobra znajoma — odezwała się Przybylakowa,
wyciągając rękę w stronę psa.
— Może weźmie ją pani… — Zośka uśmiechnęła się
przyjaźnie.
— Kiedy wyprowadzka? — policjantka chwilowo zbyła
propozycję.
— Jutro.
— Żal pani?
Zośka wzruszyła ramionami.
— Psa mi żal — powiedziała krótko. — W domu
samotnej matki, pani rozumie, nie będzie miejsca.
— Jednak się pani zdecydowała…
— Gorzej niż tu już nigdzie mi nie będzie, a rozwód... też
dla ludzi. Kiedyś uważałam, że bez męża nie dam sobie rady,
teraz wiem, że byłam głupia, że wszystko zależy ode mnie.
— Nie zmieni pani zdania na widok męża? Wkrótce go
wypuszczamy. Dostanie dwa, trzy lata za paserstwo, tyle mu
możemy udowodnić. Po sprawie pójdzie siedzieć.
— Jego rzeczy zabrali rodzice, właściwie nie ma tu już
po co wracać.
— Czyli ostatnia noc.
— Zaopiekuje się pani Znajdą? — usłyszała dziewczynkę.
Ada chyba po raz pierwszy mówiła wolno i wyraźnie. —
Ona w domu nie sika — zapewniła z niezwykle poważną
miną.
♦
Gajda kończył spisywać zeznania. Heniek budził w nim
skrajnie różne uczucia, od litości po agresję. Nie lubił
i jednego, i drugiego, a na końcu i tak była pogarda. Kiedy
podał mu zeznania, mężczyźnie trzęsły się ręce. Nie zgrywał
chojraka, zresztą tu nie miałby przed kim. Zaczął czytać.
Bezgłośnie ruszał wargami, czasem przy jakiejś informacji
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zatrzymywał się na dłużej i nerwowo przeczesywał ręką
włosy.
— I to wszystko o mnie? — pokręcił z niedowierzaniem
głową. — Na papierze nie wygląda dobrze, jakbym czytał
zupełnie o kimś innym. Ja nie jestem zły człowiek —
popatrzył wyczekująco na policjanta, żeby w jego oczach
dostrzec potwierdzenie tej opinii. — Rodzice, a zwłaszcza
matka, bardzo starannie dbali o moje wychowanie. Czy pan
wie, że kiedyś każdej niedzieli przychodził do nas ksiądz. —
Tu przerwał, żeby ta informacja trafiła do policjanta. —
Zbierały się stare kobiety z całej okolicy, kościół był
za daleko, i razem się modliły. Tak nauczyłem się służyć
do mszy. Matka chciała, żebym został księdzem, ale młody
byłem, a te baby same właziły mi do łóżka. Ja w zasadzie
nawet ich nie lubię — na twarzy Heńka pojawił się grymas
— bo głupie są, ale z łóżka pan nie wyrzucisz. Zdrowy chłop
ma swoje potrzeby…
— Nieeech pan czyta — Gajda próbował mu przerwać
i nerwowo zabębnił palcami w biurko.
— Pan, widzę, jeszcze niedoświadczony w tych sprawach
— Heniek zaczynał odzyskiwać utraconą pewność siebie. —
Dam panu radę, trzymaj się pan od bab z daleka,
bo wszystkie to kurwy, między nami mówiąc. Taka Zośka!
Pan patrzy! Człowiek ją przygarnął, no, bidulka taka, ani be,
ani me. Dobrze dla niej chciałem. Ojciec ją obijał, a, wstyd
mówić — machnął ręką. — No a potem zadałem się z tymi
złodziejami… Kumplom pan nie pomożesz? Poza tym jej
ciągle było mało i mało. Beze mnie dawno by zginęła, a teraz
rozwodu chce, suka jedna! Ja do pierdla, a ona na wolność?!
Mnie pogrążyć? I gdzie tu sprawiedliwość? Ja od dawna
czułem, że coś się kroi. Zaczęła się stroić, od miesiąca kurzu
z obrazu nie wytarła. Sam musiałem to robić, bo u mnie
porządek to najpierwszy. Wie pan, ona Biblii do ręki nigdy
nie wzięła. Myślała, że diabeł stamtąd wyskoczy. Głupia
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niewiarygodnie, i do tego życie mi chce zmarnować? Ja tego
nie podpiszę — zbuntował się.
— Ja, ja, jaaak to pan nie, nie, nie podpisze? Przecież
pppan to wszystko ze, ze, zeznał.
— Ze, ze, zeznał, a czy to ja przed księdzem się
spowiadam? — Usiadł bokiem i zaczął gwizdać.
Zdenerwowany Gajda wstał, poprawił krzesło, głośno
stawiając na podłodze, otworzył usta, żeby coś powiedzieć,
ale zrezygnował.
— Pan siada, pan się nie denerwuje, ja osobiście do pana
nic nie mam — Heniek próbował go uspokoić. — Ale
dlaczego ja mam siedzieć w pudle? A ona będzie się tam
puszczać z kim popadnie. Wie pan, babę trzeba trzymać
krótko, bo inaczej się znarowi, bez dwóch zdań.
— Beee… — zaczął Gajda.
— Bądź pan człowiekiem i przestań pan tak beeeczeć —
Heniek wszedł mu w słowo.
— Beeedę beczał! — wyrzucił z siebie młody policjant,
a potem poszło już znacznie lepiej: — Beeez zeznań paaana
nie wypuścimy, beeez dwóch zdań.
— Dobra, pan władza da te kartki.
Heniek przeczytał jeszcze raz i już bez słowa podpisał.
— To jestem już wolny? — wstał gotowy do wyjścia.
— Jutro, musimy jeszcze coś sprawdzić — powiedział
Gajda bez zająknięcia.
— Przecież sam pan mówił...
— A czy to ja księdzem jestem, żeby mi wierzyć.
Gajda zadzwonił po dyżurnego policjanta, żeby
odprowadził Heńka do aresztu.
♦
W galerii, w części wystawienniczej, na dwie godziny przed
przybyciem gości wszystko było zapięte na ostatni guzik.
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Beata potwierdziła przybycie kilku ważnych osób i ekipy
telewizyjnej. Udało jej się nagłośnić medialnie wernisaż
połączony z aukcją przede wszystkim kilku wcześniejszych
prac Szemela. Po cichu liczyła na niemały dochód, zwłaszcza
za portret Justyny. Długo musiała namawiać Antoniego, żeby
się zgodził go pokazać, ale przecież od niego wszystko się
zaczęło — cały cykl uległ cudownej przemianie i, według
niej, przedstawiał się doprawdy interesująco. Tę opinię udało
jej się zaszczepić niektórym krytykom, a sam profesor Weber
napisał przedmowę do katalogu. Była z siebie dumna —
„Gorsety” (tak został zatytułowany cykl obrazów) już zostały
zakwalifikowane na dwie międzynarodowe wystawy za
granicą. Odetchnęła z ulgą, przysiadając na kolanach
rosłemu, znacznie od niej młodszemu, mężczyźnie.
— Pysiulku, uściskaj swoją Drapcię.
Pysiulek odcisnął na jej ustach, wyciągniętych
w ryjkowatą trąbkę, cmokliwego buziaka.
— Pysiulku, prawda, że ładnie to przygotowałam?
— Jakbym cię dmuchnął, mała! — jego szczere oczy
zapłonęły autentycznym żarem.
— Teraz, tak przy wszystkich?
— No, na zapleczu czy w magazynku, czy co tam jest
z tyłu.
— Pysiulku, Drapcia teraz będzie zajęta. Czy mógłbyś
dać znać kolegom, żeby zostawili w spokoju samochody
moich gości, a nawet trochę je przypilnowali, Drapcia byłaby
spokojniejsza.
— Dziewczyno, ty mnie wykończysz — podniósł się,
chwycił po drodze dwa ciasteczka i wpakował do ust. —
Kurwa! — omal się nie zakrztusił. — Zajebiście słodkie! Co to
było?
— Cycuszki Wenery.
— Ale wy świnicie! Ludzie! Macie kompletnie popie–
przone we łbach! Wezmę kilka dla chłopaków…
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Nim Beata zdążyła podać mu tekturowy talerzyk,
wyszedł, oblizując palce po poprzednich ciasteczkach
i pakując kolejne do kieszeni kurtki.
Pierwsza pojawiła się matka Justyny w towarzystwie
Marka. Marek udawał, że jego całe to zamieszanie nie
dotyczy, ale teściowej nie potrafił odmówić.
— Kochanie, pokaż mi wreszcie tę rewelację —
bezpośredniość, z jaką pani Helena zwróciła się do Beaty,
nieco go zaskoczyła. — Spać nie mogłam, kiedy się
dowiedziałam o portrecie córki. Muszę go koniecznie kupić.
Znalazłam nawet miejsce nad kominkiem w salonie…
— To nie sprzedaje pani tego domu? — Beata była
zawiedziona.
Pani Chylewska dała jej oczami znak, żeby nie poruszać
tej kwestii przy Marku, który tym bardziej wytężył słuch, ale
obie panie odeszły na zbyt dużą odległość, więc i tak
z dalszej rozmowy nic nie usłyszał.
— Sama już nie wiem. Wie pani, wreszcie mam rodzinę.
Jest nam ze sobą naprawdę dobrze, tylko ta ulica… —
Przyjrzała się Beacie uważnie. — Dlaczego właściwie pani
chciałaby tam zamieszkać? Moja córka nigdy nie umiała robić
dobrych interesów, ale pani, to zupełnie co innego.
— Pogadamy, jutro do pani przyjadę — powiedziała
cicho, bo zauważyła, że zbliża się do nich Marek. — Proszę
spojrzeć, to ten — wskazała na obraz, wiszący za plecami
pani Chylewskiej.
— Ale moja Justyna tak nie wyglądała — w jej oczach
malowało się przerażenie. — Była pani na pogrzebie! —
powiedziała do niej z wyrzutem. — Marek, powiedz coś!
— „To wspaniałe studium portretu. Po mistrzowsku
prowadzi odbiorców w głąb ludzkiej duszy, w jej najskrytsze
zakamarki. Artysta jest dla nas tym, kim Wergiliusz dla
Petrarki. Sacrum i profanum w jego malarstwie łączą się
w idealną całość. Antoni Szemel wytycza nowe drogi
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w sztukach plastycznych, osiągając od razu szczyty.” —
Marek przeczytał fragment z katalogu do wystawy.
— Szczyty? Jakie szczyty? Chyba bezczelności! Domagam
się, żeby ten obraz zdjęto. Jak można było tak brutalnie się
z nią obejść? I to po tym, co przeżyła? — Po chwili jednak
zreflektowała się. — Zresztą, mniejsza z tym.
— To cięcie wzdłuż szyi to nie Antoni, to czysty
przypadek — spieszyła zapewnić, ale kiedy tylko wypowie–
działa te słowa, sama w nie zwątpiła. Żeby tej samej nocy i
portret, i Justyna? — Sam nie skrzywdziłby muchy — starała
się przekonać również siebie — a swoje obrazy traktuje jak
ósmy cud świata. Na szczęście jednak potrafił spojrzeć na to
z innej perspektywy i na tym polega jego geniusz. Piękne jest
nie to, co się komu podoba, ale to, co podoba się artyście. —
W tym temacie Beata pływała już jak ryba w wodzie i czuła,
że mimo wszystko to będzie udany wieczór.
— To pani punkt widzenia. W każdym razie ja go nie
kupię. Spaskudziłby mi całą ścianę. I tak ten obraz będzie
mnie prześladować. Co zamknę oczy… Aż boję się myśleć.
— W każdym z nas drzemią anioły i demony — Beata
zasugerowała coś, co z całą pewnością matce Justyny nie
mogło się spodobać.
— Marek, nie wiem jak ty, ale ja wychodzę, i w ogóle
żałuję, droga pani, że dałam się na tę eskapadę namówić.
Marek w zasadzie zadowolony ruszył do wyjścia
za teściową. Przystanął na chwilę przy drzwiach, które
w najmniejszym stopniu nie budziły jego zaufania.
Poprzednie były jakieś solidniejsze i miały antywłamaniowe
zabezpieczenia, a te — prawie takie same jak wewnątrz
w domu.
— Nie boisz się, że ktoś znowu może się tu włamać?
— Ależ, Pysiulku! — zareagowała spontanicznie
na widok łysego jegomościa, który całym sobą wypełnił
wejście, ale Marek go nie zauważył.
[296]

— Nie mów do mnie „Pysiulku”, wiesz, że tego nie… —
nie zdążył dokończyć, bo znienacka został powalony pięścią
Łysego.
— To ten fiut, który ci spokoju nie dawał? Teraz w końcu
się odczepi — z zadowoleniem otrzepał ręce.
— Czy mógłbyś mi to wytłumaczyć — matka Justyny,
pochylona nad Markiem, nie mogła uwierzyć w to, czego
przed chwilą była świadkiem. — Czy ja dobrze
zrozumiałam? Ty i ta pani? — Wyprostowała się. — Czy
mógłby pan dołożyć mu jeszcze ode mnie? — zwróciła się do
Łysego, a następnie przeszła nad leżącym Markiem
i zniknęła za drzwiami.
Łysemu zrobiła się go żal. Podał mu rękę, bo, jak żyje, nie
widział takiego desperata.
— Chociaż bogata ta pani? — zapytał, bo nie mógł
zrozumieć, żeby ktoś przy zdrowych zmysłach rzucił Beatę
dla jeszcze starszej.
— Niewiarygodnie bogata. — Marek wstał, sprawdzając,
czy zgadza się dotychczasowa liczba zębów w jego szczęce.
— To goń ją mistrzu, bo życie łatwe nie jest.
Marek z matką Justyny wrócili w milczeniu. Miał do niej
pretensję, że poza jego plecami planowała sprzedaż domu,
który, o czym wcześniej nie wiedział, we wszystkich
dokumentach figurował właśnie na nią. Dzięki temu
od początku stał poza kręgiem podejrzanych, bo nic na
śmierci żony by nie zyskał, ale obawiał się, że romans z Beatą
poważnie zaszkodzi tak doskonale układającym się ich
wzajemnym relacjom. Po cichu miał nadzieję, że nadal będzie
mógł mieszkać na Różanej. Jemu też powoli zaczęła się
podobać perspektywa dużego rodzinnego domu, którą
Chylewska mu najpierw zaszczepiła, żeby teraz kombinować
coś na boku.
Przy kolacji, którą każdy przygotował sobie osobno,
mierzyli się spojrzeniami, ale żadne z nich nie chciało
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odezwać się pierwsze. Więc Marek rozpoczął irytujący
koncert od głośnego mieszania herbaty i odłożenia mokrej
i lepkiej łyżeczki bezpośrednio na blat stołu. Potem
hałasował sztućcami, talerzem, nawet raz siorbnął i o mało
się nie zakrztusił. Chylewska zbladła dopiero wtedy, gdy
postanowił zmyć po sobie. Filiżanka należała jeszcze do jej
mamy. To była pamiątka rodzinna o dużej wartości
emocjonalnej, więc… nie ręczyłaby za siebie — demon,
uśpiony w niej, z całą pewnością ujrzałby światło dzienne.
— Zostaw, bo potłuczesz — nie wytrzymała dłużej.
— Proszę bardzo, nie będę się przy tym upierać. —
Bardzo chętnie z powrotem zajął swoje ulubione miejsce przy
stole.
Bezwiednie zaczął stukać solniczką. Spojrzała na niego
z przerażeniem.
— Przestań! — krzyknęła, a on w tym momencie upuścił
solniczkę, rozsypując jej zawartość.
Niewiele myśląc podbiegła, chwyciła garść soli i,
mamrocząc pod nosem coś jak: „giń diable”, cisnęła nią przez
lewe ramię, prosto w oczy Markowi.
— Zwariowałaś?!
Wybiegł po omacku do łazienki, potykając się po drodze
o krzesło. Nim poszła za nim, odpędziła złe moce, plując
na cztery strony świata.
— Nie trzymaj twarzy w zimnej wodzie, bo zapalenia
zatok dostaniesz! Przesuń się — próbowała dopchnąć się
do kranu.
— Daj spokój, pali mnie żywym ogniem.
— To był najwyższy czas, żeby wypędzić z ciebie diabła.
I teraz musi wyjść oczami. — W bojowej postawie stanęła
w łazience i nie zamierzała jej opuścić.
— Nawet tutaj człowiek nie może mieć chwili spokoju?
— Może, może! Co się tak pieklisz? Już wychodzę.
Przepraszam — wypowiedziała to słowo po raz pierwszy
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od bardzo dawna i może gdyby Marek jej nie znał, nie
zwróciłby na to uwagi, a tak — z uczuciem ulgi przyjął je jak
zawieszenie broni, a nawet dobrą wróżbę na przyszłość.
Szykowali się już spać, kiedy wróciła Marysia.
Zapomnieli, że mieli się z nią spotkać w galerii. Niezwykle
ożywiona wbiegła na górę do pokoju, który teraz zajmowała
pani Chylewska, i, nie pytając ją o zgodę, włączyła telewizor
i usiadła na szafce nocnej.
— Telewizor na dole się zepsuł? — Helena nie lubiła być
oglądana w łóżku z siatką na głowie, więc ściągnęła ją
chyłkiem, tak żeby Marysia tego nie zauważyła. — Teraz to
mój pokój. Mogłabyś to uszanować! — odezwała się
z wyrzutem, poprawiając przyklapnięte włosy.
— Tato! — zawołała Marysia. — Chodź tu szybko!
Helena zerwała się z łóżka i stanęła przy drzwiach
z twardym zamiarem niewpuszczenia nikogo więcej.
— Uspokój się, co tak stoisz, lepiej posłuchaj —
dziewczyna mówiła cicho, żeby nie zagłuszyć głosu
z telewizora:
W Galerii „Pod smokami” dzisiaj wieczorem odbył się wernisaż
prac znanego polskiego malarza Antoniego Szemela, połączony
z aukcją kilku jego obrazów, które osiągnęły bardzo wysokie ceny.
Portret zatytułowany „Kobieta z zegarkiem” został zakupiony
przez niemieckiego kolekcjonera sztuki za dwadzieścia tysięcy euro.
Pozostałe sprzedano średnio po dziesięć tysięcy euro.
— Matko Boska, moja Justyna za dwadzieścia tysięcy
euro — Chylewska oniemiała. — Moja kochana córeczka…
Marysia puściła oko do ojca, bo oboje wiedzieli, że nic nie
robi na starszej pani tak wielkiego wrażenia jak właśnie
pieniądze.
— Może przyniosę ci wody — zaproponowała Marysia.
— Za moją Justynę tyle pieniędzy, a ja mogłam go kupić
za dwa tysiące złotych, jak pech to pech… — kręciła głową
z niemożności ogarnięcia zaskakujących wyroków losu.
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— Dlaczego was tam nie było? — Marysia popatrzyła raz
na ojca, raz na Helenę. — Oboje udali, że nie słyszą pytania.
— To dlaczego was nie było?
— Helena wyganiała ze mnie diabła — oświadczył
Marek.
— Mam nadzieję, że z powodzeniem — Marysi nie
opuszczał dobry humor.
Nagle matka Justyny ocknęła się.
— „Kobieta z zegarkiem”? — spojrzała na nich
niepewnie, jakby miała coś na sumieniu. — Zapomniałam
wam powiedzieć, że ten zegarek po prostu zniknął w domu
pogrzebowym
— I bardzo dobrze, ja też go nie chciałam! — wypaliła
Marysia, ale to nikogo nie zainteresowało, bo jej dalsza
kwestia była bardziej zajmująca. — Wydawało mi się, że
dzisiaj widziałam niemal identyczny u Beaty. Baśka,
koleżanka Justyny, chce go chyba sprzedać i przyniosła do
wyceny. Akurat przy mnie o tym rozmawiały — zaczęła się
tłumaczyć.
— Nie ma w tym nic złego, drogie dziecko, że słyszałaś,
o czym rozmawiały — ożywiła się. — Oczy i uszy trzeba
mieć zawsze otwarte. Tak mówił mój świętej pamięci mąż
i teraz wiem, że miał rację. Więc wszystko jasne — pokiwała
głową. — To ona ukradła ten zegarek! Hiena cmentarna! A ja
zrobiłam tym ludziom taką awanturę, ale może przyda im
się na zapas, tak na wszelki wypadek, jakby ich ręka kiedyś
zaświerzbiła.
Marek i Marysia nic z tego nie rozumieli.
— Ta stuknięta Baśka — tłumaczyła dalej Marysia —
uważa, że ten zegarek przynosi pecha i chyba była gotowa
oddać go za bezcen Beacie. Ponoć to jakiś wyjątkowy egzemplarz, ale może lepiej, że go nie mamy.
— Nie jest taka głupia ta Baśka, chociaż złodziejka. Beata
też się na nim nie dorobi, ona tylko na ludzkiej krzywdzie
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potrafi — Helena nie mogła odżałować tego obrazu. — Tylko
czekać, aż jakieś nieszczęście na nią spadnie.
— Ależ Heleno — Marysia udawała oburzenie, bo tak
naprawdę temperament przyszywanej babci bardzo jej
odpowiadał.
— To za Justysię i naszego Mareczka! — Helena nie kryła
złości. — Nie patrz tak na mnie, Marysiu, twojego ojca też
chciała nam odebrać — przemówiła w imię kobiecej
solidarności.
— I jeszcze ten dom… — dorzucił, nieproszony, Marek.
— Jej chcesz sprzedać nasz dom? — w głosie Marysi
słychać było wielki zawód.
— Mój dom, moja panno, mój — Helena poprawiła ją
szybko, bo w tym względzie nie lubiła niedomówień. —
A dla mnie jest za duży. I jak tu wygląda? Jakaś zakazana
okolica, mnóstwo typów spod ciemnej gwiazdy, jakaś baba
wylewająca pomyje z góry, druga chodzi z wózkiem i zbiera
śmieci i do tego ta nazwa — Różana! Ni przypiął, ni przyłatał
— zaczęła się wyzłośliwiać. — W sam raz dla tej parweniuszki jako dodatek do zegarka! Zedrę z niej, ile się da.
Zapłaci mi za wszystko!
— A my to już w ogóle się nie liczymy? — dziewczyna
spoważniała. — Mnie tu się podoba — wyznała niepewnie,
mając ciągle nadzieję na zmianę decyzji. — Ten dom
naprzeciwko za chwilę zniknie. Początek ulicy wygląda już
zupełnie inaczej.
— Czy musimy teraz o tym rozmawiać? Idźcie do siebie!
Dobranoc — Helena wypchnęła ich z pokoju.
— Jak myślisz, sprzeda ten dom Beacie? — Marysia
zapytała o to Marka, kiedy byli już za drzwiami.
— Jak nie Beacie, to komuś innemu, ale damy sobie radę
— poklepał ją po plecach.
— I znowu mieszkanie na ósmym piętrze, ohyda.
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♦
Za wszystko w życiu trzeba płacić. Albo z góry, albo z dołu.
Szczęście to wywalczony na chwilę skrawek ziemi, który zaraz ktoś
przyjdzie i podstępem albo przemocą nam odbierze. Czy warto się
o to starać? Mam już swój wymarzony dom, ale czy tak naprawdę
o to mi chodziło? Chciałabym zaznać czegoś prawdziwego, poczuć,
że żyję. Zazdroszczę kobiecie, która mieszka naprzeciwko mnie. Jest
biedna jak mysz kościelna, ale jeszcze wszystko przed nią, nie ma
nic do stracenia i nie boi się życia. A ja? Postawię kolejny dom?
Kupię droższy samochód? Zabawię się cudzym kosztem?
Chciałabym urodzić się jeszcze raz, wtedy na pewno nie
zmarnowałabym życia. Zacząć wszystko od początku…
Zośka doczytała pamiętnik do końca. Wzięła do ręki
drewnianą lalkę z wykrzywioną twarzą i pisakiem
domalowała jej źrenice. Nie przyniosła szczęścia Justynie, ale
może z nią będzie inaczej. Ada spała spokojnie, ani razu nie
zakasłała. Żal jej było budzić dziecko, więc wyszła
na zewnątrz, żeby popatrzeć na gwiazdy — może z nich coś
wyczyta. Po raz pierwszy musiała liczyć tylko na siebie. Cały
dobytek zapakowany na wózek czekał na podwórku.
Sprawdziła, czy wszystko dobrze się trzyma. Ada miała
mniejszy wózek. Za godzinę, przed świtem będą musiały
wyruszyć, żeby ominąć po drodze poranny ruch. Obliczyła,
że dwie godziny wystarczą na dojście do domu samotnej
matki, a potem — kto wie? — może rzeczywiście wszystko
jest przed nią.
Czuła się silna. Usiadła na ławce z widokiem na dom,
którego historia wkrótce miała dobiec kresu. Próbowała sobie
wyobrazić radość pierwszych lokatorów. Usłyszała śmiech
dzieci, wyznania najskrytszych uczuć, kroki mężów
wracających z pracy, nocne szepty. Uśmiechnęła się i cisza
ponownie wypełniła całą przestrzeń. Nagle zdała sobie
sprawę z obecności Znajdy, która zwinięta w kłębek wtuliła
nos w rękaw jej płaszcza. Przypomniała sobie, skąd wzięło
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się to dziwne imię dla psa. Chyba Ada tak za nią wołała,
kiedy pies się do nich przybłąkał. Nagle Znajda zjeżyła się
i warknęła ostrzegawczo. Zośce wydawało się, że widzi jakiś
przemykający cień w oknie na pierwszym piętrze po starej
Wackowej.
— Ciii — zwróciła się do Znajdy — to tylko duchy
pijaków, po wódkę tu przyłażą, z przyzwyczajenia, tobie nic
nie zrobią.
Wyobraziła sobie Heńka, jak jutro ich tu nie zastanie
i razem z duchami sięgnie po ostatnią butelkę, o której stara
Wackowa pewnie przez roztargnienie, kiedy się wczoraj stąd
wynosiła, musiała zapomnieć. Gdyby tu mieszkali inni
ludzie? Ale było, jak było. Westchnęła. Jedyne, co dobrego jej
się tutaj przytrafiło, to spotkanie Justyny. Dopiero ta kobieta
otworzyła jej oczy. Była za to wdzięczna Bogu, jeśli gdzieś
tam istnieje. Spojrzała ku górze. Znowu jakiś cień się
przemknął, a pies szczeknął nerwowo. Zmówiła modlitwę
w intencji Justyny. Jej śmierć była dla niej szokiem. Kiedy
wróciła do jej domu tamtej nocy, żeby posprzątać, zastała
otwarte drzwi. Mimo zakazu weszła na górę i zobaczyła ją.
Myślała, że śpi. Dopiero po chwili przyłożyła lusterko do jej
ust — nie oddychała. Wybiegła z pokoju i może wyszłaby
natychmiast z tego domu, ale drzwi do jej sypialni były
otwarte. Kusiły. Na szafce nocnej leżał pamiętnik, a na nim
stała ta koszmarna drewniana lalka i patrzyła tymi swoimi
niewidzącymi ślepiami. Chwyciła jedno i drugie i wybiegła.
Odruch? Wcześniej nigdy nic nie ukradła. Starała się żyć
uczciwie, ale tu coś jej kazało sięgnąć po ten cudzy
pamiętnik. Może tak bardzo, chociaż na chwilę chciała wejść
w skórę Justyny? Poczuć się piękna, bogata i szczęśliwa. Tak
wtedy uważała. Teraz wie, że nigdy by się z nią nie zamieniła
i była jej za tę lekcję wdzięczna.
— Zostań tu, ktoś się tobą zaopiekuje — powiedziała
do psa. — Jeśli dobry Bóg istnieje, to nie da ci zginąć.
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Robiło się coraz zimniej. Wiatr zaczął nawiewać mgłę od
strony rzeki. Weszła do mieszkania, w którym razem
z Heńkiem spędziła osiem lat. Tyle lat i żadnego sentymentu.
Ubrała śpiącą jeszcze Adę. Zaparzyła po raz ostatni herbatę
dla niej i dla siebie. Siedziały w milczeniu i jadły — każda
suchą bułkę.
— Mamo, śniła mi się ta pani… — zaczęła Ada.
Zośka spojrzała na dziecko z troską. Często budził ją
w nocy krzyk córki. Wiedziała, że miewa koszmary,
o których nie mogła zapomnieć.
— Zeszła z obrazu i mnie tak mocno przytuliła. Takie
gorąco od niej biło — Ada mówiła z przymkniętymi oczami.
Zośka sprawdziła, czy nie ma gorączki, ale czoło miała
zwyczajnie chłodne.
— Z jakiego obrazu? Z tego tu? — wskazała na obraz
Świętej Rodziny.
— Tamten był inny, brzydszy.
— Sen mara, Bóg wiara — Zośka starała się ręką przegnać
senne majaki z czoła córki.
— Ta pani nic mi nie zrobiła. Myślisz, że dobrze,
że przyszła właśnie do mnie?
Zośka sprowadziła Adę po ciemku po schodach
na zewnątrz, szczelnie zapięła jej kurtkę i naciągnęła kaptur.
— Znajda, zostań z Adą — zwróciła się do psa, który
według niej rozumiał więcej od niejednego człowieka.
Weszła do mieszkania po raz ostatni i tego była pewna.
Z brulionu wyjęła zdjęcie, które Justyna zrobiła jej na kilka
dni przed swoją śmiercią. Dla Zośki to najdroższa pamiątka,
która rozbudziła jej wyobraźnię i nauczyła mieć marzenia.
Kiedyś Ada nazywała kobietę z naprzeciwka „dobrą
wróżką”, o co miała do dziecka cichy żal, a teraz sama
to robi.
Jeszcze raz popatrzyła na zeszyt, lalkę i dogasający żar
w piecu. Mocowała się chwilę z myślami, ale decyzję podjęła
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wcześniej. Wystawiła z kąta skrzynkę z drewnem i papierem,
wysypała na to żar z pieca i polała olejem. Chwilę poczekała,
żeby upewnić się, że ogień nie zgaśnie. W środek wstawiła
krzesło, na którym leżał zeszyt i stała drewniana lalka. Nic tu
nie należało do niej. Po cichu, żeby duchy tego domu nie
usłyszały, zeszła po schodach. Wzięła Adę za rękę i ruszyły
naprzeciw nowego życia. Znajda odprowadziła je do
kapliczki i zawróciła. Były już kawał drogi od domu, kiedy
Zośka usłyszała wóz strażacki, jadący do akcji.
♦
Od rana na ulicy panowało duże zamieszanie. Kiedy
pojawiła się straż pożarna, nie było już czego gasić. Drewno
spaliło się błyskawicznie. Po niej na sygnale dojechało
pogotowie.
— Zobacz, ale heca! — Marysia bez pukania wpadła do
pokoju, w którym spała Helena.
Pani Chylewska bez pośpiechu wstała z łóżka i podeszła
do okna.
— I bardzo dobrze, nie będę więcej musiała patrzeć na
ten pierdolnik — powiedziała najspokojniej w świecie, jakby
komentowała wywózkę śmieci. Spała nadspodziewanie
dobrze, więc taki dyskomfort, jak płonący obok dom czy
wdzierający się szczelinami dym i zapach spalenizny nie
mogły zepsuć jej dobrego nastroju. Z najwyższym
zdumieniem pochwyciła wzrok dziewczyny, w którym krył
się cień przygany. — Wielkie nieba! Może o jedną łajzę
na świecie mniej! O co ten krzyk?! — zaperzyła się. —
Zawsze uważałam, że to fatalne miejsce.
Już nie patrząc na Marysię, wdziała szlafrok i pantofle
i skierowała się do łazienki. Kiedy zeszła do kuchni, czekała
na nią niespodzianka — śniadanie na stole. Musiała odwrócić
się, żeby ukryć łzy wzruszenia. Nie pamiętała, kiedy ostatnio
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ktoś zrobił dla niej śniadanie, a bez wątpienia — specjalnie
dla niej, bo poza nią nikt w tym domu nie jadał grzanek
z dżemem, które wyglądały teraz na talerzu jak
najpiękniejszy bukiet kwiatów.
— Ciekawe, kto zadzwonił po straż? Ty? — Marysia,
stawiając na stole dzbanek z kawą, spojrzała uważnie na
Helenę.
— Spałam jak kamień. — Matka Justyny nadal miała
pochyloną głowę i ukradkiem wycierała nos. — Po raz
pierwszy od śmierci Justyny wyspałam się.
— W tej chwili poza nami to niewiele osób mieszka na
tym zadupiu — Marysia z rozmysłem zaakcentowała ostatni
wyraz.
— Ale jeden czujny się znalazł — na dole pojawił się
Marek.
— Ty zadzwoniłeś? — odwróciły się w jego stronę
i zapytały jednocześnie.
— Ktoś fałszywy przyjdzie — skwitował tę
synchroniczność. — Moja pierwsza żona tak mówiła i z
reguły miała rację.
— Tata, nie rób mi wstydu — Marysia popukała się
w czoło i w tym momencie odezwał się domofon.
Dziewczyna wyjrzała przez okno. Na ulicy przed domem
stał samochód Beaty.
— Masz gościa — zwróciła się do Heleny.
— Kogo tam diabli niosą? Jeszcze śniadania nie zjadłam.
— Podniosła się, chowając chusteczkę do kieszeni.
— Ktoś musi wyjść i ją wpuścić, i na mnie nie patrzcie —
Marek od razu zastrzegł sobie neutralność.
Pani Helena wyszła przed dom. Obok Beaty był ktoś
jeszcze.
— Co pan majstruje przy moim ogrodzeniu? —
Chylewska z miejsca zaatakowała mężczyznę, który
nawiercał otwory w drewnianym ogrodzeniu.
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— Zmiana adresu, łaskawa pani. Poczty pani nie czyta?
Macie jeszcze miesiąc na zmianę w dokumentach.
— O czym pan mówi? — nic nie rozumiała.
— Pani spojrzy — wetknął jej przed nos starą tabliczkę
z nazwą ulicy — mieszkała pani zwyczajnie przy Różanej,
a teraz, proszę! Aleja Róż!
Chylewska wyszła przed dom i z uznaniem przyjęła tę
zmianę. Teraz już nie miała wątpliwości, że ten dzień będzie
dla niej wyjątkowy.
— To śmieszne, żeby nazwać tę ulicę aleją Róż. To
Różana już nie wystarcza? Megalomańskie pomysły! —
obruszyła się Beata.
— Zależy, kto tu będzie mieszkać. Dla tej hołoty to i
Różana za dużo, ale teraz — Helena nie kryła zadowolenia —
to wszystko zmienia. Aleja Róż to fantastyczny pomysł. To
jak dobre nazwisko dla dziecka. Moja Justysia wiedziała, co
robi. Nie na darmo nazywała się Chylewska… Po mężu —
znacząco omiotła wzrokiem nazwisko na skrzynce pocztowej
— to się nie liczy.
— Pani Heleno, ja właśnie w sprawie domu, tak jak się
wczoraj umawiałyśmy — Beata chciała wejść furtką, ale
Chylewska zatrzasnęła ją przed nosem kobiety.
— Aleja Róż to świetny adres… — zamyśliła się na
chwilę, napawając się widokiem tabliczki. — W tej sytuacji
muszę dobrze naradzić się z rodziną. Takiej decyzji nie
podejmuje się pochopnie.
— A żeby was wszyscy diabli! — Beata nigdy nie
rozumiała słowa „nie”. — Banda kretynów — rzuciła na
odchodnym.
— Tylko nie kretynów! A z diabłami mamy poprawne
kontakty — Helena odzyskała swój dawny animusz.
Beata wsiadła do samochodu i ruszyła tak gwałtownie,
że niewiele brakowało, a zderzyłaby się z policyjnym
radiowozem, który nadjeżdżał z przeciwka na sygnale.
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— Nie wie pan, co tam się stało? — Helena zapytała
mężczyznę, który kończył montaż tabliczki.
Strażacy biegali w tą i z powrotem, a na końcu ulicy
pojawiła się karetka pogotowia.
— Mają jakieś ofiary — zawyrokował mężczyzna.
Podeszła bliżej pogorzeliska. Oprócz niej, z cywilów stał
tam jedynie — najprawdopodobniej nowy mieszkaniec —
starszy, bardzo przystojny mężczyzna. Rozejrzała się i nie
zobaczyła ani jednego lumpa, jak nazywała tych, którzy tu
włóczyli się bez celu, kiedy przyjeżdżała do córki.
— Mówią, że zaprószył ogień i sam się spalił, ale ja tu
mieszkam od tygodnia i nikogo nie znam. Pani pozwoli, że
się przedstawię, Wojciech Rozner, inżynier Wojciech Rozner.
Helena była wniebowzięta.
Po chwili wyniesiono na noszach ofiarę pożaru.
— Zauważył pan zmianę nazwy ulicy? — zagadnęła go,
żeby podtrzymać rozmowę.
— Droga pani, sam byłem inicjatorem tej zmiany. Aleja
Róż od razu podniesie wartość gruntów i naszych domów.
Trzeba myśleć przyszłościowo.
Do noszy podeszła policjantka, która prowadziła sprawę
Justyny. Rozsunęła czarny foliowy worek i ujrzała w nim
zwęgloną twarz. „Tylko nie Zośka” — pomyślała i drżącą
ręką pociągnęła suwak do końca. Kiedy zobaczyła metalowe
klamry, które pozostały po charakterystycznych brazylijskich
butach, odetchnęła z ulgą. „A taki był z niego kowboj” —
powiedziała do siebie.
Rozejrzała się za kimś, a może za czymś, i poszła w stronę
rzeki. Wiedziona instynktem bez trudu odnalazła psa.
Znajda, leżąca na starym tapczanie, uniosła głowę i radośnie
zamerdała ogonem.

[308]

Wioletta Sobieraj – ur. w roku 1965 w Łodzi; absolwentka polonistyki
na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała również filozofię; specjalistka
w dziedzinie międzywojennej literatury satyrycznej, krytyk literacki, autorka
powieści społeczno-satyrycznych Latawce (2008), Aleja Róż (2010),
współautorka antologii Dziewczyńskie bajki na dobranoc (2008), Nie pytaj
o Polskę (2009), Eroticon – drugi krąg piekła (2010). Recenzje i teksty
krytyczno-literackie publikowane w Apeiron Magazine, Migotaniach
Przejaśnieniach, Krytyce Literackiej, Melee, Zalewie Kultury, Polis, Portalu
Księgarskim.

