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Rozdział I – Czołem wbijając gwoździe w podłogę 

Dlaczego nie w bibliotece? Oto, co pomyślał na jej widok. 

Zastanowił się. To nierealne. Musiał pomyśleć inaczej. Na przykład, że jest piękna. W 

znaczeniu – magnetyczna. Raczej tym torem musiały biec jego myśli. Magnetyczna. Brzmi 

banalnie, a może w istocie jest banalne. Jednak wiedział od pierwszej chwili, że ona działa na 

niego jak magnes. Że jego życie się zmieni. Że nic nie będzie, jak przedtem. Po prostu ją zobaczył i 

od razu wiedział, że odtąd zaczyna dziać się coś, nad czym nie będzie sprawował żadnej kontroli. 

Właśnie w ten sposób musiał najpierw myśleć. 

Ale nie potrafił przykleić tych myśli do tamtej sytuacji. I wcale nie dlatego, że upłynęło aż 

dziesięć lat. 

Dlatego, że z tamtej sytuacji zapamiętał co innego. I zapamiętał tak, jakby to było pierwsze, 

co pomyślał, kiedy ją zobaczył. Chociaż wydało mu się to trochę abstrakcyjne, a na pewno mało 

prawdopodobne. 

Dlaczego nie w bibliotece? To pytanie wracało do niego kilka razy. Chociaż nie niosło ze 

sobą specjalnego celu. Nie oznaczało niczego ważnego i donikąd nie dążyło, jak sądził. Nie tyle 

zastanawiał się nad odpowiedzią, co samo pytanie, sama myśl odzywała mu się w głowie jak 

złudne, nic niemówiące echo. 

Kiedy ją zobaczył, odniósł wrażenie, że nie pasowała do miejsca, w którym się znajdowali. 

Teoretycznie mógłby tak powiedzieć o wszystkich dziewczynach mających tyle lat, co ona, które 

tam widywał, chociaż nie chciał stawiać sprawy w ten sposób. Bo nigdy nie był człowiekiem, który 
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gładko ocenia, co do kogo pasuje, a co nie. Dla niego nigdy nie było to do końca wiadome. 

Wszystko zawsze było relatywne, zmieszane. 

Rzecz w tym, że właśnie ona nie pasowała do tego miejsca. Takie odniósł wrażenie. To 

wrażenie było silne, a jednocześnie abstrakcyjne w wydaniu kogoś takiego jak on. Kogoś, kto nie 

potrafi do końca ocenić, uzasadnić. Ale nie mógł oprzeć się temu wrażeniu. Dlatego w myślach 

sformułował pytanie: dlaczego nie w bibliotece? 

Nie miał zamiaru szukać odpowiedzi. Po prostu pomyślał o niej w ten sposób, kiedy ją 

zobaczył. A potem zapamiętał to jako pierwszą myśl na jej temat. Było w niej coś, co sprawiało, że 

w bibliotece wyglądałaby naturalniej. Wolałby ją spotkać w bibliotece – albo po prostu czytającą. 

Siedzącą w skupieniu, obłożoną książkami, odległą. Nie wiedział, dlaczego tak pomyślał, ale to 

było silniejsze od niego. To skojarzenie było silniejsze od realnego obrazu, który miał przed 

oczami. Nie da się tego dobrze wytłumaczyć. Siedzieli w małym zadymionym barze. Nie w 

bibliotece. 

To były czasy, kiedy paliło się w barach. Palenie w miejscach publicznych było legalne i 

zupełnie powszechne. To były czasy, kiedy dużą sympatią i popularnością cieszyły się małe bary, 

takie jak tamten. 

To nie był bar równie prymitywny, co zwykła pijalnia piwa. Ale było w nim coś podobnego 

– prostego, niemal obskurnego, a zarazem nieuchwytnego. W niewielkim oddaleniu od centrum 

miasta, w bocznych uliczkach, było wtedy sporo takich barów. Niektóre urządzano w piwnicach i 

schodziło się do nich po krętych, betonowych schodkach. Jego bar mieścił się na parterze starej 

kamienicy. Stało w nim sześć kwadratowych stolików, niezbyt długi kontuar z dwoma wysokimi 

stołkami i szafa grająca. Przychodziło tam kilku stałych bywalców – starszych panów, którzy 

wypijali po dwa, trzy piwa i grali w szachy. Przychodzili też studenci, którzy stronili od mody i 

woleli te ciasne, skromne, proste bary sytuujące się na marginesach miasta. Przyfruwali jak 

kolorowe ptaki, pili piwo i zapełniali szafę grającą monetami. Słuchali rocka i bluesa. Grupy 

studentów szybko się zmieniały, nigdy nie były stałe. Być może po dwóch, trzech wizytach 

zmieniali bar. Ale równie dobrze mogli nie mieć przychodzenia do takiego baru w upodobaniach, 

tylko szukali swojego miejsca w mieście na chybił-trafił. Miejsca poza domem. Pewnej marginalnej 

przestrzeni, w jakiej mogli posłuchać muzyki i pogadać. Nie wiedział, co nimi kierowało, po co 

dokładnie przychodzili, jaki był ich gust i podejście do różnych rzeczy. Wiedział natomiast, że 

poszczególne, następujące po sobie grupy studentów nie znały się między sobą, że pojawiały się 

niezależnie. Dało się to wyczuć w ogólnej atmosferze, którą ze sobą przywodzili, którą wokół 

siebie tworzyli. Ciekawe, że ci różni, nieznający się nawzajem studenci wybierali te same utwory z 
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szafy grającej, więc wyłącznie ludzie się zmieniali, zaś muzyka była przez cały czas ta sama. Dzięki 

temu bar stawał się swojski, bardziej przewidywalny, bardziej osobisty dla kogoś takiego jak on. 

Chociaż zawierała się w tym mechanizmie także doza zimna, niepokoju. Jakby bar był żywym 

bytem; jak gdyby żywy, odrębny organizm unoszący się w bańce mydlanej nad rzeczywistością, 

nad realnym światem. Czasami miał takie odczucie, kiedy tam siedział. 

Przychodzili więc i ci sami starsi panowie, grający w szachy i różni studenci, słuchający tej 

samej muzyki. Szachy dla tych panów były tylko pretekstem. W rzeczywistości nie chodziło im o 

szachy, tylko o bar. Po prostu lubili do niego przychodzić, rozkładać szachownicę, którą ze sobą 

przynosili, rozstawiać na niej figury i grać, popijając piwo. Ale to była płaska, leniwa, całkiem bez 

charakteru gra. Dlatego, że w gruncie rzeczy nie chodziło o szachy, tylko o siedzenie w barze nad 

szachami. Podobnie jak studentom puszczającym muzykę z szafy grającej w rzeczywistości nie 

zależało na muzyce. Nie miała dla nich docelowego znaczenia. Siedząc w barze, obserwując ludzi 

wokół i siebie samego, z czasem nauczył się dostrzegać takie rzeczy. To znaczy nauczył się 

oddzielać intencję od przebiegu zdarzenia. 

Bar nie należał do niego. Często mówił o nim „mój”, lecz miał na myśli jedyny bar dobry dla 

niego. Jedyny, w którym lubił posiedzieć. Bar nie był szczególny i równie dobrze mógł przychodzić 

gdzie indziej. Jednak lubił nazywać „swoim” barem właśnie ten. 

Nigdy nie był odludkiem, nigdy specjalnie nie izolował się od świata. Zawsze znał sporo 

ludzi, utrzymywał z nimi różne kontakty. Nigdy nie gloryfikował samotności ani się nią nie 

napawał. Ale miewał ochotę udać się sam do jakiegoś małego miejsca poza domem specjalnie po 

to, żeby móc nazwać je „swoim”. Właśnie takim miejscem stał się dla niego ten bar. Prywatną 

dziuplą, w której nie tyle chował się przed światem, co do której wstępował, tkwił w niej przez 

moment, a potem zostawiał ją, wynurzał się na powierzchnię i wracał do zwykłych spraw. 

Odkrył swój bar przez przypadek. Podobnie jak i ją spotkał przez przypadek, właśnie w 

swoim barze. Taka jest jego osobista chronologia rzeczywistości, namacalnego prądu życia. Ale do 

końca nie wiadomo, czy to były przypadki. Nie da się określić, czy spotkanie jej mogło być celowe. 

Czy jej obecność w jego życiu służyła czemuś, kreowała coś? Nie wiadomo. 

Odkrył swój bar przez przypadek. Pewnego razu wracał z pracy okrężną drogą. Miał jakiś 

kłopot na głowie i potrzebował rozgryźć go poza domem. Nie chciał przechodzić przez próg z tym 

kłopotem, wnosić ze sobą do domu. Krążąc bocznymi uliczkami, niewiele myśląc, wstąpił do baru 

w rogowej kamienicy. Zrobił to machinalnie, na wpół tylko świadomie. Oprócz szachistów nikogo 

wtedy nie było. Podszedł do kontuaru i zamówił jasne piwo z nalewaka. Barman był dużym 

facetem. Miał kwadratową posturę i powolne ruchy, niedźwiedziowate. Nosił potargane, 
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nastroszone, krótkie włosy. Siwe, ale gęste. Był po sześćdziesiątce. Trochę grubo ciosany, z pozoru 

nieco niechlujny. Ale miał zawsze gładko ogoloną twarz i przyjemne spojrzenie. Empatyczne – i 

surowe, sprawiedliwe jednocześnie. Z punktu się polubili. Ale czy polubił barmana przez 

przypadek? Czy raczej przez swój pragmatyzm?… 

Lubił posiedzieć w swoim barze, dość szybko obdarzył ten bar zaufaniem, nie miał ani 

ochoty, ani logicznego zamysłu szukać potencjalnie lepszego zaułka, lepszej dziupli w innej części 

miasta. Wpadał do baru regularnie. Czasami wypijał kawę, czasami herbatę, czasami piwo. Jednak 

przebywanie tam nie było kwestią nawyku, lecz kwestią pragmatyczną, wynikającą z rytmu życia, 

które wiódł. 

Być może z racji wykonywanej pracy, z racji, że spotykał na swoich codziennych ścieżkach 

sporo ludzi, siedzenie w małym barze w wąskim gronie obcych osób było mu potrzebne do 

zachowania wewnętrznej równowagi? 

Był dziennikarzem. Prowadził autorski dział z felietonami w pewnej gazecie. Oprócz tego 

pisywał teksty publicystyczne do paru gazet czy na zlecenie innych mediów. Od czasu do czasu 

jeździł na konferencje albo targi i realizował zamówiony materiał. Po prostu sumiennie spisywał 

wiele szczegółów na dany temat i później sprzedawał teksty jednej czy drugiej redakcji z pozycji 

wolnego strzelca. Ale profil jego zatrudnienia nie ma koronnego znaczenia. Chodzi o to, że będąc 

dziennikarzem, stale stykał się z licznymi ludźmi, ciągle z kimś rozmawiał, wiecznie dokądś szedł i 

zbierał strzępki różnorodnych informacji, by zszywać je w litą całość. Dlatego bycie dziennikarzem 

na wyłączność konkretnego medium a bycie wolnym strzelcem, jak miało to miejsce w jego 

wypadku – nie grało większej roli. Z jego punktu widzenia praca dziennikarska zawsze sprowadzała 

się do tego samego. Z informacyjnych strzępków zszywał całość i zawsze starał się wykonać to jak 

najdokładniej i jak najczytelniej, jeśli idzie o krańcowy produkt. Ale sam proces, nazwijmy to, 

tworzenia – przypominał szycie patchworkowej narzuty z porozrzucanych, kolorowych 

fragmentów tkaniny. Co do zasady, na jego oko, zawsze odbywało się to bardzo podobnie. Krążył 

wokół określonej dziedziny, podchodził do kogoś, zadawał pytania, ktoś odsyłał go do kogoś 

innego. Udawał się do wskazanego miejsca, notował coś po drodze, czasami posługiwał się 

dyktafonem, czasami aparatem fotograficznym. Gdzieś zostawiał swoją wizytówkę, gdzie indziej 

wyczerpywał wątek w godzinę, dwie, i nie miał potrzeby więcej tam wracać. Na ogół był szybko 

zapamiętywany i zdaniem ludzi charakterystyczny, bo ludzie zwykli z łatwością rejestrować w 

umyśle dziennikarzy. Sam o sobie nie myślał jako o kimś charakterystycznym, a wręcz uznawał się 

za przeciętnego. Nie wiedział, czy inni dziennikarze myślą o sobie inaczej. Oczywiście istnieje 

możliwość, że czy dany dziennikarz we własnym mniemaniu jest charakterystyczny, czy nie, zależy 
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od indywidualnych aspiracji zawodowych. Jednak nie wpływa to na mniemanie ludzi o 

dziennikarzach. On w każdym razie nigdy nie miał dużych aspiracji. Nigdy nie próbował się w 

poważnym reportażu, nigdy nie chciał pisać o specjalnie naglących problemach społecznych i w 

tym sensie trudno byłoby wskazać go jako przedstawiciela środowiska opiniotwórczego czy po 

prostu kogoś charakterystycznego. Natomiast lubił swoją rubrykę z felietonami, bo w niej miał 

prawo popuszczać wodze wyobraźni i wyostrzać słownictwo, czym dawał wyraz swojej wielkiej 

sympatii do literatury. Od dziecka pociągały go książki – od literatury faktu, przez beletrystykę 

środka, aż po perełki literatury pięknej. I na swój sposób skrócona forma literatury, jaką jest 

felieton, zaspokajała jego literacką pasję oraz potrzeby i oczekiwania wobec słowa pisanego. 

Mimo że aspiracje stricte zawodowe pozostawały w jego przypadku niewygórowane, a właściwie 

minimalne. I nie dlatego, że był zupełnie pozbawiony ambicji, czy w sensie prasowym – jałowy, 

nieciekawy. Po prostu wolał małe, jednakże dobrze skonstruowane formy informacyjne, 

sprawozdaniowe, tudzież drobne wywiady od parania się ambitnymi, kontrowersyjnymi 

gatunkami. W głowie zawsze miał żywą pewną ideę – nie pamiętał, gdzie ani od kogo zasłyszaną. 

Jeżeli marzysz o stworzeniu dużej, wspaniałej amfory, a wykonasz mały kubek, to dla wszystkich 

będzie on tylko małym, śmiesznym kubkiem. Ale jeżeli zapowiesz, że zamierzasz wykonać mały, 

porządny kubek, to masz sporą szansę przekonać się na koniec pracy, że udał ci się naprawdę 

porządny kubek i wszyscy również będą tego zdania. Mniej więcej taka to jest idea. Nie pamiętał 

jej dosłownie, jednak tego rodzaju przekaz przyświecał jego działaniom. Ale to nie było jego credo 

życiowe. Nie należał do ludzi wyznających skrystalizowane zasady, jak żyć. Bo nie znał określonej 

recepty na życie. Dla niego wszystko było relatywne. Chociaż w tej chwili ważniejsza jest idea o 

amforze i kubku. Wracając do jego pracy, skupiał się na wytwarzaniu małych, prostych, 

porządnych kubków. I z tego właściwie był dumny. Dlatego, że jego pisanie przypominało 

odśnieżanie małej, opuszczonej bramy na obrzeżu miasta. W wielu miastach można zimą natknąć 

się na takie miejsce: niby nieciekawe, niby bez żalu pominięte, zapomniane przez mieszkańców, a 

jednak przydałoby się, żeby ktoś się pokwapił i uprzątnął zaległy śnieg. Żeby w razie czego można 

było tamtędy przejść. Jego pisanie było podobne do tego. I z tego był zadowolony. Właściwie 

dumny. Brał się za artykuły proste, niewiele wnoszące, nieopowiadające niczego znaczącego. Ale 

robił to rzetelnie, dobrze. Wypełniał nimi pewną lukę w gazecie w taki sposób, w jaki powinna być 

wypełniona. Z własnego założenia i wyboru pisywał o tym, co mało porywające, niezbyt 

interesujące, ale jednak istniejące w świecie. W realnej, ziemskiej rzeczywistości jest dużo takich 

rzeczy. Są to zwykłe rzeczy, ale jest ich dużo i są one cegłami budującymi rzeczywistość, jak 

wszystko inne, wszystkie pozostałe większe, ciekawsze rzeczy. On wolał opisywać te błahostki. 
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Oczywiście nie zawsze. Czasami zdarzył się wyjątek i zajmował się jakimś większym wydarzeniem, 

społecznym lub politycznym. Jednak najczęściej pisał o tym, co było do opisania, nie spalając się 

nad formą, nie żonglując słowami. Nawet w felietonach trzymał się tego modelu o tyle, że starał 

się nie demonstrować za pośrednictwem języka cyrkowych sztuczek. Dlatego nie mógł narzekać 

na jakość swojej pracy ani na to, ile zarabia. Dlatego, że od lat ludzie z branży wiedzieli, że chętnie 

weźmie temat trywialny, którego nie chcieli brać dziennikarze z większymi aspiracjami. Dlatego 

pracy nigdy mu nie brakowało. Natomiast był zdania, że niezależnie od poziomu aspiracji, 

mechanizm zawodu dziennikarza jest najczęściej jednakowy. Chodzi o mechanizm zbliżony do 

szycia patchworkowej narzuty. I niezależnie od poziomu aspiracji, z jakiegoś powodu ludzie zawsze 

uznają cię za charakterystycznego, kiedy jesteś dziennikarzem. Nieważne, jaki jesteś, ani co 

pisujesz. Zapamiętują cię, dzwonią do ciebie, mówią różne rzeczy, a ty najczęściej trafiasz między 

nich, w obcy, klekoczący wir, przyciągając do siebie różne zdarzenia. A przynajmniej dla niego tak 

to wyglądało. Często ktoś dzwonił i mówił na przykład: pan był przedwczoraj na targach 

budowlanych, ale moja znajoma zajmuje się projektowaniem biżuterii i pyta, czy nie zaciekawiłby 

pana ten temat. Albo: spotkaliśmy się na meczu takim a takim i pan powiedział, że z chęcią 

odwiedzi mojego przyjaciela w jego klubie bokserskim. Wokół takich właśnie patchworkowych 

łatek obracało się jego życie zawodowe. Oczywiście ludzie, którzy w ten sposób szukali z nim 

kontaktu, próbowali ugrać dla siebie pewien interes, na przykład pozyskać kryptoreklamę dla 

swojej firmy. Wiedział o tym, ale mu to nie przeszkadzało, jeżeli tylko dostrzegał w zaczepkach 

taką możliwość, że dostanie glinę na swój kubek. W każdym razie, mówiąc z pozycji przeciętnego 

dziennikarza i osobnika, i tak często bywał między ludźmi, w środku różnych zdarzeń. Często ktoś 

dzwonił albo klepał w ramię, zagadywał i szukał kontaktu. Dlatego polubił ten bar. Mógł w nim 

posiedzieć jak w dziupli, na moment odchodząc od świata, który miał na co dzień. 

Lubił swój bar także z powodu tamtego barmana. Niedźwiedziowaty barman był 

właścicielem baru. Nie wiedział, czy to dlatego, że był właścicielem i miał na głowie dodatkowe 

obowiązki, czy z innej przyczyny, ale nie był to zwyczajny barman. Czy też może nie odpowiadał on 

wizerunkowi barmana, jaki zna się z popularnych filmów. 

To nie był barman, jakiemu klient się zwierza, spędzając kilka godzin na rozmazanym, 

defetycznym upijaniu się przy barowym kontuarze. Nie był to też barman, który zanudzałby 

klienta niby psychologicznymi poradami czy aluzjami do własnego życia. 

On też nie zwierzał się nikomu za bardzo. Obojętne, czy chodziło o siostrę, czy starego 

przyjaciela ze szkoły, wolał trzymać jądro rzeczy intymnych dla siebie. Może to dziwne, bo 

wykonywał pracę opartą na komunikatywności, ludzie go zapamiętywali i zazwyczaj był lubiany. A 
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jednak lubił posiedzieć sam ze swoimi myślami. Dlatego był bardzo zadowolony, że pewnego dani 

odkrył swój bar przez zwykły przypadek. Że spotkał Robsona. 

Nie wiedział, jak naprawdę miał na imię barman-właściciel. Specjalnie tego nie dociekał. 

Stali bywalcy zwracali się do niego per Robson, więc i on tak się zwracał. 

Ich dialogi były okrojone, syntetyczne. I mimo że od razu traktowali się jak kumple z 

wojska, nawet z upływem lat nie znali zbyt wielu szczegółów o sobie nawzajem. 

Jak kumple z wojska. Taki był model ich znajomości. Chociaż różnica wieku wynosiła około 

dwadziestu lat, to od początku istniała między nimi pewna nić, pewne niezaprzeczalne 

przymierze. Jakby przypieczętowali braterstwo krwi w dalekiej przestrzeni, we wspólnej 

przygodzie; jakby dwaj kompani na dziwnej wojnie, która obu zdawała się sugestywna, a jednak 

nie należała do rzeczywistości. Dlatego byli dla siebie jak kumple z wojska. Chociaż była między 

nimi duża różnica lat, chociaż nie znali się w przeszłości, a w czasie teraźniejszym nie za bardzo 

dzielili się ze sobą treścią swoich życiowych dróg. Jednak istniało między nimi pewne przymierze. 

Obojętne, czy nazwać je przyjaźnią, czy po prostu męską wspólnotą bez słów. Można powiedzieć, 

że to, że właśnie Robson otworzył „jego” bar, że właśnie tutaj mógł przychodzić jako do „swojego” 

baru – było jak awers i rewers jednej monety. Można powiedzieć, że chociaż tych dwóch mężczyzn 

było zupełnie różnych, to zarazem byli bardzo podobni. A może w ogóle barmani i dziennikarze są 

do siebie podobni? Tego nie wiedział. Wiedział za to, że zarówno on, jak Robson – nie lubili 

nadmiaru słów, oraz że obaj wkładali w swoją pracę dokładnie tyle wysiłku, ile należało i nic 

ponadto. Miał wrażenie, że jeden na drugiego może liczyć, jakby co. Poza tym wiedzieli o sobie 

nawzajem naprawdę niewiele. 

Wiedział, że Robson przeprowadził się tutaj ze Śląska. I że kiedyś na Śląsku miał żonę i 

córkę. Ale nie powiedział, co się z nimi stało. Mógł być rozwiedziony, mógł wciąż być żonaty. 

Jednak często, kiedy wspominał coś o swojej żonie i córce, miało się wrażenie, że zginęły w 

dziwnym pożarze, za który Robson czuł się odpowiedzialny. Chociaż Robson nigdy nie powiedział 

mu niczego podobnego.  

Robson wiedział o nim tyle, że był dziennikarzem. Powiedział Robsonowi również o żonie. 

To znaczy, o byłej żonie. Jego małżeństwo trwało dwanaście lat i było kompletnie 

nieprzemyślanym afektem zarówno z jego strony, jak i ze strony żony. Męczyli się ze sobą, choć nie 

było żadnych zdrad, żadnych realnych problemów. W końcu się rozstali. Może to było 

najmądrzejsze, co mogli zrobić dla siebie wzajemnie i dla siebie samych. Dzięki tej decyzji udało im 

się zachować pozytywną, przyjacielską relację i stały kontakt telefoniczny i bezpośredni. Gdyby ze 

sobą zostali, walcząc w próżni o wątki z góry utracone i przegrane, może znienawidziliby się do 
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szpiku kości. A tak, zostali kimś w rodzaju przyjaciół. 

I to było wszystko, co on i Robson wiedzieli o sobie wzajemnie. 

Nie wiedział, czy w obecnym życiu Robsona była jakaś kobieta. I nie chwalił się Robsonowi 

swoimi romansami. 

On i Robson wisieli w bańce mydlanej ponad rzeczywistością i czasem. Bar Robsona – 

„jego” bar, jakoby żywy organizm trwał w owej dziwnej bańce. Czasami miał takie odczucie. 

W tamtych czasach Internet, laptop, telefon komórkowy nie były jeszcze powszechnie 

spotykane. On jako dziennikarz posługiwał się każdą z tych rzeczy. Chociaż wtedy nie było za 

dużego parcia na tempo tego zawodu. Wszyscy żyli jeszcze odrobinę wolniej, niż żyją obecnie. 

Oczywiście w dziennikarstwie prędkość zdobycia informacji i dostarczenia jej z punktu A do 

punktu B zawsze była nieodzowną częścią kołowrotka tej profesji, a może nawet i priorytetem. 

Pomimo tego wszyscy, w tym i dziennikarze, żyli wtedy nieco wolniej, niż dzisiaj. Nie chciał 

wyjaśniać tego w kontekście przemian społecznych czy rozwoju techniki i cywilizacji. Uważał po 

prostu, że ogólny obraz społeczeństwa był wówczas spokojniejszy, bardziej uładzony, aniżeli 

dzisiaj. W tamtych czasach, w ludziach i ich zachowaniu, można było zauważyć więcej skali 

szarości, a mniej kontrastów i jaskrawych barw. Tak można to ująć. Ludzie chodzili trochę wolniej, 

samochody trąbiły trochę rzadziej. Nawet będąc dziennikarzem, miał czas, żeby wstąpić do 

swojego baru i posiedzieć. Miał przestrzeń w głowie i w świecie zewnętrznym, które pozwalały mu 

na chwilowe zatopienie się w prywatnej refleksji nad sobą, nad tym, kim jest, jak postępuje. Nie 

sądził, by obecnie ludzie mieli na to czas. 

A może to ona zmieniła nie tylko jego, ale i ogólną tendencję, kształt ludzkich zachowań? 

Wydaje się to absurdalne, ale nie mógł tego zupełnie wykluczyć. Czasami myślał o niej w ten 

sposób. Niczego nie mógł na to poradzić. Myślał o niej i coś mu mówiło, że to ona mogła 

sprowokować powszechny dzisiaj pęd, wyścig. To ona sprawiła, że cały świat przyspieszył. 

A może jednak tylko jego życie się zmieniło? Jak było naprawdę? Kto to wiedział?... 

Spotkał ją w jesienny wieczór. Siedział w swoim barze od godziny, popijając piwo. Siedział 

w rogu. Był wyjątkowo zmęczony burzliwą, hałaśliwą konferencją prasową. Dlatego nie miał 

ochoty na rozmowy i specjalnie usiadł z dala od Robsona. Wolał posiedzieć sam w milczeniu, 

ostudzić głowę i zebrać myśli. 

Dookoła było mnóstwo studentów, ale jeszcze dwa stoliki pozostały wolne. Bar wypełnił się 

papierosowym dymem, ale jemu to nie przeszkadzało. Chociaż nigdy nie palił, zawsze wydawało 

mu się, że połączenie baru, drinków, piwa z papierosami – jest normalne, w pewnym sensie 

nieodzowne. Dlatego śmieszyły go dzisiejsze sytuacje, w których widywał ludzi sterczących przed 



14 

 

lokalem, palących na dworze nawet na mrozie. Jest w tym coś komicznego i przygnębiającego 

zarazem. To jest smutne, że ludzie nigdzie nie czują się u siebie. Nigdzie nie mogą okazać słabości, 

wszędzie niewoli ich zewnętrzna presja, ciśnie konieczność bycia jak z journala. Zewsząd wycieka 

sztuczna polityka, między innymi prozdrowotna. Oczywiście wszyscy palacze świetnie wiedzą, że 

palenie szkodzi. Ale obecnie ubywa miejsc uprzywilejowanych, wydzielonych specjalnie dla nich. 

Wszędzie muszą pamiętać, że są źli, niemile widziani, toksyczni. Dzieje się tak przy jednoczesnym 

rozwoju reklamy i plastykowej estetyzacji. To znaczy, że wolno palić tylko w reklamie telewizyjnej, 

tylko w filmie. W tych prawie wirtualnych, a na pewno oderwanych od rzeczywistości, światach 

palą najpiękniejsze kobiety i najprzystojniejsi mężczyźni. Ale w codziennym życiu, kto śmie palić – 

będzie wyklęty. Mimo że niewspółmiernie do punktu widzenia – istnieje wyłącznie jedna 

rzeczywistość, wspólna dla wszystkich. 

W tamtych czasach paliło się w barach i nikomu to nie wadziło. Nawet gdy ktoś był 

niepalący, jak on czy Robson. 

Tamtego wieczora siedział w kącie. Z szafy grającej płynął Dżem, Rysiek Riedel. Do baru 

weszły dwie dziewczyny. Otworzyły się drzwi i powiało jesiennym chłodem, chłodną wilgocią 

obecną w powietrzu. Wniosły ze sobą do środka coś takiego. Zajęły jeden z dwóch ostatnich 

wolnych stolików i zamówiły po grzanym piwie z sokiem. Przewiesiły kurtki przez oparcia krzeseł i 

zaczęły pić piwo przez słomki. 

Tamtego wieczora był zmęczony wcześniejszą konferencją i wyjątkowo zamyślony, chociaż 

nie mógł sobie przypomnieć, żeby rozmyślał o czymś konkretnym. Po prostu miał dosyć ponury, 

mętny nastrój i myślami był daleko. Pewnie nie zwróciłby uwagi na dziewczyny, gdyby nie chłód, 

który ze sobą wniosły. Oczywiście wiedział, że jest październikowy, deszczowy wieczór. Wcześniej 

drzwi wielokrotnie się otwierały i ktoś wchodził do środka. Ale do nikogo jesienny chłód i wilgoć w 

powietrzu nie przywarły tak wyraźnie, jak do tych dziewczyn. Inni po prostu wchodzili i siadali przy 

stolikach. I nawet jeśli wnosili ze sobą ziąb i krople deszczu na kurtkach, to wszystko było ulotne, 

momentalnie ginęło w cieple baru ogrzewanego piecykiem olejowym, rozpływało się gdzieś 

pomiędzy dźwiękami szafy grającej a chmurami dymu z papierosów. Ale kiedy weszły one dwie, w 

barze zrobiło się bardzo zimno i mokro. Może to było nierealne. A może one dwie spędziły na 

dworze więcej czasu od innych. Tego nie wiedział. Ale wydobył się z zamyślenia i wrócił do 

swojego baru, z powrotem zespolił się z jego wnętrzem. I doznał wrażenia, że naprawdę znajduje 

się w bańce mydlanej, która za chwilę pęknie, jej ścianki znikną i oni wszyscy, cały bar, zostaną 

zalani lodowatym deszczem. Takie dziwne i silne wrażenie odniósł, dlatego odruchowo spojrzał na 

dziewczyny, które przyszły. Był ciekawy, kto przyniósł ze sobą ten przejmujący ziąb. Spojrzał na nie 



15 

 

i niespodziewanie jedna z nich zatrzymała na sobie jego wzrok. 

To była drobna brunetka, kojarząca się z filmową Amelią. Tego rodzaju eteryczna uroda 

dotąd nie wywierała na nim szczególnego wrażenia, jednak ta dziewczyna była niespotykanie 

śliczna. Było w niej coś niebywale łagodnego i ciepłego, coś nieskazitelnego – jakby nowiutka, 

porcelanowa laleczka. 

Przypatrywał jej się przez pewien czas, popijając piwo. Ale po pewnym czasie patrzenie na 

nią zwyczajnie mu się znudziło. Śliczna twarz, eteryczna postać stały się w jego odbiorze rozmyte, 

pozbawione charakteru. Może to była uroda nadto symetryczna, harmonijna, a przez to nudna. A 

może to była uroda przeznaczona do podziwiania przez kogoś innego. Znudził się w każdym razie i 

przeniósł wzrok na jej koleżankę. Ot tak, bez żadnego powodu ani celu. Spotykał się wówczas i 

sypiał z różnymi kobietami, choć specjalnie nikogo nie szukał. Ostatnio była to sympatyczna, 

ładna, rudowłosa dziewczyna. Bardzo ją lubił i miał zamiar spotykać się z nią w dalszym ciągu. 

Nigdy nie przychodził do baru z myślą o kobietach. Aktualnie był z sympatyczną, ładną 

dziewczyną, nie miał więc ani powodu, ani celu przyglądać się tej brunetce, a potem jej koleżance. 

Ale kiedy przeniósł wzrok na ową koleżankę, wtedy coś się stało. Powietrze zrobiło się 

niemożliwie gęste. Wiedział, że zaczyna dziać się coś, nad czym nie będzie sprawował żadnej 

kontroli. Zupełnie tego nie rozumiał, ale poczuł coś dziwnego i uporczywego. Jeszcze nie wiedział, 

z czym to powiązać… 

To była ona. 

Nie była klasyczną pięknością. Można powiedzieć, że nie wyróżniała się z tłumu. A może 

była świadoma swojej siły oddziaływania i zależało jej, aby nie wyróżniać się z tłumu? A może siła 

oddziaływania, niewiarygodny magnetyzm, które dostrzegł w dziewczynie, w rzeczywistości nie 

były w niej obecne tamtego wieczora, a tylko jego wzrok, jego umysł przydał jej tych mistycznych 

walorów? 

Patrzył na nią i czuł się dziwnie. Jakby rzuciła na niego urok. Ale przecież nawet na niego 

nie zerknęła. Siedział w kącie, gdzie było bardzo mało światła. A ona rozmawiała z koleżanką i była 

całkowicie na niej skupiona. 

Miała szare włosy, zupełnie jak popiół. Były zaczesane do tyłu i związane tak, że nie było 

widać, jakiej są długości. 

Nie wiedział, jaką ma figurę. Na pewno była szczupła, choć zdecydowanie nie chuda. 

Jednak miała na sobie sportową bluzę z kapturem, niezbyt dopasowane dżinsy, a na nogach 

kalosze. Tak więc nie mógł o jej kształtach powiedzieć sobie nic. Z mankietów dużej bluzy 

wychylały same koniuszki palców, więc nie widział, jakie ma dłonie. Uczesanie zakrywało również 
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uszy. Ubranie i fryzura zatuszowały wszystko. Nie było widać ani jednej części ciała, zarysu stopy, 

dłoni bądź ucha. Nie było w niej ani jednego szczegółu, który miałby prawo przykuć jego uwagę. A 

jednak nie mógł oderwać od niej oczu. Skupił się na ogólnym wyrazie jej twarzy, na zachowaniu, 

nie mając innego punktu zaczepienia. 

Jej twarz była pociągła, jednak miała pełne policzki. Nie były zbyt okrągłe, pulchne. To były 

po prostu dziecięce, miękkie policzki. Takie, jakie mają dziewczynki, nie dorosłe kobiety, których 

rysy się wyostrzają. 

Nos był długi i szczupły, z malutkim garbem. 

Miała pełne usta. Były lekko różowe, ale właściwie brakowało im koloru. Może przez 

zimno, ale były blade i nie za bardzo odbiegały odcieniem od reszty skóry. Dlatego z pewnej 

odległości miał trudność z ustaleniem ich konturu. Chociaż były to ładne, miękkie z wyglądu usta. 

Zauważył, że kiedy mówiła, górna warga prawie w ogóle się nie poruszała, podczas gdy dolna była 

bardzo ruchoma i odsłaniała zęby. 

Miała bardzo ciemne oczy. Nieduże, ale zwracały uwagę. Dlatego, że były intensywne, 

głębokie. Na razie to było powierzchowne wrażenie. W tamtej chwili nie mógł zdawać sobie 

sprawy, do jakiego stopnia okażą się wsysające, bezbrzeżne. 

Raptem wysunęła jedną dłoń, wychyliła ją z rękawa. Dlatego, że sięgnęła po papierosa. To 

była bardzo kobieca dłoń. Mięciutka, gładka z wyglądu, smukła, o długich palcach zakończonych 

okrągłymi paznokciami, nie pomalowanymi żadnym lakierem. Smukła, ale nie wiotka, nie koścista, 

kobieca rączka. 

Długo nie zapalała papierosa. Bawiła się nim, obracała go między palcem wskazującym a 

kciukiem. 

Tylko ta rączka była kobieca. Cała reszta zdawała się należeć do dziecka. W tamtej chwili 

nie umiał ocenić, ile miała lat. Nie umiał – częściowo przez bezkształtny strój i brak makijażu. 

Mogła mieć osiemnaście lat. Mogła mieć i dwadzieścia pięć. 

W rzeczywistości miała dwadzieścia jeden. On – trzydzieści dziewięć. 

Wstał i chwycił zapałki, które leżały na barowym kontuarze. Podszedł i bez słowa podał jej 

ogień. Płomyk zapałki był maleńki, pomarańczowy, złudny. Jakby nie z tego świata. A może ona 

była nie z tego świata? Jedno i drugie zdawało się nierealne. A jednak jakimś sposobem wierzył w 

obie sprzeczne i niepraktyczne możliwości. 

Podniosła na niego zdziwione oczy i chwilę zwlekała. Zdążyła jednak włożyć końcówkę 

papierosa w płomyk, zanim wypalona zapałka oparzyła mu palce. 

Podniosła na niego zdziwione oczy. Były tak ciemne, że nie mógł odróżnić tęczówki od 
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źrenicy. Te oczy ciągnęły go do środka, zabierały dokądś. 

Dlaczego spotkał ją tutaj, dlaczego nie w bibliotece? 

Dlaczego nie w bibliotece?... 

To pytanie, jak złudne echo, odzywało się w nim przez pewien czas. Odwiodło ono jego 

głowę od rzeczywistości i nie umiał uciszyć tego pustego nawoływania. 

W tamtej chwili, kiedy rozległo się po raz pierwszy, przypomniał sobie tytuł dramatu 

Bogosiana, „Czołem wbijając gwoździe w podłogę”. Pisał nawet kiedyś recenzję z tego 

monodramu do czasopisma kulturalnego. Recenzję z inscenizacji na kameralnej scenie jednego z 

teatrów w jego mieście. Z jakiegoś powodu w tamtej chwili wyparowała z niego treść sztuki. Nie 

mógł sobie przypomnieć, o czym opowiadała, kto grał w tej inscenizacji. Przypomniał mu się sam 

tytuł, nie było w tym żadnej logiki. Szybko o tym zapomniał. 

Dopiero po dziesięciu latach uzmysłowił sobie, że powracające wówczas pytanie jak echo, 

to takie uczucie, jakby wbijał czołem gwoździe w podłogę. To było absurdalne. Nie miało nic 

wspólnego ze znaną teatralną sztuką. 

Jednak z czasem zaczął myśleć w ten sposób o całym swoim życiu. Wszystko, czego 

pragnął, na czym mu zależało, krok po kroku tracił lub zostawało mu stopniowo odbierane. 

Chociaż zapierał się przed tym mocno, niewiele mógł poradzić. To był próżny, dramatyczny upór. 

Jakby wbijał gwoździe w podłogę, używając do tego czoła. 

Tamtego wieczora podał jej ogień bez słowa. I wyszedł. Szarpnął kurtkę z wieszaka obok 

drzwi, nacisnął klamkę i wyszedł na deszcz. Powinienem sobie pójść – pomyślał. Nie miał nic do 

zrobienia ani nie był z nikim umówiony. A jednak coś wypchnęło go z baru. Nawet nie pożegnał się 

z Robsonem. 

Pomyślał, że zadzwoni do swojej rudej dziewczyny. Od początku było jasne, że nie łączy ich 

nic poważnego. Jednak wiedział, że musi od niej odejść już dzisiaj, od razu. Nie mógł przemówić 

do niezwykłej dziewczyny spotkanej w swoim barze, zanim nie powie zwykłej, sympatycznej 

dziewczynie, że między nimi już nic nie ma i nie będzie. 

To nie było romantyczne zachowanie z jego strony. Nie miał w zamyśle być na wskroś 

uczciwy. Ale z jakiegoś powodu, zanim powie cokolwiek do niezwykłej dziewczyny, musi najpierw 

mieć czyste konto. W ten sposób myślał. 

Nie wiedział, co czuje, ani czy postępuje dobrze. Nie wiedział, czy i kiedy znowu ją zobaczy. 

Wiedział tylko tyle, że nie ma dla niego odwrotu. Że musi być, jak jest. Że nie ma rady.  

W powietrzu wisiało coś nieuchronnego, coś dramatycznego. Czuł się, jakby czołem wbijał 

gwoździe w podłogę. 
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Rozdział II – Miła dziewczyna z piegami 

Jego żona ponownie wyszła za mąż. To znaczy, była żona. On nie miał podobnych planów. 

Nie dlatego, że małżeństwo przejadło mu się, że wyryło na nim rysę. Rzecz w tym, że kiedy 

przygasła namiętność, kiedy pierwotne pożądanie zmieniło swoje oblicze, wtedy czegoś mu 

zabrakło. Czegoś mu brakowało. Nie dlatego, że sfera fizyczna miała dla niego znaczenie koronne. 

Brakowało mu prawdziwie głębokiego zaangażowania w związek. Po raz pierwszy uświadomił to 

sobie w czasie małżeństwa. Po prostu nie umiał przebić się do końca przez ten wewnętrzny brak, 

jak gdyby pustkę. 

Początkowo winił za to żonę. „Winił”, to nieodpowiednie słowo. Po prostu myślał, że żona 

jest przyczyną tego stanu – jego poczucia braku czegoś istotnego, spajającego związek. Ten stan 

polegał na tym, że z biegiem czasu czuł się coraz bardziej obco, nie na miejscu, nie w środku 

własnego życia. Odpowiedzialność za ten stan przypisywał żonie. Myślał, że to w niej – tkwi jakiś 

brak. Że niepotrzebnie szukał w niej czegoś, czego wcale w niej nie było. Oboje stali się przez to 

sfrustrowani. Aż postanowili się rozstać. Ona postanowiła. Jego żona wysunęła taką propozycję. 

- Może powinniśmy się rozstać - powiedziała. 
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Ta spokojna po wielu wcześniejszych kłótniach sugestia spowodowała kilka wieczorów 

szczerych rozmów. Podczas tych rozmów uświadomił sobie, że nie żona była odpowiedzialna za ich 

rozmijanie. Z dnia na dzień mijali się w życiu, i to on był za to odpowiedzialny, nie ona. To jemu 

czegoś brakowało. Miał w środku pewne puste, jakby obumarłe miejsce. Samoistne, niezależne od 

nikogo i od niczego. I ono przeszkadzało mu budować rzeczywistą, głęboką relację. Nie umiał się 

przez to przebić. Nie mógł się zaangażować. 

Kiedy już przestali drzeć koty i przeprowadzili kilka szczerych rozmów, wskutek których 

postanowili o rozwodzie, wydało im się, że byli za mało doświadczeni – za słabo wewnętrznie 

zdeklarowani w kierunku małżeństwa. Że na ślub zdecydowali się pochopnie. Być może to był błąd 

wynikły z amoku pierwszych poważnych emocji. Może nie byli dla siebie tą kobietą i tym 

mężczyzną i ich uczucie nie niosło ze sobą dalszej perspektywy. I byli za mało doświadczeni, by 

zauważyć to od razu. To były luźne przypuszczenia. 

- Po prostu nie jesteśmy dla siebie stworzeni - powiedziała w końcu jego żona. - Nie 

uważasz? 

- Nie ma większego znaczenia, co uważam - odpowiedział. - W tej chwili liczy się już tylko 

fakt, że krzywdzimy się nawzajem. 

To była prawda. Krzywdzili się nawzajem. Choć już wtedy zaczynał pojmować, że to on jest 

za to odpowiedzialny. 

- Nie przejmuj się. To nie twoja wina - powiedziała jego żona. - Każdy człowiek ma swój 

martwy punkt. 

- Martwy punkt? - zdziwił się. 

-Tak - odpowiedziała. - To jest specjalne miejsce w duszy, które odróżnia człowieka od 

wszystkich innych - wyjaśniła. - Wiesz, o co mi chodzi? - spytała. 

- Chyba tak - przytaknął. 

Widocznie jego martwym punktem była ta pusta przestrzeń we wnętrzu. Ten mały brak, o 

którym wiedział niewiele, praktycznie nic. Wiedział tylko, że ma w środku coś takiego. I że to coś 

oddziela go od świata. Nie pozwala w pełni połączyć się z drugim człowiekiem. 

- Nie martw się. Po prostu do siebie nie pasujemy - ciągnęła jego żona. - Znaleźliśmy się 

tutaj przez pomyłkę. Musimy to teraz naprawić. 

- Jak chcesz to naprawić? - zapytał. 
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- Rozejść się - odpowiedziała. - Kiedy każde pójdzie swoją drogą, z czasem będziemy mogli 

pokochać kogoś właściwego. Dłużej nie ma sensu okradać siebie nawzajem z nadziei i uczuć, bo 

one powinny należeć chyba do kogoś innego. Do innego partnera. My nie jesteśmy dla siebie 

partnerami na całe życie. Powinniśmy pokochać kogoś właściwego. Tylko w ten sposób możemy to 

naprawić. Nie uważasz? 

Zastanowił się nad jej słowami. Szczególnie zadźwięczało mu w uszach wyrażenie 

„pokochać kogoś właściwego”. Oznaczało, że zdaniem jego żony byli dla siebie nieporozumieniem. 

Że nigdy jej nie kochał. Może miała rację. A może nie. Nie było sensu tego rozstrzygać. Przytaknął 

więc dla wspólnego świętego spokoju. 

Nie wiedział, czy istnieje coś takiego jak prawda obiektywna. Jeżeli nawet istniała, to on 

nie miał o niej pojęcia. Nie wiedział, ani czym jest, ani gdzie leży. Nie zamierzał tego dociekać. 

Dlatego, że wiedział coś innego. 

Skoro jego żona uważa, że nigdy jej nie kochał, że blokuje ją przed spotkaniem i 

pokochaniem właściwego mężczyzny, na pewno miała rację. Inaczej mówiąc, skoro ona to tak 

postrzegała, to była prawda. 

I rzeczywiście. W niecałe dwa lata po rozwodzie – miała nowego męża. Widocznie tym 

razem wyszła za właściwego człowieka, bo wygląda promiennie, żywo i świeżo. Urodziła córeczkę i 

figura po ciąży nie zmieniła jej się ani trochę. Nadal jest bardzo szczupła, z wyraźnie zaznaczoną 

talią. 

Wniosek z tego był dla niego dosyć prosty: małżeństwo z nim ciągnęło ją w dół, a nowe 

małżeństwo dodawało siły i urody. Kiedy zdał sobie z tego sprawę, przyszło mu do głowy, że jego 

żona mogła mieć rację obiektywną. Rację w tym, że nigdy jej nie kochał. Może nie jestem zdolny 

do miłości? – myślał. Może to był obiektywny fakt? 

Po pewnym czasie zawrócił z tej drogi. Dotarło do niego, że to była ślepa uliczka. Przecież 

dla niego wszystko zawsze było relatywne. Relatywne patrzenie na świat było jego naturalną 

skłonnością. Miał taką konstrukcję psychiczną. Nie było więc sensu, żeby brnął w ślepy zaułek i jak 

baran walił łbem o mur. Nawet jeżeli za tym murem istniały obiektywne odpowiedzi na różne 

pytania, to zrozumiał, że on przez ten mur się nie przebije. Nie był w stanie go rozkruszyć, zburzyć. 

To, co znajdowało się po drugiej stronie, dla niego było niedostępne. Świat chronił przed nim te 

informacje, postawił przed nimi mur. 

Zawrócił więc ze ślepej uliczki i spróbował wyciągnąć inne wnioski. Popatrzył na swoje, 
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skończone już, małżeństwo, ograniczając się do własnego, odśrodkowego punktu widzenia. 

Kochał żonę. Dlatego nie mógł zgodzić się z jej przemyśleniami w rodzaju „nie jesteśmy dla 

siebie stworzeni” oraz „pokochać kogoś właściwego”. Nie postrzegał ich małżeństwa w kategorii 

przeznaczenia. Nie potrafił sprzęgnąć się z taką postawą. 

Nie był zwolennikiem legend o dwóch połówkach pomarańczy. Spotkał kobietę, zakochał 

się i oświadczył. Z czasem coś zaczęło się psuć, pękać od środka. Ale nawet wtedy, nawet w 

najgorszych chwilach nie myślał o niej jako o niewłaściwej kobiecie, jako o nieporozumieniu. 

Zagłębiając się w te myśli, dotarł do miejsca, w jakim zobaczył coś wyraźnie jak na dłoni. 

Zrozumiał, że kochał żonę, kiedy byli razem. Tylko, że żona mu nie wystarczała. W trakcie 

małżeństwa nie był tego świadomy. Uświadomił sobie ten przykry, fatalny aspekt swojej 

osobowości już po rozwodzie. Po prostu to zobaczył. To była jego prawda. 

To nieprawda, że jej nie kochał, że nie był zdolny do miłości, że nie umiał trzymać się 

pierwotnych ustaleń. Prawda była taka, że ją kochał, pomimo czego ona nie była dla niego 

wystarczająca. Nie dlatego, że czegoś w sobie nie miała, że z czasem odkrył w niej jakiś 

niedostatek. To było przez tamten brak, przez pustą przestrzeń w jego wnętrzu. Miał w sobie to 

niejasne miejsce. To ono sprawiało, że żona nie mogła mu wystarczyć. Że to, co ich łączyło, to było 

dla niego nie dosyć. Przyczyna nie tkwiła w jego żonie, tylko w nim. W tym specjalnym miejscu w 

nim. „Martwy punkt”, jak określiła to miejsce jego żona. Ale gdyby ona nie zaproponowała 

rozwodu, sam nie wpadłby na takie rozwiązanie. Po prostu nie układało im się. Przez jego martwy 

punkt. 

Uświadomiwszy sobie to wszystko, nie miał zamiaru wiązać się poważnie z żadną kobietą. 

Wydał sobie taki wewnętrzny zakaz. Miało tak pozostać do czasu, kiedy odkryje, czym dokładnie 

jest jego martwy punkt. Oczywiście równie dobrze mógł się tego nigdy nie dowiedzieć. Jednak 

dopóki tego nie sprawdzi, nie może obiecać niczego żadnej kobiecie. I nigdy tego przed żadną 

kobietą nie ukrywał, że niczego wielkiego nie może jej dać, nic wiążącego obiecać. 

Spotykał się z różnymi kobietami. Kobiety były różne, ale on był ten sam. Po niedługim 

czasie z każdą kobietą docierał do etapu, w którym coś zaczynało się gubić, tracić sens. Coś 

zaczynało się rozprężać i upodabniało się do wydmuszki. Te relacje były powierzchowne i 

stosunkowo szybko popadały w niebyt. 

Ostatnią z tych kobiet była sympatyczna, rudowłosa dziewczyna. Poznał ją na kilka 

miesięcy przed tamtym wieczorem w barze. 
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Miał przeprowadzić wywiad z rzecznikiem prasowym pewnej firmy farmaceutycznej, w 

której na jednym z odcinków produkcji pomylono składniki dwóch różnych, podobnie pakowanych 

leków. Rozpętała się z tego burza, a on pisał artykuł na zamówienie. W każdym razie rudowłosa 

dziewczyna była tym rzecznikiem prasowym. Umówił się z nią na wywiad. Czysto zawodowa 

okoliczność. 

Miała na sobie białą bluzkę z długim rękawem i kołnierzykiem zapiętym pod samą szyję. 

Rude, długie włosy były związane. Na twarzy miała ledwie parę malutkich piegów – na grzbiecie 

nosa i u szczytu policzków. Były niemal niezauważalne. Gdyby nie charakterystyczny dla 

rudowłosych odcień skóry, można by pomyśleć, że farbuje włosy. Jednak jej cera była bardzo 

blada, delikatnie zaróżowiona. Jakby mleko z kroplą krwi. Zdawała się cienka, prawie że 

prześwitująca – jak bibuła. To była cera charakterystyczna dla rudowłosych. Przy czym na twarzy 

prawie nie miała piegów. Ale spod szczelnie przylegających mankietów, wychylały liczne 

pomarańczowe piegi. Pokrywały cały wierzch dłoni. Od razu zwróciło to jego uwagę. Pomyślał, że 

chciałby zobaczyć ją bez bluzki. Miał ochotę sprawdzić, czy jest na niej więcej piegów. Był ciekaw, 

jak piegi układają się na całym jej ciele. Oprócz tego blada, cienka skóra przydawała jej swoistej 

kruchości. Spodobała mu się ta kruchość, dziwna półprzezroczystość. Było w niej coś kuszącego. 

Przeprowadził wywiad, a następnego dnia przed południem zadzwonił, żeby zaprosić ją na 

kolację. 

- Chciałbym zadać pani jeszcze kilka pytań, aby doprecyzować artykuł - powiedział. 

Nie miała nic przeciwko temu. Umówili się na wieczór. Zaproponował włoską restaurację, 

którą bardzo lubił. Zgodziła się. 

Przyszedł kilka minut przed czasem. Popijał wodę z cytryną, czekając na nią. W powietrzu 

unosiły się smaczne zapachy. Panował miły półmrok, choć atmosfera nie była zbyt intymna. 

Przychodziły tu całe rodziny z dziećmi, wokół tętniło małą wrzawą. 

Pojawiła się punktualnie. Była ubrana w zieloną sukienkę z dekoltem. To była prosta, 

nieszczególnie obcisła sukienka. Za to dekolt zdradzał kształt piersi i uwidaczniał mnóstwo piegów. 

Chociaż nie był nadto wyzywający, służył za całą biżuterię, za ozdobę. Innymi słowy, to był bardzo 

ładny, seksowny dekolt i bardzo ładna, idealnie zaokrąglona figura. Widząc dekolt z piegami, 

jeszcze usilniej niż w czasie wywiadu zapragnął zobaczyć całe jej ciało i poszukać więcej piegów. 

To była prosta sukienka, ale zieleń wspaniale kontrastowała z włosami dziewczyny, które 

tym razem były rozpuszczone i sięgały do ponad połowy pleców. To znaczy, że dziewczyna nie 
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prezentowała się formalnie. To znaczy, że doskonale zdawała sobie sprawę, że nie chciał się z nią 

widzieć na polu zawodowym. 

Usiadła naprzeciwko. Kelner wręczył im karty dań, po czym zostawił ich samych. 

Dziewczyna nieoczekiwanie zamknęła kartę i odłożyła ją na bok. Splotła ze sobą dłonie i ułożyła na 

krawędzi stolika. 

- Przecież nie przyszliśmy tu na kontynuację wywiadu - odezwała się wprost. - Pan jest 

dziennikarzem, a ja rzecznikiem prasowym. Oboje dobrze wiemy, że już jest po wywiadzie. Nie 

zostało ani jedno pytanie, jakiego nie zadałby pan wczoraj.  

Bawił go jej konkretny, pełen samodyscypliny ton. To była naprawdę bardzo urocza, 

apetyczna kobieta – z wierzchu opanowana i zasadnicza, w rzeczywistości jednak kojarząca się z 

trzepoczącym motylem schwytanym za skrzydełka. 

- A zatem po co tutaj przyszliśmy? - spytała twardo. - Zechce mi pan wyjaśnić? 

Uśmiechnął się. 

- Oczywiście – odparł z uśmiechem. - Ale czy możemy przedtem zamówić?  

Wzruszyła ramionami i w milczeniu wzięła swoje menu. On także wrócił do swojego menu. 

Kelner przyjął zamówienie i ponownie zostali sami. 

- Po co tutaj przyszliśmy, to nie jest dobre pytanie - powiedział do dziewczyny. - Nie wiem, 

po co. Nie umiem odpowiedzieć. Ale mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. 

- Dlaczego? – spytała więc. 

- Oczywiście dlatego, że pani bardzo mi się podoba i chciałbym poznać panią bliżej - 

odpowiedział. - Ale w realnym świecie nie mogę tego przyspieszyć. Zgodzi się pani ze mną, 

prawda? Dlatego zaproponowałem prywatną kolację pod pozorem wywiadu. Zachowałem się 

niestosownie? Uraziłem panią? Wolałaby pani, żebym uprzedził już przez telefon: pani bardzo mi 

się podoba, bardzo chciałbym zdjąć z pani ubranie, ale nie mogłem wyznać tego podczas 

wywiadu, dlatego mówię to teraz? 

Dziewczynie spłonęły policzki. 

- Och, oczywiście, że nie o to mi chodzi - odpowiedziała, lekko zawstydzona. 

- A więc czy możemy zjeść sympatyczny posiłek, niczego nie przyspieszając? - zapytał. - 

Możemy spokojnie popatrzeć, czy coś z tego wyniknie? 
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Zarumieniła się jeszcze bardziej. To też mu się w niej podobało. Naprawdę to była pełna 

uroku, bardzo sympatyczna dziewczyna. Kelner przyniósł jedzenie. Dziewczyna się uśmiechnęła i 

zaczęli jeść, rozmawiając. 

Po kolacji odprowadził ją do domu. Był ciepły, wiosenny wieczór. Idealna okazja, aby bez 

pośpiechu przespacerować się przez miasto. W świetle latarni jej długie, rude włosy nabrały 

nowego odcienia. Zdawały się podobne do żywego ognia. Skrzyły się, jakby cała dziewczyna 

emanowała wewnętrznym światłem. To był wyjątkowo ładny widok. 

Jego dziewczyna z piegami nie była niespotykanie piękna. Jednak było w niej mnóstwo 

różnych szczegółów, które czyniły ją ponętną, ciekawą. A z czasem zdawała się niby jego, to 

znaczy: bliska. 

Był z nią szczery od początku. Odprowadzając ją do domu po tamtej kolacji, powiedział, że 

najprawdopodobniej nie będzie mógł do końca się zaangażować. Nakreślił krótko, dlaczego tak 

myśli. Nie wdawał się nadmiernie w szczegóły, ale też nie chciał niczego przed nią taić. Jak i nie taił 

niczego przed żadną wcześniejszą kobietą. Jednocześnie nie chciał pozostawiać jej pola do 

nadinterpretacji. Uznał, że powinna wiedzieć od razu, że jest rozwodnikiem. Że chociaż była żona 

należy do przeszłości, to jednak jego przemyślenia ze wspólnego życia wciąż są dla niego aktualne. 

- Już jej nie kocham - powiedział dziewczynie. - Jednak nie jestem gotowy do poważnego 

związku. I nie wiem, czy kiedykolwiek będę. 

Nie chciał jej zranić. Naprawdę polubił ją od pierwszej chwili. 

- Czyli właściwie czego ty ode mnie chcesz? - zapytała. 

Uśmiechnął się i wzruszył ramionami. 

- Czego ja mogę chcieć? - odparł retorycznie. - Czego zazwyczaj może chcieć człowiek? - 

zastanowił się na głos. - Ciepła drugiego ciała w jednym łóżku. Leniwych rozmów o niczym, 

wcześnie rano. Wtedy, kiedy wschód słońca zmusza do nowego powstania do boju, do stawienia 

się na polu bitwy. 

Rzeczywiście chciał od niej takich rzeczy. Ktoś inny mógłby nazwać je przygodą. On myślał 

o nich jako o wspólnej codzienności bez zobowiązań. Roześmiała się. Sprawiło mu to przyjemność. 

Chciał, żeby dobrze go zrozumiała. To było ważne, aby w przyszłości nie żywili do siebie urazy. Aby 

się wzajemnie nie obarczali. Chciał jej nie rozczarować. Chciał, żeby mogli odejść od siebie w 

dowolnej chwili. Nie chciał tego zakładać. Chciał ją na to przygotować. 
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Odprowadził ją do domu i pocałował w policzek. 

- Nie spiesz się z decyzją - powiedział na pożegnanie. - Przemyśl sobie wszystko, a potem 

powiedz mi, co sądzisz. 

Odwróciła się bez słowa i zamknęła za sobą drzwi. 

Jednak zadzwoniła do niego już następnego wieczora. 

- Jesteś dziwny - powiedziała na powitanie. - Może ja też nie byłam wczoraj taka, jaka 

naprawdę jestem - nie rozumiał, co miała na myśli. - Jesteś bardzo bezpośredni albo coś w tym 

rodzaju. No ale teraz chodzi o to, że ja nie potrzebuję długo się zastanawiać. Przecież nie wszystko 

w życiu musi być z góry wiadome, prawda? - wyjaśniła. - Oboje jesteśmy dorośli. Wcale nie muszę 

wiedzieć, dokąd zmierzamy. Jeżeli donikąd, to trudno. W życiu jest za dużo banalnych rzeczy. 

Dlatego relacje kobiet i mężczyzn nie powinny być banalne. Może kiedy jest trudniej, wtedy jest 

lepiej? 

Nie do końca rozumiał, co chciała przez to powiedzieć. 

- Możemy się spotykać - wytłumaczyła. - Na razie to mi wystarczy. 

- Mnie też to wystarczy - ucieszył się. 

Ale to była tylko nowa, ta sama mrzonka. Oczywiście sympatyczna dziewczyna z piegami 

nie mogła mu wystarczyć. 

Być może mógł ją pokochać. 

Być może nawet ją pokochał? 

Ale nie mogła być dla niego wystarczająca. 

Spotykali się przez kilka miesięcy. I pewnie spotykaliby się nadal, gdyby nie tamten wieczór 

w barze. Gdyby nie niezwykła dziewczyna. 

Nie wiedział, jak długo spotykałby się z dziewczyną z piegami, gdyby nie pojawiła się 

niezwykła dziewczyna. Wiedział, że było im ze sobą dobrze. To znaczy zwyczajnie i przyjemnie. 

Chodzili do kina i na pizzę. Często wspólnie gotowali kolację u niego, jedli we dwoje, a potem szli 

do łóżka. Miała piegi na całych ramionach, na dekolcie, na piersiach i na karku. Miała wyjątkowo 

małe, drobne dłonie i stopy. Czasami rano, kiedy obudził się pierwszy, przytulał ją do siebie i 

łaskotał w stopy. 

- Jak można chodzić, nie przewracając się, mając takie małe piętki? - żartował, łaskocząc. 
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Czasami w ten sposób ją budził. Była bardzo wrażliwa na łaskotanie, więc wystrzeliwała z 

łóżka jak z procy i ciskała w niego poduszką, udając nadąsaną. To były bardzo miłe, ciepłe, 

pogodne chwile. 

Dziewczyna z piegami działała na niego rozluźniająco, kojąco. Była łagodna i zarazem 

bystra. Nigdy nie wracali do tamtej rozmowy po kolacji. Nie było takiej potrzeby. Nawet jeśli nie 

mieli przed sobą przyszłości, lubili spędzać razem czas teraźniejszy. Obojgu to wystarczało i nie 

było sensu niczego roztrząsać. 

Sypiali wyłącznie u niego. Nigdy nie był u niej w domu. Nie wiedział, jak mieszka, jakie ma 

meble, jaki kolor zasłonek. Nie wiedział nawet, czy była z kimś związana, czy nie. Nie potrzebował 

tego wiedzieć. Nie obchodziły go te informacje. Zdawało się, że ona również lubi do niego 

przychodzić, dzielić z nim czas przy stole i w łóżku, nie wypytując o osobiste szczegóły. Czasami w 

łazience natykał się na jej rzeczy. Znajdował szczoteczkę do zębów, małą kosmetyczkę, rajstopy. 

Nie wiedział, czy zostawiała je specjalnie, czy przez zapomnienie. Chyba to było obojętne, a na 

pewno te rzeczy mu nie przeszkadzały. Nie przywiązywał do nich większej wagi. 

Tamtego wieczora po wyjściu z baru od razu zadzwonił do swojej dziewczyny z piegami. 

- Możemy się zobaczyć? - spytał. 

- Dzisiaj? Teraz? - zdziwiła się. 

Dotychczas nie prosił o spotkanie z godziny na godzinę. Starał się planować spotkania, 

dzwonił z uprzedzeniem. 

- Jeśli to możliwe, tak - potwierdził. - Dzisiaj, jak najszybciej. 

Musiał odejść od niej od razu. Nie mógł tego odwlekać. 

- Stało się coś? - zapytała, zaniepokojona. 

- Właściwie nic - odparł. - Po prostu musimy porozmawiać. 

Westchnęła. 

- Mam trochę roboty papierkowej. Już ją odkładam, ale sęk w tym, że siedzę w pidżamie. 

Dlatego chwilę potrwa, zanim będę gotowa do wyjścia - powiedziała smutno. - Jednak skoro masz 

do mnie coś pilnego, ubiorę się i przyjadę. 

- Dziękuję ci - powiedział szczerze. - Chociaż chciałbym umówić się z tobą gdzieś na 

mieście, zaprosić cię do jakiegoś neutralnego miejsca - dodał. - Chętnie po ciebie przyjadę. Złapię 
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taksówkę i przyjadę. Powiedz tylko, o której będziesz gotowa. 

W telefonie zapadła cisza przepełniona nieznośnym napięciem. Poczuł to wyraźnie. Jego 

dziewczyna domyślała się, o czym chciał porozmawiać. On także zaczynał rozumieć, że za chwilę, 

za godzinę, może dwie – zrani ją. Nie mógł na to niczego poradzić. Nie miał nic na swoje 

usprawiedliwienie. Uprzedził ją, że może do tego dojść. Ale i tak poczuł się z tym okropnie. Za 

pośrednictwem tej nagłej, tępej ciszy uświadomił sobie swoje okrucieństwo. 

- Dobrze - odezwała się po dłuższej chwili. - Przyjadę do ciebie - powiedziała. 

- Jestem ci wdzięczny, ale wolałbym umówić się gdzieś... 

- Słyszałam, co mówiłeś - przerwała mu zdecydowanie. - Ale ja wolę przyjechać do ciebie. 

Rozumiesz? 

Westchnął bezgłośnie. Powiedział, że rozumie i rozłączył się. Po wyjściu z baru, po 

skończeniu tej rozmowy telefonicznej, nie pozostało mu nic innego, jak postawić kołnierz kurtki, 

ponieważ zimny deszcz się wzmógł, i ruszyć prosto do domu po to, aby oczekiwać swojej 

dziewczyny, z którą zamierzał zerwać. Był dziwnym, beznadziejnym facetem, idącym przez kałuże, 

przez strugi tnącego deszczu. Zarazem był bezkształtnym, do bólu przeciętnym facetem. Myślał o 

sobie w dwójnasób. Z jednej strony czuł do siebie niesmak. Dlatego, że wydawał się sobie okrutny, 

nieprzejednany. Ranił kobiety, z którymi się spotykał i sypiał, z którymi spędzał czas, dzielił 

zwyczajną codzienność. Chociaż kiedy z nimi był, czuł się blisko nich. Na swój sposób je kochał. 

Jednak zadawał im rany z powodu swojego martwego punktu, którego całkowitej istoty nie znał i 

nie rozumiał. Z drugiej strony był przeciętny. Zwykły pismak. Zwykły, szary gość. Szedł przez miasto 

siekane październikowym deszczem i ten deszcz coś w nim rozpuszczał. Jakby stawał się 

niewidzialny. Przed chwilą spotkał niezwykłą dziewczynę. Dlatego nic nie będzie takie samo. 

Jednak zanim powie do niej choćby słowo, musi przejść przez ten deszcz, musi najpierw być 

niewidzialny. 

Nalał sobie whisky i usiadł przy ławie w dużym pokoju. Położył obie ręce na ławie i przez 

chwilę im się przypatrywał. Ta chwila była zbyt długa, rozciągnięta. Było bardzo cicho. Słyszał tylko 

ukośne bębnienie deszczu w okna. Zaczął pić whisky i dźwięk przełykania zmienił tę ciszę, tę 

chwilę w coś złego, w coś nieodwracalnego. Zadzwonił dzwonek do drzwi. 

Jego dziewczyna z piegami wyglądała inaczej. Spojrzał na zegarek, jakby chciał zapamiętać 

dokładną godzinę, w której zaszła zmiana. Było dwadzieścia po jedenastej wieczorem. Jego 

dziewczyna z piegami zmieniła się. Nie wiedział, na czym polega różnica. Na pewno wydawała się 
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niższa i chudsza, chociaż nie mogło chodzić tylko o to. Zaproponował jej herbatę, ale odmówiła. 

Usiedli przy ławie w dużym pokoju. Spojrzała na jego szklankę. 

- Mnie też nalej - powiedziała bezbarwnie. 

- Chcesz whisky? Przecież nie lubisz - zdziwił się. 

- Po prostu nalej - powiedziała. 

- Czystą whisky? 

- Tak. 

Podszedł do barku i spełnił jej prośbę. Podał dziewczynie szklankę, następnie usiadł 

naprzeciwko. 

- Zostawiłam tu parę drobiazgów - zaczęła i pociągnęła whisky kilkoma drobnymi łyczkami. 

Zupełnie jak wróbelek sycący pragnienie z kałuży. - Gdybym zobaczyła się z tobą na mieście, 

musiałabym potem przyjechać po swoje rzeczy któregoś dnia. A nie chcę tu więcej wracać. Może 

doszłabym do wniosku, że te rzeczy nie są na tyle ważne, żeby je odbierać. Ale nie wiedziałabym, 

co ty z nimi zrobisz. Ani w którym momencie. Czy wyrzucisz je od razu? Czy po paru dniach? Czy 

tygodniach? Niechcący trułoby mi to głowę. Może w końcu musiałabym tu wrócić, żeby 

dowiedzieć się o swoje rzeczy. O tych parę drobiazgów właściwie bez znaczenia. Zastanawiałam 

się nad tym po drodze. Ciekawe, czy wróciłabym tutaj wbrew sobie. To znaczy na przekór tym 

drobiazgom, które w zasadzie nie mają znaczenia. Jak myślisz? 

Zupełnie nie wiedział, co odpowiedzieć. Nie znał słusznych słów. 

- Nie wiem, co myślę - odparł szczerze. 

- Zauważyłeś, że zostawiam u ciebie różne rzeczy osobiste? - zapytała, zaglądając mu w 

oczy. 

- Tak. 

- Nie przeszkadzały ci one, prawda? 

- Nie przeszkadzały - przyznał. 

- No więc, dlaczego? 

Milczał. Przyniósł z barku więcej whisky i dolał obojgu. Postawił butelkę na ławie. Napili się 

w milczeniu. 

- Nie wyrzuciłbym twoich rzeczy - powiedział. - A chciałem umówić się z tobą na mieście ze 
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względu na ciebie, nie na siebie. Chciałem, żebyś czuła się w czasie tej rozmowy bezpiecznie. 

Dlatego sugerowałem neutralny grunt - wyjaśnił zgodnie z tym, co sądził. 

Roześmiała się. Krótko, chropowato, obezwładniająco. Nigdy nie słyszał tego śmiechu. Ale 

nie miał prawa być zdziwiony. Dlatego, że zaszła w niej pewna zmiana. 

- Wytłumacz mi teraz. Co jest takiego niezwłocznego, że nie mogło zaczekać do rana? - 

zapytała cynicznie. - O czym to koniecznie musimy porozmawiać? Czy możesz mi to dokładnie 

wytłumaczyć? 

- Oczywiście, że mam zamiar wytłumaczyć ci dokładnie i uczciwie - powiedział. - Ale chyba 

nie ma sensu oszukiwać, że kompletnie nie wiesz, o co chodzi - dodał spokojnie. 

Uśmiechnęła się, unosząc tylko jeden kącik ust. 

- W takim razie opowiedz mi najpierw, co zrobiłbyś z moimi rzeczami - zażądała. - Skoro byś 

ich nie wyrzucił, jak twierdzisz. 

Napił się. 

- Spakowałbym je i odłożył w bezpieczne miejsce. Potem zadzwoniłbym do ciebie i zapytał, 

czy wiesz, że zostawiłaś u mnie rzeczy, czy chcesz je odzyskać. Jeśli chciałabyś je odzyskać, 

zapytałbym, jak mogę ci pomóc, jaki sposób będzie dla ciebie najwygodniejszy. Czy miałbym je 

dokądś przywieźć, czy wolałabyś odebrać osobiście. Ustaliłbym to z tobą przez telefon, następnie 

postąpiłbym według tych ustaleń - powiedział spokojnie. 

Zmęczył się i boleśnie zaschło mu w gardle. Oczywiście w pełni na to zasłużył. Dlatego 

godził się z przebiegiem rozmowy wyznaczanym przez dziewczynę. Rozumiał, że musi znosić tę 

rozmowę taką, jaką była, ponieważ jego dziewczyna tego chciała. Jednak było mu coraz trudniej 

znosić tę rozmowę. Był winny, wyrządzał swojej dziewczynie krzywdę, jednak jego zdolność 

godzenia się z przebiegiem rozmowy wyznaczanym przez nią – miała swoja granice. I tych granic 

nie mógł rozszerzać, odginać w nieskończoność. Nie mógł w nieskończoność pozwalać dyktować 

sobie, o czym ma opowiedzieć. Na dłuższą metę nie dałoby to niczego. Ani jemu, ani jej. Zwłaszcza 

jej. Nie dowiedziałaby się, czego powinna się dowiedzieć. Nie dowiedziałaby się prawdy. Czyli 

tego, dlaczego od niej odchodzi, co do niej czuł, co o niej myślał, kim dla niego była. Chciał 

powiedzieć jej prawdę. 

- Jak byś je spakował? - kontynuowała. - Wrzuciłbyś je do reklamówki? Do worka na 

śmieci? Zgarnąłbyś je do worka jednym ruchem ręki? Czy wkładałbyś każdą rzecz z osobna? Czy 

przypomniałyby ci one o czymś? Czy byłoby ci przykro? Chociaż odrobinę? Czy ty w ogóle wiesz, 
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jakie to są rzeczy? Potrafisz wymienić je z pamięci? Zauważyłeś je, ale czy masz świadomość, czym 

są? 

- Odpowiem ci, że jest mi przykro się z tobą rozstawać. Teraz, w tej chwili. Nie mam 

bladego pojęcia, jak bym się czuł, pakując twoje rzeczy - powiedział. - Ale dłużej nie będziemy 

rozmawiali w ten sposób - dodał. 

Jego granice wewnętrznej zgody mocno się wygięły. Teraz mogły tylko pęknąć. Nie chciał 

do tego dopuścić. Wcale nie dla własnej wygody. Wiedział, że ten sposób rozmawiania wyrządza 

jeszcze większą krzywdę – jej. Chciał jej tego oszczędzić. Rozpłakała się. Uszły z niej wrogość, 

cynizm, jak powietrze z przekłutego balonu. Rozpłakała się i ukryła twarz w małych, drobnych 

dłoniach obsianych piegami. Co on z nią robił? Krzywdził ją. Odchodził od niej. 

- Nie będziemy rozmawiali w ten sposób - powtórzyła po nim. - Przepraszam - dorzuciła, 

popłakując. 

- Nie masz za co przepraszać - powiedział. 

Przyniósł jej chusteczki. Wytarła oczy i nos. Kiedy spojrzał na jej dotychczas jasną, nieomal 

półprzezroczystą twarz – a teraz czerwoną i opuchniętą, zapragnął ją objąć i ukołysać. Ale 

oczywiście nie wolno mu było tego zrobić. 

- Czy ty czułeś do mnie cokolwiek? - spytała. 

Jej głos odzyskał dawne brzmienie. Była zraniona, jednak wciąż była sobą: sympatyczną 

dziewczyną. Jakoś nie mógł w to uwierzyć. Wiedział przecież, że dzieje się coś nieodwracalnego. 

Także z nim. 

- Czułem się z tobą związany i czułem, że byłaś moja – odpowiedział. - Mógłbym 

rozbudować tę wypowiedź, ale nie chcę krzywdzić cię mocniej, niż to nieuniknione. A gdybym 

opowiedział ci teraz dokładnie, co czułem, kiedy cię dotykałem, kiedy patrzyłem na ciebie śpiącą 

w moim łóżku, z włosami rozrzuconymi na poduszce, zabrzmiałoby to czułostkowo i sprowadziło 

większy ból. 

Przytaknęła ruchem głowy i napiła się whisky. 

- Kim ona jest? - odezwała się raptem. 

Zaskoczyła go tym pytaniem. Wzruszył ramionami. 

- Nie wiem - odpowiedział zgodnie z prawdą. - Zobaczyłem ją przez przypadek. Nie 

zamieniłem z nią ani słowa. Poszedłem stamtąd i po drodze zadzwoniłem do ciebie. 
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Milczeli. Dziewczyna zmarszczyła brwi. Jakby rozwiązywała skomplikowaną krzyżówkę. 

- Ja rozmawiam z tobą regularnie od pięciu miesięcy. Rozmawiam z tobą, jem i kocham się 

- odezwała się z żalem. - Jej nawet nie dotknąłeś. Nie pisnąłeś do niej słówka. Pomyśl, kim ona 

jest. Jaką musi być kobietą, kiedy sama jej obecność starcza do tego, żeby rozbić ludzi, żeby 

zmielić mnie na popiół. Pomyślałeś o tym? 

Pokręcił głową. 

- Jedyną rzeczą, o której pomyślałem, była nasza rozmowa. Myślałem o tym, żeby załatwić 

wszystko jak należy. To znaczy w sensownej kolejności. Uprzedziłem cię, że może się tak potoczyć. 

Nigdy cię nie okłamałem. Nawet nie wiem, czy uda mi się z nią spotkać. Wiem tylko tyle, że 

zobaczyłem ją i wszystko się zmieniło. Musiałem ci o tym powiedzieć od razu. 

Dziewczyna niespodziewanie się uśmiechnęła. To był miękki, subtelny uśmiech. Kryło się za 

nim morze smutku. Kryła się żywa rana, którą jej zadał. Dlatego na widok tego uśmiechu poczuł 

ukłucie. Nie wiedział, czy oznaczało wyrzut sumienia, czy użalał się nad sobą. W tym uśmiechu nie 

było złości, nie było ironii, ani chęci odwetu. Kryła się za nim tylko ta rana. Żywa tkanka skaleczona 

jego palcami. Jego sympatyczna dziewczyna z piegami żegnała się z nim tym uśmiechem. 

Wyglądała jak dziecko, od którego był oddzielony szybą. To dziecko, ta kobieta siedzi w pociągu. 

On stoi na peronie i patrzy na ruszający pociąg. W oknie pociągu widzi rudowłosą główkę i 

wyjątkowo małą, drobną dłoń obsianą piegami. Pociąg nabiera prędkości. Główka uśmiecha się do 

niego, dłoń macha. Pociąg odjeżdża, znika. On – zostaje sam na zimnym, betonowym peronie. 

- Załatwić wszystko jak należy - zacytowała go. 

Uśmiech powoli znikał. Twarz stawała się z powrotem jasna, przestawała być czerwona. 

Przypominała teraz białe prześcieradło rozwieszone na sznurze do wyschnięcia. 

- Nie mogę cię za nic winić. Dlatego, że mnie uprzedziłeś. Pójdę już do łazienki pozbierać 

swoje rzeczy. Załatwić jak należy. Sensowna kolejność - powiedziała. 

Nie zrozumiał tego do końca. Dlatego, że pociąg na dobre ruszył. Rozpędził się i niknął w 

oddali. Kiedy uśmiech rozpłynął się zupełnie, jego dziewczyna z piegami przestała być – jego. To 

był koniec. Został sam na zimnym, betonowym peronie. 

Dziewczyna wstała, popatrzyła na niego i poszła do łazienki. Siedziała tam dłużej, niż 

wymagała tego sytuacja. Nie wiedział, dlaczego, ale ogarnął go nagły lęk, że ona zrobi sobie coś 

złego. Podbiegł do drzwi łazienki i uderzył w nie pięścią. Dotąd nie zachowywał się nieracjonalnie. 

Uświadomił sobie, że to przez niezwykłą dziewczynę spotkaną w barze. Z niejasnego, całkowicie 
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irracjonalnego powodu, ta dziewczyna wpadła do środka jego czaszki i modyfikowała realną 

rzeczywistość wokół. Dziewczyna z piegami przestraszyła się uderzenia w drzwi i otworzyła je 

natychmiast. Musiał głupio wyglądać, bo na jego widok przestrach uciekł z jej twarzy i spojrzała na 

niego z politowaniem. Znów miała spuchnięte, czerwone oczy. Oczywiście siedziała tu za długo, 

ponieważ nie miała zamiaru płakać przy nim drugi raz. A nie dlatego, że chciała się na siebie 

targnąć. Nie wiedział, co w niego wstąpiło, czemu podejrzewał ją o coś takiego. Poczuł, że spocił 

się jak ruda mysz. Że stracił panowanie nad sobą. 

- To prawda. Uprzedziłeś mnie - odezwała się smutno, cicho, stojąc w drzwiach łazienki - a 

ja i tak ci zaufałam. 

- Mogłaś mi ufać - odparł. - Dlatego, że nigdy cię nie okłamałem. 

Dziewczyna się zamyśliła. 

- Tutaj nie chodzi o mnie. Wydaje mi się, że ty nigdy nikogo nie okłamałeś. To pewnie 

niemożliwe. Jednak chodzi o prawdę. Prawda, to jest twoja najgorsza zmora - powiedziała. - 

Uprzedziłeś mnie, a ja mimo tego ci zaufałam. W sensie takim, że ci zawierzyłam, powierzyłam ci 

siebie. Nie zależało mi na tym, że mogę ci ufać, wierzyć w to, co mówisz, ponieważ ty nie kłamiesz. 

Mówię ci o tym, że otworzyłam przed tobą serce. A ty przede mną? Myślę, że dobrze to rozumiesz 

- wytłumaczyła. 

Na pewno po części rozumiał. Mówiła o jego martwym punkcie. Jednak nadal nie znał 

istoty tego punktu. Dlatego nie mógł rozumieć tego dobrze. 

- Staram się rozumieć wszystko najlepiej, jak mogę - powiedział. - Bardzo mi przykro 

rozstawać się z tobą, dlatego... 

- Rzucać mnie - przerwała. - Ty mnie rzucasz. 

- Przepraszam, masz rację - przyznał bezradnie. - Chciałabyś jeszcze o czymś porozmawiać? 

Usłyszeć coś? Czy jest cokolwiek, co mógłbym dodać, przekazać ci, wyjaśnić? - zapytał, znów 

bezradnie. 

- Dziękuję, nie. Załatwiłeś wszystko jak należy - odparła. - Zabieram swoje bez znaczenia 

drobiazgi i wychodzę - to powiedziawszy, uniosła do góry kosmetyczkę, ręcznik i szczotkę do 

włosów. 

Odprowadził ją do drzwi. Wychodząc, odwróciła się do niego, ale już nic nie powiedziała. 

Jej twarz nie wyrażała niczego. Była bardzo smutna, lecz nie mógł z niej odczytać, czy będzie 
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płakała, czy będzie krzyczała, czy zapomni o nim, czy nie. Pociąg odjechał. Stracił do niej dostęp. 

Nie wiedział, co dziewczyna zamierza sądzić na jego temat, jak planuje żyć. Pociąg odjechał. Szyba 

w oknie pociągu była zaledwie czarną kropką, niknącą daleko. Zamknął za dziewczyną drzwi i 

wrócił do dużego pokoju. 

Dolał sobie whisky i sączył, siedząc na tym samym miejscu przy ławie. Myślał o tym, że nie 

docenił dziewczyny z piegami. Kiedy ją spotkał, brał pod uwagę, że ta znajomość wyczerpie się i 

zakończy jak wiele poprzednich. Nie chciał kurczowo się tego uczepiać, lecz zwyczajnie znał swój 

schemat. Ten schemat ustalił się w jego małżeństwie, a później powielał za każdym razem. Dlatego 

musiał brać pod uwagę, że powieli się również w przypadku dziewczyny z piegami. Ale zupełnie 

nie przyszło mu do głowy, że finalna rozmowa z nią okaże się dla niego aż tak trudna. Nie 

przewidział, do jakiego stopnia ją zrani. Nie brał pod uwagę, że zranienie jej – zrani i jego. Zrani, to 

za mocne słowo. Ale był dotknięty i rozbity. Czuł się parszywie. Jeszcze nigdy tak się nie czuł. 

Rozstanie z żadną inną kobietą nie wywołało w nim podobnego wrażenia. Dlatego pomyślał, że nie 

docenił dziewczyny z piegami. Ta myśl wbiła mu się w mózg jak drzazga. 

Siedział tak do czwartej nad ranem, popijając whisky. Siedział z tą drzazgą w umyśle, 

dopóki nie zobaczył powolnej, ociężałej szarości nadchodzącego świtu. Wtedy zaczął myśleć o 

niezwykłej dziewczynie. 

Miała włosy szare jak popiół. Była ubrana w bezkształtny strój. Spojrzała na niego 

zdziwionymi oczami. 

Stracił nad sobą kontrolę. To się stało przez tę dziewczynę. Spotkał ją i rzeczywistość 

zaczęła się przekształcać. Nie sprawował żadnej kontroli nad otaczającą rzeczywistością. To 

dlatego tak silnie odebrał rozstanie z dziewczyną z piegami. Nad ranem to do niego dotarło. Wyjął 

z głowy drzazgę. To, jak silnie odebrał dzisiejsze rozstanie, nie było zasługą dziewczyny z piegami. 

Po prostu działo się z nim coś nieuchronnego. Stała za tym niezwykła dziewczyna. 

„Pomyśl, kim ona jest. Jaką musi być kobietą, kiedy sama jej obecność starcza do tego, 

żeby rozbić ludzi, żeby zmielić mnie na popiół” – przypomniały mu się słowa dziewczyny z 

piegami. Potarł zmęczone oczy. Zwrócił się do okna. Już było rano. Spojrzał na ścienny zegar. 

Dochodziło wpół do siódmej. Spojrzał na ławę, na opróżnioną butelkę. Był zmęczony, otumaniony, 

ale niestety – nie wstawiony. Niestety, czuł się zadziwiająco trzeźwy i w ogóle nie chciało mu się 

spać. Poszedł do kuchni i zaparzył sobie kawę w ekspresie. 

Pił kawę i gapił się w okno. Ranek był szary jak popiół. Jak włosy niezwykłej dziewczyny. 
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Czy poprzednie kobiety zranił równie głęboko, co dziewczynę z piegami? Czy już wcześniej 

był równie okrutny? Może był. Dopiero gdy zobaczył niezwykłą dziewczynę, otworzył się w nim 

pewien kanał, wskutek czego zaczął się nad sobą zastanawiać. To ta dziewczyna otworzyła ten 

kanał. Teraz mógł sprawdzić, jakim człowiekiem jest naprawdę. 

Nie mógł tego sprawdzić samodzielnie. Jak miał to sprawdzić? Potrzebował punktu 

odniesienia. 

Poderwał się i złapał za telefon. 

- Czy byłem dla ciebie okrutny? Bardzo cię zraniłem? - rzucił gorączkowo do telefonu. 

Usłyszał nikłe puknięcie. Przełożyła słuchawkę do drugiego ucha. Robiła tak zawsze, kiedy 

dzwoniło się do niej w ważnej sprawie. 

- Jeszcze nie wyskoczyły mi grzanki z tostera. Dopiero piekę. Póki nie zjem śniadania, nie 

mogę ręczyć za to, co powiem - odrzekła żona. 

To znaczy, była żona. 

- Strasznie cię przepraszam. Wiem, że jest wcześnie - powiedział - ale nie potrafiłem z tym 

zaczekać. A tylko ciebie mogę zapytać. 

- Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że już za późno, abym szła z tobą na małżeńską 

terapię - zażartowała. 

Uśmiechnął się. Napięcie całej nocy, które trzymało go do tej chwili, naraz odpuściło. Nie 

całkiem, ale zelżało. 

- Dziękuję ci - powiedział. - Zadzwonię po śniadaniu, dobrze? 

- Koniecznie. Dobrowolnie prosisz, żebym wyliczyła ci twoje grzechy główne. Z akcentem 

na dobrowolnie - odezwała się wesoło. - Taka okazja nieprędko się powtórzy. Dlatego zadzwoń 

koniecznie. 

Uśmiechnął się i rozłączył. Poczuł się trochę mniej parszywie. 
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Rozdział III – Pomyśl, jaką ona musi być kobietą 

Spojrzał w stronę lodówki, ale nie miał ochoty niczego jeść. Dolał sobie kawy. Po godzinie 

zadzwonił do żony. Do byłej żony. 

- O co chodzi? - zapytała poważnie. 

- Powiedz mi proszę otwarcie, jak bardzo cię skrzywdziłem. 

Przełożyła telefon z ucha do ucha. 

- Krzywdziliśmy się nawzajem. Nie było sensu tego ciągnąć - odparła. - Czegoś ważnego, 

dużego przy tobie doświadczyłam. Poprzez to, jacy byliśmy razem, stałam się gotowa na 

prawdziwą bliskość z moim drugim mężem. Czym się dręczysz? 

Zabębnił palcami w stół. 

- Dlaczego mnie pocieszasz? - spytał. 
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- Bo już z tobą nie walczę - odparła. - Ani o ciebie, ani przeciwko tobie. Dlatego mogę cię 

pocieszać. 

- Powiedz mi prawdę. 

Znów przełożyła telefon. 

- Powiedz mi, o co naprawdę chodzi - odparła. - Co się stało? 

- Rozstałem się z kimś. 

- Bolało? 

- Owszem. 

- To może nie trzeba było się rozstawać? - podsunęła. - Może to był błąd? 

- Nie był - uciął. - Musiałem odejść. 

- Poznałeś kogoś nowego? To dlatego analizujesz swoje uczynki? Boisz się, że ją też 

skrzywdzisz? 

Zawahał się. 

- Tak - odpowiedział. 

- Nie dręcz się tym. Żyj najlepiej, jak potrafisz, ale się nie zadręczaj. Zgoda? 

Westchnął przez zaciśnięte zęby. 

- Oczywiście, że staram się żyć najlepiej, jak potrafię. Przecież nie będę żył tak, jak nie 

potrafię - żachnął się. 

- Powiem ci prawdę. Gotów? 

- Wal, siekaj, rąb. 

- Nie wiem, czy potrafisz poświęcić życie jednej kobiecie - powiedziała. - Życzę ci, żebyś 

potrafił. Pod warunkiem, że sam życzysz sobie właśnie tego. Ale sens tego jest inny. Chodzi o 

sygnał zwrotny. Poza mną, żadna kobieta nie zachowała się dla ciebie w ciągłości czasu. Od żadnej 

nie masz sygnału zwrotnego. Nie wiesz, jak głęboko je zraniłeś, czy byłeś dla nich okrutny. Teraz 

chodzi tylko o to, żebyś wiedział, rozumiał, co ona czuje, co myśli. W jej oczach musisz widzieć 

swoje odbicie. Inaczej nic z tego nie będzie. Skończy się tak samo, jak zawsze. 

- Chodzi ci o to, że nie jest ważne do jakiego stopnia krzywdzimy się nawzajem, ale to, co z 

tego wynika? 
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Przez chwilę milczała. 

- Tak - zdecydowała po chwili. - Nie rozmieniaj się na drobne. Szanuj się trochę. Patrz 

uważnie, co masz przed oczami. Pilnuj tego. Nie skupiaj się na swoim martwym punkcie. Nie 

kondensuj swojej osobowości tylko do tego punktu. Każdy ma w sobie coś takiego. Dla każdego to 

jest co innego. Jak się dobrze popatrzy, wtedy można to zauważyć. Skoncentruj się na drugiej 

osobie. Postaraj się pomagać, wspierać. Od razu poczujesz się lepiej. 

Westchnął. Dłużej nie potrafił rozmawiać w ten sposób. Dialog stał się zbyt tkliwy i zaczął 

go irytować. Przecież nigdy się do końca nie zwierzał. 

- Dziękuję ci. Dłużej nie będę zawracał ci głowy - odezwał się. 

- Póki nie wybije następna godzina próby - zaśmiała się. 

- Pewnie tak - westchnął. - Pewnie tak. Ale na dziś koniec. 

- Poczekaj chwilę. 

- Tak? 

- Spałeś dziś w nocy? 

- Czemu pytasz? 

- Masz paskudny głos. 

- Dziękuję, to miłe. 

Roześmiała się. 

- Brzmisz bez życia. Jakbyś był po nieprzespanej nocy - wyjaśniła. - Zgaszony. Po prostu nie 

do życia. 

- Będę już kończył. 

- Zjedz coś, a potem wyśpij się porządnie. 

- Dobrze, mamo - odparł. 

Zanim się rozłączył, usłyszał jeszcze jej śmiech. Wesoły, serdeczny śmiech. Była kwitnąca. 

Kwitnąca, żywiołowa i życzliwa dla świata. Rozumiał to, rozmawiając z nią przez zwykły telefon. On 

– ciągnął ją w dół. Obecny mąż dodawał siły i urody. 

Usmażył jajecznicę na maśle z pomidorami. Zaczynało burczeć mu w brzuchu, ale zjadł bez 

większego przekonania. Po śniadaniu położył się na sofie w dużym pokoju i trochę drzemał. Ale 
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nie mógł usnąć głębokim, relaksującym snem. 

Wstał przed południem. Wziął długi prysznic. Ogolił się. Włączył komputer i zaczął 

przeglądać pocztę. Ale nie mógł się skupić. Nie mógł myśleć o pracy, o obowiązkach. Na szczęście 

nie cisnął go żaden termin. Nie miał nic zaległego, nic szczególnie pilnego do zrealizowania. Mógł 

odsunąć się od wszystkiego bezkarnie, odłożyć wszystko na chwilę. 

Zgasił komputer i miał zamiar pójść do swojego baru. Ale rozdzwonił się telefon. 

Przypomnieli sobie o nim różni ludzie. Był potrzebny w różnych miejscach. Oczywiście mógł 

odmówić i postawić na sprawy osobiste. Ale to nie byłoby w porządku. Dlatego, że sprawy 

osobiste nie wymagały w tej chwili jego niezmąconej baczności. Nie miał niczego wymiernego do 

zrobienia, żadnej realnej rozterki do rozwikłania. Wczoraj rozstał się z dziewczyną z piegami. Rano 

porozmawiał z byłą żoną, licząc, że pomoże mu ona nabrać dystansu. To było wszystko. Nie miał 

niczego więcej do zrobienia, nie wyłoniło się nic, czym musiałby zająć się koniecznie dziś. 

Po południu spotkał się ze starym kumplem, który potrzebował pogadać. 

Wieczorem zadzwoniła siostra, żeby zaprosić go na imprezę urodzinową swojej córki. Na 

sobotę za dwa tygodnie. Był ojcem chrzestnym dziewczynki. Nie mogło go zabraknąć. 

Dzień za dniem był włączany w różne prozaiczne okoliczności, którym się poddawał, nie 

mając racjonalnych pobudek do asertywności. Przesunął osobiste, ponure myśli na drugi plan i 

zajął się, czym trzeba – przyznał temu pierwszeństwo. 

Tak się złożyło, że do swojego baru zajrzał po półtora tygodnia przerwy. 

- Ziemia się pod tobą zapadła? - przywitał go Robson. 

Uśmiechnął się. 

- Niestety nie - odparł. - Obawiam się, że unosiłem się na powierzchni. W nic się nie 

zagłębiłem. 

- Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? 

- Tu i tam. Zwykłe, ziemskie sprawy. Nic ciekawego. 

- Czego się napijesz? 

Zastanowił się. 

- Herbaty. 

Robson pokręcił głową. 
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- Czasami wstyd zadawać się z tobą - zażartował. - Nie jest ci wstyd zamawiać w takim 

barze herbatę? 

Roześmiał się. 

- Wstyd jak diabli - odpowiedział. 

Robson sięgnął po kubek i herbatę ekspresową. 

- Została tylko earl grey. 

- Może być. 

Robson zalał herbatę wrzątkiem. 

- Wiesz, że zanim zacząłeś przychodzić, nie bardzo miałem tu herbatę - odezwał się. 

Odcedził torebkę i wyrzucił do pobliskiej popielniczki. 

- Serio? 

- Serio - potaknął Robson. - Ja właściwie piję tylko kawę. Kawę i wodę. Przed tobą bywali tu 

sami piwosze. Potem pojawiłeś się ty, i kupa studentów. Zaczęli przychodzić i dużo z nich chciało 

herbatę, nie wszyscy lubią piwo, choć wielu piwem nie pogardzi - wyjaśnił oględnie. 

Zabrzmiało to, jakby dawał coś do zrozumienia. 

- Nie wiedziałem - powiedział Robsonowi i osłodził sobie herbatę. 

Zaczął mieszać herbatę i Robson przez chwilę przypatrywał się ruchowi łyżeczki. Spoglądał 

do środka kubka, jakby o coś mu chodziło. 

- Po twoim ostatnim wyjściu zaczęła tu przychodzić taka dziewczyna - powiedział, nie 

odrywając oczu od kubka. 

Powiedział to tonem takim, jak zawsze. Miał zwyczaj mówienia jak niedźwiedź budzący się 

na wiosnę. Jednak tym razem to, co powiedział Robson, uderzyło. Przestał mieszać, jakby był 

robotem, któremu wyczerpały się baterie. 

- Zmieniłem zdanie - powiedział. - Jednak wypiję piwo. 

Robson spojrzał mu w twarz. 

- To samo, co zwykle? - zapytał. 

Nigdy go o to nie pytał. Znali się od kilku lat i dobrze wiedział, jakie piwo lubi jego kolega i 

częsty gość. Od ilu lat? Od co najmniej ośmiu. Przez cały ten czas ani razu nie poprosił Robsona o 
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inne piwo. Zawsze to było jasne, beczkowe piwo jednej marki. Czasami zamawiał kawę, czasami 

herbatę, ale kiedy miał ochotę na piwo, zawsze to było „jego” piwo – konkretny rodzaj piwa, który 

wypijał w „swoim” barze. Robson dobrze o tym wiedział. Nie miał potrzeby dopytywać, nigdy tego 

nie uściślał. Ciekawe dlaczego zrobił to dzisiaj? Nie wiedział, dlaczego, jednak coś w tym 

usłyszanym pytaniu go uderzyło, przytwierdziło jego uwagę. To musiało mieć ścisły związek z 

dziewczyną, o której Robson przed chwilą wspomniał. Widocznie Robson musiał się domyślać, że 

następują pewne zmiany, właśnie pod wpływem niezwykłej dziewczyny. Robson na pewno 

zauważył, że kolega podał jej ogień, a potem wyszedł bez słowa. Coś w tym było. Była w tym jakaś 

ułuda, niewiarygodna, mistyczna jakość chwili, coś nieuchronnego, dziwnego. Oczywiście Robson 

z pewnością nie odebrał tego w kategoriach mistycyzmu, ale musiał zauważyć. Później niezwykła 

dziewczyna zaczęła tu przychodzić. Coś w tym było. Nie wiedział, co. Rzeczywistość zaczęła się 

przekształcać. Sam nie wiedział, co o tym sądzić. Jednak tamtego wieczora, kiedy ją zobaczył, coś 

nim poruszyło, szarpnęło. Dziewczyna podziałała na niego jak magnes i niczego nie mógł na to 

poradzić. 

- Tak, to samo piwo, co zwykle - odparł. - Dlaczego pytasz? 

- Bez powodu - powiedział Robson. 

Wziął kufel i z uwagą go napełnił. Postawił przed nim kufel z piwem. 

- Jaka dziewczyna? 

- Normalna. Zwykła, normalna, ładna dziewczyna - odpowiedział Robson. - Dlaczego 

pytasz? - podchwycił. 

- Bez powodu - uśmiechnął się i napił piwa. 

Przez chwilę milczeli, patrząc sobie w twarze. Rozejrzał się po barze. Zauważył, że są sami. 

Było zupełnie cicho. 

- Dlaczego tu jest tak pusto? - zdziwił się. 

- Jest poniedziałek - powiedział Robson. - W poniedziałki aż do popołudnia, zawsze tak jest. 

Nie wiem, dlaczego. Byłeś tu kiedyś w poniedziałek przed południem? 

- Nie wiem. Nie mam pojęcia. 

Przez chwilę milczeli. Napił się piwa. 

- Mówiła coś? Pytała o coś? 
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- Kto? 

- Tamta dziewczyna. 

- No tak, dziewczyna. Nie, nic nie mówiła - podjął Robson. Zamyślił się na chwilę. Spojrzał 

na stolik w samym rogu. - Wzięła jakiegoś drinka. Siedziała tam, w samym kącie. Tam, gdzie ty 

ostatnio, zanim sprułeś jak lodołamacz. Nigdy wcześniej jej tu nie było. Pojawiła się po twoim 

ostatnim wyjściu. Jak diabeł z pudełka. Wpadała kilka razy. Zawsze o tej samej porze. Brała drinka, 

wypijała go w godzinę, półtorej i wychodziła. 

Zamyślił się. 

- Uważasz, że jest ładna? - spytał. 

Robson uniósł brwi. 

- A ty tak nie uważasz? - zdziwił się. 

Raptem coś go tknęło. 

- Jak wyglądała? - zapytał poważnie. 

- Była trochę dziwna. Zamyślona albo smutna - powiedział Robson. - Ale miała bardzo 

ładne, długie, rude włosy. 

Aż wyprostował się na stołku. Był pewien, że rozmawiają o niezwykłej dziewczynie. 

Tymczasem chodziło o dziewczynę z piegami. O byłą dziewczynę. Co ona tutaj robiła? Skąd się tu 

wzięła? 

- Chyba chodziło ci o kogoś innego – zauważył Robson. - Dzieje się u ciebie coś dziwnego? 

Nie dajesz sobie z czymś rady? 

- Nie, nie o to chodzi - rzucił, rozbity. - Po prostu myślałem o innej dziewczynie. 

Młodziutkiej, prawdopodobnie studentce. Młoda dziewczyna z popielatymi włosami - powiedział. 

Robson znowu uniósł brwi. Patrzył na niego, jakby usiłował przejrzeć go na wskroś. Jakby 

był przezroczysty. A może jestem przezroczysty? – przemknęło mu przez myśl. 

- Tak, widziałem ją - powiedział Robson. - Przychodzi od niedawna. Uśmiecha się. 

Dziewczynka z szarymi włosami. Zamawia piwo z sokiem. Pije przez słomkę. Zawsze bardzo 

starannie wybiera sobie słomkę. Chyba chodzi jej o kolor. Dlatego ją zapamiętałem - to mówiąc, 

spojrzał na wysoką szklankę ze słomkami, która stała na brzegu barowego kontuaru. 

On też zaczął patrzeć na tę szklankę. Wyobraził sobie opuszki palców wystające z 
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obszernego, przydługiego rękawa. Raptem z rękawa wynurza się kobieca rączka. Bladoróżowe, 

długie paluszki wyskakują z rękawa i zaczynają przebierać w słomkach, jak robaczki. Wyjął z 

kieszeni wizytówkę i położył przed Robsonem. 

- Jeśli jeszcze ją zobaczysz, daj jej to - powiedział. 

Robson schował wizytówkę do szuflady pod kontuarem. 

- Mam dać twoją wizytówkę dziewczynce z szarymi włosami - zapytał bez znaku zapytania. 

- Tak. 

- A nie tej ładnej, rudej dziewczynie - zapytał bez znaku zapytania. 

Z uwagą popatrzył na Robsona i upił solidny łyk piwa. 

- Nie znam żadnej rudej dziewczyny - powiedział. - Już nie znam. 

Robson kiwnął głową. Był to oszczędny, prawie nieobecny ruch. 

- A skąd znasz tamtą dziewczynkę? - zapytał. 

- Nie znam jej - odparł. - Jeszcze. 

Robson pokiwał głową. Tym razem wyraźnie. 

- Nie martw się. Na pewno jeszcze tu zajrzy - powiedział. 

- Skąd wiesz? 

Robson roześmiał się lekko. 

- Chyba, że ziemia się pod nią zapadnie - powiedział. 

- Chyba, że ziemia się pod nią zapadnie - powtórzył. 

Napił się piwa. Robson poszedł na zaplecze. 

W milczeniu, bardzo powoli pił piwo. Było zupełnie pusto i cicho. Został sam na zimnym, 

betonowym peronie. Czego szukała tutaj dziewczyna z piegami? To była sympatyczna dziewczyna. 

Czego mogła od niego chcieć? Co był jej dłużny? Czy powinien do niej zadzwonić? 

Po czternastej pojawiło się kilkoro młodych ludzi. Oczywiście od razu załadowali monety 

do szafy grającej. W takim razie jednak nic się nie zmieniło. Wszystko było takie samo. Robson 

usiadł za kontuarem. Obsłużył gości, następnie zaczął rozwiązywać krzyżówkę. 

W milczeniu dopił piwo i postanowił pójść do domu. Zrobiło się gwarno. Nie miał na to 

ochoty. Położył pieniądze na kontuarze. 
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- Za tamtą herbatę też płacę - powiedział. - Uciekam. Do miłego. 

Wstał. 

- Be pionowo - odezwał się Robson. - Duży, czarny ptak; atrybut czarownicy. 

- Kruk - powiedział. 

- No tak, kruk - powiedział Robson i wpisał hasło do krzyżówki. 

- Wiedziałeś, że kruki potrafią wykonać, a potem praktycznie zastosować narzędzie? 

- Naprawdę? 

- Tak. Potrafią zagiąć znaleziony drut w taki sposób, żeby powstał haczyk - wyjaśnił - a 

potem za pomocą haczyka wydobywają ze szczeliny robaki, żeby się pożywić. 

- Nie wiedziałem - odparł Robson. 

„Zasalutował” Robsonowi na pożegnanie, i wyszedł.  

Załatwił kilka spraw na mieście. W domu był około osiemnastej. Zjadł prosty posiłek, a 

potem zaparzył sobie kawy i usiadł przed komputerem. Całkowicie porzucił myśli o dziewczynie z 

piegami. O tym, że zaczęła przychodzić do jego baru. Zdecydował, że nie będzie tego rozdrapywał. 

Być może przyszła tam parę razy w chwili słabości. Może nie miała zamiaru go śledzić, lecz samo 

tak wyszło. To mógł być zbieg okoliczności. Nigdy nie mówił jej o swoim barze, zaś ona mieszkała 

na drugim końcu miasta. Robson powiedział, że wyglądała na smutną. Minęło ledwie ponad 

tydzień. Na pewno jeszcze cierpiała. Może potrzebowała pobyć w obcej dzielnicy, wypić w 

samotności drinka w barze, gdzie nikt jej nie zna. Może wcale go nie szukała, może niczego od 

niego nie chciała. Spróbował tak na to spojrzeć i nie stawiać żadnych kroków w tym kierunku. Nie 

było sensu w to brnąć, ani tym bardziej do niej dzwonić. Dzwoniąc, mógł tylko pogorszyć sytuację. 

Postanowił więc zostawić to takim, jakim było, ogólnym i dalekim, i zignorować to zupełnie. Z tymi 

myślami zasiadł do komputera z zamiarem wzięcia się za swoje felietony. Na razie nie musiał się 

spieszyć, ale ostatnio w zasadzie odpuścił pracę i chciał już wrócić do swoich zajęć. Otworzył 

folder z rozpoczętymi tekstami, potem rozejrzał się w plikach zdjęciowych. Dopisał kilka zdań do 

jednego z rozpoczętych artykułów, wybrał trzy fotografie ilustrujące tekst i wtedy zadzwonił 

telefon. Odebrał go, nie odrywając oczu od ekranu. 

- Po co miałam zadzwonić? - usłyszał kobiecy głos. 

Pomyślał, że to pomyłka. 
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- Z kim rozmawiam? - zapytał. 

- Ze mną. Podobno miałam zadzwonić. Po co? 

Jeszcze nie rozumiał. Oczywiście powinien już rozumieć. W końcu dokładnie na tym mu 

zależało. Ale paradoksalnie nie wierzył, że może się to zdarzyć. Dlatego nic nie rozumiał. 

- Przykro mi, ale to pomyłka - powiedział. 

- Na pewno nie - zaoponował kobiecy głos. - Nie pomyliłam się. Długo patrzyłam na 

wizytówkę. Dokładnie wybrałam cyfry. Nie mogłam się pomylić. 

Dopiero wtedy zrozumiał. To była niezwykła dziewczyna. Dziewczynka z szarymi włosami. 

- Rzeczywiście - odezwał się i chrząknął. - Przepraszam, że nie domyśliłem się od razu. 

Rzeczywiście prosiłem Robsona, żeby przekazał pani wizytówkę. 

- Pani - powtórzyła za nim jak echo. - Pani. To dziwne - powiedziała. - Kto to jest Robson? 

Chodzi ci o tego dużego, kwadratowego pana za barem? - zapytała. 

„Duży, kwadratowy pan za barem”. Uśmiechnął się do swoich myśli. 

- Tak. Pan za barem. Robson - potwierdził. - Przekazał pani moją wizytówkę, prawda? 

- Tak dostałam wizytówkę, długo się przyglądałam, nic nie rozumiałam, postanowiłam 

zadzwonić, nie wiem po co - powiedziała jednym ciągiem, bez żadnej intonacji. 

- To moja wina - powiedział. - Powinienem może napisać coś na odwrocie, ale zupełnie o 

tym nie pomyślałem. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że pani naprawdę zadzwoni. 

- Pani. Przecież to śmieszne - odezwała się, jakby do samej siebie. Zanim zdążył 

odpowiedzieć, mówiła dalej. - Co powinieneś napisać na odwrocie? O co ci chodzi? 

Jej bezpośredniość go rozpraszała. Chociaż będąc dziennikarzem, rozmawiał z wieloma 

osobami, na wiele różnych sposobów, nigdy dotąd nie czuł się podobnie dziwnie. Teraz był rozbity, 

zagubiony. Nagle brakowało mu sensownych słów. 

- No cóż - odezwał się i chrząknął. - Jestem tym facetem z baru, który niedawno podał ci 

ogień. 

Milczała. 

- Halo? 

- Jestem - powiedziała, stawiając kropkę. 
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Był rozbity. Nie wiedział, jak ułożyć tę rozmowę. 

- Pamiętasz mnie? - rzucił. - Podałem ci ogień. To była zapałka. Mogłaś mnie nie 

zapamiętać. Może znasz dużo ludzi. Pewnie często ktoś podaje ci ogień - odezwał się niepewnie. 

- Pamiętam - odparła po prostu. 

Nie pozostawiła mu najmniejszego punktu zaczepienia. Zupełnie jak bezkształtny strój, 

który miała wtedy na sobie, który zataił każdy szczegół figury. Zupełnie jak fryzura, która nie 

zdradziła długości włosów. Teraz miał z nią realny kontakt – odpowiedziała na jego zawołanie, ale 

on nie umiał wyłuskać z niej niczego. Teraz, przez telefon, mówiła w sposób identyczny, jak 

wyglądała wtedy w barze. Nie mógł powiedzieć sobie o niej nic. Nie stwarzała najmniejszej 

szczeliny, przez którą mógłby uchwycić punkt styczny pomiędzy nimi. Był od tego ogłupiały. Nic nie 

wiedział. Nic nie rozumiał. 

- Pamiętasz mnie - podjął na próbę, na chybił-trafił. - I ja zapamiętałem ciebie. 

- Dlaczego? - spytała. 

- Dlaczego cię zapamiętałem? 

- Tak. 

Zastanowił się. Z niejasnego powodu nie potrafił pokierować rozmową. Był jak ślepiec w 

środku labiryntu. I musiał szukać wyjścia, nie tracąc wiary, że w końcu mu się uda. Nie było innej 

rady. Musiał iść, wejść do środka. Musiał iść, szukając wyjścia. 

- Cóż - zaczął. - Pewnie nie będę mógł wytłumaczyć ci tego dobrze przez telefon. Jednak na 

pewno cię zapamiętałem, ponieważ wydałaś mi się zupełnie inna od wszystkiego, co dotąd 

znałem - powiedział szczerze. 

- Chodzi ci o to, że znałeś różne dziewczyny, ale ja różnię się od nich bardziej, niż one 

różnią się między sobą? 

- Tak. Ale nie tylko o to chodzi - odparł. - Kiedy cię zobaczyłem, odniosłem wrażenie, że 

różnisz się nie tylko od wszystkich dziewczyn, ale także od wszystkich dni, wszystkich poranków i 

wieczorów, wszystkich pór roku, jakie dotychczas widziałem, jakie przeżyłem. Na pewno brzmi to 

dziwnie i niezrozumiale. Dla mnie również nie jest to w pełni zrozumiałe. Ale przez telefon nie 

mogę ci tego lepiej przekazać - wyjaśnił. 

Słyszał własne słowa i sam się sobie dziwił. Nie rozumiał, jak do tego doszło, ale w czasie 

tej rozmowy, gdy jak najuczciwiej starał się odpowiadać na pytania niezwykłej dziewczyny, 
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wszystko, co pomyślał na jej temat wtedy w barze, dopiero teraz uzyskiwało kształt. Dopiero to, co 

wysławiał do niej na głos, zbliżało go do siebie samego. To było dziwne, ponieważ jego celem było 

zbliżyć się do niej. Jednak ona pozostawała daleko. Natomiast on, ginął w sobie, wsiąkał w coś. W 

nieokreślony, gąbczasty filtr, leżący na samym dnie. Czuł się, jakby składał się z wielu cząsteczek, 

które nagle poluźniły więzy. Cząsteczki stanowiące jego osobowość, rozprężyły się, a on – jak 

gdyby zaczął się skraplać. Jednocześnie jego myśli związane z niezwykłą dziewczyną, które 

wypowiadał na głos, zyskiwały kształt. Stawały się czymś niezaprzeczalnym i prawdziwym. 

- Zobaczyłeś mnie i odniosłeś specjalne wrażenie? - zapytała. 

Jej ton nie mówił niczego. Był bezkształtny jak jej ubranie wtedy w barze. Nie widział jej 

twarzy – przebywała gdzieś w eterze, po drugiej stronie rzeczywistości, w miejscu, gdzie nie było 

czasu. Stał na zimnym, betonowym peronie. Lecz dla przeciwwagi wobec tego szeregu 

niewiadomych, jego wypowiadane na głos myśli – zyskiwały realny kształt. 

- Właśnie tak było - potwierdził. - Zobaczyłem cię i świat zaczął się modyfikować. To znaczy 

zmieniać się w coś nowego. To było bardzo specjalne wrażenie. Jakbyś otworzyła we mnie drzwi, 

które do tej pory były zamknięte. 

Milczała. Nie mącił tej ciszy. Był pewny, że niezwykła dziewczyna sama się odezwie. Nie 

chciał skłaniać jej do tego. Musiał być cierpliwy. A ona musiała się odezwać. Przecież byli już w 

środku dialogu. Kontakt został nawiązany. Zostawił dla niej wizytówkę. Zadzwoniła jeszcze tego 

samego dnia. Zaczął odpowiadać na jej pytania i robił to rzetelnie, prawdomównie. Znajdę wyjście 

z labiryntu, wszystko będzie dobrze – pomyślał. Dziewczyna jeszcze milczała… 

Już się nie odezwała. Nie mógł w to uwierzyć. Po dłuższym milczeniu – po prostu się 

rozłączyła. Nagle. Nie wypowiedziała już ani sylaby. Byli w środku rozmowy, i nagle koniec. 

Przez dobrych kilka minut wpatrywał się w wyświetlacz komórki. Nie ruszał się. Trwał na 

swoim miejscu przy biurku, przed otwartym laptopem, gapiąc się na komórkę. Pomyślał, że może 

coś przerwało połączenie. Na pewno nie rozłączyła się intencjonalnie. To musiał być przypadek. 

Może dzwoniła z komórkowego i telefon się rozładował albo nie było zasięgu? Może przebywała w 

miejscu, gdzie kontynuowanie prywatnych rozmów nie było możliwe, bądź było niemile widziane? 

Mogło być wiele banalnych, absolutnie przypadkowych powodów. 

Jednak wiedział, że to nie był przypadek. Serce mu biło, jakby duży ptak, tłukący 

skrzydłami. Ptaszysko w potrzasku. Nie mógł się uspokoić. Po prostu się rozłączyła. 

Odrzucił komórkę na biurko, wyświetlaczem do dołu. 
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- Weź się w garść, chłopie - powiedział na głos. 

Ostatecznie nic wielkiego się nie stało. Widział ją jeden raz w życiu. Przez jedną krótką 

chwilę. Przed chwilą rozmawiał z nią przez telefon. Rozmowa początkowo się nie kleiła, później 

popłynęła dziwną rzeczką. Ale nie zaprowadziła donikąd. Nie miał czym się przejmować. To tylko 

zwykła dziewczynka z szarymi włosami. Miał trzydzieści dziewięć lat. Miał za sobą nieudane 

małżeństwo oraz kilka romansów, powierzchownych związków z różnymi kobietami. Ostatnio 

rozstał się z dziewczyną z piegami. Rzucił ją. To tymi wątkami powinien się przejmować. Miał 

trzydzieści dziewięć lat i nie doszedł na razie donikąd. Najprawdopodobniej nawet nie wstąpił 

jeszcze na drogę, która mogłaby dokądś zaprowadzić, choć już powoli wkraczał w smugę cienia. W 

obszar trudnej dla prawie każdego mężczyzny czterdziestki. Był sam. Znajdował się gdzieś obok 

siebie. Stał na zimnym, betonowym peronie. Tymi rzeczami powinien się przejmować. Krzywdził 

kobiety, z którymi był związany, lecz na koniec sam miał poczucie straty, na koniec zawsze zostawał 

sam. To tym powinien się przejmować. Powinien skoncentrować się na tym, jaki był w przeszłości. 

Powinien zdefiniować swój martwy punkt, bo on gmatwał mu życie. Powinien puknąć się w głowę 

tak, żeby zapiekło, i postarać się zgłębić te wątki. One były dobrym powodem do martwienia się o 

siebie, o swój dalszy los. Właśnie one, a nie dziewczynka z szarymi włosami. Z tymi chłodnymi, 

zasadnymi myślami wstał od biurka i podszedł do barku. Nalał sobie porcję whisky i opróżnił, 

stojąc przy barku. Nalał sobie drugą porcję i wrócił z nią do biurka. 

Poruszył myszką. Wygaszony ekran – zaświecił. Pociągnął whisky i powiódł oczami po kilku 

ostatnich linijkach rozpoczętego tekstu. W tym miejscu tekstu zastała go ona. Dokładnie tutaj. Był 

w pracy, napisał tych parę linijek i wtedy zadzwoniła ona. I teraz znowu był tutaj, w tym samym 

miejscu. Jakby cofnął się w czasie. Albo jakby wcale nie zadzwoniła. Może nie było żadnego 

telefonu? 

Gwałtownie chwycił komórkę i zaczął szperać w spisie połączeń. Oczywiście telefon od niej 

był faktem. Miał zarejestrowaną rozmowę przychodzącą z numerem zastrzeżonym. Czas 

połączenia odpowiadał realnemu czasowi ich rozmowy. To były fakty. Jak mógł pomyśleć, że to się 

nie zdarzyło? To były fakty. Był dziennikarzem. Dlaczego podważył oczywiste fakty? Co się z nim 

działo? 

Poderwał się od biurka i ze szklanką whisky wyszedł na balkon. Był już wieczór. Zimny, 

październikowy wieczór. Wiał przejmujący wiatr, który gwizdał, huczał w uszach. Pił whisky, stojąc 

na tym wietrze, ubrany w cienki sweter. Chciał stać na tym wietrze, to było mu potrzebne jak rybie 

woda. Dlatego, że był pełny wewnętrznej gorączki. Potrzebował, by zimny, wartki wiatr ostudził go 
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z gorączki. W wietrze szukał zdrowego rozsądku. Potrzebował zdrowego rozsądku, żeby przeżyć. 

Tymczasem otworzyły się w nim drzwi, a za tymi drzwiami znajdował się inny wymiar 

rzeczywistości. Szukał w tym wietrze racjonalności, sceptycyzmu, które umożliwiłyby mu 

zatrzaśnięcie z powrotem tych drzwi. Ale nie mógł ich zatrzasnąć. Nie poznawał siebie. Zachodziło 

w nim coś nieuchronnego. Czuł to przez skórę. Nie potrafił nabrać dystansu. 

Wrócił do pokoju. Nie wiedział, ile czasu spędził na tym zimnie. Był skostniały. Zerknął na 

komórkę. Nikt nie dzwonił. Odłożył komórkę. Zatowarzyszył temu głuchy dźwięk – odgłos telefonu 

kładzionego na blat. Jak gdyby wrzucił monetę do suchej studni. Wyłączył komputer. Zmienił 

górne jaskrawe oświetlenie na kinkiet, który dawał ciepłe, dymne, żółte światło. Dolał sobie 

whisky i usiadł na sofie. Pół usiadł, pół – położył się. W tej pozycji łapczywie pił whisky, próbując 

wziąć się w garść. W końcu przyniosło to skutek. Uspokoił się i zasnął. 

Obudził go dźwięk pukania. Usiadł niespokojnie i nasłuchiwał. Zdawało mu się, że ktoś 

puka do drzwi. Ale to były odgłosy ulewnego deszczu, bijącego w okna. Padało. Nie mógł dojść do 

siebie. Łapczywie wypity alkohol ukoił nerwy, ale też sprowadził twardy, ciężki sen, który nie chciał 

za szybko opuścić ciała. Siedząc na sofie, oparł łokcie o kolana. Zwiesił ręce i lekko pochylił głowę. 

Siedział tak przez dłuższą chwilę, przytomniejąc. Nie bardzo wiedział, która może być godzina. Był 

w proszku. Zawieszony w czasie jak dziwne znalezisko archeologiczne. 

„Chyba że ziemia się pod nią zapadnie” - odezwały mu się w głowie słowa Robsona. 

Rozłączyła się tak nagle, jakby zapadła się pod nią ziemia. Słowa, które Robson powiedział 

lekko, prawie bez znaczenia, w tej chwili osadziły się w nowym, mrocznym kontekście. Raptem 

zabolało go ich znaczenie. 

Wtem zadzwonił telefon. Skoczył do biurka i spojrzał na wyświetlacz. Numer zastrzeżony. 

Godzina dwudziesta trzecia zero dwie. Odebrał. 

- Musiałam się zastanowić - powiedziała po prostu. Jak gdyby nic się nie stało. A może 

naprawdę nic się nie stało? Może idiotycznie wszystko wyolbrzymił? - Myślisz, że umiem robić 

takie rzeczy? - zapytała. 

Ani trochę jej nie zrozumiał. W jego głowie działo się za dużo, aby mógł zrozumieć. Mówiła 

tak, jakby połączenie ani na chwilę nie zostało zerwane. Zwyczajnie ciągnęła jakiś wątek, ale nie 

mógł sobie przypomnieć, jaki. Obawiał się jednak, że jeżeli się do tego przyzna, ona znowu się 

rozłączy. Dzwoniła z zastrzeżonego numeru. Nie mógłby oddzwonić. Nie wiedział, jak się nazywa. 

Nie potrafiłby opisać jej wieku, sylwetki. Nie wiedział, gdzie mieszka, czym się zajmuje. Po prostu 
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jej nie znał. Nie mógłby odszukać dziewczyny. Gdyby znowu się rozłączyła, oznaczałoby to, że 

dosłownie zapadła się pod nią ziemia. Wiedział, że nie mógłby zacząć jej szukać, ot tak – chodzić i 

pytać. Byłby wtedy niczym szaleniec. Nie chciał tego. Nie chciał być szalony, nienormalny. Nie 

mógł do tego dopuścić. Musiał powiedzieć coś, co zatrzyma ją na linii. Lecz w głowie miał pustkę. 

Musiał coś powiedzieć – szybko i trafnie. Nic nie przychodziło mu do głowy. Po co pił tyle whisky? 

- Myślę, że umiesz robić różne nieprzewidywalne rzeczy - wycelował w ciemno. - Na 

przykład odłożyć słuchawkę bez uprzedzenia, a potem ciągnąć rozmowę, jakby nigdy nic. 

Nie powiedział tego z karcącym, czy z jakkolwiek negatywnym ładunkiem w głosie – ale i 

tak to było ryzykowne posunięcie. Na szczęście niezwykła dziewczyna tylko się roześmiała. Był to 

tak ładny, naturalny, słodki śmiech, że aż nie mógł w niego uwierzyć. Poczuł wielką ulgę, że 

niezwykła dziewczyna żyje, istnieje, jest. Że ziemia się pod nią nie zapadła. Poczuł ulgę. Był 

wyczerpany. 

- Przykro mi - powiedziała bez emocji. - Taka jestem. Muszę najpierw sama pomyśleć. Ja w 

tym nic nie widzę. Ale dla kogoś wygląda to inaczej - wytłumaczyła. 

Próbował przyswoić sobie sens jej słów. Ale nie potrafił za nią nadążyć. Wiedział jednak, że 

musi się postarać. Musi otwierać usta i wypowiadać słowa. Musi z nią rozmawiać. Nie może 

dopuścić, żeby zapadła się pod nią ziemia. 

- Masz prawo postępować tak, jak uznajesz za stosowne - rzucił ogólnikowo. - Każdy ma do 

tego prawo. 

Prychnęła do słuchawki jak kot. 

- Nie mówisz tego samego, co wcześniej - powiedziała. - Nie podoba mi się to - dodała. 

Jednak nie powiedziała tego z przekąsem, ani się nie rozłączyła. Po prostu 

zakomunikowała, co sądzi. 

- Chodzi ci o to, że wcześniej podjąłem coś, co cię zainteresowało? A teraz tego nie 

kontynuuję? - próbował doprecyzować tę kwestię. 

- Nie - zaprzeczyła zdecydowanie. - Forma też jest treścią. O to mi chodzi - powiedziała. 

Nie nadążał. Po co wypił tyle whisky? 

- Powiedziałem coś, co zabrzmiało nie tak, jak chciałaś to usłyszeć? Użyłem złych wyrazów? 

Wypaczyłem nimi treść? - pytał. 
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Wiedział jednak, że błądzi. Jak ślepiec w środku labiryntu. Znowu prychnęła. Całkiem jak 

kot. 

- Wcześniej myślałeś. A teraz nie myślisz - odparła. - Za pierwszym razem o coś ci chodziło. 

Za drugim razem wpadłeś do czarnej dziury. Wyjdź stamtąd. 

Podrapał się za uchem. 

- Cóż - zaczął. - Za pierwszym razem rozłączyłaś się znienacka. Widocznie niczego nie 

mogłaś na to poradzić. Ale to nie było dla mnie miłe. Dlatego napiłem się whisky. I teraz nie 

jestem zbyt lotny. To jest skutek mojego zachowania, ale pośrednio również twojego - powiedział 

szczerze. 

- Dobrze - odparła. - Jesteś z powrotem na górze. To dobrze. 

- Masz na myśli, że wydostałem się z czarnej dziury? - po omacku szukał wyjścia, próbował 

mówić jej językiem. 

- Tak - przytaknęła. - Chodziło ci o to, że mamy się spotkać, prawda? - podjęła nagle. Po 

prostu przeskoczyła z gałęzi na gałąź, jak ptak. - Po to miałam zadzwonić. Właśnie po to, prawda? 

- Tak. O to mi chodziło - przyznał. 

- Mogę w sobotę wieczorem - powiedziała. 

W sobotę wieczorem miał być na urodzinach chrześnicy. Ale nie miał zamiaru wypytywać 

niezwykłej dziewczyny, czy nie wybrałaby innego dnia. Nie mógł ryzykować, że się zniecierpliwi, że 

ponownie utraci z nią kontakt. Musiał porozmawiać z nią na żywo, musiał się z nią spotkać. Musiał 

sprawdzić, co się w niej kryje, poznać ją. Nie miał więc wyboru. 

- Dobrze. W sobotę wieczorem - zgodził się. - Chciałabyś iść w jakieś szczególne miejsce? - 

spytał. - Bardzo chętnie zaproszę cię tam, gdzie lubisz chodzić. Albo tam, gdzie jeszcze nie byłaś, 

ale bardzo chciałabyś pójść - dodał. 

- Nie. Nie zaprosić - sprzeciwiła się. - Spotkamy się w tym parku pod tym przedmiotem - 

powiedziała. - Jak to się nazywa? Duży przedmiot w kształcie sera. Tam się spotkamy - 

zdecydowała. 

Zastanowił się krótko, węzłowato. 

- Zegar słoneczny w kształcie sera? - podjął. 

- Tak. O to mi chodziło - ucieszyła się wyraźnie. - W sobotę o osiemnastej trzydzieści. 
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- Będę - zgodził się. 

Chciał jeszcze zapytać ją o numer telefonu. Ale się rozłączyła. Musiał więc ufać skorupie 

ziemskiej, że pozostanie stabilna, lita. Że nie zapadnie się pod niezwykłą dziewczyną. Z jakiegoś 

powodu ta myśl nie dawała mu spokoju. 

Z racjonalnego punktu widzenia, w tej szerokości geograficznej nie występują ruchy 

tektoniczne mogące spowodować poważne obsunięcie bądź załamanie gruntu. Jednak 

rzeczywistość, którą miał przed oczami, zmieniała się w coś innego. W tej nowej rzeczywistości nie 

obowiązywały stare zasady. Nie wiedział, czy wśród nich znajdzie się miejsce dla starego, dobrego 

racjonalizmu. Po prostu tego nie wiedział. Dlatego, że nigdy wcześniej go tu nie było. 
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Rozdział IV – Rzeczy podzielne, rzeczy niepodzielne 

Co rozumiał? Czego chciał? Co wydarzyło się tego wieczora? Przewertował w wyobraźni 

zawartość ostatnich godzin. 

Na pewno chciał niezwykłej dziewczyny. Ale czego od niej chciał? Dlaczego jej pragnął? 

Tego nie umiał ująć. Odbierał od niej magnetyzm, który był całkowitym zaprzeczeniem jego 

konstrukcji psychicznej. Ten magnetyzm stał mu ością w gardle – przeczył światu, w jakim żył 

dotąd. Nie potrafił wytłumaczyć sobie tego magnetyzmu – nie mógł go opisać, objaśnić. Nie 

wiedział nawet, czy u jego podstaw leży pożądanie seksualne. Pragnął ją poznać, potrzebował ją 

poznać, musiał ją poznać, to pragnienie było silniejsze od niego. Ale czy esencją tego pragnienia 

było pożądanie seksualne, czy kompletnie innego rodzaju żądza? Nie wiedział. 

Rozumiał wyłącznie tyle, że tego wieczora odbył z niezwykłą dziewczyną dwie rozmowy 

telefoniczne. Obie dziwaczne, nie z tego świata. Jak gdyby śnił na jawie. 
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Rzadko miewał sny. Tym bardziej w jego naturze nie leżało śnienie na jawie. Nigdy nie 

przejawiał skłonności do snucia wizji, widziadeł. Nigdy niczego nie kreował, nie brnął w fikcję. 

Zawsze stąpał po ziemi. 

Nie oznacza to, że nie marzył. Nie oznacza to, że nie pragnął zagłębiać się w miękki świat 

emocji, jakim władają kobiety. Potrzebował tego świata: marzył o nim, łaknął kolorów, z jakich się 

składał. Ale jego osobistą domeną pozostawał rozum. Był humanistą, z wykształcenia historykiem, 

w praktyce – dziennikarzem. Nie był fantastą. Można powiedzieć, że jego rolą było gromadzenie 

realnych surowców i przetwarzanie ich na realne produkty. Innymi słowy: czysta glina – prosty 

kubek. 

Zawsze pragnął bycia z kobietą. W byciu z kobietą szukał realnego ciężaru ciała, realnej 

temperatury, ciepła. Nigdy nie szukał w kobiecie ani legendy, ani mitu, ani baśni. Nigdy nie szukał 

mistycyzmu – nigdzie: ani w kobiecie, ani w świecie. Marzenie o ciepłej codzienności, które 

ucieleśniało się pod jego palcami, kiedy z kimś był, utożsamiało wszystko, do czego dążył. Co 

prawda z czasem i to się rozpływało, nie wystarczało mu do końca. Jednak w odniesieniu do jego 

charakteru, do podstawowego szkieletu psychicznego – dążył do komunikacji dwojga ludzi, 

werbalnej i pozawerbalnej. Zawsze dążył do tego stanu. Do uczucia, kiedy drugie ciało o realnym 

ciężarze i cieple gęstnieje w jego rękach, urzeczywistnia się, zbliża. Dążenie do bliskości, zasypianie 

przy kobiecie i budzenie się obok kobiety, spożywanie posiłków we dwoje oraz proste dialogi 

współistniejące z codziennością – były wszystkim, czego szukał. 

Nie szukał w byciu z kobietą filmu, teatru, obrazu, poezji, jakiegokolwiek dzieła sztuki. Nie 

zaglądał na ciemną stronę księżyca. Realny ciężar ciała, zapach jej włosów, gładkość skóry – to była 

jego poezja. To była cała magia. I ta magia budowała się i trwała, dopóki ona – kobieta – rozumiała 

go i tym sposobem koiła. 

Rozumiał tyle, że tego wieczora odbył dwie rozmowy telefoniczne z niezwykłą dziewczyną. 

W obu rozmowach musiał podążać tropem, który – zdanie po zdaniu – ona mu zostawiała. Nie 

miał wyboru. Szedł jej tropem. Lecz to był obcy język, nieznany mu do tej pory kod. Nie sprawował 

nad sobą kontroli, nie miał nad niczym kontroli. Język, przekazujący myśli niezwykłej dziewczyny – 

to była mowa, której nie pojmował, z którą nigdy wcześniej się nie zetknął. To była bardzo 

zdumiewająca mowa. Wyczuwał w tej mowie pewien archetyp, którego korzeni nie znał. Nie 

domyślał się ich. Był jak ślepiec w środku labiryntu. A przecież nie wydarzyło się nic szczególnego. 

Nawet nie uścisnął jej ręki. 

Z tymi myślami wynurzał się z wypitej whisky, budził z ciężkiego snu, który sprowokowała, 
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a w którym nie było nic – żadnego śnienia, żadnej fatamorgany. Z tymi myślami otrząsał się z 

whisky, z resztek ciężkiego snu, który sprowokowała, z którego ocknął się w odgłosach deszczu 

dzwoniącego o szyby w oknach. Trzeźwiał z whisky i z rozmowy z niezwykłą dziewczyną. 

Dochodziło wpół do pierwszej w nocy. 

Poszedł do kuchni. Wstawił wodę na herbatę. Otworzył lodówkę. Przez chwilę przyglądał 

się półkom. W końcu wziął wędzoną makrelę. Czekając na wrzątek, od niechcenia skubał makrelę. 

Zalał herbatę wrzątkiem i osłodził miodem. Popijając gorącą herbatę z miodem, zaczął myśleć o 

chrześnicy. I o siostrze. Około wpół do trzeciej, zamyślony, przygnębiony, położył się do łóżka. Sen 

przyszedł szybko. Nie śniło mu się nic. 

Wstał o szóstej, a więc wcześnie. Dlatego, że miał niesmak po wczorajszej kotłowaninie 

myśli, po wewnętrznej gorączce. Czuł się źle, że w sobotę zawiedzie chrześnicę i siostrę. Wiedział, 

że jego nieobecność na rodzinnej imprezie wywoła wichurę. Przedtem będzie musiał się 

usprawiedliwić, to znaczy podać siostrze fałszywy powód nieobecności. Będzie musiał ją okłamać. 

Nie mógł powiedzieć siostrze o niezwykłej dziewczynie. Gdyby powiedział, miałby czyste 

sumienie. Ale za to mocniej zraniłby siostrę. Dlatego, że nie miał już piętnastu czy dwudziestu lat. 

Oczekiwano od niego odpowiedzialności. On sam jej od siebie oczekiwał. Tymczasem niezwykła 

dziewczyna generowała coś przeciwnego. Przez nią – zachowywał się irracjonalnie, balansował na 

pograniczu absurdu i ułudy. Tracił nad sobą kontrolę – przestawał być odpowiedzialny. Nie mógł 

wytłumaczyć tego siostrze. Być może nie mógł wytłumaczyć tego nikomu. W każdym razie uznał, 

że musi podać fałszywy powód i czuł się z tym źle. Dlatego był na nogach już o szóstej. 

Potrzebował wziąć się w garść, przypilnować sam siebie; usiąść do komputera i zająć się pisaniem. 

Zwykłym, porządnym pisaniem. Mały, porządny kubek. Właśnie tego potrzebował. Za wszelką 

cenę chciał skupić się na rzeczywistości, w której żył dotychczas. 

Zaczął dzień od śniadania. Na ogół tak starał się zaczynać każdy dzień. Nie zawsze rano był 

głodny, ale sam rytuał śniadania, parzenia kawy w ekspresie, miał w sobie coś uzdrawiającego. To 

była naturalna moc zwykłych czynności. Przygotowywanie prostego posiłku, krojenie chrupiącego 

pieczywa, wymiana filtru w ekspresie, aromatyczne krople kawy skapujące do dzbanka. A potem 

sprzątanie ze stołu okruchów, zmywanie naczyń w ciepłej wodzie z płynem. Zdrowiał, będąc w 

trakcie tych czynności. Było w nich coś podobnego do małego, porządnego kubka. Podobna idea, 

podobny wydźwięk. Przygotowując śniadanie, parząc kawę – normalniał. Przytwierdzał się do 

skorupy ziemskiej. Spokojnie planował cały dzień. Nigdzie się nie spieszył. Był sprzęgnięty z 

życiem. W ten sposób oddziaływał na niego poranek, rytuał śniadania, parzenia kawy. W takich 
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chwilach myślał, że może później zrobić coś dobrego, słusznego. Może zająć się tym, czym należy, 

może skoncentrować się na pozytywnym działaniu. To leżało w jego zasięgu. Nie odczuwał 

niepokoju. Mobilizował się do działania. Szykował się, stawał się gotowy do rozpoczęcia dnia. Tym 

razem też tak było. Wczesne śniadanie i kawa przytwierdziły go do skorupy ziemskiej. Następnie 

usiadł do komputera.  

Jeszcze był pod wpływem dziwnych rozmów z niezwykłą dziewczyną. Ale już potrafił się od 

nich oddzielić. Mógł się nad nimi nie zastanawiać. Uznał, że nie będzie się nad niczym zastanawiał, 

póki jej nie spotka. Nie zamierzał popadać w absurd. Absurdalność tak własną, jak niezwykłej 

dziewczyny, przypisał minionemu wieczorowi. Pomyślał, że może sam zmrok podsycony whisky – 

wywarł wpływ na jego świadomość i obraz rzeczywistości w niej zawarty. Może naprawdę nie 

działo się nic dziwnego. Nowy dzień, wczesne śniadanie – pozwoliły mu spojrzeć na wczoraj 

świeżym okiem. I tego zamierzał się trzymać. Póki się z nią nie spotkam, nie mam czego 

rozstrzygać – myślał. 

Tego ranka wrócił do pisania felietonów. Szło mu nieźle, zdania układały się praktycznie 

same. Poczuł się bardziej w swojej skórze. Wszystko, co dziwne, niepokojące, niepojęte – przypisał 

zeszłemu wieczorowi, nocy. Tymczasem dzień był mądrzejszy od nocy. Ukazywał świat takim, 

jakim był naprawdę. Słońce oświetlało świat uczciwie, czytelnie, niczego nie ukrywało. Odwrotnie 

do księżyca. Księżyc świecił nie swoim światłem, tylko odbitym. Księżyc przekłamywał. W jego 

świetle nic nie mogło być prawdziwe. Może dlatego, że światło księżyca nie było emanacją jego 

wnętrza. Pochodziło z zewnątrz, było odbite. 

Na felietonach spędził większość dnia. Co prawda kilka tekstów miał już rozpoczętych i 

tylko je uzupełnił. Jednak napisał i kilka nowych. Poczynił korektę, zapiął wszystko na ostatni guzik. 

Popchnął solidny kawałek roboty. Przed końcem dnia okazało się, że przygotował materiał do 

swojego działu na dwa miesiące z góry. Innymi słowy, bazując na wynagrodzeniu podstawowym, 

mógł nie pracować przez około dwa miesiące. Oczywiście nie planował wakacji, ale uzyskał duży 

komfort psychiczny. Gdyby miało wydarzyć się coś deprymującego, poradziłby sobie. Wiedział, że 

jeśli przyjmie teraz jakiekolwiek zlecenie, zrobi to dla dodatkowych profitów finansowych, 

względnie dla prywatnej satysfakcji. Ale nie musiał podejmować się niczego dla zabezpieczenia 

świadczeń, dla podtrzymania swojej średniej stopy życiowej. Taki stan rzeczy zdecydowanie go 

pokrzepił, poprawił mu samopoczucie. Felietony poszły mu tego dnia wyjątkowo gładko. Jakby 

puszczał patyki po wodzie. 

Wieczorem spotkał się z siostrą. Umówili się w niedużej restauracji w centrum miasta. 
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Miała do niej po drodze z pracy. Tego dnia została dłużej w biurze i była głodna. Mniej więcej w 

połowie kolacji oznajmił siostrze, że w sobotę nie będzie mógł przyjść. Nie wiedział, co powie 

dalej, jaką przyczynę poda. Był dopiero wtorek, ale już chciał mieć to z głowy. Skorzystał z dobrej 

passy, która towarzyszyła mu przy felietonach i postanowił odwalić tę kłodę bez żadnej zwłoki. Ale 

nic więcej nie wiedział. Nie miał pojęcia, jak się wytłumaczy. Siostra odłożyła sztućce i napiła się 

wody. Piła długo, jakby gasiła ogień w gardle. 

- Nie przyjdziesz w sobotę? - zapytała cicho. - Dlaczego? 

- Cóż. Myślałem, jak ci to wytłumaczyć. Ale aż do teraz nie byłem pewny, co powiem - 

zaczął szczerze. - Mogę powiedzieć tyle, że w sobotę nałożyły się dwie sprawy. Obie dla mnie 

ważne, ale musiałem wyróżnić jedną z nich. Nie dało się tego pogodzić i musiałem coś wybrać. 

Jest mi bardzo przykro, ale nie mogę nakreślić żadnych szczegółów. Dlatego proszę cię, żebyś o nic 

mnie nie wypytywała i zostawiła to takim, jakim jest. Oczywiście przede wszystkim chcę 

wynagrodzić całą sytuację Klaudii. Pomyślałem, że kiedy będzie już po wszystkim, zabiorę ją do 

kina. Po kinie powłóczylibyśmy się po mieście, może wziąłbym ją na pizzę i jakieś zakupy. 

Wybrałaby sobie coś ładnego. Jakąś zabawkę albo książkę. Kiedy już będzie po wszystkim. Na 

przykład w niedzielę - powiedział. 

Jednak postanowił nie kłamać. Oczywiście nie mógł też powiedzieć prawdy. Musiał 

zastosować coś pośrodku, ale chciał pozostać uczciwy. Zapadła niezręczna cisza. 

- Masz coś do załatwienia w sobotę wieczorem? - spytała po chwili. 

Jej głos stał się pozbawiony melodii. Chociaż nie było w nim obrazy, nie było złości. 

- Tak - przytaknął. 

- I nie mogłeś tego przełożyć? - spytała. 

Przez chwilę milczał. 

- Nie mogłem - odpowiedział. - To delikatna sprawa. Nie mogłem ryzykować, że nie dojdzie 

do skutku. Dlatego musiałem zgodzić się na sobotę. Nie było rady. 

W milczeniu pokiwała głową. Zmarszczyła brwi, ale nie była zła. Wyglądała na zatroskaną. 

Naraz go to zdumiało. Znając ją, mógł być przygotowany na wymówki, docinki, na sprzeczkę. Co 

prawda dotąd jeszcze jej nie zawiódł. Odkąd urodziła Klaudię, był obecny na każdym święcie 

małej: święto z okazji pół roczku, urodzinki, imieninki, Dzień Dziecka… I tak mógł być 

przygotowany na złość siostry, mimo że zawodził po raz pierwszy. Nie chodziło o to, jaki był, jak 
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zachowywał się do tej pory. Chodziło o temperament siostry. Była ekstrawertykiem. Zawsze 

dzieliła się z nim swoim życiem – opowiadała o wszystkim otwarcie, nie maskując przy tym 

swojego raptusowego usposobienia. Dlatego mógł być przygotowany na wichurę. Zwłaszcza, że 

chodziło o Klaudię – jej oczko w głowie. Dobra córki zawsze broniła jak lwica. Nie wiedział, skąd 

dzisiejszy spokój, wyciszenie, zatroskanie. Utkwiła wzrok w papierowej zgniecionej serwetce. 

Długo milczeli. W ciszy dokończył posiłek. Siostra znów popijała wodę, ale jedzenia już nie tknęła. 

Mimo że niedawno nieomal umierała z głodu. Zawsze była nad wyraz żywiołowa, ekspansywna. 

Czasami umierała z głodu parę razy dziennie. Naraz straciła apetyt. Zachmurzyła się. Wyrosła 

między nimi niewidzialna ściana. Zdawał sobie sprawę, że był za to odpowiedzialny, ale mimo tego 

nie potrafił posklejać sytuacji w spójną całość. Coś tutaj nie pasowało, było inne, niż zawsze. 

Doznał takiego uczucia, jakby przeszedł na drugą stronę lustra. Nigdy wcześniej tak się nie czuł. 

Znajdował się w obcej rzeczywistości. Ta rzeczywistość była analogiczna, z wierzchu wręcz nie do 

odróżnienia. Ale to była nowa rzeczywistość, nie ta sama, ani nie taka sama. Patrzył na swoją 

siostrę, rozmawiał ze swoją siostrą. Wyglądała jak jego siostra. Ale po pierwszych reakcjach, 

przestał ją rozpoznawać. To był ktoś inny, nowy. Naraz miał te surrealne myśli i nie mógł się od 

nich opędzić. Żałował, że nie może przyspieszyć czasu. Chciał, żeby już była sobota. Dlatego, że 

jedno było dla niego jasne. Surrealne myśli, wrażenie, że jest po drugiej stronie lustra, były 

sprawką niezwykłej dziewczyny. To przez nią jego umysł zaczął posługiwać się jakoby innymi 

sensorami. Zobaczył ją w swoim barze i coś się uruchomiło. Podniosła się w nim kurtyna. Ona to 

spowodowała. Otworzyła w nim drzwi i już nie mógł ich zamknąć. To wpłynęło na jego percepcję. I 

na rozumowe pojęcie tego, co postrzega, co widzi. Za tymi drzwiami była druga strona lustra. 

Chciał już spotkać dziewczynę osobiście, żeby dowiedzieć się dokładnie, co się z nim dzieje. Na 

razie rozumiał tyle, że sam do niczego nie dojdzie. Niczego się nie dowie i nie zrozumie do końca. 

Zmarszczone brwi siostry – rozluźniły się po dłuższej chwili. Czoło zaczęło się wygładzać. 

Była smutna i zupełnie spokojna. Nie podniosła głosu, nie poczyniła mu wyrzutu. Nie wiedział, 

dlaczego. Czekał, aż sytuacja się rozwinie. Niczego nie mógł przyspieszyć. Nie naciskał. 

- Klaudia kończy dziesięć lat - odezwała się cicho. 

- Wiem, ile lat kończy moja chrześnica - powiedział. - Nie przegapiłem ani jednych urodzin. 

To jest wyjątek - podkreślił. 

Spojrzała na niego, jakby był kimś innym. Może nie jak na obcego, ale tak, jakby spadł z 

księżyca, jakby nie miał prawa tu być. 

- Zaczyna wkraczać w trudny etap - odezwała się, jakby mówiła do siebie samej. Nigdy w 
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ten sposób nie mówiła. Zawsze ogniskowała się na rozmówcy, na świecie zewnętrznym. Sposób, w 

jaki mówiła teraz, brzmiał tak, jakby on niechcący słyszał jej myśli. To, co mówiła, nie miało 

melodii, nie miało realnej barwy jej głosu. - Niedawno była słodką, różową dzidzią. Urosła jak na 

drożdżach, nie wiadomo kiedy. Do tej pory ćwierkała jak ptaszek. Teraz robi się milcząca. Zaczyna 

pomilkiwać. Siada gdzieś z boku i zastanawia się nad czymś. Wkracza w taki etap. Wczoraj przyszło 

mi to do głowy. Zawołałam ją po coś do kuchni, ale nie przyszła. Weszłam do jej pokoju, żeby 

sprawdzić, co się dzieje. Ale nic się nie działo. Siedziała na tapczanie i nie robiła nic. Wołałam cię, 

dlaczego nie przyszłaś?, zapytałam. Spojrzała na mnie nieprzytomnie. Co mówiłaś, mamo?, 

odezwała się. Nie słyszałam, co mówisz, byłam zamyślona, powiedziała. Była zamyślona. 

Rozumiesz? Po prostu się zamyśliła. Przyjrzałam jej się. Jaka duża dziewczynka. Zaczęłam się 

zastanawiać, jaką będzie kobietą. Do tej pory wszyscy widzieli w niej małą – mnie. Wszędzie było 

jej pełno. Teraz się zastanawiam, czy ona będzie taka jak ja. Żywa na zewnątrz, wylewna wobec 

świata. A w rzeczywistości? W rzeczywistości, jaką będzie kobietą? Też taką jak ja? 

Milczeli przez chwilę. Zaczął łączyć w głowie różne dane, różne myśli. 

- Chodzi ci o to, że w rzeczywistości nie jesteś wylewna? Tylko taka, jak teraz? - zadał 

siostrze pytanie. 

Zwlekała z odpowiedzią. Przypatrywała mu się podejrzliwie. Jakby spadł z księżyca. 

- Wszyscy byliśmy dziećmi. Ja byłam dzieckiem, ty, Klaudia jest dzieckiem - odezwała się. 

Nadal nie było w tym ani melodii, ani barwy. – Zastanawiam się nad tym, że nie wiem, kiedy 

człowiek zaczyna być samotny, odcięty od świata. 

Zaniepokoi się. Nie widział przed sobą swojej siostry. Nieprawdopodobne uczucie. 

- Odcięty od świata? - nie zrozumiał. 

A może nie chciał rozumieć. 

- Odcięty od świata - przytaknęła. - Mały człowiek jest ufny. Ale potem rośnie i nabiera 

niepewności. Ciekawe, kiedy dokładnie to następuje. W którym momencie nasze głowy robią się 

hermetyczne? Kiedy to się dzieje? W którym momencie człowiek zaczyna być odrębny, 

odizolowany, zdany na swoją łaskę i niełaskę, samotny? Kiedy człowiek staje się inny w środku i 

inny dla świata? - pytała. 

Nigdy tak nie mówiła. Nigdy jej takiej nie widział. Nie podobało mu się ani co widzi, ani co 

słyszy. Nie mógł się pogodzić z wyciszoną, refleksyjną postacią, która siedziała naprzeciwko. Jego 

prawdziwa siostra była różna od tego obrazu. Ten obraz, który miał przed oczami, musiał być 
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sztuczny. To nie mogła być realna rzeczywistość. Znienacka przypomniało mu się, co powiedziała 

przez telefon jego żona. Słowa, które wówczas wymówiła, właśnie teraz pasowały jak ulał. Z 

jakiegoś powodu słowa żony sprzed dwóch dni przylepiły się do obecnej chwili. To znaczy, byłej 

żony. „Patrz uważnie, co masz przed oczami. Pilnuj tego” - powiedziała. Były to oczywiście bardzo 

ogólne słowa. Mogły znaleźć swoje odbicie w wielu rozmaitych sytuacjach w przeszłości lub w 

przyszłości. Jednak z jakiegoś powodu przypomniały mu się teraz i tutaj zakotwiczyły. Przyszły mu 

do głowy teraz i splotły się z chwilą, w której się znajdował, z drugą stroną lustra – jak gdyby z tej 

chwili, z tej strony wyrastały. Jakby padły dokładnie w tej chwili, nie dwa dni temu. To było dziwne 

wrażenie. Wydało mu się, że czas jest pojęciem fikcyjnym. A przynajmniej w sensie takim, w jakim 

zwykło się go definiować. Wydało mu się, że czas jest półpłynną, kleistą, gumowatą substancją. Że 

można go przelewać, przekładać z miejsca na miejsce niczym lepką, gumowatą substancję. To było 

takie wrażenie, jakby słowa, które wypowiedziała jego żona dwa dni temu, wcale nie zostały 

realnie powiedziane – natomiast mogły paść w tej chwili albo w innym, dowolnym czasie. Mogły 

zostać wypowiedziane przez dowolną osobę. Oznaczałoby to, że różne sytuacje, które się 

wydarzyły w przeszłości, naprawdę wcale się nie wydarzyły, a mogły wydarzyć się w przyszłości. 

Dziwaczne wrażenie. Zwłaszcza jak na historyka, którym de facto był. Cały on wyrastał przecież z 

chronologii, żył w zgodzie z realną kolejnością zjawisk. Wszystko, co wiedział, o czym czytał – było 

dla niego osadzone w liniowym czasie. Ale teraz pojęcie czasu, pojęcie realności opadło z niego. 

Oczywiście miał świadomość bieżącego czasu. Wiedział, że jest na kolacji z siostrą. Wiedział, do 

jakiej restauracji przyszli, jaki był dzień tygodnia, która godzina. Ale z jakiegoś powodu siostra była 

inna, on był inny i różne rzeczy wokół też były inne. Nie umiał się temu przeciwstawić. Nie umiał 

się z tym pogodzić. Po prostu przychodziły mu do głowy te surrealne myśli. Nie mógł ich 

zatrzymać. 

- Nie wiem, w którym momencie człowiek staje się odrębny od świata, a przez to samotny. 

Myślę, że jako dorośli ludzie nie jesteśmy jednak całkiem odrębni - odezwał się ostrożnie. - Wciąż 

mamy specjalne miejsce w swej osobowości, które wyróżnia nas spośród innych, ale jednocześnie 

to miejsce przez całe życie łączy nas ze światem. Sprawia, że nie dryfujemy, że jesteśmy realnymi 

częściami świata. Nie jesteśmy do końca samotni. Nie jesteśmy tylko hermetyczni. 

Nie powiedział całej prawdy. Dlatego, że nie powiedział o martwym punkcie. Tymczasem 

sam na sobie obserwował jego szkodliwe oddziaływanie. Wiedział, że jego martwy punkt odrywał 

go od świata, sprawiał, że z nikim i z niczym nie mógł w pełni się połączyć. Wiedział, że ukazując 

swoją inną twarz, to siostra mówiła prawdę. Niestety miała rację. W którymś momencie życia 
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zaczynamy być samotni i niczego nie możemy poradzić. To jest tak, jakbyśmy dryfowali po czarnym 

oceanie. Pojedyncze, dryfujące wysepki – małe kropki ludzkich postaci. Nie ma na to rady. Zgadzał 

się z siostrą. W głębi siebie zgadzał się z nową postacią swojej siostry – z tą postacią, którą widział 

po raz pierwszy. A jednak to naprawdę była jego siostra. Dlatego, że czuł pokrewieństwo z nią. 

Oczywiście, że to była jego siostra. Jak mógł w to zwątpić? Zgadzał się z tym, co mówiła. Ale nie 

mógł się do tego przyznać. Pragnął dodać jej otuchy. Dlatego musiał powiedzieć coś innego. Chciał 

jej pomóc odzyskać właściwą postać. Chciał, żeby z powrotem była żywiołową, ekstrawertyczną 

kobietą. Można powiedzieć, że ją okłamał, żeby pomóc jej odzyskać siebie samą. 

„Wydaje mi się, że ty nigdy nikogo nie okłamałeś. Pewnie to niemożliwe. Jednak chodzi o 

prawdę. Prawda, to jest twoja najgorsza zmora”. Nagle pomyślał o byłej dziewczynie. O rozstaniu z 

nią. O dziewczynie z piegami. To była miła, łagodna dziewczyna. Czego więcej chciał? Dlaczego ją 

porzucił? 

„Nie przejmuj się. To nie twoja wina. Każdy ma swój martwy punkt, czyli specjalne miejsce 

w duszy, które odróżnia człowieka od wszystkich innych” – powiedziała jego żona lata temu. 

„Każdy ma w sobie coś takiego. Dla każdego to jest co innego. Jak się dobrze popatrzy, 

wtedy można to zauważyć. Skup się na drugiej osobie. Postaraj się pomagać, wspierać. Od razu 

poczujesz się lepiej” – powiedziała jego żona dwa dni temu. To znaczy, była żona. 

„Odniosłem takie wrażenie, że różnisz się nie tylko od wszystkich dziewczyn, ale także od 

wszystkich dni, wszystkich poranków i wieczorów, wszystkich pór roku, jakie dotychczas 

widziałem, jakie przeżyłem” – powiedział do niezwykłej dziewczyny w rozmowie telefonicznej 

numer jeden. 

Przypomniały mu się różne zdania różnych osób, wypowiedziane w różnych momentach, w 

różnych odstępach czasu. Różne wypowiedzi różnych kobiet, plus jedna jego własna wypowiedź. 

W tej chwili przypomniały mu się te wypowiedzi. Z pozoru odnosiły się do różnych sytuacji. Jednak 

patrząc głębiej, uzupełniały się wzajemnie. Dlatego, że wszystkie oscylowały wokół pojęcia 

martwego punktu. Być może każdy człowiek zawierał w sobie to pojęcie, był jego nośnikiem. 

Martwy punkt sprawiał, że ludzie byli samotnymi wysepkami dryfującymi po czarnym oceanie. Czy 

to realne? Czy wszyscy tacy byli? Czy mógł być tego pewny? Mógł. Jakimś sposobem – był tego 

pewny, chociaż nie miał skłonności do kategoryzowania. W zamknięciu głowy, zaczął się nad tym 

zastanawiać. Łączył w wyobraźni różne wypowiedzi różnych osób. Patrzył w okno. Było ciemno. 

Przez szybę dał się zauważyć drobny, siąpiący deszcz. Czy ta jesień była zupełnie różna od 

wszystkich jesieni, jakie przeżył? Gdzie leżała prawda? 
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- Myślisz, że naprawdę przez całe życie jesteśmy realnymi częściami jednego świata? - 

zapytała siostra. - Ludzie są nieodłącznymi częściami doczesnego świata? 

Odwrócił twarz od okna. Z powrotem patrzył na siostrę. Coś się zmieniło – wróciło na 

swoje miejsce. Nadal nie była tak rezolutna, jaką zawsze widywał, ale zdawała się bardziej 

podobna do siebie samej. A przynajmniej do swojego obrazu, do jakiego był przyzwyczajony. 

- To ludzie są docześni, chwilowi. Nie wiem, co się z nami dzieje, gdy przechodzimy na 

drugą stronę - odparł. - Może jest druga strona, a może nie ma. Może jest inny świat, do którego 

później trafiamy. Ale równie dobrze może jest wyłącznie jeden świat, jedna rzeczywistość. A obie 

strony są współistniejącymi obrazami tej rzeczywistości - powiedział. - Nie wiem, gdzie leży 

prawda. Wiem tyle, że w doczesnym życiu jesteśmy połączeni z szeroką rzeczywistością. Na pewno 

nie jesteśmy jak niebieskie ciała ujęte w próżni, przemieszczające się po znanych tylko sobie 

orbitach. Myślę, że tak. Że ludzie są nieodłącznymi częściami świata. Że bez nas świat by się 

rozleciał. Ale gdzie ten świat ma granice, i czy w ogóle, tego nie wiem - wyjaśnił. 

Skłamał, żeby dodać jej otuchy? Czy powiedział prawdę, która mogła mocniej ją zasmucić? 

Nie wiedział. 

Uśmiechnęła się do niego przez łzy. Nie płakała, ale dostrzegł w jej oczach chęć do płaczu. 

Jednak machnęła na to ręką i uśmiechnęła się. Machnęła rezolutnie, żywo. To była jego siostra. Po 

prostu ukazała mu swoje drugie oblicze. Może nigdy przedtem nie byli ze sobą równie szczerzy. A 

może oboje zagrali dzisiaj nowe role. Pomyślał, że nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze, 

że się uśmiechnęła. 

Ugryzła kawałek tostu, który zostawiła wcześniej na talerzu. Schrupała plasterek ogórka. 

- Możesz zabrać ją do kina albo na zakupy - powiedziała. - Ale nie na pizzę. W sobotę 

będzie dużo pysznego, niezdrowego jedzenia. W niedzielę niech jej żołądek odpocznie. Nie chcę, 

żeby dzień po dniu wcinała jakieś „fastfoody”. 

-To może przyjadę po porze obiadowej? Wezmę ją do kina, a jeśli będzie chciała, to jeszcze 

do sklepu - zaproponował. 

Kiwnęła głową. 

- W niedzielę o piętnastej - powiedziała. 

- W niedzielę o piętnastej - powtórzył. 

Westchnęła. 
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- Powiedz mi. Czy ty masz jakieś kłopoty? - spytała. 

- Kłopoty? 

- Tak. W związku ze sprawą, którą musisz załatwić koniecznie w sobotę wieczorem - 

sprecyzowała. - Dzieje się u ciebie coś dziwnego? Nie dajesz sobie z czymś rady? 

Poczuł się dziwnie. Identyczne pytanie zadał mu Robson. Pokręcił głową. 

- Nie mam żadnych kłopotów - odparł. Spojrzał na zegarek. Było po wpół do dwudziestej 

drugiej. - Chodźmy już. Chyba omówiliśmy, co trzeba. Reszta jest nieważna - powiedział. 

Zmrużyła oczy. 

- Albo jest tajemnicą - powiedziała. 

Skinął na kelnera. Uregulował rachunek. Wyszli na dwór. Owionął ich ziąb. Mżyło. 

- Ale nieprzyjemnie - stwierdziła. - Tam jest postój. Przejadę się taksówką. Ty też? 

Wzruszył ramionami. Skierowali się na postój. Stanęli przy białym audi. 

- Przespaceruję się w deszczu - postanowił. - Do niedzieli. 

Pocałował ją w czubek głowy. Chciała coś dodać, ale wziął ją pod ramię i delikatnie wsadził 

do taksówki. 

- Omówiliśmy wszystko, co trzeba - powtórzył. 

- Umieram z głodu - odparła. - W tych lokalach karmią samymi ochłapami - zażartowała. 

Uśmiechnął się i zatrzasnął drzwi. Mocniej postawił kołnierz kurtki i z gołą głową, bez 

parasola, wybrał się w samotny spacer przez pół miasta. 

Najbliższe dni toczyły się z godziny na godzinę. Potrzebował być ściśle przytwierdzony do 

skorupy ziemskiej. Nie miał zamiaru wzdychać do księżyca i z założonymi rękami oczekiwać soboty 

wieczór. Wstawał o siódmej rano. Po śniadaniu siadał przed komputerem, następnie wykonywał 

parę telefonów. Organizował sobie pracę. Wybrał się na kilka konferencji prasowych do Warszawy. 

Napisał relację z jakiegoś performance'u. Uporządkował prywatne archiwum z plikami. Pomógł 

przeredagować stronę internetową znajomemu, który zmieniał profil swojej działalności 

gospodarczej. Zaprzątał głowę, czym mógł, pracował i był wydajny. Kładł się późno, budził dosyć 

wcześnie. Księżycowe sprawy zostawił księżycowi. Za wszelką cenę usiłował utrzymać się po 

prawidłowej stronie lustra. Telefon milczał. To znaczy, niezwykła dziewczyna nie dzwoniła. 

Pozostawało mu wierzyć, że ziemia się pod nią nie zapadła. Żeby w to wierzyć, musiał żyć 
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normalnym życiem. I żył. Może na nieco zwiększonych obrotach, ale to nadal było jego życie. 

W sobotę udał się w umówione miejsce przed wyznaczoną godziną. To był pierwszy od 

dłuższego czasu bezchmurny, niezbyt zimny dzień, przynajmniej jak na tę porę roku, jak na 

końcówkę października. Było tuż po osiemnastej. Powoli zmierzchało. Ale jeszcze nie mógł 

wypatrzeć księżyca. A może zakryła go jednak pojedyncza chmura. Spacerował dookoła zegara w 

kształcie sera – po prostu postawiony na sztorc plaster sera żółtego z dziurami. Był to spory żółto-

granatowy przedmiot ze szpikulcem – wskazówką rzucającą cień. Wokół, w kształcie okręgu, 

tkwiły rozstawione betonowe klocki z wyrytymi rzymskimi symbolami godzin. Oczywiście teraz, 

gdy zachodziło słońce, zegar niczego nie pokazywał. Spacerował dookoła zegara i trochę go 

obserwował, a trochę niebo i otoczenie. Obok zegara, bliżej linii drzew, gruchała zgraja gołębi, 

szukając czegoś w resztkach zszarzałej trawy. Może leżały tam jakieś okruchy, które ktoś wysypał 

celowo, aby gołębie mogły się posilić. Chodził z rękoma w kieszeniach, obserwując to wszystko. 

Nie wybiegał wzrokiem w kierunku alejek. Nie wiedział, z której strony niezwykła dziewczyna 

nadejdzie. I, czy nadejdzie. Nie zgadywał tego. Po prostu czekał. 

Zjawiła się punktualnie. Nie zauważył dokładnie, z której strony nadeszła. Stanęła przed 

nim. Szare włosy były rozpuszczone. Szare, proste włosy opadające za ramiona. Żadnego makijażu. 

Czarny płaszcz z kapturem. Luźne nogawki dżinsów, wiązane buty z traktorzastą podeszwą, zielona 

torba-worek zawieszona na ukos przez tułów. Stanęła przed nim i uśmiechnęła się. Miała dołki w 

policzkach. Nie zauważył ich za pierwszym razem. Patrzyła mu prosto w oczy. Patrzyła jak na 

dobrego znajomego. 

- Hej - powiedział. 

- Hej - odparła. 

Ale nawet się przy tym nie poruszyła. Chciał zapytać ją o masę rzeczy, ale nie wiedział, od 

czego zacząć. Jakby znowu był uczniem. Uczeń w liceum. Odczuł cień nastoletniego niepokoju. 

Wyzwoliła w nim coś takiego. Uśmiechnął się. To był tylko nikły cień. Przecież nie cofnął się w 

czasie. 

- Dlaczego umówiliśmy się tutaj? - zaczął. - Czy ten zegar ma dla ciebie specjalne 

znaczenie? 

Spojrzała na zegar. Wróciła wzrokiem do niego. Patrzyła mu prosto w oczy. 

- Byłam okropnie zajęta - odpowiedziała. - Miałam tędy po drodze. Zegar nie ma znaczenia. 

Miałam tędy przejść w sobotę o osiemnastej trzydzieści. Akurat tutaj jest zegar. Duży przedmiot w 
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kształcie sera. Łatwo rozpoznać. Nie można się zgubić - wytłumaczyła. 

Patrzył na nią i przysłuchiwał się z ciekawością. To był organiczny rodzaj ciekawości. Ale 

jeszcze nie wiedział, skąd się wywodzi, na czym polega. Nic nie wiedział. Nie znał nawet jej 

imienia. 

- Widziałaś moje imię i nazwisko na wizytówce - powiedział. - Ja też chciałbym wiedzieć, 

jak ty się nazywasz. 

- Krzysztof - powiedziała. 

Pokiwał głową. 

- Tak. Tak mam na imię - potaknął. - A jak brzmi twoje? - spytał. 

- Dziennikarz. 

- Tak, jestem dziennikarzem - potaknął. - Pisuję różne rzeczy do różnych gazet. Głównie 

felietony, ale i inne, prostsze i bardziej surowe formy. Ilustruję też swoje teksty za pomocą... 

- Wiem, co robisz - przerwała. - Widziałam twoje imię i nazwisko na wizytówce. Pod 

spodem było dziennikarz. Wpisałam twoje imię i nazwisko do wyszukiwarki. 

Zastanowił się krótko. Sprawdziła go w Internecie. Dowiedziała się, co pisywał. Zobaczyła 

jego fotografie, którymi ilustrował przede wszystkim felietony, ale i inne teksty. Przychodząc na 

spotkanie, już o tym wiedziała. Ale z jakiegoś powodu nie przerwała mu od razu, gdy starał się 

wytłumaczyć, czym się zajmuje. Chociaż wiedziała, co mógł powiedzieć, pozwoliła mu zacząć, 

pozwoliła nabudować myśl. Ciekawe dlaczego? Prawdopodobnie chciała sprawdzić, czy powie 

prawdę, a po wysłuchaniu próbki doszła do wniosku, że to jej wystarczy – i wtedy przerwała. Nie 

miało to większego znaczenia, jednak wskazywało, że niezwykła dziewczyna podchodziła do niego 

z rezerwą. Jej styl mówienia był jednakowy, co przez telefon. Właściwie nie wypowiadała zdań 

złożonych. Rzucała rozstrzelone proste zdania, proste sformułowania. Mogło to wynikać z rezerwy 

wobec niego, mogła go w ten sposób testować. Ale równie dobrze to mógł być jej normalny styl 

mówienia. Po raz pierwszy z tym stylem zetknął się przez telefon. Brzmiało to, jakby posługiwała 

się dziwnym kodem. Okazało się, że na żywo też tak mówiła. Nie wiedział, skąd brała się ta dziwna 

mowa, ale poprzez tę mowę uzmysłowił sobie, że nie pozna za szybko jej imienia. Obojętne, czy 

testowała go i tworzyła dystans świadomie, czy taka autentycznie była. Istotne, że chowała się 

przed nim i niczego nie mógł na to poradzić. Obojętne, czy chowała się specjalnie, czy niechcący – 

po prostu była daleko. Możliwe też, że wcale nie patrzyła na niego jak na dobrego znajomego. 

Mógł to być jej naturalny, ciepły sposób patrzenia na wszystkich ludzi. Odbierał od niezwykłej 
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dziewczyny stos sprzecznych, albo pozornie sprzecznych, niewiadomych. Będzie musiał odkrywać 

je drobnymi kroczkami. Będzie musiał być bardzo cierpliwy i uważny. Będzie musiał jak 

najpoprawniej czytać między wierszami. Dlatego, że dziwna mowa nie mogła jasno wytłumaczyć 

niczego. Będzie musiał poznawać ją powoli, krok po kroku – ale myśleć musi szybko, żeby nie 

utracić łączności z niezwykłą dziewczyną. Przyszło mu do głowy, że w tej chwili mogła zniknąć 

identycznie, jak wtedy przez telefon. Ziemia mogła się pod nią zapaść w każdej chwili. Raptem 

powróciła do niego ta myśl. Znów był ślepcem wewnątrz labiryntu – bezpośredni kontakt sam w 

sobie nie ułatwiał niczego. Wszystko wymagało czasu i wysiłku z jego strony. To nie było tylko 

puste wrażenie. Rzeczywiście musiał po omacku szukać wyjścia. Musiał być czujny, pilny. Przez 

chwilę zastanawiał się nad tym. Musiał łączyć w wyobraźni strzępki informacji. A potem mądrze 

dobierać słowa. W tym sensie rozmawianie z niezwykłą dziewczyną było podobne do jego pracy. 

Przypominało szycie patchworkowej narzuty z rozrzuconych kolorowych łatek. Zatem nie był z 

góry przegrany – mógł dotrzeć do niezwykłej dziewczyny. Aby ją poznać, wcale nie musiał 

przechodzić na drugą stronę lustra. Mógł posłużyć się swoimi zawodowymi umiejętnościami: nie 

musiał wyrzekać się dedukcji, racjonalności, znajomości różnych faktów. 

- Po co szukałaś mnie w Internecie? Żeby przeczytać moje artykuły? - zapytał więc. 

- Nie - odpowiedziała. - Obejrzałam, co piszesz. Byłam okropnie zajęta. 

Kiwnął głową. 

- Nie miałaś czasu przeczytać dokładnie? Ale chciałaś zobaczyć, na czym polega moja 

praca? 

- Jakim jesteś człowiekiem - odparła. - Nie miałam czasu - spojrzała na zegar. On też 

odruchowo zerknął na zegar. - Zegar w kształcie sera. Ciekawe dlaczego - dodała. 

- Przyznam się, że nie wiem, dlaczego - powiedział. - Ale pewnie można to sprawdzić. 

- Dobrze. 

- Chcesz, żebym to dla ciebie ustalił? 

- Tak - odpowiedziała. 

- W porządku - zgodził się. - Spróbuję w wolnej chwili. 

Wróciła wzrokiem do niego. Patrzyła mu w oczy, nie przesuwała spojrzenia po jego twarzy. 

Spoglądała w środek oczu. Zdaje się, że nic innego jej nie interesowało. Nie przyglądała się tak, jak 

człowiek przygląda się nowo poznanemu rozmówcy. Nie wodziła oczami za niczym – za kształtem 
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ust, które formowały słowa, za grymasem, za gestem, ruchem ręki. To wszystko jej nie zajmowało. 

Umieszczała wzrok w środku jego oczu, jak gdyby wkładała wtyczkę do kontaktu. Było w tym coś 

podobnego do stylu mówienia. W jednym i w drugim – nie było nic na wyrost, nic 

nadprogramowego. Niezwykła dziewczyna patrzyła dokładnie tam, gdzie należało i mówiła 

dokładnie to, co miało dla niej pewną właściwość. Poboczne rzeczy jak gdyby nie dostawały się do 

niej – nie widziała ich, nie słyszała, a w każdym razie nie reagowała na nie. Jakby w środku 

dziewczyny było sitko, na poziomie którego zatrzymywały się poboczne rzeczy, jak gdyby były 

bezużytecznym osadem. Po prostu nie docierało do niej tło – tylko samo gęste. Uświadomiwszy to 

sobie, przyjrzał się jej oczom. Spróbował spojrzeć w sam środek oczu, jak ona to robiła. To były 

nieduże, głęboko osadzone oczy, bardzo ciemne w kolorze. Jak wtedy w barze, tak i teraz nie mógł 

odróżnić tęczówki od źrenicy. Mogło to być spowodowane porą roku i porą doby. W obu 

przypadkach widział ją wieczorem, była jesień, było mało światła. Żeby ustalić dokładnie kolor jej 

oczu, musiałby umówić się z nią w samo południe. Jednak na pewno to były nadzwyczaj 

intensywne, głębokie oczy. Może stąd wynikał, niepojęty dla niego, magnetyzm dziewczyny. Może 

to dzięki oczom, spojrzeniu – dziewczyna była niezwykła? Próbował zajrzeć w nią tak, jak ona 

zaglądała w niego – przez oczy. Patrzył w jej oczy, jakby zarzucał wędkę. Ale nie umiał tego zrobić. 

Jej oczy przejmowały jego intencje – wchłaniały go w siebie. Nie mógł w nich niczego zobaczyć. 

Były zbyt gęste. Jakby patrzył w głąb skorupy ziemskiej – w otwarte brunatne płaty ziemi. Gdzieś 

za nimi kryła się niezwykła dziewczyna. Nagle przypomniał mu się fragment ich rozmowy 

telefonicznej numer dwa. Samo gęste – pomyślał. 

- Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałaś, że wpadłem do czarnej dziury. 

Pamiętasz? 

- Pamiętam. 

- Chodziło ci o to, że powiedziałem coś, co nie miało dla ciebie żadnej właściwości, 

prawda? - podchwycił. - Coś ogólnego, prawda? Coś pobocznego. Nie lubisz, kiedy ktoś zwraca się 

do ciebie uogólnieniami? 

Roześmiała się. Nie zakpiła. Po prostu się ucieszyła. To był śliczny, naturalny śmiech. 

- Są rzeczy podzielne i rzeczy niepodzielne. Nie lubię rzeczy podzielnych. Lubię rzeczy 

niepodzielne - odpowiedziała. - Forma i treść są niepodzielne. Kiedy mówisz coś ogólnego, dzielisz 

niepodzielne. Nie lubię tego. To jest czarna dziura. Ja tam nie wchodzę. Tam nic nie ma - 

wyjaśniła. 
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Zastanowił się szybko. 

- Kiedy ktoś mówi coś ogólnego, wtedy wpada do czarnej dziury? - zadał pytanie. - Wtedy 

oddala się od ciebie? Dlatego, że ty nie rozmawiasz o ogólnych sprawach? 

Prychnęła jak kot. 

- Byłeś bliżej. Teraz jesteś bliżej czarnej dziury. Zawróć. Bo przestanę cię widzieć - 

powiedziała. 

Podrapał się w ucho. 

- Chodzi o to, że nie lubisz rozmawiać o rzeczach podzielnych - odezwał się. - Kiedy ktoś 

odzywa się do ciebie zbyt ogólnie, wtedy oddziela coś od czegoś. Na przykład tło od głównego 

planu. Albo pierwszy plan od drugiego. Ciebie takie rzeczy nie interesują. Jakbyś ich nie widziała. 

Dla ciebie liczą się same akcenty. Wszystko inne jest czarną dziurą. Tak nazywasz obszar myśli, 

który niczego ci nie wnosi. Jeśli będę do ciebie mówił z tego obszaru, po prostu się rozłączysz. Jak 

wtedy przez telefon. 

Znowu się roześmiała. Udało się. Nawiązywał z nią bezpośredni kontakt. To było 

niesamowite wrażenie. Jakby odkrywał nowy ląd. Był zafascynowany, porywany dokądś. A 

jednocześnie był tutaj, stał twardo na ziemi. Nie musiał odrywać się od ziemi, żeby zgłębiać 

dotychczas niezgłębione. To było wspaniałe uczucie. 

- Prawda. Wszystko oprócz telefonu na końcu - powiedziała. 

Przeanalizował swoją ostatnią wypowiedź. 

- Powiedziałem prawdę na temat czarnej dziury, ale pomyliłem się odnośnie do przyczyny, 

dla której rozłączyłaś się wtedy przez telefon? 

- Tak. 

Milczał przez chwilę. 

- To znaczy, że rozłączyłaś się z innego powodu. A nie dlatego, że wpadłem do czarnej 

dziury - podjął. 

- Tak. 

Próbował odtworzyć w myślach przebieg ich rozmowy telefonicznej numer jeden. Ale nie 

potrafił w całości go odtworzyć. Widocznie nie wszystko zapamiętał.  

- A nie mogłabyś mi trochę pomóc? - zaczepił z innej strony. - Muszę nad tym sam 
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kombinować? 

- Nie mogę pomóc - odparła. - Jestem taka. Jeśli mogę być inna, będę inna. Teraz jestem 

taka. 

Zmarszczył brwi – zamyślił się. 

- Czy to jest rodzaj testu? - spytał. - Badasz mnie w ten sposób? Robisz to specjalnie? 

- Krzysztof. Dziennikarz. Internet. Felietony. Jakim jesteś człowiekiem. To jest test - 

powiedziała. - Mieliśmy się spotkać. Po to miałam zadzwonić. W sobotę o osiemnastej trzydzieści. 

Pod zegarem w kształcie sera. To nie jest test. 

Potarł czoło. Zerknął na zegar słoneczny, jakby na nim miały wisieć odpowiedzi na różne 

pytania. Kim była niezwykła dziewczyna? Na czym polegał jej magnetyzm? Dlaczego pragnął, 

musiał ją poznać? Czego od niej chciał? Dlaczego usilnie brnął w jej dziwną mowę? Przecież ta 

mowa nie musiała być kluczem do niczego. Mogła być tanim, groteskowym kalamburem. Może 

nie miał do czynienia z nikim niezwykłym. Może to była zwykła dziewczynka z szarymi włosami. A 

może na coś chorowała? Czemu dopiero teraz przyszło mu to do głowy? Może nie była w pełni 

sprawna umysłowo? Czym było owo coś w niej, co nim owładnęło? A może nic w niej nie było – 

może wymyślił owo coś? Ponownie spojrzał jej w oczy. Były zbyt inteligentne, aż nieomal boleśnie 

przytomne. Nie mogła cierpieć na żadną chorobę, głupi pomysł. Westchnął. 

- Dobrze, to mówią fakty - odezwał się. - Zobaczyłem cię w barze. Podałem ci ogień. 

Popatrzyłaś na mnie zdziwiona. Wyszedłem bez słowa. Zapamiętałem cię i ty zapamiętałaś mnie. 

Po pewnym czasie wróciłem do baru. Poprosiłem Robsona, żeby przekazał ci moją wizytówkę. On 

też cię zapamiętał. Dlatego, że podobno bardzo starannie wybierasz sobie słomkę do piwa. Czy to 

prawda? 

- Tak - zgodziła się. 

- Dobrze - ciągnął. - Przyjęłaś wizytówkę. Wpisałaś mnie do wyszukiwarki. Nie miałaś czasu 

przeczytać dokładnie, ale chciałaś zobaczyć, jak wyglądają moje artykuły. Interesowało cię, na 

jakie tematy piszę. Czy to jest prawda? 

- Wszystko oprócz tego, na jakie tematy piszesz. 

Zastanowił się. Nagle coś mu zaświtało. 

- Nie chodziło ci o tematy. Przecież i tak nie miałaś czasu przeczytać dokładnie - zauważył. - 

Rzeczy niepodzielne. Powiedziałaś, że forma też jest treścią. Chciałaś więc zobaczyć formę, która 
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jest najbliższym mnie środkiem wyrazu. Dlatego zwróciłaś uwagę na felietony. Dlatego, że należą 

do mojego autorskiego działu. Dokładam do nich swoje zdjęcia. Samo gęste. Felieton. Chciałaś 

sprawdzić, jakim jestem człowiekiem. To znaczy, jak myślę. Potrzebowałaś ocenić, czy możemy się 

ze sobą porozumieć. Gdybym pisał wyłącznie o cenach warzyw na rynku, pewnie byś nie 

zadzwoniła. Dlatego, że z suchych informacji nie można za wiele powiedzieć o autorze. To był test. 

Czy to prawda? 

- Tak. 

- Okej. Zdałem test. To znaczy, że zobaczyłaś moje felietony i postanowiłaś zadzwonić. 

Fakty, fakty - ciągnął. - Zadzwoniłaś, rozmawialiśmy i nagle odłożyłaś słuchawkę. Prawda? 

- Tak. 

- Dlatego, że powiedziałem coś bez sensu? - rzucił. 

- Odwrotnie - odparła. 

Potarł skroń. 

- Jak to, odwrotnie? - nie rozumiał. - To znaczy, że powiedziałem coś z sensem? I dlatego 

odłożyłaś słuchawkę? 

- Tak. 

- A gdzie tu logika? Przecież to się kupy nie trzyma - odezwał się, zrezygnowany. 

- Jak się dobrze popatrzy, wtedy można to zauważyć - powiedziała. 

Przeszył go dreszcz. To samo powiedziała jego żona podczas ich ostatniej rozmowy 

telefonicznej. Nie do wiary. Coś łączyło się z czymś. Jednak nie mógł rozwiązać niczego racjonalnie. 

Musiał przyjąć, że istnieje inny wymiar rzeczywistości. Uosabiała go niezwykła dziewczyna. A on 

był całkowicie uwrażliwiony, podatny na ten wymiar. Był na niego podatny. Jakimś sposobem 

niezwykła dziewczyna otworzyła w nim drzwi. Już nie mógł ich zamknąć. Rzeczywistość, którą 

znał, przekształcała się w coś innego. Chyba powinien zacząć się z tym godzić. Dlatego, że już nie 

mógł tego zatrzymać. Uruchomił się pewien proces. Był zafascynowany, wsiąknięty. Powoli musiał 

przyjąć, że racjonalność, różne cechy historyka i umiejętności dziennikarskie nie mogą wystarczyć 

do utrzymania bezpośredniego kontaktu z niezwykłą dziewczyną. Musiał w to iść na ślepo, po 

omacku. Niczego nie mógł poradzić. Jednak nie mógł do końca twardo stać na ziemi. Musiał się 

trochę oderwać. Musiał iść tropem niezwykłej dziewczyny. Musiał wsłuchiwać się w jej język, 

który pochodził z drugiej strony lustra, z przekształconej rzeczywistości; z innej rzeczywistości. 
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Musiał wsiąkać w tę dziwną mowę – po prostu musiał doświadczyć karuzeli, musiał uporać się z 

mętlikiem w głowie. Następnie musiał przyswoić sens dziwnej mowy, przetłumaczyć go sobie na 

własny język i nadać temu, co powstanie – odpowiednie miano. I co dalej? Być może powinien 

przekazać ten szyfr dalej, podzielić się nim. Nigdy się do końca nie zwierzał. Nigdy do końca z 

nikim się nie połączył. Przeszkadzał mu jego martwy punkt. A teraz musiał połączyć się z niezwykłą 

dziewczyną, zrozumieć ją głęboko, a potem podzielić się sobą, opowiedzieć o czymś. Niezwykła 

dziewczyna otworzyła w nim takie drzwi. Nie mógł ich zamknąć. Nie umiał... 

Naraz przypomniał coś sobie. Zszył w umyśle dwie łatki. Nie miał pojęcia, jak na to wpadł. 

Niezwykła dziewczyna powiedziała przed chwilą, że jeśli się dobrze popatrzy, wtedy można coś 

zauważyć. Dziej się wola twoja – pomyślał bezwiednie. 

- Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałem coś o drzwiach. Że na twój widok 

miałem wrażenie, jakbyś otworzyła we mnie drzwi, które zawsze były zamknięte. I wtedy się 

rozłączyłaś - podchwycił. - Czy to jest prawda? - spytał. 

- Tak - odpowiedziała. 

Uśmiechała się do niego. W porządku. Posuwał się naprzód. Był w środku labiryntu, w 

całkowitej ciemności. Ale niezwykła dziewczyna prowadziła go za rękę. 

- Później zadzwoniłaś drugi raz - mówił. - Upłynęło kilka godzin. Byłem lekko oszołomiony 

wypitą wcześniej whisky. Dopiero obudziłem się z twardego, pustego snu. Zbudziły mnie odgłosy 

ulewy, ale w chwilę później zadzwoniłaś ty. Pierwsze, co powiedziałaś, to że musiałaś się 

zastanowić. Musiałaś przemyśleć moją wypowiedź o drzwiach, ponieważ miała ona dla ciebie 

szczególny sens. Zobaczyłem cię wtedy w barze, a ty otworzyłaś we mnie ukryte drzwi. Udało ci 

się coś takiego. Powiedziałem ci o tym i to cię zaskoczyło. Musiałaś to przemyśleć, dlatego 

odłożyłaś słuchawkę. Zadzwoniłaś po kilku godzinach i zapytałaś, czy sądzę, że naprawdę umiesz 

robić takie rzeczy. Miałaś na myśli, czy nadal w to wierzę. Czy podtrzymuję, że otworzyłaś we mnie 

ukryte drzwi. To prawda? Czy fałsz? 

- Prawda. 

- Ale ja byłem wtedy oszołomiony whisky. Nie rozumiałem, o co pytasz. Teraz rozumiem, 

dlaczego to pytanie było dla ciebie ważne. Miałaś już swoje przemyślenia i chciałaś zestawić je z 

moim zdaniem. Ale nie udało ci się dowiedzieć tego w trakcie rozmowy przez telefon. Dlatego, że 

byłem oszołomiony. Mimo tego, postanowiłaś mi zaufać. Wiedziałaś już, że umówisz się ze mną. 

Zadecydowałaś o tym pomiędzy telefonami. Prawda? 
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- Tak. 

- Do tej pory nie otworzyłaś w nikim jego ukrytych drzwi? To dlatego zaskoczyło cię, że ze 

mną tak się stało? 

- Otworzyłam - odpowiedziała - ale nigdy nic nie mówiąc. Nigdy samym obrazem. 

Uśmiechnął się. Posuwał się naprzód. 

- Już tak się zdarzyło przede mną? - spytał. - Zdarzyło się, że odblokowałaś w kimś jakiś 

zatkany kanał? 

Pokiwała głową. 

- Wiele razy. Ale nigdy samym obrazem - powtórzyła. - Zawsze musiałam dużo pracować, 

mówić - dodała. 

Szedł naprzód. Zbliżał się do czegoś. 

- Zdarzało się wiele razy, że otwierałaś w kimś jego ukryte drzwi. Ale za każdym razem 

musiałaś dużo rozmawiać z tą osobą. Inaczej mówiąc, za każdym razem musiałaś się napracować. 

Dopiero ze mną poszło jak z płatka. Po prostu spojrzałem na ciebie i drzwi odskoczyły same. To 

dlatego musiałaś to przemyśleć. A potem potrzebowałaś zapytać mnie, czy naprawdę sądzę, że to 

realne. Czy wierzę, że to była twoja zasługa. Czy mogę traktować cię aż tak poważnie. 

Pokiwała głową. Wyjęła z torby paczkę papierosów. Poczęstowała się jednym. Przez chwilę 

buszowała po kieszeniach, wreszcie z tyłu dżinsów wyciągnęła zapalniczkę. To była ładna, srebrna 

zapalniczka benzynowa. Przyglądał się płomieniowi i kształtowi jej palców, kiedy podpalała 

papieros. Smukłe, kobiece palce. Spojrzał na jej usta. Miękkie z wyglądu, duże usta. Zwinęła usta 

w dzióbek, otuliła nimi filtr papierosa. Końcówka papierosa zaświeciła na pomarańczowo i 

zasyczała lekko. Zamknęła zapalniczkę z głośnym kliknięciem i schowała z powrotem do kieszeni. 

Znów patrzyła mu prosto w oczy. Trzymała dłoń z papierosem w górze, gdzieś na wysokości brody. 

Podmuch wiatru rozwiał jej włosy. Opadły jej na twarz, zasłoniły oczy, wszystko. Przez moment z 

nimi walczyła. Przeczesywała je palcami, odgarniała tak, jakby nitka po nitce zrywała pajęczynę. 

Wreszcie zatknęła włosy za uszy i naciągnęła na głowę kaptur. Znów przyglądała mu się 

skrupulatnie, głęboko. Ale ten nagły podmuch wiatru przypomniał mu o realnej rzeczywistości. Do 

tej pory nie zdawał sobie sprawy, jak spokojny, pogodny był ten wieczór. Dopiero gdy zawiał wiatr, 

trzeźwo rozejrzał się wokół. Było już ciemno. Wciąż stali naprzeciw siebie nieopodal zegara w 

kształcie sera. Wciąż nie znał jej imienia. Nawet nie przysiedli na żadnej ławce. Zbliżała się noc. 

Uświadomił to sobie dopiero wskutek tego wiatru. 
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- Posłuchaj - odezwał się - chcę ci powiedzieć, że naprawdę tak myślę. Otworzyłaś we mnie 

ukryte drzwi. Ale nie będę tego rozwijał w tych okolicznościach. Może moglibyśmy dokądś pójść? 

Usiąść w jakimś przyjemnym miejscu, napić się czegoś i tam porozmawiać? 

Rozejrzała się, jakby też uświadomiła sobie, gdzie się znajduje. Ale milczała. Spojrzał na 

zegarek. Dochodziło wpół do dwudziestej. 

- Nie jest późno - powiedział. - Chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać. Może zjemy kolację, 

napijemy się herbaty? 

W milczeniu paliła papierosa. Czekał, co powie. 

- Nie jest późno - zgodziła się. - Ale jeszcze nie mogę stąd iść - powiedziała. - Miałam tędy 

po drodze. Chciałam nakarmić kaczkę. 

Zgubił trop. Niezwykła dziewczyna rozpłynęła się przed nim. 

- Kaczkę? 

- Tam jest staw - wyjaśniła, machając ręką w bliżej nieokreślonym kierunku. - Kiedy mam 

czas, karmię kaczkę. 

Zerknął w stronę alejek i drzew przed nimi. Przypomniał sobie, że w drugiej części parku, w 

głębi – rzeczywiście jest staw. 

- Chodzisz nad staw dokarmiać kaczki? - zdziwił się. - Przecież zima już za pasem. Czy kaczki 

nie odleciały do ciepłych krajów? 

- Jedna została. Czasami ją odwiedzam. 

- Dlaczego została? 

- Skrzydło - odparła. 

Domyślił się, że kaczka miała przetrącone skrzydło albo coś w tym rodzaju. Nie mógł się 

odnaleźć. Już był w pobliżu niezwykłej dziewczyny, rozmawiali o czymś istotnym i nagle koniec. 

Nagle wątek stawu i kaczki. Poczuł się nie na miejscu. 

- Wolałbym pójść z tobą w sympatyczniejsze miejsce. Zaprosić cię dokądś i spokojnie 

porozmawiać. 

Wyrzuciła papieros, zdusiła czubkiem buta i wtarła w ziemię. 

- Chodź ze mną nakarmić kaczkę - powiedziała. 
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Nie dała mu czasu na odpowiedź. Odwróciła się i zaczęła iść w głąb parku. Nie mógł 

pozwolić jej odejść. Jeszcze nic nie zostało wyjaśnione. 

Dogonił ją i szli obok siebie. Milczeli. Nie wiedział, co powiedzieć. Musiał iść. Nie miał 

wyboru. 

Staw był pokryty kożuchem. Na tafli leżały uschnięte liście. Po drugiej stronie stawu, na 

wzniesieniu, szedł ktoś z owczarkiem niemieckim na smyczy. Niebo było granatowe, uwypukliły się 

gwiazdy. Ale ciągle nie mógł wypatrzeć księżyca. Dziewczyna zeszła po zboczu i zatrzymała się nad 

samą wodą. Usiadła na mokrej, zimnej ziemi. Zdjęła torbę z ramienia, położyła przed sobą i 

zaczęła w niej szperać. Usiadł obok dziewczyny. Wydobyła z torby foliowe zawiniątko. Odpakowała 

je i w środku były kromki chleba. Wysunęła do niego ręce z chlebem. Zrozumiał, że ma wziąć kilka 

kromek. Tak zrobił. Zaczęła rwać chleb, po czym wrzucała drobne kawałki do stawu. Frunęły dosyć 

daleko. Niektóre odbijały się od powierzchni wody jak kaczki z kamyków. Zaczął rwać kromki, 

które wziął, i też wrzucał je do stawu. Rzeczywiście po niedługiej chwili pojawiła się kaczka. 

Zakwakała, jak gdyby chciała wyśmiać rzeczywistość. W czasie przebywania z niezwykłą 

dziewczyną trwonił, czy wytracał swoją racjonalność, a teraz – jakby uwypuklając ten absurd – 

dodatkowo naigrywała się z niego kaczka. Nie do wiary. Co ja tutaj robię? – zapytał siebie w 

myślach. Ale oczywiście nie znał odpowiedzi. 

- Jak masz na imię? - zapytał, trochę zniecierpliwiony. 

Zniecierpliwiony – w środku. Ale na zewnątrz – był spokojny. Po prostu siedział obok 

dziewczyny, rwał chleb i karmił kaczkę. 

- Ksana - odpowiedziała. 

- Ksana? - nie zrozumiał. 

- Roksana - poprawiła się. - Przepraszam. Przyzwyczajenie. Dziecięcy skrót - wyjaśniła. 

- Chodzi ci o to, że w dzieciństwie określałaś siebie jako Ksanę? - zapytał. - Łatwiej ci było 

wymówić samą końcówkę imienia? Przedstawiałaś się w ten sposób, będąc dzieckiem? 

Pokręciła głową. Ale nie odrywała wzroku od stawu i kaczki. 

- Nie ja. Ktoś inny mnie nazwał. Dziecko - odparła. - I stałam się Ksaną. 

Chciał zapytać, kto ją tak nazwał, co to było za dziecko. Czy to było jej dziecko? Mogła być 

matką? Czy też mówiła o zwykłym przypadku, o zupełnie obcym dziecku? Ale nie zdążył zadać 

żadnego z tych pytań. Chleb w jej dłoniach się skończył i poderwała się na równe nogi, jak 
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oparzona. Podskoczył w ślad za nią. 

- Muszę już iść - obwieściła zwyczajnie. 

- Poczekaj - poprosił. - Chciałbym ponownie się z tobą spotkać. Dasz mi swój numer 

telefonu? 

- Zadzwonię - odpowiedziała. 

I zaczęła biec. Nie zdążył jej powstrzymać. Niczego dokładnego się o niej nie dowiedział. 

Wciąż nie znał jej nazwiska, adresu, nic. Po prostu puściła się dzikim pędem przed siebie. W parę 

sekund zniknęła mu z oczu. Rozpłynęła się w ciemności – jak zjawa. A może była zjawą? Nie znał 

prawdy. I nie mógł zapobiec temu, że uciekła. Nie mógł nic zrobić. Co miał zrobić? Rzucić się za 

nią, jak wariat? Złapać ją za rękaw, zatrzymać, zmusić do udzielenia odpowiedzi na pytania, które 

uznawał za podstawowe? Nie mógł tego zrobić. To nie miałoby najmniejszego sensu. Poczuł się 

straszliwie głupio. 

Jeszcze długą chwilę stał nad stawem, zanim ruszył w drogę powrotną do domu. Jakże 

niewiele wówczas wiedział – o samym sobie. Myślał, że już coś przeżył, że wie to i owo o życiu i o 

kobietach. Jednak w tamtej chwili dotarło do niego, że nie wie zupełnie nic. Że przeżył bardzo 

niewiele i jeszcze nie zasłużył na otrzymanie odpowiedzi na różne nurtujące pytania. Poczuł coś 

takiego, jakby miał dopiero zapracować – na samego siebie. Z tymi, niewiele mu mówiącymi, 

myślami w końcu poszedł do domu. Czuł się jak kretyn. To uczucie nie chciało go opuścić aż do 

późnej nocy. 
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Rozdział V – Musisz nauczyć się wybierać 

Około jedenastej przed południem wyszedł na balkon, żeby sprawdzić pogodę. Było 

chłodno i wietrznie. Aura kolorystyczna wyglądała tak, jakby już za moment miało się zmierzchać. 

Nie było widać zarysu chmur, całe niebo zdawało się jednolicie zasnute szarością. W tej szarości 

nie było żadnych konturów, żadnych granic. Miał wrażenie, że niebo obniżyło się drastycznie, że 

zawisło niedaleko nad jego głową. Taka zawiesista, ponura aura mogła nie zmieniać się przez cały 

dzień albo i kilka. I równie dobrze w każdej chwili mogło zacząć lać jak z cebra. Dziwna pogoda. 

Trochę przygnębiająca, a trochę sprzyjająca powolnemu zagłębianiu się w siebie i swoje myśli. 

Refleksyjna, ociężała pogoda. W dzieciństwie określał takie dni jako „pogodę dla pisarzy”. 

Wyobrażał sobie, że pisarze uwielbiają takie dni. Zasiadają w miękkim fotelu, biorą brulion, pióro i 

spisują różne rzeczy w zapamiętaniu. W taką pogodę chyba nic nie może im przeszkadzać. Pewnie 

łatwo odłączyć swoją głowę od realnej rzeczywistości, kiedy za oknem jest tak szaro, dziwnie. 

Będąc dzieckiem, w takie dni lubił zaszyć się w kącie z jakąś książką i zaczytywać się do oporu. 
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Wtedy nie wiedział jeszcze, że będzie dziennikarzem – że będzie pisał. 

Odebrał pocztę i odpowiedział na parę e-maili, ale poza tym nie miał nic szczególnego do 

roboty. Popijając kawę, zaczął ot tak szukać tropu na temat zegara w kształcie sera. Dlaczego w 

kształcie sera? Niespecjalnie go to obchodziło. Ale jako że zwykł nie rzucać słów na wiatr, 

postanowił sprawdzić tę informację dla niezwykłej dziewczyny. Skoro miało to dla niej znaczenie, 

dla niego pośrednio – też miało. Okazało się, że nie musiał szukać długo. Od razu udało mu się 

dotrzeć do pożądanej informacji na jednym z portali miejskich. Okazało się, że ów zegar w 

rzeczywistości przedstawia wycinek układu słonecznego, lecz jego kształt i charakterystyczne 

otwory najczęściej są kojarzone właśnie z serem, a nie z układem planetarnym, podczas gdy 

podobieństwo do sera ani trochę nie było intencją twórców1. Co za śmieszna historia – pomyślał. 

Naraz dotarło do niego, że skoro wytropienie tej informacji było aż tak banalne, niezwykła 

dziewczyna mogła dokonać tego sama – jego umiejętności dziennikarskie nie były jej do tego ani 

trochę potrzebne. Widocznie znów postanowiła poddać go swoistemu testowi. Chciała sprawdzić, 

czy dotrzyma danego jej słowa? Tylko tyle? Niemożliwe. Musiało chodzić o coś więcej. Może o to, 

ile czasu zajmie mu wytropienie tej informacji? Tak, na pewno o to. Chciała sprawdzić, czy on 

zajmie się tym od razu, czy jego myśli zogniskują się na tym wątku i na niezwykłej dziewczynie – 

od razu, tuż po ich pierwszym spotkaniu. Przecież to nie było nic pilnego. Mógł zająć się tym dziś 

wieczorem, jutro albo za tydzień. Chciała sprawdzić, na ile zawładnęła jego myślami. Czy będzie 

gotów poświęcić dla niej swój czas, nawet jeśli sprawa jest banalna, niepoważna. W porządku, na 

pewno o to jej chodziło. Ale co z tego wynikało – dla niego? Czy spotka ją jeszcze? Obiecała, że 

zadzwoni. Ale czy tak będzie? Nie miał pojęcia. 

Wczesnym popołudniem zjadł prosty, ciepły posiłek. Następnie ogolił się. O czternastej 

zaczął szykować się na spotkanie z chrześnicą. Założył dżinsy i elegancką koszulę. Kwadrans po 

czternastej – zdążył narzucić na siebie kurtkę-deszczówkę i chwycić klucze, gotowy do wyjścia. 

Wtedy zadzwonił telefon. 

- Co wiesz o serze? - zapytała prawie bez intonacji. 

Uśmiechnął się do swoich myśli. Mówiła o zegarze. A zatem miał rację: chciała sprawdzić, 

jak szybko zajmie się zbadaniem tej błahostki. Przekazał jej, czego się dowiedział. Roześmiała się 

radośnie. 

                                                 
1
Opis zegara słonecznego jest autentyczny: zegar powstał w 1975 roku w Parku Staromiejskim w Łodzi, 

potocznie zwanym Parkiem Śledzia. Zegar ten naprawdę miał przedstawiać wycinek układu słonecznego i 
naprawdę, po dziś dzień, jest poczytywany przez wielu ludzi jako ser żółty. 
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- Czekam na ciebie pod zegarem w kształcie układu słonecznego - powiedziała. 

Drgnął. 

- Jak to? - zdumiał się. - Teraz? 

- Teraz - przytaknęła. - Tam gdzie wczoraj. 

- Teraz?... 

- Tak - potwierdziła. - Już tutaj jestem. Poczekam na ciebie. 

Złapał się za głowę. Co z chrześnicą? Co z siostrą? Przecież dał słowo. 

- Nie mogłabyś podać mi numeru do siebie? - podjął. - Zadzwoniłbym, kiedy będę wolny. 

Teraz nie mogę. Wybacz, chciałbym, ale nie mogę. 

- Pracujesz? - spytała. 

- Nie, ale... 

- Umówiłeś się na spotkanie związane z pracą? 

- Nie, nie związane z pracą, ale... 

- Umówiłeś się z kimś bliskim? 

- Tak, to sprawa rodzinna i nie mogę... 

- Pracy nie można przełożyć. Spotkania związanego z pracą nie można przełożyć. Praca jest 

zegarem. Duży zegar, zimne wskazówki. Czas, czas, czas. Z pracą musisz być na czas. Nie da się 

inaczej - powiedziała. - Ale ktoś bliski powinien zrozumieć. Rodzina powinna zrozumieć. Dlatego, 

że mogę zniknąć. Nie boisz się tego? 

Zamarł. To bez sensu. Znów nie mógł za nią nadążyć. Nie wiedział, jak się zachować. 

Rzeczywiście bał się, że niezwykła dziewczyna może zniknąć. Że ziemia się pod nią zapadnie. I ona 

wiedziała, że obawiał się właśnie tego. Jednak nie czuł, że chciała go wykorzystać, że chciała 

zażerować na jego obawie. Może miała kłopoty? Może go potrzebowała? Właśnie jego? Czy to 

realne? 

- Stało się coś złego? - zaniepokoił się. - Oczekujesz ode mnie pomocy? 

- Nic złego - odparła. - Chcę cię zobaczyć. To nic złego. 

- Proszę, podaj mi numer - powiedział. - Teraz naprawdę nie mogę. 

- Chcę cię zobaczyć. To nic złego. Musisz nauczyć się wybierać - powiedziała. 
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I odłożyła słuchawkę. Wściekł się. Uderzył pięścią w ścianę. Nauczyć się wybierać? Co to, u 

licha, miało znaczyć? Co miał uczynić? Oczywiście powinien był zacisnąć zęby i udać się do swojej 

chrześnicy. A potem zabrać ją do kina i na zakupy. Tak należało postąpić. Ale wbrew temu, co 

zawsze o sobie sądził, okazało się, że jednak nie był tym, który nigdy nie rzuca słów na wiatr. Który 

zawsze dotrzymuje danego słowa. Powinien zrozumieć to już dawno. Był wystarczająco dorosły, 

żeby ograniczyć używania słów takich, jak „zawsze” i „nigdy”. Ani nikt, ani nic – nie jest „zawsze”, 

czy „nigdy”. Powinien wiedzieć to od dawna. Ale okazało się, że nie wiedział. Że nie był dorosły, że 

nic nie wiedział. Miał się tego dopiero dowiedzieć. Wyszedł z domu, trzaskając drzwiami. W 

głowie miał mętlik. Nie zadzwonił do siostry, tylko po taksówkę. W taksówce napisał do siostry 

esemesa: „Nie przyjdę. Przepraszam. Odezwę się. Teraz nie mogę”. Nawet nie zadzwonił. Nie miał 

do tego głowy. Nie poznawał siebie. A może było odwrotnie? Może to był prawdziwy on? Wariat, 

zwykły wariat, który prze do przodu pędzony irracjonalnym impulsem, ślepy i głuchy na 

rzeczywistość wokół. Może to był prawdziwy on? Czy to realne? W kwadrans później, tuż przy 

parku, wyskoczył z taksówki jak z procy. Pobiegł na skróty, przez skwerek między alejkami, do 

zegara w kształcie serca. W kształcie układu słonecznego? Do zegara-sera. Na dwóch kamieniach, 

betonowych klockach z grawerunkiem godzin, siedziało dwoje dzieci. Chłopiec i dziewczynka. Poza 

tym – było pusto. Obrócił się dookoła własnej osi. Nigdzie nie było niezwykłej dziewczyny. 

Poszedł nad staw. Bez namysłu. Tą samą drogą, co wczoraj, w to samo miejsce. Zobaczył ją 

z daleka. Siedziała na ziemi, nad brzegiem stawu, identycznie jak wczoraj. I patrzyła na niego, 

odwrócona przez ramię. Patrzyła na drogę, którą przyszli tu wczoraj. Jakby była pewna, że zaraz on 

się pojawi. Po prostu na niego czekała. Spokojnie, całkowicie przekonana, że się spotkają. Usiadł 

obok niej. Uśmiechała się lekko. Patrzyła mu w środek oczu. Mocno, dosadnie. Było ponuro, szaro, 

ale nareszcie mógł przyjrzeć jej się w świetle dnia. Nareszcie oddzielił tęczówkę od źrenicy. Miała 

bardzo ciemne oczy, w kolorze gorzkiej czekolady. Patrzyła na niego, cała spokojna i uśmiechnięta. 

Tymczasem on, wewnątrz, był zagotowany. 

- W co ty ze mną grasz? - zapytał ją na powitanie. - Co ty sobie wyobrażasz? 

- Sześć dwa cztery, jeden dwa osiem, siedem dwa dwa - odpowiedziała. - Mój numer. 

Wyjął komórkę i spojrzał na nią pytająco. Przedyktowała swój numer po raz drugi. Zapisał. 

- W co ty grasz, Ksana? - powtórzył pytanie. 

- Nie gram - odparła. 

Westchnął. 
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- Przez ciebie będę miał nieprzyjemności w rodzinie - powiedział. - Wielkie 

nieprzyjemności, rozumiesz? 

- Ale i tak przyszedłeś - rzekła. - Wiedziałam, że przyjedziesz. 

- Co ja z tobą robię? - spytał. - Co my tutaj robimy? Karmimy kaczkę? Siedzimy na zimnej 

ziemi i znowu wrzucamy chleb do wody? 

Spojrzała na taflę stawu i pokręciła głową. 

- Już nie - odpowiedziała. - Zniknęła. 

- Kaczka zniknęła? - podjął. - To chyba dobrze, nie uważasz? To znaczy, że skrzydło jej 

wyzdrowiało i mogła odfrunąć do ciepłych krajów. Powinnaś być szczęśliwa. 

Znów pokręciła głową. 

- Nie wyzdrowiało - powiedziała. - Umarła. 

- Kaczka padła? - nie dowierzał. - I dlatego chciałaś mnie zobaczyć? Żebym pocieszał cię z 

powodu kaczki? Poza tym nie możesz wiedzieć, że nie żyje. Mogła wyzdrowieć i odfrunąć. Nie 

wiesz, jak było. Nie widzę problemu. 

Prychnęła jak kot i spojrzała na niego z wyrzutem. 

- Wiem, że umarła. Była tu zeszłej zimy. Przeżyła. Nie było dużych mrozów. Przypływała 

zawsze, kiedy zaczęło się wrzucać chleb do wody. A dzisiaj nie przypłynęła. Umarła. Po prostu 

wiem - wyjaśniła. - I nie chcę, żebyś mnie pocieszał. Chciałam cię zobaczyć. Nie miałam zamiaru 

mówić ci o kaczce. Sam zapytałeś. Czy siedzimy tu, żeby karmić kaczkę. Odpowiedziałam ci, że nie. 

Sam zapytałeś. 

Westchnął i potarł skroń. 

- Pytałem cię w szerszym aspekcie. Nie miałem na myśli dosłownego przekazu na temat 

kaczki - powiedział. - Moje pytanie było podszyte ironią. Chciałem wskazać ci absurdalność tej 

sytuacji. Że siedzimy nad stawem. Ziemia jest mokra i zimna. Zawiodłem rodzinę, żeby siedzieć tu 

z tobą bez racjonalnego celu. O to cię pytałem. Właśnie o to. W co ty ze mną grasz. Czego ode 

mnie oczekujesz? Jak mam cię poznać, kiedy mi na to nie pozwalasz? Grasz ze mną w kotka i 

myszkę. Pytam się, po co? Dlaczego? 

- Słabo odczytuję ironię - odparła. - Wiem, kiedy ktoś ze mnie żartuje, a kiedy traktuje 

mnie poważnie. Ale słabo odczytuję ironię. 
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Zastanowił się nad jej słowami. 

- To dlatego chciałaś, żebym nagle zrezygnował ze swoich planów? - podchwycił. - Żeby 

sprawdzić, czy traktuję cię poważnie? 

- Tak - przyznała. - Dlatego, że łatwo mnie nabrać. Mam znakomitą intuicję. Ale i tak łatwo 

mnie nabrać. Dlatego muszę na siebie uważać. Staram się uważać. To trudne, kiedy jest się mną. 

Jestem naiwna. Wiem o tym dobrze. Wszystko biorę za skarb. Chociaż czasami to są zwykłe 

śmieci. Jestem podatna. Dlatego muszę stosować różne sztuczki. To nie znaczy, że gram. Nie lubię 

grać. Dobra mina do złej gry. Nie umiem tego. Chcę, żeby wszystko było prawdziwe. 

Milczał przez chwilę. 

- Nie wiem, co myśleć - przyznał się. - Powodujesz, że świat staje się inny. Przez ciebie 

wszystko wygląda dla mnie inaczej. I ja sam zachowuję się inaczej. Nie wiem, czy jestem przy tobie 

prawdziwy. Może tak, a może nie. Przez ciebie czuję się jak idiota. Nie podoba mi się to wcale. Ale 

jakoś nie chcę stąd odejść. Nie wiem, dlaczego. Jakoś nie mogę sobie ciebie odpuścić. Wręcz boję 

się, że znikniesz. Że ziemia się pod tobą zapadnie - przyznał się. - Chociaż racjonalnie patrząc, ja 

wiem, że to wszystko jest niedorzeczne. Nie mam prawa tak się czuć. Patrzeć na ciebie w ten 

sposób. Przez ciebie jestem zagubiony i irracjonalny. Czuję się jak idiota. Nie chcę tak się czuć. Ale 

nie mogę stąd odejść. Jakoś nie chcę. Jestem wściekły i jednocześnie całkiem bezradny. Nie wiem, 

co myśleć. 

Spojrzała na niego z ukosa, łagodnie i przenikliwie zarazem. Nigdy nie zapomni tego 

momentu. Nie powinien mówić „nigdy”. Po prostu nie może o tym zapomnieć. Jak wtedy 

wyglądała. Miała na sobie ten sam płaszcz, co poprzednio. Czarny płaszcz z kapturem. Tym razem 

związała włosy w kucyk, a jego końcówkę schowała pod płaszczem. Ale i tak kilka kosmyków wokół 

czoła i uszu potargał wiatr. Przechyliła głowę. Patrzyła na niego badawczo, ale też ciepło. 

Wyglądała jak mądry, spokojny ptak. Miała na sobie czarny, dosyć szeroki płaszcz. Podciągnęła 

kolana do klatki piersiowej i objęła je ramionami. Rękawy czarnego płaszcza były luźne, obszerne. 

Niezwykła dziewczyna skojarzyła mu się w tamtej chwili z krukiem. Wydawało mu się, że ta chwila 

trwa wieczność. Rzeczywisty świat przestał mieć dla niego znaczenie. Nie dosłownie. Po prostu 

wszystko od niego odpłynęło. Przestał się przejmować. Przestał być wściekły. 

- Co miałaś na myśli, mówiąc, że muszę się nauczyć wybierać? - zapytał. 

- Będziesz musiał określić, co jest dla ciebie dobre, a co złe - odparła bez żadnej zwłoki. - 

Będziesz musiał się przekonać, że nie wszystko jest i dobre, i złe. Będziesz musiał odcedzić coś od 
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czegoś. Podzielić świat na obszary. Uznać graficzność świata. Biel i czerń. Nie skala szarości. 

Uderzyły go jej słowa. Rzeczywiście, dla niego wszystko było relatywne. Właściwie już od 

dziecka. Skąd mogła o tym wiedzieć? Znakomita intuicja? Dotąd nie wierzył w intuicję. Opierał się 

na faktach. Miał zacząć wierzyć w czary z mleka – w intuicję? Miał zaufać dziewczynce z szarymi 

włosami? Zupełnie obcej, młodziutkiej, naiwnej? A może to on był naiwny? Postanowił ukryć 

przed nią swoje wątpliwości. 

- Skąd wiesz, że tego nie potrafię? - spróbował ją podejść, ocenić jej wiarygodność. - Skąd 

pomysł, że nie umiem wybierać? 

- Jak się dobrze popatrzy, wtedy można to zauważyć - odpowiedziała. 

Znów to dziwne zdanie. Zdanie jego żony. Byłej żony. Westchnął. 

- Czego ty ode mnie chcesz? - spytał. - Jaki mam dla ciebie być? Czego się spodziewasz? 

Uśmiechnęła się pogodnie. 

- Niczego - odparła. - Wystarczysz mi ty - powiedziała. 

Nie był pewien, co to może znaczyć. Nie zdążył o nic dopytać, bo raptem poderwała się na 

równe nogi. 

- Chodźmy do baru - zaproponowała niespodziewanie. 

Podniósł się z ziemi. 

-Chcesz pójść w jakieś miłe miejsce? - podjął. - Posiedzieć, zjeść coś, porozmawiać? 

- Posiedzieć, napić się i porozmawiać - uściśliła. 

- Masz na myśli konkretne miejsce? 

- Tak - przytaknęła. - Chodźmy do baru. 

- Tak, mówiłaś. Ale do którego? Dokąd? 

Roześmiała się. 

- Do tego baru. Duży, kwadratowy pan za barem. 

- Do Robsona? - zdziwił się. - Chcesz iść ze mną w niedzielne popołudnie do Robsona? Żeby 

napić się taniego piwa? 

- Lubię ten bar - uśmiechnęła się beztrosko. 

Po czym ruszyła z miejsca. Po prostu zaczęła iść, jak robot, jak gdyby załączył jej się 
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odpowiedni program. Lekko chwycił ją za kaptur. 

- Za daleko - powiedział skrótowo. - I w każdej chwili może zacząć padać - dodał. 

Nie zaprotestowała, więc zadzwonił po taksówkę. Wkrótce znaleźli się w „jego” barze. 

Robson czytał gazetę. Gazeta musiała być ciekawa, bo śledził jej treść ze zmarszczonymi 

brwiami. Chwilę czekali przy barze, zanim ją odłożył. Kiedy jednak odłożył, popatrzył na nich z 

jeszcze większym zaciekawieniem niż na gazetę. Spojrzał na niego, spojrzał na dziewczynę, potem 

znów na niego. Ani się nie uśmiechał, ani nie był poważny. Zawiesił się w połowie między jednym 

a drugim. Krzysztof nie wiedział, co to znaczy. 

- Przyszliśmy na piwo - powiedział. 

Robson bez słowa napełnił kufel i postawił przed Krzysztofem. 

- A dla pani? - zapytał. 

Krzysztof zerknął na dziewczynę. 

- Lubię ten bar - powiedziała Robsonowi i uśmiechnęła się promiennie. 

Pokazały się białe, równe ząbki. Zdało się Krzysztofowi, że wraz z tym uśmiechem 

dziewczyna rozbłysnęła silnym, wewnętrznym światłem. Jak świetlik. Pomyślał, że kobiety są 

różne. Jedne przypominają motyle. Do tej kategorii zaliczała się jego dziewczyna z piegami. 

Trzepoczący, nieśmiały motyl, schwytany za skrzydełka. Niektóre z kobiet, to ważki. Kobieta-ważka 

występuje niezwykle rzadko. Ciężko taką spotkać. Ważki są nieprzewidywalne, ich lot zdaje się 

niepokojący, złudny, zygzakowaty, jak gdyby wbrew prawom fizyki. Dlatego ważki są piękne. Ale 

piękne – nie w oczywisty sposób. Jest w nich coś ujmującego, ale nieprzejednanego zarazem. 

Trzeba być odważnym, umieć podążyć za ważką. To nigdy nie był typ kobiety dla niego. Kilka razy 

spotkał kobietę-ważkę. Za każdym razem był zafascynowany, ale ani razu nie nawiązał bliższej 

relacji. Innymi słowy, nigdy nie spał z kobietą-ważką. Nie chciał. Nie był pewny, dlaczego. Może 

dlatego, że ważki, choć piękne, sprawiają wrażenie nierealnych, nie z tego świata. Jego żona była 

pszczołą, jeśli brnąć w owadzie metafory. Pszczoły są pracowite, zorganizowane, ambitne. Co za 

idiotyczne myśli. W każdym razie, nigdy nie spotkał kobiety-świetlika. Nic nie wiedział o 

świetlikach. W jakim celu istniały, po co? Nie miał pojęcia. Przyszło mu do głowy, że Ksana jest 

jedyną kobietą-świetlikiem na świecie. Znów „nigdy”, „zawsze” i „jedyną”. Co za idiotyczne myśli. 

Ale było w nich coś prawdziwego. Musiało być, bo na widok uśmiechu niezwykłej dziewczyny – 

Robson także się uśmiechnął. Szeroko, ciepło, jak nigdy. Krzysztof dotąd nie widział, żeby Robson 

uśmiechał się tak do kogoś. Nawet nie wiedział, że Robson to potrafi. Niezwykła dziewczyna go 
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zaczarowała. Uśmiechnął się do niej, jak do nikogo innego. Popatrzył na nią z radością, a zarazem z 

czymś w rodzaju tęsknoty. Jakby nagle spotkał się z długo niewidzianą córką. 

- Miło mi, że lubi pani mój bar - powiedział - ale czego się pani napije? Którego piwa? 

- Poproszę to samo - odparła, spoglądając na kufel Krzysztofa. - Pójdę do stolika - zwróciła 

się do Krzysztofa. 

- Nie wybierze pani słomki? - zdziwił się Robson. 

Odwróciła się przez ramię. Znowu się uśmiechnęła. 

- Krzysztof mi wybierze - odparła i odeszła w głąb sali. 

Robson napełnił drugi kufel i postawił przed Krzysztofem. Podsunął mu pod nos szklankę ze 

słomkami. Krzysztof popatrywał na szklankę jak sroka w gnat. Nad czym się zastanawiał, do 

diabła? Przecież to tylko głupia słomka. 

- Muszę nauczyć się wybierać - mruknął pod nosem. 

Robson oparł się łokciami o barowy kontuar. 

- Widzę, że przeszliście na ty. Szybko ci się toczy - odezwał się. - Ale powiem ci, że znowu 

widziałem tu twoją rudą dziewczynę - dodał. 

Krzysztof wciąż wgapiał się w słomki. Czerwona, żółta, zielona, niebieska? Cholera, jestem 

jak baba, która stoi przed szafą pełną szmat i narzeka, że nie ma co na siebie włożyć – pomyślał. 

Co się z nim działo? Cholera. Musi nauczyć się wybierać. Cholera. 

- Nie mam dziewczyny - mruknął pod nosem. - Mówiłem ci, że już nie znam żadnej rudej 

dziewczyny. 

- Tak, mówiłeś - odparł Robson. - A ja ci mówię, że ona znów tutaj była. Możesz sobie 

powtarzać, że już jej nie znasz, że nie jest twoja, ale ona myśli chyba inaczej. 

- Jak to: inaczej? - podniósł wzrok; łypnął na Robsona. 

- Ona myśli, że jest twoja. Chyba powinieneś o tym wiedzieć. Dlatego ci mówię. 

- Skąd wiesz, co ona myśli? Mówiła coś? Prosiła, żebyś mi przekazał? 

Robson pokręcił głową. 

- Jestem już duży i coś tam zwyczajnie wiem - odparł. - Ty też powinieneś to wiedzieć, 

zanim zaangażujesz się w coś nowego, w nie wiadomo, co. 
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- Myślałem, że lubisz dziewczynkę z szarymi włosami - zmarszczył brwi. 

- Bo lubię - przytaknął Robson. - Lubię, bo mogłaby być moją córką. Ale ty i ona, to 

zupełnie inna historia. Uważam, że musisz uważać na takie jak ona. Na zwykłe dziewczynki z 

szarymi włosami. Uważaj. 

Krzysztof się zdenerwował. 

- Daj mi spokój. Muszę nauczyć się wybierać. Tyle właśnie muszę - żachnął się. - W tej 

chwili nic innego mnie nie obchodzi, więc trzymaj swoje przestrogi dla siebie albo dla studentów. 

To powiedziawszy, szarpnął niebieską słomkę i odwrócił się na pięcie. Zreflektował się 

jednak i z powrotem stanął przed kontuarem. 

- Posłuchaj, ja nie wiem, czego tu szuka ruda dziewczyna - powiedział. - I nie mam zamiaru 

tego dociekać. Jeżeli do mnie zadzwoni albo wpadnę na nią przez przypadek, wtedy będę się 

zastanawiał. A Ksana... - urwał i spojrzał w stronę stolika, przy którym usiadła. - Ona nie jest 

zwykła, rozumiesz? 

- Ja wiem, że ona nie jest według ciebie zwykła. Dobrze o tym wiem. Dlatego właśnie cię 

ostrzegam. Jak kolega. Dla takich jak ty, takie jak ona, zawsze są niezwykłe - rzekł Robson. - Mówię 

tylko, co widzę. Ale co ja tam wiem? - dorzucił żartobliwie. 

Krzysztof uśmiechnął się już tylko i wzruszył ramionami. Naraz przypomniał sobie, że Ksana 

pali. 

- Daj jeszcze popielniczkę - poprosił. - I bądź kolega, nie ojciec. 

Robson podał popielniczkę już bez słowa. Krzysztof poszedł do stolika i usiadł obok Ksany. 

Jeszcze zerknął na kontuar. Robson znów czytał gazetę. Nie patrzył w ich stronę. 

Nie pamięta, kto oprócz nich był wtedy w barze. Może ktoś był, a może tylko oni. Nie 

pamięta, żeby dźwięczała szafa grająca. Pamięta tylko ją. Zdjęła płaszcz i zawiesiła na oparciu 

krzesła. Zrobił to samo ze swoją kurtką. Miała na sobie luźny, długi sweter zapinany na suwak. 

Przyjrzała się słomce, którą jej przyniósł. Potem spojrzała na niego. 

- Niebieska słomka, niebieska koszula - powiedziała. 

Odruchowo spojrzał na swoją koszulę. Faktycznie. Nie była wprawdzie tak intensywna w 

kolorze jak słomka, ale niebieski, to niebieski. Faktycznie. 

- Przeszkadza ci to? - spytał. 
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- Nie - uśmiechnęła się. - Jest dobrze. 

Zanurzyła słomkę w kuflu i pociągnęła solidny łyk piwa. Zatrzepotała się na krześle. Jedną 

ręką chwyciła brzeg płaszcza, szukając dotykiem kieszeni, drugą włożyła do kieszeni dżinsów. Z 

dżinsów wydobyła zapalniczkę, ale kieszeń płaszcza zdawała się umykać jej palcom. Wstał i zdjął 

płaszcz z jej krzesła. Stanął przed nią z wyprostowanym płaszczem, żeby wygodnie mogła sięgnąć 

kieszeni. Wyjęła z niej paczkę papierosów. Odwiesił płaszcz na miejsce i usiadł obok Ksany. 

Patrzyła mu w oczy i bawiła się papierosem. Napił się piwa. W dalszym ciągu czuł się jak idiota. 

Najpierw zawiódł rodzinę, a potem odbył dziwny dialog z Robsonem. Źle, że przyszedł z Ksaną do 

Robsona. Trzeba było zabrać ją gdzie indziej. Ale ona chciała przyjść tutaj. Ona. Ona chciała się z 

nim zobaczyć. Ona chciała przyjść tutaj. A on? Czego on chciał? Cholera. Musi nauczyć się 

wybierać. Musi zacząć zauważać w świecie biel i czerń. Nie wszystko jest skalą szarości. Cholera. 

Napił się piwa. 

- Masz na coś ochotę? - spytał. - Orzeszki albo coś w tym rodzaju? 

Pokręciła głową. 

- Mam to - uniosła papieros. 

Włożyła papieros do ust. Chciał podać jej ogień, ale miała już swoją benzynówkę w dłoni. 

Patrzył na kształt ust i dłoni, kiedy zapalała papieros. Zaciągnęła się mocno i na chwilę odchyliła 

do tyłu głowę. Po chwili znów patrzyła mu w oczy. Napiła się piwa przez słomkę. Opłynęła go 

chmura miętowego dymu. Czuł się jak idiota. Czego on chciał? 

- Co porabiasz na co dzień? - spytał. - Studiujesz? Pracujesz? 

- Studiuję, pracuję - odpowiedziała. 

- Co studiujesz? 

- Włókiennicza inżynieria chemiczna. Politechnika - odparła. 

- Lubisz swój kierunek? 

- Tak. 

- Dobrze ci idzie? Radzisz sobie na studiach? 

- Bardzo dobrze - odparła. 

- Na którym jesteś roku? 

- Na trzecim. 
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- To znaczy, że masz dwadzieścia dwa-trzy lata? 

- Dwadzieścia jeden. Wcześnie poszłam do szkoły. 

Nie wiedział, jak z nią rozmawiać. Nie potrafił się do niej zbliżyć. Jej odpowiedzi były 

zdawkowe. Nie pozostawiały mu większego punktu zaczepienia. Strzelał trywialnymi pytaniami na 

chybił-trafił. Czysty idiotyzm. Czego on chciał? 

- Gdzie pracujesz? - spytał. 

Nie odpowiedziała. Napił się piwa. 

- Pracujesz w dziedzinie odpowiadającej kierunkowi studiów? 

Pokręciła głową. 

- Więc jaką masz pracę? Czym się zajmujesz? 

- Może kiedyś ci opowiem - odparła. 

Może kiedyś? Co to znaczyło? 

- To tajemnica? - zaciekawił się. - Nie możesz opowiedzieć mi dzisiaj? Dlatego, że jeszcze się 

nie znamy? 

- Już trochę cię znam - powiedziała. - Moja praca mnie zmieniła. Byłam okropnie zajęta. 

Nie mogę opowiedzieć dzisiaj. Zamęczyłabym się. Muszę zachować energię na jutro. 

Zastanowił się nad czymś. 

- Czy wstydzisz się swojej pracy? Jest w niej coś krępującego? 

Przez chwilę milczała. Zwlekała z odpowiedzią. 

- Nie wstydzę się swojej pracy - odpowiedziała po chwili. - Czasami wstydzę się za siebie. 

Czasami coś za długo trwa. Nie mogę tego przyspieszyć. Wiem, co trzeba zrobić, ale nie potrafię 

tego wywołać. Muszę czekać. Patrzeć i czekać. To jest męczące. Wyczerpujące. Nie chce mi się 

opowiadać. Nie dzisiaj. 

Niewiele z tego zrozumiał, ale musiał uszanować jej decyzję i nie drążyć tematu. Miał 

jednak wrażenie, że nie potrafi sformułować pytania w odpowiedni sposób. Że nie potrafi 

przemówić jej językiem. Nigdy nie był w takiej sytuacji. Prawdę mówiąc, dotąd nie wyobrażał 

sobie spotkań z kobietą – niewypełnionych prostymi, sympatycznymi rozmowami. Z nikim nie 

rozmawiało mu się równie trudno, co z Ksaną. W normalnych okolicznościach już by zawrócił. Nie 

spotkałby się z Ksaną nigdy więcej. Po co? Nie mógł za nią nadążyć. Jej mowa była dla niego zbyt 
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hermetyczna, odległa, niejasna. Ta relacja z racjonalnego punktu widzenia nie miała prawa się 

rozwijać. Nic ich nie łączyło. Nie było pomiędzy nimi ani jednego punktu stycznego. Ale nie 

potrafił zawrócić. Coś go ujęło i zaczęło w siebie wchłaniać. Wsiąkał w coś. Nie chciał z tego 

rezygnować. 

- Cóż, Politechnika - podjął. - Masz zatem umysł ścisły. Nie jestem tym zdziwiony. Twoje 

wypowiedzi są syntetyczne, że się tak wyrażę. Nauki ścisłe pasują do ciebie. Powinienem się 

domyślić. Może praca w laboratorium, kariera badacza lub coś z tego gatunku. Nie wiem, czy już 

postanowiłaś, czym będziesz się zajmowała w przyszłości. Zawodowo, mam na myśli. W każdym 

razie kariera naukowa wymaga skupienia i na swój sposób osamotnienia. Nikt by ci nie 

przeszkadzał, nie burzył myślokształtu. Pewnie sprawdziłabyś się doskonale w takiej pracy. Może 

dokonałabyś jakiegoś znaczącego odkrycia, kto wie. Jesteś skupiona, zamknięta, myśląca. 

Humaniści to gaduły. Ja jestem humanistą. Skończyłem historię. Lubię historię. Zawsze lubiłem. Co 

prawda czytam i beletrystykę, i literaturę piękną, ale muszę przyznać, że pociągają mnie biografie, 

literatura faktu. I oczywiście felieton. Ostatecznie zostałem dziennikarzem i polubiłem felieton. I 

gdybym miał wskazać swojego pierwszego idola w dziedzinie dziennikarstwa, powiedziałbym: 

Melchior Wańkowicz. Idol. Tak się chyba mówi w żargonie młodzieżowym. Chociaż to nie jest 

odpowiednie słowo. W każdym razie bardzo cenię Wańkowicza, ponieważ... 

- Wolę Kisiela - przerwała niespodziewanie. 

- Znasz Kisiela? - ucieszył się. 

- Felietony. Bardzo lubię. Zwłaszcza Kisiela - powiedziała. 

No proszę. A jednak istniał pomiędzy nimi punkt styczny. Nie do wiary. 

- Tak, Kisiel jest wspaniały - zagadnął. - Utkwił mi w głowie jeden cytat z jego felietonów. 

„Zawsze lubowałem się w stanowiskach trzecich”. Nie pamiętam tytułu. 

Uśmiechnęła się. 

- To do ciebie podobne - stwierdziła. 

Powiedziała to takim tonem, jakby znała go od lat. 

- Podobne? Że nie pamiętam tytułu? - zaczepił. 

Roześmiała się wesoło. 

- Ten cytat. Komponuje się z tobą - wytłumaczyła. - Nie umiesz opowiedzieć się po żadnej 

stronie. Nie widzisz, że świat jest czarno-biały. Wszystko mieszasz. Stanowiska trzecie są dla ciebie 
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stworzone. Bez nich nie znalazłbyś wyjścia. Tkwiłbyś w pacie. 

Uderzyły go te słowa. Prawda o nim, zawarta w tych słowach, była tak oczywista, jakby miał ją 

wypisaną na czole. Nikt nigdy nie powiedział mu niczego równie trafnego i zarazem dziecięco 

szczerego. Wstrząśnięty, to za mocno powiedziane. Ale był poruszony jej słowami. Musiała zdawać 

sobie z tego sprawę, bo znowu się roześmiała. To był wesoły, pogodny, śliczny śmiech. Pociągnęła 

piwo przez słomkę. On też się napił. 

- Nie mam umysłu ścisłego - odezwała się po chwili. - Lubię przedmioty ścisłe i humanistyczne. 

- Jesteś wszechstronnie uzdolniona? Jak człowiek renesansu? - zaczepił. 

- Wszechstronnie uzdolniona. Tak. Ale nie mówmy o tym - odpowiedziała poważnie. - Dlaczego 

żona od ciebie odeszła? - zapytała ni stąd, ni zowąd. 

Nieomal zakrztusił się piwem. Dlaczego żona od niego odeszła? Czy to również miał wypisane 

na czole? Co powinien na to rzec? Miał opowiedzieć jej o swoim martwym punkcie? Opanował 

emocje wynikające z zaskoczenia i zastanowił się pobieżnie. 

- Skąd pomysł, że miałem żonę? - zagadnął. 

Zmierzyła go chłodnym wzrokiem. Zapaliła papierosa. Tym razem zdążył podać jej ogień. 

- Miałeś żonę - powiedziała sucho. - Przecież widzę. 

- Widzisz po mnie, że byłem żonaty? - zdziwił się. - Po czym to widzisz? Czy eksmężowie siedzą 

w pewien szczególny sposób? Wykonują specyficzne gesty? 

Prychnęła jak kot. Nie odpowiedziała. Patrzyła mu w oczy. 

- Dobrze. Miałem żonę - przyznał - ale skąd wiesz, że to ona ode mnie odeszła, nie odwrotnie? 

- Nie odszedłbyś od żony. Żona musiała odejść od ciebie - stwierdziła bez zastanowienia. - 

Dlaczego? - chciała wiedzieć. 

Nie było sensu dociekać, skąd mogła o tym wiedzieć. Po prostu wiedziała, i tyle musiało mu 

wystarczyć. Mógł oczywiście nie chcieć odpowiadać na jej pytanie, dlaczego – podobnie jak ona 

nie chciała opowiedzieć mu o swojej pracy. Ale z jakiegoś powodu, który kompletnie do niego nie 

przystawał, nie potrafił jej nie odpowiedzieć. Nie wiedział, czemu. Nigdy nie lubił się zwierzać. A 

teraz, wyjątkowo, nie chciał tego uniknąć. Chciał wyznać jej prawdę. 

- Cóż - zaczął. - Stopniowo oddaliliśmy się od siebie. Mijaliśmy się w codziennym życiu. W 

końcu ona zaproponowała rozwód. Przystałem na jej propozycję. Małżeństwo ze mną ciągnęło ją 
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w dół. Byłem za to odpowiedzialny. Początkowo obarczałem tym ją, ale to nie była jej wina, tylko 

moja. Raniłem ją. Postanowiła odejść. Dzisiaj jest szczęśliwą mężatką i matką. 

- Dlaczego się mijaliście? Dlaczego byłeś za to odpowiedzialny? 

- Potocznie określa się to jako niezgodność charakterów. Krzywdziliśmy się nawzajem. 

Najwidoczniej żywiliśmy inne oczekiwania wobec życia, wobec partnerstwa. Dlatego się 

rozstaliśmy - wyjaśnił ogólnikowo, wymijająco. 

Spojrzała na niego z dezaprobatą. 

- Wpadłeś do czarnej dziury - powiedziała. - Nie pytam, co ustaliłeś razem z żoną. Pytam, co ty 

myślisz. 

Spróbował odtworzyć w pamięci przebieg swojego małżeństwa. To dziwne, bo zachował 

bardzo dobry kontakt z żoną, z byłą żoną – ale naraz uświadomił sobie, że nie pamięta zbyt wielu 

szczegółów ze wspólnego życia. Nie pamiętał praktycznie żadnych szczegółów. Rzeczywiście, 

pamiętał, co ustalił razem z żoną – ale, co dziwne, nie bardzo wiedział, co sam myśli. Nie był 

pewny. 

- Myślę, że ją kochałem - odparł szczerze - ale ona nie mogła mi wystarczyć. Nie wiem, 

dlaczego dokładnie. Niczego jej nie brakowało. Nigdy jej nie zdradziłem. To mnie czegoś 

brakowało. Nadal brakuje. Odeszła, bo byłem od niej daleko. Nie mogłem się zaangażować. I ona 

to czuła. Wiedziała, że nie może mi wystarczyć. Niczego nie mogła na to poradzić. Ja też nie. 

Dlatego odeszła. 

- Zostałeś sam, bo żona nie była dla ciebie całym światem - skonstatowała Ksana. 

Zabrzmiało to, jakby orzekała o najoczywistszej rzeczy pod słońcem. Poczuł wielki żal nad 

sobą. Poczuł się niezręcznie. Dlaczego dał się wciągnąć w ten wątek? Nagle pojawił się Robson. 

Sprzątnął z ich stolika puste kufle. 

- Jeszcze po jednym? - spytał. 

- Już dziękujemy - odparła Ksana. 

Robson skinął głową i udał się za kontuar. 

- Chodźmy - powiedziała Ksana. 

Odezwała się tak lekko, jakby rozmowa o rozwodzie wcale się nie odbyła. Widocznie dla niej 

nie było to nic niezręcznego. Wstała. Pomógł jej założyć płaszcz, chwycił kurtkę i podszedł do 
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kontuaru, żeby uregulować rachunek. Ksana czekała przy drzwiach. 

- Na koszt firmy - powiedział Robson. - Rekompensata za tamto pouczenie. 

- Co masz na myśli? 

- Miałeś rację. Nie jestem twoim ojcem, tylko kolegą. I niech tak zostanie - wytłumaczył. 

Krzysztof uścisnął mu rękę i otworzył Ksanie drzwi. Wychodząc, uśmiechnęła się do Robsona 

wcześniejszym, świetlistym uśmiechem i pomachała mu na pożegnanie. 

Zanim zadał pytanie, co dalej, Ksana obwieściła, że jest głodna. 

- Zjemy razem? - podjął. - Pozwolisz się dokądś zaprosić? 

Zastanawiała się przez chwilę. 

- Nie - zdecydowała w końcu. - Zabiorę cię do domu. 

„Zabiorę cię do domu” – powiedziała do niego niezwykła dziewczyna. Nie oponował, choć była 

to dla niego zupełnie nowa sytuacja. Nie bywał w domu żadnej ze swoich kobiet. Nawet u 

dziewczyny z piegami nie był ani razu. To one bywały u niego. Tymczasem Ksana zabierała go do 

siebie. Dziwne. Dziwne, że się zgodził. 

Dziwne – po pierwsze dlatego, że chociaż usiłował się do niej zbliżyć, to albo zadawał 

niewłaściwe pytania, albo ona unikała odpowiedzi. Niezależnie od tego, co chciał sobie 

wyobrażać, prawda była taka, że nie zbliżył się do niej nawet o krok od chwili, kiedy zobaczył ją po 

raz pierwszy. Dowiedział się tylko, jak miała na imię, na jakiej uczelni studiuje i jaki jest jej numer 

telefonu. Poza tym – była jak zjawa. Równie dobrze mogła być bohaterką jakiegoś filmu lub 

książkową postacią fikcyjną. Była tak odległa jak aktorka na szklanym ekranie. A teraz miał znaleźć 

się w jej domu, ot tak. 

Po drugie, dotąd nie wypytywał swoich dziewczyn o szczegóły osobiste, nie był ciekaw ich 

domów, mebli, gustów i szeregu tego typu drobiazgów. Nie zabiegał o te informacje. Wręcz wcale 

go one nie obchodziły. Do Ksany – podchodził inaczej. Chciał dowiedzieć się o niej jak największej 

ilości szczegółów. Gdyby to było realne, chciałby znaleźć się w jej głowie, zobaczyć dokładnie 

wszystkie myśli, spojrzeć na świat jej oczami. Powinno więc ucieszyć go, że już na drugim 

spotkaniu zobaczy, gdzie i jak mieszkała. I w pewnym sensie rzeczywiście się cieszył. Ale nie 

wiedzieć czemu, zarazem wydało mu się to nienormalne, nie na miejscu. Dopiero się poznali, 

ledwie nawiązywał z nią jakiekolwiek porozumienie i nagle miał znaleźć się w jej domu. Gdyby to 

on zaprosił ją do siebie, gdyby było oczywiste, że pójdą do łóżka... Ale to nie było to oczywiste. Nie 
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wiedział, o co chodzi Ksanie, dlaczego zabiera go do siebie. Nie wiedział, czy chce pójść z nim do 

łóżka. Owszem, rozumiał, że go lubi. Musiała go w pewien sposób lubić, w przeciwnym razie nie 

poddawałaby go żadnym testom, nie szukałaby jego felietonów w Internecie, ani nie 

wypytywałaby o rozwód. Bez wątpienia na swój sposób go lubiła, ale nie miał pojęcia, czy 

interesuje ją jako mężczyzna. 

Co więcej, nie wiedział nawet, czy on sam interesuje się nią jako kobietą. Oczywiście  

fascynowała go, przyciągała wbrew świadomej woli i burzyła racjonalny domek z kart, który 

dotychczas był jego naturalnym środowiskiem bytowania. Ale nie wiedział, czy u podstaw tej 

fascynacji leży pożądanie seksualne. Zwykle coś takiego jak pożądanie było dla niego proste, 

czytelne od razu, kiedy tylko się pojawiało. Jednak w przypadku Ksany  nie czuł oczywistego 

pożądania. Nie wiedział, czego szuka w tej dziewczynie. 

Okazało się, że mieszkała na tym samym osiedlu, co on – tylko z drugiej strony. W małej 

kawalerce na parterze. Właściwie bez przedpokoju. W pokoju stało czarne biureczko z czarnym 

laptopem i jedna wąska szafa na ubrania. Naprzeciwko okna, pod ścianą, znajdował się szeroki 

materac, a na nim rozrzucona pościel. Balkon i okno były zaciągnięte ciemną zasłoną. Na podłodze 

leżała wykładzina dywanowa. Poza tym nie było żadnych mebli, żadnych ozdób, żadnych regałów, 

żadnych książek. Tak jak widząc ją po raz pierwszy, pomyślał o bibliotece, tak teraz spodziewał się 

zobaczyć mnóstwo książek. Ale nie było tu książek. Pokój wydawał się praktycznie opustoszały. 

Zero znaczących przedmiotów. Nie było ani byle jakiej półki, ani notatnika, ani zegara ściennego. 

Pusty pokój z dużym materacem i rozrzucona pościel. To wszystko. 

Po przekroczeniu drzwi zdjęła buty, więc i on zdjął buty. Przerzuciła płaszcz przez oparcie 

krzesła stojącego przy biurku. Odłożył kurtkę na jej płaszcz. Rozejrzał się po opustoszałym, 

zacienionym pokoju. Nie było ani krzesła, ani fotela. Miał wrażenie, że pachnie świeżo 

zdmuchniętą świeczką. Włączyła małą lampkę na kulistej podstawie, która stała na podłodze obok 

materaca. Pokoik wypełnił się wątłym, żółtym, ćmiącym światłem. 

- Usiądź - powiedziała. 

Rozejrzał się dookoła z rezygnacją. Ani fotela, ani kanapy. Gdzie miał usiąść? Nie czekając na 

jego reakcję, zniknęła w kuchni. Kuchnia była tak mała, że można by ją nazwać aneksem, zwykłą 

wnęką, maleńkim przedłużeniem pokoju. Obserwował Ksanę przez złożone harmonijkowe drzwi. 

Otworzyła wiszącą szafkę. Zadzwoniła naczyniami, odłożyła coś na stolik, zasyczał płomyk na 

kuchence gazowej. Nie widział dokładnie jej czynności. Stał pośrodku pokoju jak dureń. W końcu 

machnął na wszystko ręką i siadł na wykładzinie, opierając się plecami o ścianę, o zasłonkę. Nie 
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zapytał, czy pomóc jej w przygotowaniu posiłku. Po prostu siedział, jakby czekał na spektakl w 

teatrze. Wkrótce poczuł zapach ciepłego posiłku. Słony, ziołowy, aromatyczny. Wróciła po 

niedługiej chwili, niosąc dwa talerze. Postawiła je przed nim na podłodze, jak gdyby była to 

najnormalniejsza rzecz na świecie. Była to jajecznica ze szczypiorkiem i pomidorami. Na skraju 

talerza ułożyła tosty z lekko rozpuszczonym masłem. Raptem cofnęła się po coś do kuchni. Wróciła 

z dwiema oszronionymi butelkami piwa i widelcami, niosąc je na grubej książce. A jednak była w 

tym mieszkaniu jakaś książka. Ustawiła książkę na podłodze obok talerzy i usiadła naprzeciw 

Krzysztofa. 

- Smacznego - powiedziała bez intonacji. 

- Smacznego - odparł bez przekonania. 

Zabrali się za jedzenie. Zdążyła dwa razy nagryźć tost, kiedy poderwała się jak oparzona i znów 

pobiegła do kuchni. Wróciła z kryształową popielniczką. Po drodze zatrzymała się przy biurku. 

Wyjęła z płaszcza papierosy i na powrót usiadła przed Krzysztofem. Ugryzła tost i wybrała palcami 

szczypiorek, który był na wierzchu jajecznicy. Włożyła go sobie do ust, bez zażenowania oblizując 

lepkie palce. Wyglądała jak ptak, który wyłuskuje robaczki z jakiejś szczeliny. Jeszcze raz ugryzła 

tost, po czym zapaliła papierosa – nim zdążyła przełknąć, co miała w ustach. Z pozoru można by 

wziąć jej zachowanie za dziecinne roztrzepanie, ale kiedy przyjrzał się lepiej, miał wrażenie, że 

zachowuje się jednak metodycznie, a nie do końca przypadkowo. Jadł w spokoju, bez większego 

apetytu. Wydawało mu się, że nic nie czuje. Nie wiedział, po co tu jest, czego szuka. Niezwykła 

dziewczyna to pochrupywała tost, to zaciągała się papierosem. Paliła, jedząc. Kiedy skończyła 

papierosa, odepchnęła od siebie talerz. Odsunęła go o kilka centymetrów, jakby zaakcentowała, że 

już nie będzie jadła. Nie wiedział, czy chciała w ten sposób ponaglić jego, czy był to gest 

pozbawiony znaczenia – całkiem mechaniczny i pusty. Zostawiła na talerzu niedojedzoną 

jajecznicę i kromkę chleba. Ugryzł tost jeszcze parę razy i też odsunął od siebie talerz z 

niedojedzonym posiłkiem. Ksana wzięła butelkę piwa, ustawioną na książce. 

- Pij - powiedziała. 

Wziął drugą butelkę. Była zimna i mokra. W milczeniu napili się piwa. Nie miał pojęcia, o czym 

z nią rozmawiać. O ile na pierwszym spotkaniu miał poczucie, że dokądś zmierza, że jest przez 

niezwykłą dziewczynę gdzieś porywany, że kroczy przez tajemniczy labirynt, o tyle teraz – nie czuł 

zupełnie nic. Nie pamiętał o dziwnych drzwiach, które w nim otworzyła. Jej pierwotny magnetyzm 

rozpłynął się, zaprószył chmarą niesprecyzowanych znaków zapytania. Krzysztof był zawieszony 

pomiędzy dwoma światami. Pomiędzy swoim racjonalnym światem a światem niezwykłej 
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dziewczyny, który był iluzoryczny, wyimaginowany. Pili piwo w całkowitej ciszy. Zza okna dobiegały 

odgłosy osiedla. Przebiegła zgraja dzieci. Zastukały o chodnik kobiece szpilki. Ksana poszła do 

toalety. Usłyszał gruby strumień wody puszczony z kranu. Odruchowo spojrzał na książkę, która 

chwilę temu służyła za tacę. To była gruba, średniego rozmiaru książka, obłożona pożółkłym 

papierem pakowym. Podniósł książkę i poczuł zapach starego strychu. Otworzył, żeby zobaczyć, o 

czym jest. Z wewnętrznej strony okładki odczytał w myślach tytuł: „A B C autyzmu”. Przekartkował 

książkę, ale nie miał czasu przyjrzeć się treści, bo Ksana wróciła. Wróciła z rozpuszczonymi 

włosami. Wzięła od niego książkę i odłożyła na biurko. Stanęła przed nim i bez słowa, powoli, 

zaczęła zdejmować z siebie ubranie. Każdą część garderoby rzucała lekko na podłogę takim 

gestem, jak gdyby zwyczajnie odkładała coś na półkę. Najpierw zdjęła sweter. Wtedy po raz 

pierwszy mógł przyjrzeć się jej figurze. Zobaczył obcisłą, czerwoną koszulkę na ramiączka, przez 

którą odznaczały się sutki. Pod koszulką nie było bielizny. Małe, okrągłe piersi układały się 

stercząco pod cienkim materiałem. Kiedy zdjęła ciasną koszulkę, przyjrzał się jej. Z jakiegoś 

powodu spodziewał się chudych ramion. Ale nie miała wątłych, dziecięcych ramion. Ramiona, 

talia, brzuch – należały do kobiety, nie do dziewczynki. Tylko jej twarz zdawała się podobna do 

buzi dziecka. Dziecięca twarz o miękkich policzkach z dołkami, kiedy się uśmiechała. Jej ciało 

wyglądało na ciepłe i miękkie. Kiedy stanęła przed nim zupełnie naga, uważnie spojrzała mu w 

oczy. Tak, jak tylko ona potrafiła spoglądać – jak gdyby wkładała wtyczkę do kontaktu. Wyciągnęła 

do niego rękę. Odstawił piwo, podał jej rękę i wstał. Dotknął jej talii, chcąc przyciągnąć dziewczynę 

do siebie. Ale cofnęła się o krok, umykając jego dłoni. On też się wycofał, zdezorientowany. Zwiesił 

ręce luźno wzdłuż tułowia, krew w nim przyspieszyła, odebrał uderzenie krwi w skroniach, ale 

poza tym – nie czuł nic. Nie wiedział, na co powinien sobie pozwolić, a na co nie. Nie znał tej 

dziewczyny. Sygnały posyłane przez jej ciało były zamaskowane, niedostępne jak cała ona. Nie znał 

tej dziewczyny. Nie znał nawet w takim sensie, by mógł cokolwiek powiedzieć sobie o jej 

pragnieniach. Nie miał pojęcia, czego ona pragnie. Cofnęła się o krok, uchyliła przed jego 

dotykiem, ale kiedy spostrzegła, że bezwiednie opuścił ręce, znów zbliżyła się do niego. Nawet nie 

drgnął. Nie wykonał najmniejszego ruchu. Zaczęła rozpinać mu koszulę. Zdjęła mu koszulę, 

następnie rozpięła pasek i spodnie. Właściwie – sama go rozebrała. Nie pomógł jej. Poruszał się 

tylko na tyle, na ile wymagało tego od niego skuteczne pozbywanie się elementów ubrania. Kiedy 

Ksana wydobywała jego ramię z rękawa – nieco uniósł ramię, zgiął łokieć. Kiedy schyliła się, 

kucnęła, zsuwając mu spodnie, uniósł stopę, pozwalając wydostać się z nogawki. Zaczęło do niego 

docierać, że Ksana nie chce, aby ją dotykał. Chciała, żeby się jej poddał. Z momentem, kiedy to 

sobie uświadomił, zaczęło rosnąć w nim ogromne napięcie. Zdało mu się, że jego członek jest 
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okropnie gorący. Poczuł, że twardnieje, rośnie. Nigdy nie był równie twardy i wielki. Pożądanie 

stało się niewiarygodnie silne, ewidentne, choć zarazem nie było niczym poprzedzone, niczym 

zapowiedziane. Pojawiło się nagle, znikąd. Ksana wzięła go za rękę i poprowadziła do materaca. 

Położyła go na wznak i na chwilę zawisła nad nim – na czworakach – z bliska patrząc mu w oczy. 

Jej wzrok był przenikający. Ciemne oczy nieomal zdawały się świecić w półmroku. Oczywiście nie 

tak, jak oczy kota. Nie lśniły, nie odbijały światła, lecz emanowały blaskiem, szklistością. Znów nie 

mógł odróżnić tęczówki od źrenicy, odnaleźć Ksany, odszukać jej pod spodem tego intensywnego 

spojrzenia. Patrzyła w niego, jak gdyby wkładała wtyczkę do kontaktu. Patrzyła w niego, zaglądając 

przez jego oczy, jakby był otwartą książką, w której niby od niechcenia przebierała paluszkami. 

Przypomniał sobie, jak opowiadał mu o niej Robson. Dziewczynka z szarymi włosami. Zawsze 

bardzo starannie wybiera sobie słomkę. Wyobraził sobie wtedy kobiecą rączkę i różowe paluszki. 

Te paluszki – niczym robaczki – gmerały wśród kolorowych słomek. A teraz on był szklanką ze 

słomkami, a ona swoimi paluszkami poczęła w nim gmerać. Nie mógł oderwać wzroku od jej oczu. 

Świeciły, błyszczały. Kobieta-świetlik. Nie poruszał się. Nie chciał uronić tej chwili. Nie chciał 

spłoszyć Ksany. Chyba nie był w mocy jej spłoszyć – ukazała mu się dosadną, świadomą swojego 

magnetyzmu, w który jeszcze chwilę temu zdążył zwątpić, o którym zapomniał. Teraz – 

nieoczekiwanie znalazł się w potrzasku tego samego magnetyzmu. I tak obawiał się ją spłoszyć. 

Włosy, które dotychczas widział opadnięte na ramiona, zwisały pionowo po obu stronach jej 

głowy i łaskotały go w brodę, w szyję. Prawie nie mógł oddychać. Choć leżeli w ten sposób 

zaledwie krótką chwilę, napięcie stawało się nie do wytrzymania. Zaczęła cofać swoje ciało, 

kierować je do tyłu, i końcówki jej włosów przesunęły się po jego klatce, aż po podbrzusze. Tam – 

zatrzymały się i poczuł, że miękko opadają na niego, lądują jak chłodna pajęczyna. Pochyliła się i 

zaczęła ssać członek. Żołądź niemiłosiernie napuchła, cały członek stał się niemożliwie gruby, 

użylony. Szarpnął się i zgubił głowę. Krzyknął. Doznanie było tak silne, drażniące, że aż prawie 

bolesne. Nieomal nie do zniesienia. Chwycił ją za włosy i odciągnął od siebie. To był odruch. Nie 

mógł wytrzymać tego doznania, napięcia. Zdawało mu się, że może wybuchnąć. Nie, nie obawiał 

się, że już, od razu, natychmiast – skończy. Po prostu miał wrażenie, że głowa mu wybuchnie. Nie 

mógł znieść tego uczucia, choć było niewiarygodnie przyjemne. Czuł, że za sekundę wybuchnie 

mu głowa, popęka czaszka. Dlatego chwycił ją za włosy i odciągnął. Wyprostowała się i popatrzyła 

mu w twarz. Uśmiechała się. Jej usta były czerwone i śliskie. Bez słowa wspięła się na niego i 

otoczyła go udami jak cyrklem. Westchnęła lekko, zupełnie jak dziecko, jakby odpoczywała i 

szykowała się do snu. Zdążył dostrzec wyraz jej twarzy, kiedy kochając się z nim, odrzuciła głowę 

do tyłu. Mokry kosmyk włosów przykleił jej się do policzka i utknął w kąciku ust. Rozchyliła usta w 
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nikłym półuśmiechu. Potem już nie widział jej twarzy. Odgięła tułów, odrzuciła do tyłu głowę. 

Widział jedynie szyję i zarys brody. Jej ciało wygięło się w łuk. Stało się naprężone jak struna, a 

zarazem mięciutkie jak chmura, jak iluzja. Nie dotykał jej. Trzymał ramiona rozpostarte na boki, na 

pościeli. Kołysała się na nim tak, jakby delikatnie tańczyła. Jej ruchy były nieznaczne, prawie 

nieobecne, ale paradoksalnie właśnie za pośrednictwem tej delikatności – doświadczył krainy 

seksu z taką mocą i precyzją, jak jeszcze nigdy. Jej ciało zdawało się stworzone dla niego. Idealne w 

ciężarze, w obrazie. Zgubił głowę. To było tak, jakby śnił na jawie. Rzadko kiedy śnił, tym bardziej 

na jawie. Zacisnął powieki, bojąc się obudzić. Jej wnętrze było idealnie ciepłe i wilgotne. Trzymał 

mocno zamknięte oczy. Było tak, jakby znalazł się w mrocznym, mokrym, ciepłym lesie. Pragnął 

pozostać w tym stanie, w tym miejscu, nieskończenie długo. 

- Nic nie musisz - powiedziała. - Wystarczy, że jesteś. 

Jęknął. Chciał pozostać w tym stanie, okrzepnąć w nim na zawsze. Mokry, ciepły las. Błoga 

cisza. Mokry, ciepły, miękki las. Nagle jej biodra poderwały się do góry. To było tak, jakby całe 

życie tkwił na zegarowej bombie, nawet nie słysząc tykania. I raptem się ocknął – doświadczył 

siebie samego w danej chwili. Ten ruch dziewczyny był dla niego tak impulsywny i silny, że 

zupełnie świadomie przytrzymał dziewczynę na sobie, obawiając się, że ona spadnie, że zrzuci ją z 

siebie jak zwierzę, że wszystko bez sensu się skończy. Złapał dziewczynę jedną ręką za udo, tuż 

przy pośladku, drugą ręką – za talię, za brzuch. Udo było surowe, zbite, twarde. Brzuch – 

odwrotnie: bliski i rozpuszczony. Nie mógł się powstrzymać. Nie mógł tego zaniechać. Nie chciał 

przestać, nie myślał. Jego wola znalazła się poza nim. Zarazem okrzepł nie w tym stanie, do 

którego porwała go ona – lecz okrzepł w swojej samotności, w odciętym, złudnym poczuciu 

prywatnej organiczności. Przytrzymał dziewczynę w tym sztywnym, imadłowym uścisku na sobie, 

nie bacząc, co ona czuje, czego potrzebuje. Wbił się paznokciami w jej ciało. Zachwycił się 

zarówno twardością uda, co miękkością brzucha. Trzymał ją i cisnął coraz mocniej ku sobie. Parł na 

nią, ściskał ją, ciągnął do siebie. Musiał ją pożreć, pochłonąć. Nie umiał tego inaczej określić. Jego 

nasienie musiało w nią wsiąknąć. To nie miało prawa zakończyć się inaczej. Czuł to całym sobą. Nie 

wiedział, co powinien. Co należało. Co – ona myślała. Nie wiedział, czy stosuje jakąś 

antykoncepcję. Nie miał prezerwatywy. To do niego nie pasowało. Nie był nieodpowiedzialny, 

nienormalny, nieświadomy, zdany, obezwładniony. Jeszcze nigdy taki nie był. Szczytował – silnie, 

kompulsywnie, spazmatycznie. Uczynił powódź w jej wnętrzu. Był tym urzeczony. Oddany jej, 

przynależny, zwycięski, przyjęty. Jego uścisk zelżał. Ręce opadły mu na boki, na pościel. Wciąż 

trzymał zamknięte oczy. Zamarł. Dziewczyna też – ani drgnęła. Chciał trwać w tym bezruchu. 
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Członek miękł, ale on jeszcze nie chciał być na zewnątrz. Bał się, że jeśli zbyt szybko będzie na 

zewnątrz – to go zaboli. Nie chciał, żeby dziewczyna się poruszyła, żeby zeszła z niego za prędko. 

Chciał, żeby jeszcze przez chwilę tak pozostała – dopóki całkiem nie zmięknie, dopóki nie poczuje 

się jak z waty, cały znieczulony. Nie wiedział, ile to trwało. Zsunęła się z niego powolutku, uważnie. 

I tak – zabolało. Stał się tak czuły, uwrażliwiony, jak nigdy. Nie mógł wyzbyć się tej dosadności. 

Położyła się obok, ale tak, żeby go nie dotykać. Czuł przez skórę, przez zamknięte powieki, jak ona 

bardzo uważa, żeby go nie dotknąć. Nie wykonał najmniejszego gestu w jej kierunku. Otworzył 

oczy. Zdało mu się, że jest nienaturalnie widno. Wcześniej miał wrażenie, że lampka świeci o wiele 

wątlej. Teraz wydała mu się wyraźna, bez mała jaskrawa. Patrzył na dziewczynę w żółtym, jasnym 

świetle. Ona też patrzyła na niego. Był wsiąknięty, otumaniony. Zabrała go dokądś, wessała. Nie 

widział po niej, by czuła podobnie, analogicznie. Poczuł się samotny, mimo że doznał czegoś 

niezwykłego. A może właśnie dlatego, nie pomimo. Poczuł chłód na całym ciele. Musiała się tego 

domyślić, bo raptem chwyciła skraj kołdry, zbitej w nogach łóżka, rozpostarła kołdrę i narzuciła na 

niego. Sama – pozostała na wierzchu. Nie zbliżyła się do Krzysztofa. Nie dotykała go nawet 

opuszką palca. On też jej nie dotykał. Nie mógł. Wiedział, że ona tego nie chce, nie potrzebuje. 

Patrzyła na niego przytomnie, trzeźwo i nie mógł z niej wyczytać, co czuje, czego doświadczyła. 

Jego naiwna nieświadomość tego, co zaszło, spowodowała, że uznał się za marnego, za 

anonimowego. Dotąd starał się wczuć w kobietę, na ile oczywiście był w stanie się z nią stopić. 

Niemniej to potrzeby kobiety go determinowały, kształtowały, nadawały mu kierunek. Tego 

wieczora zadziało się coś przeciwnego, obcego. Kobieta, która z nim była, zagórowała nad nim. 

Rozpuściła się niczym cukier w herbacie. Czuł słodki smak, ale na jego języku nie było kryształków, 

drobinek. Tylko słodki, rozpuszczony smak. Niezwykła dziewczyna – kiedy z nią spał – rozpuściła 

się, zostawiła go samego. Nie wiedział, czego potrzebowała, co dokładnie czuła, kochając się z 

nim. Był tylko on sam. 

Bez słowa podniosła się i zniknęła w kuchni. Usłyszał nikły brzęk szkła, zamykanie jakichś 

drzwiczek, szafki, podwójne i syczące puknięcie. Wróciła ze świeżo odkapslowanym piwem, z 

dwiema butelkami piwa, i palącym się papierosem w ustach. Wyciągnęła do niego rękę z piwem. 

Usiadł. Wziął piwo. Napił się. Przyniosła sobie popielniczkę i siadła ze skrzyżowanymi nogami na 

łóżku, opierając się gołymi plecami o zimną, murowaną ścianę. Pociągnęła łyk piwa, westchnęła 

dźwięcznie, odłożyła papierosa we wgłębienie popielniczki. Ile już czasu nie odzywali się do 

siebie? Nie pamiętał. Nie chciał rozmawiać. Nie wiedziałby, o czym. Ona też nie chciała 

rozmawiać. Przede wszystkim ona. Nie miała chęci o nic go zapytać. Może nie miała o co pytać. 

Myślał, że doskonale wiedziała, co czuł, co przeżył. Była tego bardzo świadoma. Skąd mogła 
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wiedzieć, co czuł – w sposób doskonały? Po prostu wiedziała. Dlatego zachowywała milczenie. 

Znała go? Nie wiedział. Po prostu miała nad nim władzę. I dobrze to rozumiała. 

Spokojnie skończył piwo. Niezwykła dziewczyna wypaliła w tym czasie trzy miętowe papierosy. 

- Powinieneś już pójść - odezwała się w końcu. 

Nie odpowiedział. Wstał z łóżka. Pozbierał swoje rzeczy. Ubrał się, założył kurtkę. Stanął przy 

drzwiach. Podeszła do niego zupełnie naga. Objęła go za szyję i przylgnęła do niego całym ciałem. 

Poczuł zapach jej włosów. Uniósł ręce, żeby ją przytulić – nie zdążył, wyrwała mu się, odskoczyła. 

Stanęła jakiś metr, półtora od niego. Patrzyła mu prosto w oczy. Odwrócił się i nacisnął klamkę. 

Zamknął za sobą drzwi, nie oglądając się wstecz. Ale przez chwilę jeszcze stał pod drzwiami, na 

korytarzu. Słuchał, jak przekręca za nim zamek. Obróciła go dwukrotnie. Trach-trach. Dopiero 

wtedy był gotowy ruszyć do domu. 
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Rozdział VI – Nie każdy lubi karuzelę 

Może powinien być rozbity, nie umieć znaleźć sobie miejsca, ale tamtego wieczora niczego 

podobnego nie czuł. Wrócił do domu zupełnie spokojnie, jak gdyby nic się nie stało. Wziął 

prysznic, nalał sobie szklankę whisky i położył się do łóżka. Oczywiście przez cały wieczór myślał o 

niezwykłej dziewczynie, ale nie wiedział, czy jeszcze chce się z nią spotkać. 

Kiedy zobaczył ją po raz pierwszy, pragnienie poznania jej, zbliżenia się do niej – było 

uporczywe, nie do poskromienia. Tego wieczora owa uporczywość wyparowała z niego. Czuł się 

zwyczajnie. Był uderzony tym, co między nimi zaszło, jej zachowaniem, w pewnym sensie – jej 

bezwzględnością i bezpośredniością. Ale nie wiedział, czy chciałby doświadczyć tego po raz drugi. 

Doznał czegoś silnego, wyjątkowego, ale nie było tak, żeby zobaczył w tym cały świat. Jego dom 

wyglądał zwyczajnie, whisky też smakowała zwyczajnie – jak zwykle. I chociaż jeszcze chwilę temu 

miał wrażenie, że niezwykła dziewczyna porwała go dokądś, tak teraz przekonał się naocznie, że 

jest dokładnie w tym samym miejscu, co zawsze. O ile zobaczywszy ją po raz pierwszy, musiał ją 

poznać, musiał z nią rozmawiać, choćby nie wiadomo, jak trudne to było – tak, musiał, to była 
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wewnętrzna konieczność – o tyle teraz ta dziewczyna była mu prawie że obojętna. O ile wcześniej 

się bał, że ziemia się pod nią zapadnie, o ile bez skrupułów porzucił dla niej plany z rodziną, o tyle 

teraz było mu wszystko jedno, czy jeszcze ją zobaczy, czy już nie. Seks z niezwykłą dziewczyną był 

nad wyraz intensywny, po prostu niezwykły, ale po powrocie do domu wrażenie nadzwyczajnie 

intensywnego seksu opadło z niego jak zeszłoroczny liść. Jeszcze chwilę temu zgubił głowę. Ale 

teraz zobojętniał na to, czego doświadczył. Jak gdyby wcale tego nie doświadczył. Jakby przeżył 

dziwny sen na jawie. Jakby niezwykła dziewczyna była zjawą, nie kobietą. Wypił whisky i leżąc w 

łóżku, wziął się za czytanie czasopisma popularnonaukowego, jakby nigdy nic. 

Tej nocy miał dziwny sen. Naprawdę bardzo rzadko miewał sny. Leżał w lesie, na zimnym, 

mokrym, nieprzyjemnym mchu. Wyraźnie czuł zimno. Chciał stamtąd odejść, ale nie mógł. Czuł 

temperaturę podłoża, czuł leśny, żywiczny zapach, czuł chłodny wiatr na swojej skórze, ale nie 

mógł się ruszyć. Przyszło mu do głowy, że jest sparaliżowany. Przestraszył się. Czy miał jakiś 

wypadek? Nie potrafił sobie przypomnieć. Jak znalazł się w tym lesie? Miał wypadek? Stracił 

przytomność i władzę w ciele? Nie pamiętał. Postanowił na próbę zgiąć nogę w kolanie. Zgiął bez 

problemu. Podniósł ramię. Zawiesił dłoń nad swoją twarzą. Przyjrzał się ręce. Poruszył po kolei 

wszystkimi palcami. Chwycił dłoń drugą dłonią. Czuł swoje ciało i mógł nim poruszać. Nie był 

sparaliżowany. A więc dlaczego nie potrafił stąd odejść? Po prostu musiał tu być – bez realnej 

przyczyny. Nagle pojawiła się kobieta. Zobaczył, że jest naga. Usiadła na nim i bez słowa zaczęła się 

z nim kochać. Dokładnie widział i czuł jej ciało, ale nie mógł zobaczyć twarzy. Zasłaniały ją włosy, 

to odrzucała do tyłu głowę – w każdym razie nie mógł zobaczyć twarzy. Nie wiedział, kim ona jest. 

Miał bardzo silną erekcję. Doznanie było wręcz niemożliwie mocne, wspaniałe, ale z jakiegoś 

powodu usiłował się powstrzymać, nie chciał tego przeżywać. Jednak nie mógł przestać. Nie miał 

nad sobą żadnej kontroli. Co najdziwniejsze, wydało mu się, że ta kobieta też nie miała nad nim 

kontroli. Co prawda kontrolowała sytuację, pojawiła się i ot tak – zaczęła się z nim kochać, ale 

przyszło mu do głowy, że ona także tego nie chciała. Wyglądało na to, że oboje nie mieli wyboru, 

że musieli tu być, że musieli ze sobą spać. 

Obudził się wyczerpany, cały spocony. Jego członek jeszcze był sztywny. Naprawdę miał 

wytrysk. Przez chwilę leżał bez ruchu w ciemności. Kiedy przyszedł do siebie, umył się i zmienił 

pidżamę. W ustach miał boleśnie sucho. Poszedł do kuchni i napił się wody z kranu. Lodowatej, 

surowej wody. Jego ciało było bez siły i rozpalone. Pił wodę z kranu jak głupi. Tak zachłannie, jakby 

umierał z pragnienia. Dopiero po dłuższej chwili poczuł fatalną lodowatość wody. Wstrząsnął nim 

dreszcz. Wrócił do łóżka. Zamknął oczy. Miał nadzieję jak najszybciej zasnąć i zapomnieć o 
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dziwnym śnie. Rzeczywiście dosyć szybko udało mu się z powrotem zasnąć. Ale nie mógł 

zapomnieć. 

Wspomnienie seksu z niezwykłą dziewczyną wróciło do niego z samego rana. Obrazy w jego 

realnej pamięci mieszały się jednak z obrazami ze snu, aż w końcu nie wiedział, gdzie się kończy 

wspomnienie, a gdzie zaczyna sen. Powidoki jednej i drugiej kobiety mieszały mu się w umyśle, 

sklejając w jedną kobietę, w niezwykłą dziewczynę, której ani trochę nie znał. Był niespokojny, 

ponury. 

Po śniadaniu postanowił do niej zadzwonić. Nie wiedział, co jej powie, ale uznał, że niezależnie 

od tego, czy jeszcze się zobaczą, czy nie – powinien zadzwonić do niej następnego dnia, zapytać 

jak się miewa. Chyba wymagała tego kultura osobista. Kultura osobista? Czy w tej dziwnej relacji 

było miejsce na tak zwaną kulturę osobistą? Co zamierzał jej powiedzieć? Było mi z tobą 

fantastycznie, ale nie wiem, czy cię potrzebuję?... Czy spotykanie się z nią, sypianie z nią – miało 

sens? Za kogo ona go weźmie, kiedy przedstawi jej swoje przemyślenia w ten sposób? Za 

nieudacznika, niezdolnego do przeżywania silnych wrażeń? Za tchórza? 

Nie chciał, by odebrała go w ten sposób. Z jakiegoś powodu chciał być dla niej interesujący; 

chciał, żeby go pragnęła. 

Zadzwonił. Nie odebrała. Może była na uczelni albo w pracy. Może nie mogła odebrać. Zajął się 

pracą. Około południa zadzwonił do siostry. Też nie odebrała. 

Nie bardzo miał co ze sobą zrobić. Normalnie w takiej okoliczności poszedłby do Robsona. Ale 

po tym, co zaszło między nim a niezwykłą dziewczyną, nie mógł pójść do Robsona. Oczywiście jak 

nigdy nie opowiadał mu o swych romansach, tak i teraz nie miał zamiaru opowiadać, co wczoraj 

zaszło. Ale i tak nie mógł się z nim widzieć. Czuł do siebie dziwny niesmak. Nie powinien 

wychodzić z domu w takim nastroju. 

Znów zajął się pracą. Napisał dwa artykuły. Po południu zadzwonił telefon. Numer zastrzeżony. 

Odebrał, ale niezwykła dziewczyna nie odezwała się. Wołał ją, kilkakrotnie powtórzył „halo” – ale 

nie odpowiedziała. Po chwili odłożyła słuchawkę. O co jej chodziło? Nie miał pojęcia. Chciał wrócić 

do pracy, do pisania, ale już nie mógł się skupić. Głuchy telefon nieprzyjemnie go zdeprymował, 

wytrącił z równowagi. Jeżeli nie chciała z nim rozmawiać, to trudno, w porządku. Nie musiała 

dzwonić. Nie musiała odbierać. Ale dlaczego postawiła go w tak niezręcznej sytuacji, każąc 

wsłuchiwać się tylko w swój oddech po drugiej stronie? Nie miało to żadnego sensu. Chciał o niej 

zapomnieć. Ale nie mógł. Weszła mu pod czaszkę, do środka czaszki i nie umiał jej wyrzucić. 
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Przypomniał sobie scenę, kiedy siedziała nad stawem, oplatając ramionami kolana. Ramiona były 

w szerokich, czarnych rękawach przypominających skrzydła kruka. I teraz miał w głowie tego 

kruka. Uparty, inteligentny ptak tłukł skrzydłami o ściany jego czaszki. Miał w głowie niezwykłą 

dziewczynę – kruka. Niczego nie mógł na to poradzić. Musiał żyć – z krukiem w głowie. Jak miał 

żyć z krukiem w głowie? Co za idiotyczne myśli. 

Po południu trzy razy próbował dodzwonić się do siostry. Ale się nie dodzwonił. 

Zebrał się w sobie i pojechał do centrum handlowego. Zakrążył po różnych działach, wreszcie 

utknął wśród książek. Kupił ładny album o życiu oceanicznym – zawierał świetne zdjęcia 

ilustrujące podwodny świat i był wydrukowany na porządnym papierze półkredowym. Spodobał 

mu się. Odpokutował swoje, stojąc w długiej kolejce do kasy. Poszedł na stoisko, na którym pakują 

prezenty i poprosił o zapakowanie książki w sposób odpowiedni dla dziesięcioletniej dziewczynki. 

Dziewczyna owinęła książkę w kolorowy, pokarbowany, gruby papier i dołożyła pstrokatą kokardę. 

Zapytała, czy ładnie. Odpowiedział, że tak. Co on wiedział o kolorowych papierach i wstążkach? 

Gdyby cokolwiek wiedział, sam opakowałby prezent dla Klaudii. 

Około osiemnastej był pod drzwiami siostry. Wpuściła go do środka z mrożącym wzrokiem. 

Wręczył Klaudii prezent, mocno przytulił i przeprosił. Była zachwycona albumem. Od razu ułożyła 

się na kanapie w salonie i poczęła dokładnie oglądać obrazki, zdjęcia. Poszedł z siostrą do kuchni, 

żeby spokojnie porozmawiać. 

- Co się z tobą dzieje? - zapytała szorstko. 

Pokręcił głową. 

- Nic - odparł. - Masz prawo być na mnie wściekła, ale nie mogę ci powiedzieć, co się dzieje. To 

tylko drobne kłopoty osobiste. Wściekaj się na mnie, ile dusza zapragnie, ale nie ciągnij mnie za 

język. Nie mam na to najmniejszej ochoty, przepraszam. 

Wyraz jej twarzy złagodniał. 

- Usiądź - wskazała krzesło przy kuchennym bufecie. 

Usiadł. 

- Napijesz się kawy, herbaty? - spytała. 

- Sam nie wiem - zawahał się. - Może kawy - zdecydował. 

Przygotowała kawę w ekspresie. Nalała do dwu filiżanek. Sięgnęła do lodówki. Postawiła przed 

nim talerz z ciastem i mały wiedelec. 
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- Sernik - powiedziała. - Bardzo pyszny i puszysty. Może masz ochotę. 

Nie przepadał za słodyczami, ale rzeczywiście, wyjątkowo miał ochotę na sernik. Wziął sernik 

do ręki i ugryzł. Faktycznie był puszysty. To jeszcze lepiej. Upłynie sążnista chwila, zanim go 

porządnie przeżuje i przełknie – przynajmniej nie będzie musiał nic mówić, tłumaczyć się. 

- Nie podobają mi się takie kłopoty osobiste - powiedziała siostra. - Nigdy taki nie byłeś. 

Raptem, dwa razy z rzędu, dałeś plamę. To niepodobne do ciebie. Nienormalne. 

W spokoju jadł sernik. A co na tym świecie jest normalne? – pomyślał. 

- Owszem, byłam na ciebie wściekła - ciągnęła. - Dlatego nie odebrałam twoich telefonów. 

Wiedziałam, że będę wrzeszczała. Wolałam nawrzeszczeć na ciebie osobiście. Ale teraz, kiedy cię 

widzę, całkiem mi przeszło. Martwisz mnie, tyle ci powiem. 

Skończył sernik i napił się kawy. 

- Ja też siebie martwię - przyznał się. - Chociaż nie jestem pewny, czy to odpowiednie słowo. 

Po prostu muszę dojść ze sobą do ładu. To wszystko. 

- Nie wydaje mi się, że to zupełnie wszystko - stwierdziła. - Masz zmarnowaną twarz. 

Wyglądasz tak, jakby coś nie zależało od ciebie. 

Zastanowił się nad jej słowami. 

- Może nie zależy. Nie wiem - odparł. - Samo się okaże. 

- Nie wypytuję cię, skoro nie chcesz mi powiedzieć - rzekła spokojnie, miękko - ale uważam, że 

powinieneś z kimś porozmawiać. Niekoniecznie ze mną, skoro nie masz na to ochoty. Ale radzę ci, 

żebyś spróbował z kimś pomówić. Dlatego, że dziwnie wyglądasz. 

- Jak to: dziwnie? - zaciekawił się. 

Chrząknęła. Napiła się kawy. 

- Nie wiem - podjęła. - Nie wiem dokładnie. Ale jest w tobie coś niepokojącego. Jakbyś na coś 

zachorował - stwierdziła. - Posłuchaj, czy ty na coś chorujesz? Może idź do lekarza na rutynowe 

badania, co? - dodała. 

Zmarszczył brwi. 

- Przestań, nie jestem chory - zaprotestował. - Źle spałem. Opiłem się w środku nocy zimnej 

wody z kranu. Mogłem lekko przeziębić gardło, ale poza tym na pewno nic mi nie dolega. 

Milczeli. 
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- Nie wiem, co się z tobą dzieje, ale załatw to jak najszybciej - odezwała się po dłuższej chwili. - 

Nie wiem, na czym polegają twoje kłopoty, ale wiem jedno. Miejsce, w jakim teraz się znajdujesz, 

to nie jest dobre miejsce. Zabieraj się z niego, zanim będzie za późno. 

Kiwnął głową, jednak nic już nie odpowiedział. Sam muszę określić, co jest dla mnie dobre, a 

co złe – pomyślał. Cholera. Musi nauczyć się wybierać. 

W domu był po dziewiętnastej. Włączył telewizor i zaczął oglądać wiadomości. Ale nic do 

niego nie docierało. Widział tylko przemykające obrazki, ale nie dostrzegał w nich żadnej treści. 

Wyłączył telewizor i poszedł do kuchni, żeby przygotować sobie kolację. Właściwie nie miał 

specjalnego apetytu, ale chciał zająć się gotowaniem. Miał wrażenie, że go ono odpręży. Wstawił 

ryż i zabrał się za wymyślanie sosu do niego. W lodówce znalazł tylko otwartą puszkę pomidorów 

w zalewie ziołowej i końcówkę oliwy z oliwek. Jutro czekają mnie zakupy, nie ma rady – pomyślał. 

W szafce były grzyby Mun i granulat sojowy. Podgotował granulat, następnie uprażył go z 

pomidorami i grzybami na resztce oliwy, dodał sól morską, biały pieprz, imbir i odrobinę ciemnego 

sosu sojowego. Wyszło mu w sam raz na porządną kolację dla jednej osoby, nawet trochę zostało. 

No ale i tak musiał zrobić jutro zakupy. Zjadł w kuchni, czekając na wodę na herbatę. Zaparzył 

dobrą, mocną zieloną herbatę, dokończył jedzenie, wstawił brudne naczynia do zlewu i zalał 

ciepłą wodą z płynem. Zabrał herbatę do dużego pokoju i usiadł przy komputerze. Na biurku leżał 

telefon i zdecydował się drugi raz zadzwonić do niezwykłej dziewczyny. Znowu nie odebrała. 

Wieczór spełzł mu na niczym. 

Kolejne dni też spełzały mu na niczym. Pracował, pisał, gotował, jadł. W niektóre wieczory 

lubił napić się whisky i słuchając pobrzmiewającej w tle muzyki, kładł się do łóżka z książką albo 

gazetą. Słuchając muzyki i popijając whisky, czytał, leżąc wygodnie w łóżku. W takie wieczory 

szczególnie lubił posłuchać Stinga albo Tracy Chapman. Miał też w swojej płytotece koncert na 

DVD. Znakomite wykonanie Traviaty. Od czasu do czasu lubił wrócić do tego koncertu. Któregoś z 

kolejnych wieczorów z przyjemnością obejrzał i wysłuchał więc swojej Traviaty, sącząc whisky. 

Dni, wieczory – spełzały mu jednak na niczym. Nigdy nie narzekał na swoje przeciętne, proste 

życie. Żył, jak potrafił najlepiej, starając się nie być ciężarem dla nikogo i czerpiąc możliwie pożytek 

z życia dla siebie. Miał oczywiście swoje problemy, swoje ponure refleksje – swój martwy punkt, 

który przeszkadzał mu w pełni połączyć się z realnym życiem. Ale nigdy wcześniej nie czuł się 

równie pusty, opuszczony i odosobniony, jak w okresie owych jałowych, kolejnych dni. Miał 

wrażenie, że żyje zupełnie z boku, poza sobą samym, nie w środku. Pisał. Chodził na zakupy, 

gotował, jadł. Czytał i słuchał muzyki. Ale w żadnej z tych czynności nie zawierał się do końca. 
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Wszystko zdawało się toczyć poza nim, gdzieś obok, i niczego nie mógł na to poradzić. 

Myślał o niezwykłej dziewczynie. Nie mógł o niej zapomnieć. A jednak zapadła się pod nią 

ziemia – myślał. Widocznie nie było na to rady. Może mógł to przewidzieć. Przecież sama mu 

powiedziała: „Mogę zniknąć. Nie boisz się tego?”. Tak, kiedy to mówiła, naprawdę się tego bał. Ale 

z chwilą, kiedy z nią spał, kiedy wyzwoliła w nim tak ogromną energię seksualną, czego wcześniej 

się nie spodziewał, ta obawa się rozproszyła. W tamtej chwili nie był pewny, czy chce 

kontynuować tę znajomość. Nie wiedział, czy chce trwać w tej relacji – dosadnej, ale praktycznie 

anonimowej. Nawet jej nie dotknął. Nie pozwoliła mu na to. Zetknął się z jej ciałem, z cielesną 

stroną życia, ale nie dotknął niezwykłej dziewczyny. Dlatego przestał się obawiać, że ona zniknie. 

Przecież i tak była dla niego niedostępna – iluzoryczna, jak zjawa. 

Ale kiedy naprawdę zniknęła, z dnia na dzień zaczął osobliwie odbierać jej brak. Nie mógł 

wymazać jej z pamięci. Jej brak stał się ciężki, namacalny. O ile wcześniej była zjawą, o tyle teraz 

jej nieobecność czyniła ją realną, z krwi i kości kobietą. Z dnia na dzień zaczął tęsknić do 

niezwykłej dziewczyny. Wspomnienie zbliżenia z nią stało się ostre, bolesne. Męczył się myślami o 

niej. Chciał odzyskać swoje przeciętne, proste życie. Nawet jeśli w zamian miałby zachować swój 

martwy punkt, nawet gdyby miał nigdy nie poznać jego istoty. Jednak wspomnienie niezwykłej 

dziewczyny męczyło go, prześladowało. Miał też wrażenie, że wspomnienie o niej, jej obraz zalęgł 

się w samym centrum jego martwego punktu, którego całkowitej natury ciągle nie rozumiał. 

Gdyby mógł cofnąć czas. Gdyby mógł nadal spotykać się z przyjemną dziewczyną z piegami. Gdyby 

mógł z nią zostać. Wtedy jego życie byłoby logiczne, klarowne. Ale nie mógł cofnąć czasu. Został 

sam na zimnym, betonowym peronie. 

Już nie ponawiał telefonów do niezwykłej dziewczyny. Skoro chciała zniknąć, nie miał zamiaru 

jej w tym przeszkadzać. Poza tym nie mógł prosić o spotkanie. Nalegać, żeby chociaż na chwilę, 

chociaż jeszcze jeden raz – wróciła, była. Nie mógł o to zabiegać, domagać się tego. Po co? 

Przestał chodzić do Robsona. Po tym, jak był u niego razem z niezwykłą dziewczyną, stracił 

serce do swojego baru – chwilowo nie miał ochoty doń zaglądać. 

Upłynął prawie miesiąc – odkąd spał z niezwykłą dziewczyną. Jej brak stał się bardzo 

dokuczliwy. Stracił coś cennego. Była druga połowa listopada. Padał śnieg z deszczem, chodniki 

tonęły w błocie. Pewnego wieczora zdecydował się na coś niedorzecznego. Nie planował tego. 

Postanowił do niej pójść. Ot tak, bez uprzedzenia. Nie wiedział, po co. Pamiętał, gdzie mieszka. 

Postanowił do niej pójść tylko dlatego, że mógł. Bo pamiętał adres. To było głupie, bo w końcu ona 

nie chciała go widzieć, nie kontaktowała się z nim. Po prostu zapadła się pod nią ziemia – i tak 
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powinien był to zostawić. 

Po dwudziestej pierwszej stanął przed jej blokiem. W oknie paliło się światło. Padało i było 

zimno. Stał w pewnym oddaleniu od bloku, po drugiej stronie osiedlowej uliczki. Gapił się w 

zasłonięte okno. Stał w bezruchu, w deszczu, i gapił się w jej okno – jak dureń. Nie wiedział, ile 

czasu tak stał. Chyba godzinę. Stał tak, nie bacząc na to, że dziewczyna mogła być zajęta, mogła 

mieć gości. Mogła zapoznać jakiegoś mężczyznę i kochać się z nim – właśnie teraz, kiedy Krzysztof 

gapił się w jej okno. Co za idiotyzm. Gardził sobą i nie rozumiał, po co tu przyszedł. Nie wiedział, 

ile czasu był gotów tak stać, bijąc się z idiotycznymi myślami. Może całą noc. Ciekawe, czy mógł 

stać przed jej blokiem całą noc? Nie wiedział. Może i mógł. Po około godzinie światło w oknie 

zgasło i w klatce pojawiła się ona. Było ciemno, blok oświetlała tylko jedna latarnia, ale i tak ją 

poznał. Pomimo tego, nie ruszył się z miejsca. Stał po drugiej stronie uliczki, w mroku, w deszczu – 

jak zjawa. Czyżby role się odwróciły i teraz on, nie ona, był zjawą? Wyglądało, że się spieszyła. 

Nagle upuściła klucze. Kucnęła, żeby je podnieść i wtedy go zobaczyła. Stał w ciemności, ale ona 

go zobaczyła i poznała. Pobiegła przez uliczkę na ukos. Uśmiechała się szeroko. Zbliżyła się i 

gwałtownie objęła go za szyję. Przytulił ją do siebie. Nie zaprotestowała. Po chwili wzięła go za 

rękę i zaczęła prowadzić do klatki. Poczuł się jak na karuzeli. 

- Nie rozumiem - odezwał się. - Przecież właśnie wychodziłaś. 

- To już nieważne - powiedziała. - Chodź. 

Posłuchał. Nie powinien. Powinien zawrócić. W ogóle nie miało prawa go tu być. To było 

głupie i bez sensu. Ale oczywiście – nie zawrócił. Trzymał ją za rękę. Posłuchał. 

Weszli do mieszkania. Zdjęli zabłocone buty i kurtki. Był zziębnięty i zdezorientowany. 

Pociągnęła go za rękę do środka pokoju. Posadziła na materacu. Łóżko było niepościelone, jak za 

pierwszym razem. Zniknęła w kuchni. Po chwili wróciła z dwoma parującymi kubkami. 

- Herbata z miodem - powiedziała, podając mu kubek. 

- Dziękuję - odparł obojętnie. 

Usiadła obok niego na łóżku. Dmuchała w swój kubek, starając się upijać gorący płyn przy 

samej krawędzi. Spróbował herbaty, ale dla niego była za gorąca. Odstawił kubek na podłogę. 

- Dlaczego nie odebrałaś moich telefonów? - spytał. 

- Nie byłeś pewny, czy chcesz się ze mną widywać - odpowiedziała. - Czekałam, kiedy będziesz 

pewny - wytłumaczyła spokojnie. 
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Po prostu wiedziała, że się wahał. Spokojnie czekała, aż on podejmie decyzję. „Musisz nauczyć 

się wybierać” – naraz przypomniał sobie jej słowa. Po prostu na niego czekała. Czekała, aż ją 

wybierze. Nie do wiary. Raptem zastanowił się nad czymś. 

- Po co więc zadzwoniłaś do mnie wtedy? Czemu nie wyrzekłaś ani słowa? - zapytał. 

Zmarszczyła brwi i pokręciła głową. 

- Dzwoniłaś do mnie, nie pamiętasz? - podjął. - Zadzwoniłaś jeden jedyny raz po naszym 

ostatnim spotkaniu. Wołałem cię, ale się nie odezwałaś. Dlaczego to zrobiłaś? 

- Nie zadzwoniłam - powiedziała, patrząc mu w oczy. - To nie ja. 

Zdumiał się. Głuchy telefon nie pochodził od niezwykłej dziewczyny, lecz od kogoś innego. Ktoś 

inny zadzwonił do niego wtedy z numeru zastrzeżonego. Takiej możliwości zupełnie nie brał pod 

uwagę. To mógł być banalny przypadek, pomyłka, tymczasem on – nawet o tym nie pomyślał. 

Dowodziło to jednego: niezwykła dziewczyna była dla niego wyjątkowo ważna, choć nie miał 

ochoty się do tego przyznawać. Tak przed nią, jak i przed sobą samym. Czysty idiotyzm. W 

milczeniu wziął się za herbatę. Ksana w tym czasie zapaliła papierosa. Owionęła go chmura 

znajomego, miętowego dymu. 

Czuł się niezręcznie. Nie mógł obdarzyć się szacunkiem. Nie mógł otrząsnąć się z tego, jak 

chwilę temu stał przed jej blokiem – stęskniony, opuszczony, wyczekujący. Przyszedł pod jej dom, 

jakby ją śledził, zachował się jak szczenię. A wystarczyło zwyczajnie zatelefonować, odezwać się, 

nawiązać nitkę porozumienia. Początkowo, tuż po ostatnim spotkaniu, Ksana wprawdzie nie 

odbierała, ale mogła mieć swoje powody. Mógł ponowić telefon w późniejszym czasie i spróbować 

ustalić z nią te powody. Zwlekał jednak prawie cały miesiąc. Aż w końcu poszedł stać pod jej 

domem. Szczeniak. Idiota. Podczas gdy ona spokojnie czekała, aż on się zdecyduje, aż będzie 

pewny, że znowu pragnie ją zobaczyć. 

Kiedy wypaliła papierosa, położyła dłoń na jego dłoni, którą miał opartą o brzeg materaca. 

Zabrał dłoń, chwycił dziewczynę za przegub ręki i przyciągnął silnie w swoją stronę. Nie oparła się 

temu. Uśmiechnęła się do niego. Trzymał niezwykłą dziewczynę w ramionach. Z bliska patrzył jej 

w twarz, ale nie potrafił zgadnąć, co myśli, co dokładnie czuje. Pocałował dziewczynę. Jej usta były 

gorące i kochane. Czuł zapach papierosów i miodu. Rozpiął dziewczynie sweter i pogłaskał plecy 

pod bluzką. Chciał mieć pod palcami jak największą powierzchnię skóry. Chciał dotknąć czegoś 

prawdziwego; pleców, skóry. Nareszcie mógł jej dotknąć. Jeszcze nic nie musiało być stracone – 

ledwie zaczęte. Powoli rozbierał dziewczynę. Nigdzie się nie spieszył. Ona też zaczęła go rozbierać. 
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Uniosła mu sweter, rozpięła spodnie. Bez żadnego pośpiechu, bez gorączki gładzili nawzajem 

swoje ciała. Ułożyli się w łóżku, ukryli w pościeli, i kochali – twarzą w twarz, spoglądając na siebie i 

całując. Tym razem dziewczyna była pod nim, ale nie odbierał od niej bierności, bezwładności, 

uległości. Wręcz przeciwnie: nie tylko oddawała każdy ruch, pieszczotę, ale również je 

generowała, posyłała niezaprzeczalne bodźce w jego stronę. Tym razem odbyły się pomiędzy nimi 

rzeczy równoległe, samoistne i obopólne. To było miękkie, swobodne i słodkie. Całkiem inne od 

tego, co zdarzyło się miesiąc temu. Nareszcie miał niezwykłą dziewczynę w swoich rękach. Jej 

ciało zgęstniało pod jego palcami, urealniło się. Już nie była zjawą. Była ciałem – idealnym, 

stworzonym dla niego. Żywym, ciepłym, miękkim ciałem. Była oddechem, była zapachem, była 

temperaturą, ale żadna z tych rzeczy nie zdawała się już ulotna, tylko mięsista, prawdziwa. O ile za 

pierwszym razem pożądanie owładnęło nim nagle, nadzwyczaj silnie i bez uprzedzenia, tak tym 

razem napięcie narastało pomału, a każde jedno doznanie wynikało z drugiego, zarazem ciągnąc 

za sobą następne. Każdy dotyk był odpowiedzią na poprzedni gest, dotyk, a jednocześnie był i 

zapowiedzią następnego gestu, dotyku. Krzysztof znalazł się w nieskończonym łańcuchu 

współzależności. W tanecznym, zamkniętym kręgu bez początku i bez końca. Był w tym kręgu. 

Współistniał. Tego wieczora miał wrażenie, że może kochać się z niezwykłą dziewczyną całymi 

godzinami. Czuł powolny wzrost napięcia i równie powoli i stopniowo oddawał tę energię na 

zewnątrz. Czuł przypływ ogromnej siły, zdawało mu się, że mógłby przenosić góry. Jego ciało 

skleiło się z ciałem dziewczyny. Nie było w tym żadnego afektu – tylko naturalność. Odczuwał 

ciężar i ciepło jej ciała całą powierzchnią skóry. Czuł ciepłe wnętrze jej dłoni, sunących po jego 

plecach. Czuł realny kształt ud, które go oplotły i trzymały. Jej westchnienia, nikłe dźwięki, które 

słyszał, wpadały prosto do środka jego głowy. Słyszał je nieomal jak muzykę. Znalazł się w 

niewinnym, nieskalanym miejscu, pełnym dźwięków, które były szeptami, a które zdawały mu się 

tak wyraźne i melodyjne, jak gdyby słuchał odległego, acz wyrazistego śpiewu. 

Położyła się na wznak. Oparła się tyłem głowy o jego klatkę i zapaliła papierosa. Pogłaskał ją 

po włosach. Było już po czwartej nad ranem. 

- Pragnę cię, Ksana. Chcę znowu się z tobą spotkać - powiedział. - Czego ty chcesz? Czego 

pragniesz? 

- Chcę, żebyś został ze mną do rana - odparła bez zastanowienia. 

Poczekał, aż skończy palić. Potem przesunął ją w górę łóżka – tak, żeby nie leżała w poprzek – i 

przywarł do jej pleców. Zaplątał dłoń w końcówki jej włosów. Nie wiedział, kiedy dokładnie, ale 

dość szybko zapadł w głęboki, błogi sen. Zasypiając, wciąż czuł smak mięty i miodu. Nic mu się nie 
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śniło. 

Obudziło go tuptanie, energiczne kroki po mieszkaniu. Otworzył oczy i usiadł na łóżku. 

Zobaczył Ksanę ubraną w kwiecistą spódnicę i rozpiętą kurtkę. Chodziła po pokoju w tę i we w tę. 

Na jednej nodze miała rozsznurowany but na obcasie, druga noga była goła, w samej rajstopie. To 

stukot tego obcasa go zbudził. Łaziła po mieszkaniu i szukała czegoś nerwowo. 

- Co się dzieje? - spytał. 

- Zgubiłam klucze - odparła, nie spoglądając na niego. 

Otworzyła szufladę biurka i zaczęła w niej szperać. Półprzytomnie rozejrzał się dookoła. 

Mieszkanie Ksany było tak puste, przejrzyste. Gdzie mogła zgubić klucze? Gdzie mogła je odłożyć, 

tak że nie były widoczne? 

- Która godzina? - spytał. 

- Siódma trzydzieści - odpowiedziała, szperając w szufladzie. 

Zebrał swoje rzeczy z podłogi i ubrał się. Patrzył na Ksanę, na jej nerwowe ruchy. Zdawała się 

kompletnie go nie widzieć. Spieszyła się dokądś. Miała na sobie tę samą kurtkę, co wczoraj. 

- Sprawdziłaś w kieszeni w kurtce? - przyszło mu na myśl. 

Zatrzymała się. Spojrzała na niego, jakby dopiero przyszedł. Jakby nie spędził z nią nocy, nie 

spał przy niej do rana. Zanurzyła rękę w kieszeni. Coś zabrzęczało. Wyciągnęła klucze. Roześmiała 

się radośnie. Podskoczyła do niego, objęła i ucałowała. Nie jak kobieta – raczej jak wesołe dziecko. 

- Musimy iść - powiedziała. - Uczelnia. 

Był środek tygodnia, przed ósmą rano. A zatem studiowała dziennie. Skinął głową i poszedł 

założyć kurtkę i buty. Ksana też założyła drugiego buta i zasznurowała oba dokładnie. 

- Kiedy się zobaczymy? - zapytał, kiedy stali już w drzwiach. 

- Zadzwoń do mnie - stwierdziła. - Może jutro wieczorem. 

- W porządku - odpowiedział. - Zadzwonię. 

Odprowadził ją na przystanek autobusowy. Wszystko było w porządku. Zadzwoni do niej jutro 

wieczorem, a potem się zobaczą. Wcale nie zapadła się pod nią ziemia. Nie była zjawą. Urealniła 

się. Wszystko było w porządku. Nie stracił jej. Pragnął jej, a ona jego. Nie miał powodów do 

niepokoju. 

Patrzył, jak Ksana wbiega do autobusu. Kolorowa spódnica podskakiwała na niej jak motyle 
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skrzydełka. Powinien być zadowolony. Przez pewien czas miał bałagan w głowie, ale w końcu 

wyszedł na prostą. Coś w jego umyśle i na zewnątrz, w prawdziwym życiu, zaczęło się układać. 

Patrzył na odjeżdżający, zatłoczony autobus. Niezwykła dziewczyna pomachała mu przez szybę. 

Powinien być zadowolony. 

Ale z jakiegoś powodu – nie był. Czuł się jak na karuzeli. Karuzela kręciła się za szybko. Obraz 

wokół się zamazywał, nie mógł przyjrzeć mu się dokładniej. Czuł jedynie głupie, dzikie wirowanie. I 

ucisk w dołku, gdzieś za mostkiem. Odetchnął głęboko późnojesiennym, rannym powietrzem. Z 

ust wydobył się obłoczek pary. Poszedł do domu. Nie był zadowolony. Coś nie dawało mu spokoju. 

Widocznie nie każdy na tym świecie musiał lubić karuzelę. Nie wszystkie zabawy są dla wszystkich 

– przyszło mu do głowy. 
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Rozdział VII – Lata tłuste, lata chude 

Zadzwonił do Ksany nazajutrz wieczorem. Umówili się przed jej blokiem. Wyszła przed klatkę 

punktualnie. 

- Chcesz dokądś pójść? - zapytał. - Masz na coś ochotę? 

- Do ciebie. Na ciebie - odpowiedziała. 

Uśmiechnął się. 

- Chcesz, żebyśmy poszli do mnie? - upewnił się. 

- Tak - ucieszyła się wyraźnie. - Możesz ugotować mi kolację. Przecież lubisz gotować. 

Zdumiał się. Skąd mogła wiedzieć, że lubił gotować? Ba. Sam nie był przekonany, czy lubi. 
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Nigdy nie myślał o tym w ten sposób. Zastanowił się. Rzeczywiście lubił zajęcia w kuchni. Proste, 

ciepłe posiłki. Może można powiedzieć, że lubił gotować. Chyba tak. 

- Rzeczywiście, lubię - przyznał. - Co prawda wolę śniadania, ale chętnie przyrządzę dla ciebie 

kolację - zgodził się. 

- Śniadanie też możesz przyrządzić - odezwała się tak, jak gdyby było oczywiste, że będzie u 

niego nocowała. 

Sprawiło mu to przyjemność. 

- W takim razie po drodze wstąpimy do sklepu - powiedział. - Zastanowisz się, co najchętniej 

byś zjadła, poczynię stosowne zakupy i potem przygotuję, co sobie zażyczysz. 

Pokręciła głową. 

- Chodźmy do ciebie - rzekła. - Ugotujesz z tych rzeczy, które masz w domu. Jakbyś gotował dla 

siebie. To nie ma znaczenia. 

Podrapał się w koniuszek ucha. 

- Nie chcesz, żebym sugerował się tobą? Żebym kupował coś pod twoim kątem? - podjął. - 

Chodzi ci o to, że nie ma znaczenia, co mam w domu, co zjemy? Nie chcesz tego planować? 

- Tak - odpowiedziała. 

Zgodził się. Co prawda obawiał się, że jego lodówka może świecić pustkami. Akurat w ogóle 

nie mógł sobie przypomnieć jej zawartości. Dbał o zapasy żywności, ale na zakupy ruszał dopiero 

wtedy, kiedy wszystko praktycznie się skończyło. Dopóki się nie skończyło, nie zwracał specjalnej 

uwagi na to, czego zaczyna brakować. Dopiero oczywisty brak zmuszał go do działania. Ale nie 

oponował. Niezwykła dziewczyna jasno określiła, czego sobie życzy. Nie miał zamiaru z tym 

polemizować. Poszli więc prosto do niego. Okrążyli jej blok i udali się naokoło osiedla, przez 

wieczorne miasto oklejone listopadowym deszczem i błotem. 

Kiedy tylko zdjęła buty i kurtkę, zaczęła swobodnie spacerować po całym mieszkaniu. Miał trzy 

pokoje z całkiem sporą kuchnią. Właściwie z kuchnio-jadalnią. Pośrodku stał duży stół. Mogło przy 

nim luźno zasiąść osiem osób. Na co dzień korzystał właściwie wyłącznie z dużego pokoju. Miał tu 

biurko, przy którym pracował, wielką, wygodną sofę, na której sypiał, szafę z ubraniami, regał z 

wbudowanym barkiem, sprzęt grający, telewizor, płyty, czasopisma i trochę książek, a także 

niemałą ławę i dwa fotele-leniwce. Słowem: wszystko. W jednym z mniejszych pokoi trzymał 

poukładane w piramidalne stosy – książki. Miał masę książek właściwie z każdej dziedziny, około 
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dwóch i pół tysiąca sztuk. Tylko pewna część z nich była poukładana tematycznie na wiszących na 

ścianie półkach. Inne leżały jedna na drugiej, tworząc wysokie wieżyczki. Jeszcze inne, te, do 

których rzadko zaglądał, trzymał w kartonowych, opisanych pudłach. Miał księgozbiór od 

podręczników, słowników, encyklopedii i atlasów, przez książki historyczne i liczną faktografię, po 

beletrystykę, literaturę piękną i poezję, włącznie z całością poezji Majakowskiego w oryginalnym 

języku. Bardzo lubił rosyjski i Majakowskiego. W drugim pokoju piętrzyły się więc wyłącznie stosy 

książek. Trzeci pokój stał nieużywany, zupełnie pusty. Nie wykorzystywał przestrzeni swojego 

mieszkania, równie dobrze mógłby egzystować w skromnej kawalerce podobnej do kawalerki 

Ksany. Jego mieszkanie było tak duże, przestronne, bo kiedyś mieszkał w nim z żoną. Planowali 

spędzić ze sobą życie, mieć dzieci. Po rozwodzie mógł zamienić mieszkanie na mniejsze, ale 

ponieważ spokojnie było go stać na wszystkie świadczenia za obecny standard, było mu to 

obojętne. Początkowo nie był wprawdzie pewny, które z nich wyprowadzi się z tego mieszkania – 

myślał, że żona może będzie chciała je zachować, dlatego pewnego dnia zmienił pokój służący za 

biblioteczkę w ponury magazyn z książkami. Znaczną część księgozbioru popakował w pudła, 

myśląc, że może to on będzie się wyprowadzał. Nie był sentymentalny, więc było mu wszystko 

jedno, jak będzie. Nie był też człowiekiem tego pokroju, który po zakończeniu wspólnego życia 

musi pozbyć się różnych przedmiotów, mebli, zmienić mieszkanie. Równie dobrze mógł zostać w 

tym mieszkaniu, jednak pozostawił decyzję żonie. Obecnie ani trochę mu nie przeszkadzało, że 

sofa, na której sypiał, była tą samą sofą, na której niegdyś siadywała jego żona, na której się 

kochali. Miał kiedyś żonę, fakt. Potem nie miał żony. Wyprowadziła się. Zabrała ze sobą trochę 

mebli i wyprowadziła się. Chciała zabrać trochę mebli, ale nie chciała zostać w tym mieszkaniu. 

Wolała wynająć coś niewyszukanego w innej części miasta. 

- Bolałoby mnie, że ciebie tu nie ma. Nie mogłabym zacząć życia na nowo - powiedziała. - Dla 

ciebie nie ma to chyba większego znaczenia, prawda? 

Rzeczywiście nie miało to dla niego znaczenia. 

- Wezmę niektóre meble, ale zostawię ci mieszkanie - zdecydowała. - Tak będzie sprawiedliwie 

i właściwie, nie uważasz? 

Nie wiedział, czy tak będzie właściwie. Nie wiedział, czy ich rozwód był właściwy. Ale nie miał 

nic przeciwko temu podziałowi. Był mu obojętny. 

- Weź wszystkie meble, na które masz ochotę. Weź, co ci się podoba - powiedział. - Niczym się 

nie przejmuj. 
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Westchnęła. Ukradkiem otarła z policzka łzę. 

- Na niczym ci nie zależy? - spytała smutno. - Nie masz swojej ulubionej rzeczy, mebla? 

Nie miał. To na żonie mogło mu zależeć. Nie na meblach. Ale najwidoczniej nie zależało. 

- Zabierz, co tylko chcesz - powtórzył. 

Zabrała dwie wysokie szafy i kilka mniejszych szafek, pufy i nieco naczyń. Zabrała albumy ze 

zdjęciami z wakacji, ze ślubu i z wesela. Nie miał nic przeciwko temu. A teraz po swoistych 

zgliszczach tego, po powierzchni jego wspomnienia o żonie, o odejściu żony – swobodnie chodziła, 

deptała Ksana. Nie miał nic przeciwko temu. 

Po kolei otwierała wszystkie drzwi i wchodziła do środka. Wyszła też na balkon. Obserwowała 

widok z balkonu. Tylko przez chwilę, bo było zimno. Krzysztof mieszkał na szóstym piętrze. Widok 

był niezły, wychodził na skwerek porosły drzewami, które oddzielały ten blok od dalszej reszty 

osiedla. Tej samej reszty, w jakiej mieszkała Ksana. O tej porze roku drzewa nie miały jednak liści, 

więc poza solidną wysokością i oglądem na panoramę osiedla, nie było czym się zachwycać. 

Zatrzymała się w dużym pokoju. Pogłaskała blat biurka. Przeciągnęła po nim wzdłuż – płaską 

dłonią – od jednego końca do drugiego. Następnie położyła się na sofie, splotła dłonie i ułożyła je 

na brzuchu. Leżała na wznak w zupełnym bezruchu i gapiła się w sufit. Nie przeszkadzał jej. Po 

dłuższej chwili podniosła się i podeszła do niego. Akurat stał przy barku. 

- Może napijemy się czegoś, a potem pójdziemy do kuchni? - zaproponował. 

Skinęła potakująco. Otworzył barek. Ksana oparła się brodą o jego ramię. Zza jego ramienia 

zaglądała razem z nim do wnętrza barku. Miał całkiem niezły zapas whisky, ale poza tym – tylko 

Colę, butelkę Heinekena i jedną trzecią butelki absyntu, która stała tu od niepamiętnych czasów. A 

jednak trzeba było namówić Ksanę na wstąpienie do sklepu. 

- Niewielki wybór - przyznał z konsternacją. - Szczerze odradzam absynt - dodał i odsunął 

absynt w głąb barku. 

- Lubisz whisky - zauważyła Ksana. 

- Tak - przyznał. 

- Może być whisky - powiedziała. 

- Z Colą? 

- Pijesz z Colą? 
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- Nie. Czystą. 

- Chcę czystą - powiedziała. 

Nalał dwie porcje whisky i poszli do kuchni. 

Ksana miała na sobie obcisłą, długą sukienkę. Podciągnęła sukienkę do połowy uda i 

swobodnie usiadła na stole, majtając nogami w powietrzu. Zapaliła papierosa i napiła się whisky. 

Krzysztof rozejrzał się po bufecie. Na pewno nie miał popielniczki. Otworzył wiszącą szafkę z 

naczyniami. Dostrzegł maleńką filiżankę do klasycznego, mocnego, włoskiego espresso. 

Pochodziła z serwisu, który otrzymał wraz z żoną w prezencie ślubnym. Żona uwielbiała ten 

serwis. Wyprowadzając się, zabrała go, ale przeoczyła tę jedną filiżankę. Podał filiżankę Ksanie. 

- To będzie twoja popielniczka - powiedział. 

Od razu strzepnęła do niej popiół. To był dziwny widok. Niezwykła dziewczyna siedziała na 

stole w jego kuchni i strząsała papierosa do ulubionej filiżanki jego żony. Byłej żony. Coś w jego 

środku zaczęło się kruszyć. 

Zaczął wertować zawartość lodówki i spiżarni. Miał trochę warzyw, które nadawały się na 

patelnię, jajka i makaron sojowy. Jajka postanowił oszczędzić na śniadanie. Pokroił pomidory, 

paprykę i cebulę w drobną kostkę. Podsmażył paprykę z cebulą na oliwie z oliwek, a kiedy papryka 

zmiękła, dodał pomidory i zioła. Osolił warzywa solą ziołową, przyprawił do smaku słodką i ostrą 

papryką, kurkumą, szczyptą curry i suszoną bazylią. Umieścił makaron sojowy w garnku, który stał 

pod ręką, i zalał wrzątkiem. Dodał odrobinę ciemnego sosu sojowego. Ksana obserwowała go w 

milczeniu, popijając whisky. On też popijał whisky pomiędzy poszczególnymi czynnościami. Kiedy 

makaron się zaparzył, odsączył go, podzielił na dwie równe porcje i nałożył do głębokich talerzy. 

Makaron składał się z długich, zbitych nitek i było go trochę za dużo. Ujął część makaronu z obu 

talerzy i z powrotem przełożył do garnka, w którym chwilę wcześniej się parzył. Polał makaron 

uduszonymi, soczystymi warzywami. Zaniósł talerze do stołu, podał sztućce. Usiadł przy stole. 

Ksana w dalszym ciągu siedziała na stole, machając nogami, i kończyła drugiego papierosa. Talerz 

z gorącym jedzeniem stał przy jej udzie. Patrzył na jej udo poprzez parę unoszącą się nad 

talerzem. W końcu zgasiła niedopałek i usiadła naprzeciwko Krzysztofa. 

- To bardzo prosty posiłek, ale mam nadzieję, że będzie ci smakował - powiedział. 

Nawinęła sporą ilość makaronu na widelec, wprawnie okręcając widelec we wnętrzu łyżki. 

Dmuchała na widelec przez dłuższą chwilę, następnie wysunęła koniuszek języka i dotknęła 

makaron jego czubkiem. Najwidoczniej sprawdzała w ten sposób temperaturę. Jakby podglądał 
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niezwykłe zwierzątko przez dziurkę od klucza. Niewątpliwie Ksana miała swój zamknięty, kolorowy 

świat. Jednak Krzysztof też był w tym świecie. Na pewno nawet nie w połowie tak głęboko, jak 

ona, ale jednak był razem z nią, chociaż po części w jej dziwnym, hermetycznym świecie. Jadła 

kolację, którą dla niej ugotował, ze smakiem. Opróżniła talerz w całości. On – nie dojadł do końca. 

Jakoś nie mógł skupić się na jedzeniu. Cieszył się, że Ksana ma apetyt i przyglądał jej się, jak je. Nie 

zwracała na niego uwagi. W pewnym sensie było to miłe. Jadła z zadowoleniem, z niekłamanym 

apetytem. Przyszło mu do głowy, że mógłby spędzić z nią życie. Miałby dla kogo gotować, z kim 

przebywać i kochać się. Czego więcej mógł chcieć? Czy to nie było wszystkim, czego rzeczywiście 

pragnął? Po co mu te próżne rozmowy o niczym, werbalne poszarpywania w czasie wspólnych 

posiłków, cały stos rzeczy bez żadnego znaczenia, które zawsze dzielił z kobietami, mylnie sądząc, 

że właśnie owego stosu nieważnych drobiazgów, płytkich zachowań mu potrzeba… W tej chwili 

uświadomił sobie bezsens swojego przeszłego życia. Oddzielił się od siebie, od swojej przeszłości. 

Przypomniał sobie o swojej dziewczynie z piegami i – jak z lotu ptaka – dostrzegł banalność relacji 

z nią. Niezwykła dziewczyna uosabiała wszystko, czego oczekiwał od życia. Miesiąc wstecz – nie 

był tego świadom. Ale teraz zaczynał być świadomy, wiedzący, na czym istotnie mu zależy. 

Skończyła jeść i dopiła resztkę whisky. 

- Chodźmy - powiedziała. 

Wzięła pustą szklankę, papierosy i filiżankę-popielniczkę i podreptała do dużego pokoju. 

Patrzył na nią od tyłu, kiedy szła. Ciasna sukienka trwała podwinięta wysoko na jednym udzie, 

inna część zdołała się opuścić, kiedy dziewczyna siedziała przy stole. Teraz – szła do dużego pokoju 

tak naturalnie, jak gdyby mieszkała tu z Krzysztofem, jak gdyby bywała tu od dawna. Zupełnie nie 

zwracała uwagi na swoją sukienkę, na jej niesymetryczne, przypadkowe ułożenie. Miał wrażenie, 

że zupełnie nie dba o to, co na siebie wkłada. Zabrał swoją szklankę z pozostałym łykiem whisky i 

poszedł do pokoju w ślad za dziewczyną. 

Stała przy sprzęcie grającym. Trzymała przed sobą uchylone pudełko z DVD. Była to Traviata, 

której słuchał niedawno. Nie domknął pudełka. Zauważył, że trzymała pudełko w taki sposób, pod 

takim kątem, jak chwilę wcześniej leżało na półce ze sprzętem. 

- Włącz - powiedziała. 

- Lubisz operę? - zaciekawił się. 

- Włącz - powtórzyła. 

Włączył operowy koncert na DVD. 
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- Zgaś obraz - powiedziała. - Wystarczy dźwięk. 

Spełnił jej życzenie. Usiadła w fotelu. Podciągnęła nogi i zwinęła się lekko na obszernym 

siedzisku. Wybrała ten fotel, na którym on siadał, kiedy oglądał coś w telewizji albo w skupieniu 

chciał posłuchać muzyki. Wyciągnęła do niego rękę z pustą szklanką. 

- Nalejesz? - zapytała. 

- Smakuje ci? - chciał wiedzieć. - Polubiłaś whisky? 

Uśmiechnęła się. 

- Nalej - poprosiła. 

Przyniósł z barku whisky, dolał obojgu i postawił butelkę na ławie. Usiadł na drugim fotelu. W 

milczeniu słuchali Traviaty, popijając whisky. Ksana paliła papierosa. Kiedy Traviata dobiegła końca, 

ziewnęła i przeciągnęła się leniwie. 

- Rozbierz się - poleciła mu zwyczajnie. 

W zwykłych okolicznościach swojego zwykłego, przeciętnego życia – pewnie podszedłby do 

dziewczyny, zaczął ją całować, zdejmować z niej ubranie. Ale stracił swoje zwykłe, przeciętne 

życie. W obecnej okoliczności nie było niczego zwykłego. Niczego, na czym mógłby się oprzeć. 

Naraz wpadł mu do głowy cytat z jakiegoś wiersza. Nie pamiętał, kto to powiedział: „W pieleszach 

twojej sukienki rodzę się dzieckiem, a wiedza świata – niechciana zabawka”. 

Wstał i rozpiął koszulę. Rozbierał się i odkładał rzeczy na fotel. Podeszła do niego i uklęknęła. 

Ujęła członek w obie dłonie. Delikatnie, jakby unosiła z bruku jakieś drobne, ranne stworzonko. 

Tknęła członek koniuszkiem języka, po czym włożyła go sobie do ust. Spojrzał na nią, na pochyloną 

głowę. Szare włosy opadły jej na twarz. Odgarnął włosy do tyłu, chcąc dojrzeć wyraz jej twarzy. I 

rzeczywiście dojrzał. Patrzyła na niego – miała podniesiony wzrok i celowała nim w środek jego 

oczu. Nie patrzyła na to, co robi – patrzyła mu w oczy. Jakby wkładała wtyczkę do kontaktu. 

Szczytował w jej ustach. Piła go i połykała. Czuł się tak, jak gdyby wysysała z niego życie, jakby 

syciła się jego krwią. Był nią całkowicie przeniknięty, zdany na jej przychylność lub 

nieprzychylność. Oczywiście nie miał zamiaru bronić się przed nią, ale zrozumiał, że czego by od 

niego nie zażądała – był gotów jej dać. Stał się jeńcem. Zrzekł się wolności. Był absolutnie oddany, 

podległy pod wolę niezwykłej dziewczyny. Nie miał żadnego wyboru. Niezwykła dziewczyna 

pozbawiła go wyboru. Co więc miała na myśli, mówiąc mu wtedy, że powinien nauczyć się 

wybierać? W tej chwili nie mógł tego rozwiązać. Nie znał odpowiedzi. Stał się jeńcem. Chciał, żeby 
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niezwykła dziewczyna żywiła się nim, żeby piła jego krew. Wszystko inne nie miało żadnego 

znaczenia. 

Otarła usta rękawem sukienki. 

- Nalej jeszcze - powiedziała. 

Odruchowo, posłusznie zerknął na stojące na ławie szklanki. Był bezwładny, otumaniony. Dolał 

jej whisky. Swoją szklankę zostawił pustą. Ksana zaczęła zdejmować sukienkę, całe ubranie. Różne 

części garderoby rzucała na podłogę równie lekko i zwyczajnie, jak czyniła to u siebie w domu. 

Kiedy była już zupełnie naga, wzięła szklankę z whisky, papierosy i filiżankę-popielniczkę i położyła 

się na wznak na sofie. Postawiła sobie zimną szklankę na gołym brzuchu, zapaliła papierosa i 

poczęła gapić się w sufit – jak wcześniej, kiedy przymierzała się do sofy. Znów znalazł się na 

karuzeli. Zupełnie zdezorientowany. Sofa była za wąska dla dwojga; nie zdążył jej rozłożyć. Usiadł 

w fotelu. Był bezradny. Siedział nagi w fotelu, podczas gdy kobieta, z którą był – również naga – 

wgapiała się w sufit. Nie do wiary. Westchnął. Nalał sobie solidną porcję whisky i wychylił nieomal 

jednym haustem. Dopiero po długiej chwili Ksana obróciła głowę w jego stronę. 

- Może rozłożysz łóżko? - zapytała beztrosko. 

Oczywiście – rozłożył. 

Druga połowa listopada aż do świąt Bożego Narodzenia, to był wyśmienity etap jego życia. 

Rzec by – tłuste lata. Takie, o których człowiek marzy, których sobie życzy. Z tym że w jego 

przypadku owe „lata” trwały około miesiąca… 

Był szczęśliwy z niezwykłą dziewczyną. Choć słowo „szczęście” niezupełnie jest w mocy oddać 

prawdę o tej znajomości. W znacznym sensie Krzysztof był spełniony, ponieważ dostawał od Ksany 

wszystko, czego pragnął. Nareszcie zyskał świadomość, czego pragnie. Był Ksaną całkowicie 

przeniknięty. Oddychał nią. Oddychał nią? Czy to aby nie nazbyt przetarty komunał? Czy wobec 

niezwykłej dziewczyny nie powinien stosować niezwykłych, więcej wysublimowanych i 

wyrafinowanych metafor? 

Naprawdę oddychał Ksaną. Nie umiał tego lepiej określić. Po prostu stała się jego powietrzem, 

aurą, w której wiódł codzienne życie. 

Nie było tak, że gdyby nagle odeszła, umarłby z braku tlenu. Pewnie żyłby nadal, ale bez 

smaku, bez celu. 

Może wcześniej – daleko przed Ksaną – również żył bez celu. Jego małżeństwo się skończyło. 
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Ranił kobiety, z którymi był związany. Martwy punkt przeszkadzał mu żyć realnym, głębokim 

życiem. Żył bez celu. 

Ale z chwilą, gdy związał się z niezwykłą dziewczyną, oczywiste cele zleciały się nad niego, 

otoczyły z każdej strony, zawisły mu nad głową jak ptaki. 

Celem było gotowanie posiłków dla Ksany. Celem było odprowadzanie Ksany na przystanek 

autobusowy. Celem było grzęźnięcie w jej oczach i pragnienie, by dostać się do jej środka, by 

znaleźć się w jej głowie, by poznać ją do końca… 

Do końca. W całości. Obiektywnie. Dowiedzieć się prawdy. Zrozumieć ją, sprzęgnąć się z nią 

bardzo zwarcie i niepodważalnie. Uczynić jedność z dwojga. Kolejny zużyty komunał. Ale właśnie 

ten komunał nadawał jego życiu smak i sens. 

Dzielił dni na godziny, na trywialne interwały czasowe, i wypatrywał spotkań z niezwykłą 

dziewczyną z taką skrupulatnością i oddaniem, jak gdyby planował strategię wojenną. Cała ona – 

stała się jego celem. Pragnął jej i jej obecności na wskroś – tak pięknie wypełniła mu codzienność. 

Nawet kiedy myślami przebywała daleko (a przynajmniej w miejscu, do jakiego nie miał 

dostępu), kiedy izolowała się od niego za pomocą swej hermetycznej skorupki – i tak był 

szczęśliwy. Zapomniał o martwym punkcie. Miał wszystko, czego potrzebował, na czym 

kiedykolwiek mogło mu zależeć. 

Nocowała u niego praktycznie codziennie. Stało się to niepisanym, nieuzgodnionym w słowach 

zwyczajem. Nie był u niej w domu ani razu od tamtych dwóch pierwszych, bliskich spotkań. 

Przestali do siebie dzwonić. Wiedział, że kiedy wieczorem wróci do domu, spotka ją przed 

drzwiami. Wiedział, że jeśli danego dnia nie wyjdzie z domu lub jeśli wróci wczesnym 

popołudniem – wieczorem do drzwi zadzwoni Ksana. Po prostu wiedział. Był o to całkiem 

spokojny. Porzucił myśli o ziemi, która mogła się pod nią zapaść – mimo że stał się jej jeńcem, był 

całkowicie bezpieczny. A może właśnie dlatego, nie pomimo? Nie roztrząsał tego. Żył. Cieszył się 

życiem. 

Wstawał o wpół do siódmej i szykował śniadanie. O siódmej budził Ksanę, karmił, całował i 

odprowadzał na autobus. 

Od rana do późnego popołudnia – pisał. Czasami w ciągu dnia odbierał Klaudię ze szkoły i 

spędzał z nią czas do wieczora. Emanował pozytywną energią. Nawet siostra to zauważyła. Był 

spełniony, pogodzony ze wszystkim. Czuł się znakomicie. 

Urwał kontakt z Robsonem. Przestał chodzić do swojego baru – bar nie był mu do niczego 
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potrzebny. Krzysztofowi starczało codzienne, odświeżone życie. Codzienność, jego dom – 

wypełniły się rześkim, dobroczynnym powietrzem. Otrzymał od życia wszystko, co niezbędne, co 

odżywcze. Niczego i nikogo więcej nie potrzebował. 

Przygotowywał kolacje. Niezwykła dziewczyna siadywała na stole – jak za pierwszym razem – i 

przypatrywała się jego czynnościom. Czasami, kiedy był odwrócony do niej tyłem, zbliżała się 

bezszelestnie i podkradała mu warzywa, które szykował jako składniki posiłku. Najczęściej, kiedy 

zaplanował grecką sałatkę jako przystawkę, uprowadzała sobie chyłkiem garść czarnych oliwek. 

Ubóstwiała oliwki. Nie mogła się powstrzymać. Wypychała sobie nimi policzki jak chomik i 

wysysała powoli, żuła długo. 

Czasami gubił z nią kontakt – jeśli rzeczywiście kiedykolwiek miał z nią realny kontakt... Ale co 

na tym świecie jest realne? 

Czasami gubił z nią kontakt. Nie wiedział, o czym myśli, czego potrzebuje. Czy kiedykolwiek to 

wiedział? 

Czasami gubił z nią kontakt. Pewnej nocy zerwała się ze snu. Zbudził się zatrwożony i zapalił 

lampkę przy łóżku. Ksana była cała spocona. Miała krople zimnego potu na czole. 

- Nie mogę się jej pozbyć - odezwała się półprzytomnie. 

- Czego nie możesz się pozbyć? 

- Jakby chciała wyrządzić mi krzywdę - odpowiedziała. - Widziałam ją wiele razy. Ciągle za mną 

chodzi. 

- Kto za tobą chodzi? - zapytał, zdeprymowany. 

- Poznałam ją w tym samym czasie, co ciebie - powiedziała. - Od tamtej pory mnie śledzi. Nie 

odstępuje na krok. 

- Przyśniło ci się coś złego - powiedział i przytulił Ksanę do siebie. - Połóż się. Może przyniosę ci 

wody? - zapytał. 

- Dobrze - zgodziła się. 

Kiedy wrócił ze szklanką wody, wciąż siedziała na łóżku. Podał jej szklankę i pogłaskał po 

chłodnym, wilgotnym czole. Wypiła jednym duszkiem. Ułożyła się wygodnie i zamruczała. Zgasił 

światło i położył się obok, blisko. 

- Ciągle za mną chodzi - wymamrotała przez sen. 
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- Kto? Kto za tobą chodzi? - szepnął. 

- Jest bardzo ładna. Miła z wyglądu - odszepnęła. - Ma długie, ogniste włosy. 

Długie, ogniste włosy? Wzdrygnął się. Skojarzenie z dziewczyną z piegami było oczywiste. 

Samo nasunęło się na myśl. Ale to niemożliwe. To musiał być głupi zbieg okoliczności. Ksana miała 

zły sen, to wszystko. Szybko o tym zapomniał. 

Ksana poruszała się po jego mieszkaniu jak po swoim. Od pierwszej chwili czuła się u niego 

bardzo naturalnie. Ale nigdy nie przynosiła ze sobą żadnych rzeczy osobistych – poza bielizną na 

następny dzień, którą układała grzecznie na małej półeczce w rogu łazienki, tak aby nie rzucała się 

w oczy. Jednak nigdy nie widział kosmetyczki, szczotki do włosów, żadnego z tego typu 

drobiazgów. Niczego u niego nie zostawiała, ani razu się to nie zdarzyło. Nie wiedział, czy 

zapominała zabierać ze sobą tego typu rzeczy, czy po prostu nie przejmowała się tego typu 

rzeczami, nie korzystała z nich. No ale musiała przecież mieć grzebień czy szczotkę do włosów, 

czesać się jakoś. Nigdy nie widział żadnej szczotki. Nie widywał Ksany, czeszącej się – nawet kiedy 

wychodziła spod prysznica, kiedy miała świeżo umyte włosy. Miała sypkie włosy. Takie, które nigdy 

się nie plączą. Dziwne włosy. Wygładzała je samymi palcami. Ani razu nie widział czeszącej się 

Ksany. Nie widział jej również w makijażu. Kiedy przychodziła do niego spać, nie miała ze sobą 

nawet szczoteczki do zębów. Początkowo wcale o tym nie wiedział. Któregoś wieczora przyłapał ją 

w łazience na myciu zębów – palcem. Myślał, że poszła do toalety i chciał w tym samym czasie 

skorzystać z łazienki. Otworzył drzwi do łazienki swobodnie, pewien, że Ksana jest w 

pomieszczeniu obok, w toalecie. Stała jednak nad umywalką i myła zęby palcem. Przeprosił ją i 

zostawił samą. Zastanowił się nad tym, co niechcący zobaczył. Przyszło mu do głowy, że Ksana nie 

pamięta o różnych rzeczach, o drobiazgach. Że stale jest pochłonięta czymś innym. Że ma głowę 

nabitą zupełnie innymi sprawami. Jakimi? Nie wiedział. Wciąż wiedział nader mało o jej życiu. Nie 

miał pojęcia, jaką ma pracę, jakich znajomych. Nigdy nie wspomniała choćby słowem o swojej 

rodzinie. Praktycznie nic o niej nie wiedział. Nazajutrz od zdarzenia w łazience – kupił Ksanie 

szczoteczkę do zębów. Ale z jakiegoś powodu nie mógł jej o tym powiedzieć. Nie wiedział, 

dlaczego, ale nie mógł powiedzieć jej zwyczajnie: „Kupiłem ci szczoteczkę do zębów, proszę 

bardzo”. Szczoteczka była niebieska. Rozpakował szczoteczkę, położył niby od niechcenia na 

umywalce, a obok szczoteczki – umieścił niebieską słomkę. Taką samą, jakie znała z baru Robsona. 

Popatrzył na szczoteczkę i słomkę i uśmiechnął się do swoich myśli. Spodobał mu się ten pomysł. 

Był z siebie zadowolony. Miał przeczucie, że Ksanie również się spodoba. Przeczucie? Tak. 

Krzysztof, miłośnik faktów i racjonalizmu – miał przeczucie. I rzeczywiście – nie pomylił się. Tego 
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wieczora, kiedy Ksana skorzystała z łazienki, on też poszedł skorzystać z łazienki, w drugiej 

kolejności – po Ksanie. Zobaczył, że odłożyła szczoteczkę i słomkę na tę półeczkę w rogu, gdzie 

trzymała bieliznę na rano. Podniósł szczoteczkę – była mokra, ze śladem pasty. A więc Ksana jej 

użyła – miał rację, nie pomylił się. 

Czasami musiał coś załatwić, pojechać gdzieś dalej na jakiś wywiad albo inne wydarzenie 

medialne. W takich przypadkach wracał do domu późniejszym wieczorem. Zastawał wówczas 

Ksanę, czekającą na niego przed drzwiami. Chociaż była już zima, niezwykła dziewczyna siadywała 

na betonowych schodach i ani trochę jej to nie przeszkadzało. Siedziała zupełnie spokojnie, 

czekając na niego. Nigdy nie widział, żeby była wtedy jakkolwiek podminowana. Nigdy wtedy nie 

paliła, nie dreptała nerwowo po klatce. Zawsze spokojnie siedziała na schodach. Czasami zastawał 

ją z głową opartą o ścianę i z zamkniętymi oczami. A czasami – bawiącą się telefonem. Oczywiście 

zawsze ją uprzedzał, jakie ma plany na następny dzień. Kiedy wiedział, że do późnego wieczora 

będzie poza domem, kiedy nie mógł przewidzieć dokładnie, o której wróci, uprzedzał ją o tym. Nie 

chciał, żeby głupio marzła na klatce schodowej, przecież mogli zrezygnować z pojedynczego 

spotkania i zobaczyć się kolejnego dnia o normalnej porze. Zawsze jej to mówił. Przyjmowała jego 

słowa do wiadomości, ale nigdy się do nich nie ustosunkowywała. Nie komunikowała mu, jak 

zamierza postąpić. Następnego dnia ona i tak czekała na niego pod drzwiami. Postępowała, jak 

chciała i niczego nie mógł na to poradzić. 

Któregoś dnia musiał wstać bardzo wcześnie rano, żeby pojechać na wywiad do Warszawy. 

Wiedział, że Ksana wyjątkowo miała dzień wolny, że nie musiała być ani na uczelni, ani w pracy. 

Była już surowa zima i gryzł się myślą, że będzie musiał wyciągać ją o szarym świcie z ciepłego 

łóżeczka, budzić i wypychać z domowego ciepła na ponury mróz. Dzień wcześniej dorobił jej klucz. 

Już ubrany, gotowy do wyjścia, wpełzł pod kołdrę i przytulił ją mocno, jeszcze śpiącą. 

- Zostawiam ci klucz na ławie - wyszeptał jej do ucha. - Nie spiesz się. Czuj się jak u siebie. 

Możesz tu zostać, dopóki nie wrócę. Jeśli będziesz chciała wyjść, po prostu skorzystaj z klucza i 

niczym się nie przejmuj - wyszeptał. 

Uśmiechnęła się do niego przez sen. Wrócił z Warszawy po drugiej po południu. Mieszkanie 

było puste. Wieczorem zadzwoniła do drzwi. Wpuścił ją do środka, jak zwykle. Poszli do kuchni i 

zajął się przygotowywaniem kolacji, jak zwykle. Po kolacji, położyła klucz na stole. 

- Nie będzie mi potrzebny - powiedziała. 

- Skąd wiesz? - zapytał. - Jesteś pewna? 
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- Wiem - odparła. 

Zasmuciło go to. Lecz zaraz – poszli do łóżka i zapomniał o smutku tamtej chwili. Widocznie 

jeszcze nie była gotowa, aby posiadać klucz do jego domu. Nie robił z tego problemu. Cieszył się 

życiem. Na nic nie naciskał. Wrzucił klucz do szuflady z jakimiś dyrdymałami i szybko o nim 

zapomniał. 

Jego domek z kart zaczął się sypać w około tydzień przed Bożym Narodzeniem. Właśnie 

kochali się na jego sofie. Na złożonej sofie, na sofie dla jednej osoby. Siedział przyległy plecami do 

oparcia sofy, z jedną nogą na sofie, a drugą na podłodze. Ksana siedziała na nim, z plecami 

przywartymi do jego korpusu, z głową odchyloną do tyłu i ułożoną na jego ramieniu. Stykał się 

ściśle z jej plecami, gładząc je i drapiąc. Ksana wtulała, wciskała głowę – tył głowy – w zagłębienie 

między jego szyją a obojczykiem. Miała rozsunięte uda. Głaskał wewnętrzną stronę jej ud, głaskał 

ją wszędzie; bawił się jej piersiami. Po wszystkim – zostali tak na chwilę. On, oparty o sofę, i ona – 

na jego udach, na kolanach. Patrzyli w niczym niezasłonięte okno balkonowe, podziwiając w 

milczeniu pogański taniec grubych płatów śniegu, roziskrzonych światłem osiedlowych latarni. 

Powiedział Ksanie, że w pierwszy dzień świąt chciałby, aby mu towarzyszyła na obiedzie u siostry. 

Nigdy dotąd nie rozmawiali o swoich rodzinach. Nie wiedział, jakie Ksana ma plany na święta, z 

kim zamierza je spędzić. Ale chciał kawałek świąt Ksany – dla siebie, i dla swojej rodziny. Chciał 

móc powiedzieć o Ksanie światu. Przedstawić ją siostrze. Pochwalić się nią. Pochwalić? Pewnie nie 

wiedziałby, co o niej opowiedzieć, jak zaprezentować. Niemal nic o niej nie wiedział. Ale i tak 

uznał, że już czas, że przyszedł dla nich dwojga odpowiedni moment. Nie znali się co prawda 

długo, ale ich relacja była bardzo bliska, silna, erotyczna. Miał wrażenie, że wespół idą przez życie 

jak burza. I podobało mu się to. Nie chciał zwlekać, dłużej trzymać Ksany w tajemnicy. Uważał ją za 

swoją kobietę. Co prawda dotychczas o tym nie rozmawiali, ale przecież wiedział, że on też jest dla 

niej ważny. Że nie ma nikogo innego. Okazywała mu to na każdym kroku. Nie widział powodu, 

żeby nie zaproponować jej świątecznej wizyty u siostry. Myślał, że taka wizyta przełamie również 

opory Ksany. Może kiedy pozna jego siostrę, męża siostry i Klaudię – opowie mu w końcu o swojej 

rodzinie? Może zabierze go ze sobą do swojej rodziny – na przykład w drugi dzień świąt? 

Nie odpowiedziała na jego zaproszenie. Bez słowa wstała i podeszła do okna. Paliła papierosa, 

stojąc przy oknie. Przykleiła jedną dłoń do zimnej, umalowanej mrozem szyby i nieruchomo 

wpatrywała się w hulający, gruby śnieg. Czuł niesamowite zimno, kiedy widział jej nagie, kochane 

ciało w zimowym, nocnym oknie. Poczuł zimno na całym ciele. Nie wiedział, że może widzieć ją 

wtedy po raz ostatni, że przed chwilą mógł kochać się z nią po raz ostatni. W tamtej chwili nie 
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mógł tego wiedzieć. A może mógł? Może wystarczyło dobrze się przypatrzeć? „Kiedy dobrze się 

popatrzy, wtedy można to zauważyć”. Powinien o tym pamiętać. Ale nie pamiętał. Nie chciał 

pamiętać. Chciał ufać, że właśnie jego domek z kart – jest mocną, murowaną konstrukcją. Ale nie 

był. Jego związek z Ksaną w istocie został nabudowany z wątłych, giętkich kart, z niczego więcej. 

Chybotliwe, śmieszne, absurdalne karty. W tamtej chwili jeszcze nie zdawał sobie z tego sprawy. 

Był szczęśliwy i ufał w jutro. Nie wiedział, że jutra może nie być. Nie wiedział, że jutro może nie 

nadejść – zgubić do niego drogę. 

Choć powinien się tego spodziewać. Dlatego, że po tłustych latach muszą nastąpić chude. 

Takie jest prawo natury. Ale Krzysztof zupełnie o tym zapomniał. Nie chciał pamiętać. Chciał stać 

okoniem wobec prawideł rządzących całym światem. Chciał być wyjątkowy, inny – bezpieczny. 

Lecz jego bezpieczeństwo było mrzonką, mydlaną bańką. Kiedy bańka prysnęła, dobre jutro 

zgubiło do Krzysztofa drogę. Utknął w pętli czasu, w niewidzialnej kopule wyczerpanej energii bez 

końca. I zaczęły się jego chude lata. 
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Rozdział VIII – Mam coś do załatwienia za rzeką 

Czy gdyby wiedział w tamtej chwili, że jutra może nie być – postąpiłby inaczej? Nie zaprosiłby 

Ksany na święta do swojej rodziny? Byłby inny? Cierpliwszy, zdystansowany, więcej wyważony? 

Podobnymi pytaniami gryzł się jeszcze długo. Wyrzucał sobie, że nie zachował się 

odpowiednio. Czuł się trochę winny. Niepotrzebnie nacisnął na Ksanę. Wytworzył niepotrzebne 

ciśnienie – nałożył na Ksanę presję. Ale wówczas nie rozumiał, że błądzi. W tamtej chwili jego 

serce było prawdziwe, a intencje czyste. 

Później szukał całej winy w sobie. Szukał wyjaśnienia, szukał pozytywnego zakończenia – 

happy endu. Dlatego, że chodziło o niezwykłą dziewczynę. Z nią i wokół niej – nic nie było dla 

Krzysztofa jednoznaczne, od początku do końca szczęśliwe. Owszem, udało mu się zasmakować 

poczucia szczęścia z nią. Ale nie udało mu się pozostać w tym stanie, okrzepnąć w nim. Wtedy 

tego nie rozumiał. Sądził, że szczęście z nią może być osiągalne, realne, trwałe. Nie mógł uwierzyć, 

że wszystko się skończyło. Że nie ma już jutra. 

Dał sobie i Ksanie parę dni na ostygnięcie. Po tamtej chwili, kiedy nie odpowiedziała na jego 
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zaproszenie na święta, kiedy stanęła naga w zimowym oknie – spokojnie przeczekał parę dni. Nie 

pojawiła się żadnego z kolejnych wieczorów. Czekał. Dotąd nie musiał na nią czekać. To ona zawsze 

czekała na niego. Cierpliwie siadywała na schodach i czekała przed jego drzwiami. Paradoksalnie – 

tym właśnie sposobem nauczyła Krzysztofa czekać na siebie. Przez tych parę wieczorów, kiedy się 

nie pojawiła – czekał więc na nią. Tak naturalnie, jak czeka się na wschód słońca. Nie wierzył, że 

nic więcej się nie zdarzy – że nie ma już jutra. 

W trzy dni przed Bożym Narodzeniem – zadzwonił do niej. Nie odebrała. Spędził na 

telefonowaniu do niej czas do wigilii. Nie odbierała. Nie poszedł na świąteczne zakupy. Nie zadbał 

o prezenty dla nikogo. Jego lodówka świeciła pustkami. Nie obchodziło go to. Tkwił w domu i 

nieomal bez przerwy – dzwonił. To był niekończący się, głuchy telefon. Utknął w zamkniętej 

czasowej pętli. 

W dzień wigilii rano – ocknął się, opamiętał. Posprzątał mieszkanie i udał się na zakupy. A jeśli 

niezwykła dziewczyna planuje niespodziankę? Jeśli wpadnie do niego znienacka, bez uprzedzenia 

– czym ją przywita? 

Nie miał na to ochoty, ale zmusił się i poszedł na zakupy. Kupił jedzenie, porządne alkohole, 

żeby ładnie wypełnić barek, żeby nareszcie było w nim coś więcej oprócz whisky. Kupił prezenty, 

różne kolorowe drobiazgi. Dla rodziny, przede wszystkim dla Klaudii, ale też dla niej – dla 

niezwykłej dziewczyny. 

Początkowo nie wiedział, co jej podarować. Z czego się ucieszy? Co mógł jej wręczyć? 

Wyglądała na kobietę, którą niespecjalnie interesują dobra materialne. Nigdy się nie malowała, 

nie dbała o prezencję – o modę, o zewnętrze. W tym sensie zawsze była nad wyraz skromna, 

wtapiająca się w tłum. Pragnął podarować jej coś wyjątkowego, ale zarazem nie chciał znów 

niemądrze stawiać dziewczyny pod presją, zobowiązywać do czegokolwiek. Obejrzał mnóstwo 

przedmiotów, które go znużyły i zmęczyły. Żaden z nich nie pasował do niezwykłej dziewczyny. Nie 

mógł podarować jej perfum, bo wydały mu się sztuczne i nie na miejscu. Ubóstwiał jej zapach. 

Nigdy nie wyczuł na niej śladu żadnych perfum. Była to jedyna kobieta, którą znał, niestosująca 

żadnych perfum. Jej włosy i szyja pachniały nieznacznie. Miały kokosowy zapach. Nie wiedział, czy 

to krem, czy szampon do włosów, lecz z pewnością nie były to perfumy. Ubóstwiał ten zapach. Nie 

mógł również podarować jej książki, bo nadal nie wiedział, czy lubiła, czy nie lubiła czytać. Książki 

od dzieciństwa były dla niego prywatnym królestwem. Lubił nie tylko czytać – książka sama w 

sobie, jako przedmiot, jako świeże kartki pachnące drukiem, była dla Krzysztofa czymś naturalnym 

i pozytywnym. W otoczeniu książek czuł się jak ryba w wodzie. To książki zawsze wychodziły mu 
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naprzeciw, kiedy nie miał pojęcia, co sprawić drugiemu człowiekowi w prezencie. Kiedy gubił się 

wśród sklepowych szpalerów, zawsze na koniec szczęśliwie szedł do książek i z ich pomocą 

znajdował odpowiednie wyjście. Ale tym razem tak nie było: nie mógł podarować niezwykłej 

dziewczynie książki pod choinkę. Dokładnie nie wiedział, dlaczego, ale naprawdę nie mógł. 

Ponieważ nic o niej nie wiedział. I mimo że w pewien sposób zawsze kojarzyła mu się z książkami – 

jak w tym pytaniu, które wpadło mu do głowy, gdy zobaczył ją po raz pierwszy: dlaczego spotykam 

ją w moim barze, dlaczego nie w bibliotece? – po prostu nie mógł wręczyć jej książki pod choinkę. 

Ostatecznie kupił jej sweter. Bardzo długi, szary sweter z przyjemnej włóczki. Kardigan. 

Przypomniał sobie o jej nagim ciele – o niej, kiedy paląc papierosa, stanęła w zimowym oknie. 

Pomyślał o kadrze z ich ostatniego spotkania. I wybrał dla niej ciepły, miękki sweter. Żeby mogła 

się nim otulić, kiedy znów przyjdzie jej do głowy stanąć w zimowym oknie. 

Kupił małą żywą choinkę. W dzień wigilii – wczesnym popołudniem – ubrał choinkę. Włączył 

niebieskie lampki. Pod choinką położył sweter. Nie zapakował go. Wiedział, że tak jest lepiej. 

Zwyczajnie to wiedział. Położył goły sweter pod małą, skromnie ubraną choinką. Znów zadzwonił 

do dziewczyny. Nie odebrała. 

Postanowił więcej nie dzwonić w najbliższym czasie. Nie wiedział, jakie miała plany na święta. 

Nie opowiedziała mu o swoich planach, o rodzinie. Nie chciał jej przeszkadzać w prywatnych 

planach. Zbyt pochopnie zaprosił ją do swojej siostry. Nie powinien był jej zapraszać. Czuł się 

winny. Bardzo jej pragnął, potrzebował, ale najwidoczniej nadto się pospieszył. Przestraszył ją, 

wypłoszył. Nie wyglądała na dziewczynę, którą można przepłoszyć, a jednak… Musiał teraz 

spokojnie na nią poczekać. Nie było innej rady. 

Wigilię spędził samotnie. Czekając. W pierwszy dzień świąt poszedł na umówiony obiad do 

siostry. Wymienili się prezentami. Było miło, rodzinnie. Ale nie czuł się w świątecznym nastroju. 

Brak niezwykłej dziewczyny trawił go od środka. Niemniej robił dobrą minę do złej gry. Głębokie 

rozterki zachował dla siebie. Zarazem to jeszcze nie były bardzo głębokie rozterki. Jeszcze nie 

wiedział, że jego rozterki się pogłębią, że ich wielkość dopiero mu się ukaże. Miał poczucie winy, 

ale nie podejrzewał, że już nie zobaczy Ksany. Nie dopuszczał do siebie tej myśli. Chciał ufać, że ta 

myśl jest abstrakcyjna. Nie dostrzegał w tej myśli prawdy. Odpychał tę myśl tak, jak odpycha się, 

przepędza koszmarny sen – fałszywą, natarczywą sytuację. 

Nie odezwała się do niego, nie pojawiła do końca świąt. Patrzył na sweter położony pod 

choinką i nie wiedział niczego o niczym. W pierwszy poświąteczny poranek – ponowił telefon do 

niej. Nie odebrała. Wtedy po raz pierwszy pomyślał, że coś się stało. Coś – zaczynało do niego 
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docierać. Nie miał pojęcia, w czym rzecz, ale dotarło do niego, że coś się stało. Problemem nie 

było wcale zaproszenie na świąteczny obiad do siostry. Chodziło o coś więcej, o coś zupełnie 

innego. Nie wiedział, o co. Jednak zrozumiał, że coś się wydarzyło, zadziało. Czegoś nie zauważył. 

Coś mu umknęło – tuż przed nosem, przed otwartymi oczami. I w efekcie tego czegoś – niezwykła 

dziewczyna zniknęła. Z chwilą, kiedy to sobie uzmysłowił, przeszył go lodowaty dreszcz. To był 

niepokój. Strach. Obrzydliwy, mrożący krew w żyłach strach o przyszłość. O jutro, które zgubiło do 

niego drogę. Stało się coś złego i wskutek tego – niezwykła dziewczyna zniknęła. W końcu to do 

niego dotarło... 

Nie mogła przecież zniknąć tak po prostu. Ludzie nie mogą w ten sposób znikać. Ludzie nie 

rozpływają się we mgle. Nie wyparowują sprzed oczu jak wymyślone zjawy. Jeśli znikają, coś lub 

ktoś zawsze za tym stoi. Nadal miał poczucie winy, nadal uważał, że niepotrzebnie wywarł na 

niezwykłej dziewczynie presję, ale zrozumiał, że chodziło o coś więcej. Że niezwykłej dziewczynie 

coś się stało. Nagle przeraził się o jej życie. Już dawno porzucił myśli o ziemi, która mogła się pod 

nią zapaść. To było irracjonalne, niemądre. Musiało wydarzyć się coś obiektywnego. Dlatego 

niezwykła dziewczyna zniknęła. I dopiero w efekcie tego, co umknęło mu przed oczami, ona 

rozpłynęła się we mgle. Rozpuściła – jak cukier w herbacie... 

Poszedł do jej domu. Dzwonił i pukał do drzwi. Nie otworzyła. Pomyślał, że może jest w pracy 

albo na uczelni. Wrócił do siebie. 

Poszedł na długi spacer wkoło osiedla. Krążył po drugiej stronie osiedla. Kluczył uliczkami, o 

których wiedział, że Ksana się nimi przemieszcza. Poszedł na znajomy przystanek autobusowy. 

Nigdzie jej nie spotkał. Nigdzie nie trafił na jej ślad. Oczywiście było absurdalne tak myśleć, ale 

naprawdę myślał, że trafi na jej ślad. Nie trafił. Bo też i jaki ślad usiłował wypatrzyć? Co pragnął 

odkryć? Na jakim tropie mu zależało? Zdawało mu się, że mroźne, zimowe powietrze zaczęło 

pachnieć inaczej, niż zwykle. Wszystko dookoła stało się zimne, anonimowe. Jak gdyby trafił do 

świata równoległego. Do analogicznej, ale innej, obcej czasoprzestrzeni. Niezwykłej dziewczyny 

nie było w pobliżu. Rozpuściła się jak cukier. Coś się stało. Był przerażony. 

Wieczorem znów poszedł do niej z wizytą. Patrzył w okna. Nie paliło się żadne światło. W 

oknach wisiały ciemne zasłonki, przez które nic nie prześwitywało. Ale i tak wiedział, że dom jest 

pusty. Że nie ma jej w domu. Po prostu nigdzie jej nie było. Wyjechała? Nie miał pojęcia. Pomyślał, 

że powinien coś zrobić. Odszukać ją, żeby nie wiem, co. Że powinien podejść do tego racjonalnie. 

Musiał się dowiedzieć, co się stało. 

Postanowił poszukać na uczelni. Nagle uświadomił sobie, że nie zna nawet jej nazwiska. 
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Wiedział tylko, jak ma na imię, jak wygląda, jaki kierunek studiuje. Ale nie znał nazwiska. Wszedł 

do klatki i zatrzymał się przed drzwiami do mieszkania Ksany. Poszukał wzrokiem tabliczki z 

nazwiskiem. Obok przycisku dzwonka istotnie widniała mała, zaśniedziała, metalowa tabliczka. 

Wcześniej był w domu Ksany tylko dwa razy. Nie zwrócił uwagi na tabliczkę. Dopiero teraz. 

Odczytał napis z tabliczki: „B. i J. Milewscy”. Jeżeli to było jej mieszkanie własnościowe – na 

przykład odziedziczone po dziadkach czy po rodzicach – Ksana mogła mieć na nazwisko Milewska. 

Ale jeżeli wynajmowała tę kawalerkę od obcych ludzi? Nie wiedział, co sądzić. Nie miał na czym 

się oprzeć. Znał zbyt mało danych. Zdecydowanie za mało. Z racjonalnego punktu wiedzenia – 

Ksana mogła nie istnieć, naprawdę mogła być zjawą. Mimo że jej brak był dla niego najzupełniej 

realny. Musiał coś zrobić. Dowiedzieć się, co się stało. Zdecydował się zapukać do drzwi obok i 

zapytać sąsiadów. 

Przez zamknięte drzwi powiedział, że jestem przyjacielem dziewczyny, która mieszka po 

sąsiedzku. Uchyliła przed nim drzwi starsza kobieta. Między drzwiami a futryną ukazała się siwa 

głowa. Powiedział, że jestem uczciwym człowiekiem, że nie należy się go obawiać. Przedstawił się 

imieniem i nazwiskiem i zapytał kobietę, czy widziała ostatnio młodą dziewczynę, która tutaj 

mieszka. Czy widywała ją kiedykolwiek, czy ją zna? Powiedział, że jest przyjacielem tej dziewczyny. 

- Tak - odparła kobieta. - Czasami widuję ją z samego rana. Mam psa i wychodzę z nim na 

spacer, a ta dziewczyna wtedy gdzieś biegnie. Do pracy czy do szkoły. Młoda, miła dziewczyna. 

Ostatnio częściej spotykałam ją po południu. Mamy szczęście do mijania się na klatce. Chociaż 

zdaje mi się, że ona rzadko kiedy bywa w domu. 

- A czy pani wie, jak ona się nazywa? Albo gdzie pracuje? - spytał. 

Kobieta spojrzała na niego nieufnie. 

- Mówił pan, że jest jej przyjacielem - zauważyła. - Przyjaciel znałby nazwisko. Nie 

wypytywałby sąsiadów. 

To rzekłszy, wykonała gest, jakby chciała zamknąć drzwi. Ale zawahała się, nie była 

zdecydowana. Krzysztof szybko oparł rękę na drzwiach, zatrzymał jej gest. 

- Ma pani rację – powiedział gorączkowo. - Oczywiście, pani ma rację. Ale ja naprawdę nie 

chcę nic złego. I naprawdę jestem bliskim przyjacielem tej dziewczyny. Tyle, że nasza przyjaźń jest 

skomplikowana. Tak się fatalnie złożyło, że nie znam jej nazwiska. A muszę je znać, ponieważ chcę 

ją odnaleźć. Ona zniknęła. Widziała ją pani w ostatnich dniach? Może mi pani jakkolwiek pomóc? 

Kobieta zmarszczyła brwi. Ale przy tym spojrzała na Krzysztofa jak gdyby z wyrozumiałością. 
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Nie wiedział jednak, co kobieta myśli. Czy wzbudził jej zaufanie, czy raczej był godny zwykłego 

politowania? To nie miało większego znaczenia. Ważne, że nie zamknęła drzwi. 

- Rzeczywiście, nie widziałam jej w ostatnich dniach - przyznała. - Może wyjechała na święta? - 

podsunęła. 

- A rozmawiała z nią pani kiedyś? - spytał. - Wie pani, jak ona się nazywa? 

Kobieta zastanowiła się. Uniosła wzrok do góry. Pokręciła głową. 

- Nie jestem pewna - powiedziała. - Chyba wiem, jak się nazywa. Kiedyś upuściłam siatkę z 

zakupami. Mandarynki rozsypały mi się po chodniku. Ona akurat wracała do domu, jak ja. 

Pomogła mi pozbierać mandarynki i wnieść do klatki. Miła dziewczyna. Wydaje mi się, że wtedy 

się przedstawiła. Ale nie mogę sobie przypomnieć. To było dawno. 

Potarł skroń. 

- Ma na imię Roksana - powiedział. - Czy to imię coś pani przypomina? Kojarzy się z 

nazwiskiem? 

- Tak, Roksana - podchwyciła kobieta, lecz zaraz znów pokręciła głową - ale żadne nazwisko nie 

przychodzi mi na myśl. Nie wiem. 

- A Milewska? - spytał. - Czy ona może mieć na nazwisko Milewska? 

- Roksana Milewska - podchwyciła kobieta. - Tak - uśmiechnęła się. - Roksana Milewska. Chyba 

sobie przypominam. Pomogę pani, powiedziała. Pozbierała mi mandarynki. Nazywam się Roksana 

Milewska i mieszkam obok, powiedziała. 

- Dziękuję pani ogromnie - uśmiechnął się. - Jestem wdzięczny. Do widzenia. 

To powiedziawszy, odwrócił się i skierował do wyjścia. 

- Chwileczkę! - zawołała za nim kobieta. Spojrzał na nią przez ramię. Drzwi były otwarte na 

oścież. - Mówi pan, że ona zniknęła? 

- Tak. Sądzę, że ona zniknęła - odpowiedział. 

- I co pan zamierza? - spytała nieoczekiwanie. - Zadzwoni pan na policję? Zgłosi to pan? Powie 

o tym komuś? 

Czy zadzwoni na policję? To proste pytanie przykleiło go na powrót do skorupy ziemskiej, od 

której wcześniej zaczął się odrywać. Czy powinien zgłosić zaginięcie Ksany na policję? Nie wiedział. 

Może powinien. Lecz to nie było oczywiste. Ksana mogła przecież go unikać. Może i miała jakieś 
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kłopoty, zmartwienia czy dylematy, o jakich nie wiedział, ale i tak mogła zwyczajnie go unikać. Nie 

wiedział, czy powinien zgłaszać jej zniknięcie. Musiał najpierw sam poszukać. Musiał samodzielnie 

się dowiedzieć, co się stało. Dlaczego odeszła. Dlaczego zniknęła. Nie mógł tego zwyczajnie 

zgłosić. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Zawrócił i podał kobiecie swoją wizytówkę. 

- Dziękuję pani za pomoc - powiedział. - Gdyby ją pani zobaczyła, proszę do mnie zadzwonić. 

Gdyby pani zauważyła, że ktoś jeszcze oprócz mnie jej szuka, bardzo proszę zadzwonić. Będę 

szalenie wdzięczny. 

Przyjęła wizytówkę, kiwnęła głową i zamknęła drzwi. Poszedł do domu. Na razie wiedział tyle, 

że musi poszukać Roksany Milewskiej. Tak nazywała się niezwykła dziewczyna. Kobieta, z którą był 

związany, do której poczuł coś szczerego i ważnego, miała na nazwisko Milewska. A zatem była 

realną kobietą, prawdziwą osobą, dziewczyną. Musiał jej tylko poszukać. Tylko? Co to znaczy? Czy 

Ksana chciała, żeby jej poszukał? Czy rozpuściła się jak cukier – specjalnie, żeby go sprowokować? 

Czy usiłowała powiedzieć coś za pośrednictwem swojego zniknięcia – Krzysztofowi? Posyłała ku 

niemu, nieczytelne dla reszty świata, znaki, sygnały, treści? Czy przeciwnie? Może ktoś inny był 

odpowiedzialny za jej zniknięcie? A jeśli miała wypadek? A jeśli ktoś wyrządził jej krzywdę? Może 

faktycznie powinien zadzwonić na policję. Dlatego, że dziewczyna – w podejrzany sposób – 

zniknęła. Ale nie mógł zadzwonić na policję. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Musiał jej tylko 

poszukać... 

Usiadł na sofie i popijał whisky. Nie był głodny, na nic nie miał ochoty. Nie wiedział, co myśleć. 

Jak ustosunkować się do nowej rzeczywistości, z którą się zderzył, która wyrosła naprzeciw niego 

kompletnie niezapowiedzianie. Był z niezwykłą dziewczyną i był szczęśliwy. I nagle niezwykła 

dziewczyna – rozpuściła się, zniknęła. Nie dostrzegał w tym logiki. Czuł się jak wówczas, kiedy po 

raz pierwszy z nią rozmawiał. Wtedy – przez telefon. Niezwykła dziewczyna odpowiedziała na jego 

zawołanie, zatelefonowała do niego, po czym gwałtownie się rozłączyła. Bez uprzedzenia. Teraz 

czuł się podobnie. Nawiązał z nią łączność, był z nią związany i był z nią szczęśliwy. Lecz ona nagle 

zerwała połączenie, „odłożyła słuchawkę”. Połączenie zostało zerwane bądź świadomie, 

intencjonalnie zerwała je dziewczyna. Czy mogła zerwać je intencjonalnie? Wiedział, że mogła. Czy 

była do tego zdolna? Mogła zostawić go zupełnie nagle, celowo, bez najmniejszego uprzedzenia? 

Na pewno mogła. Realna rzeczywistość, którą miał przed oczami, jak najbardziej wskazywała, że 

niezwykła dziewczyna była do tego zdolna.  

Jednak coś nie dawało mu spokoju. Nie wiedział, co się za tym kryje, lecz coś w jego wnętrzu 

się rozkruszyło, zmieniło kształt. Coś, co dotychczas było twarde, racjonalne, usystematyzowane – 



138 

 

pod wpływem niezwykłej dziewczyny całkiem zmieniło swoją formę i właściwości. Dlatego, że 

dziewczyna otworzyła w nim ukryte drzwi. Naraz sobie o tym przypomniał. To wrażenie przywarło 

do niego ze zdwojoną, z potrojoną siłą. 

Coś nie dawało mu spokoju. Miał poczucie winy. Szukał w sobie winy, ale zarazem zaczął 

odbierać nową rzeczywistość tak, że coś mu umknęło. Co to było i kiedy? Nie wiedział. Wiedział, 

że zadziało się coś obiektywnego. 

Czy to było wtedy, kiedy naga – stanęła w zimowym oknie? Wtedy widział ją po raz ostatni. 

Wtedy kochał się z nią po raz ostatni. Ale – co to było? Co stracił? Co umknęło mu przed 

otwartymi oczami? 

Popijając whisky, zastanawiał się nad tym. Twarz szczypała go od mrozu, na którym spędził 

znaczną część dnia. Tajał z zimna. Wcześniej kluczył osiedlowymi uliczkami w poszukiwaniu 

śladów, tropów niezwykłej dziewczyny. Lecz nigdzie jej nie było. Powietrze pachniało zupełnie 

inaczej. Zimowe powietrze stało się anonimowe. Nigdzie nie wypatrzył śladów niezwykłej 

dziewczyny. Po prostu zniknęła. Chciał, żeby wróciła. To wszystko. Położył się do łóżka z ciężką 

głową. 

Wstał wcześnie rano. Miał podkrążone, zmordowane oczy. Zjadł byle jakie śniadanie, wypił 

kawę. Ogolił się i doprowadził do porządku. Poszedł z wizytą na Politechnikę. Było po dziesiątej. 

Domyślał się, że w okresie między świętami a Nowym Rokiem uczelnia może być zamknięta, 

pusta. Ale nie mógł siedzieć w domu bezczynnie. Zdecydował się udać na Politechnikę mimo 

wszystko, choćby miało to być absurdalne. 

Spotkał stróża, który popatrywał na niego rozdziawionymi oczami. Wzrok stróża mówił jasno: 

nie wiem, po co tu przyszedłeś, czego szukasz. Okazało się jednak, że Krzysztof miał wybitne 

szczęście. W dziekanacie przebywała asystentka dziekana. Podobno odbyło się krótkie spotkanie, 

wykładowcy rozjechali się do domów, ale asystentka na chwilę została w biurze, aby 

uporządkować jakieś papiery. Popędził więc do dziekanatu. Zastał młodą kobietę w okularach, 

siedzącą nad stosem kartek. Przedstawił się. Wręczył wizytówkę. Powiedział, że jest dziennikarzem 

i że szuka studentki o nazwisku Milewska Roksana. Powiedział, że pisze artykuł o włókienniczej 

inżynierii chemicznej i że studentka o wymienionym nazwisku, która studiuje ten kierunek i jest 

obecnie na trzecim roku, zobowiązała się do udzielenia mu wywiadu. 

- Niestety ziemia się pod nią zapadła - powiedział. - Dziewczyna nie odpowiada na moje 

telefony i artykuł ugrzązł w połowie. Tymczasem jestem zobligowany dotrzymaniem terminu. 
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Dlatego przyszedłem do pani. Chciałbym dowiedzieć się u źródła, co stało się z tą studentką. Czy 

uczęszcza na zajęcia? Mogę ją tutaj znaleźć? Gdzie mogę jej poszukać? 

Kobieta taksowała wzrokiem wizytówkę. Po chwili ją odłożyła i spojrzała na Krzysztofa znad 

spuszczonych na czubek nosa okularów. 

- Nie mogę udzielić panu informacji na temat studentów - powiedziała. - Poza tym, jeśli pisze 

pan artykuł związany z naszą uczelnią, powinien się pan umówić na rozmowę z dziekanem. Mogę 

umówić pana zaraz po Nowym Roku - rzekła. 

- Miło z pani strony, ale to zupełnie nie rozwiązuje mojego problemu - odparł. - Jak 

wspomniałem, goni mnie żelazny termin. Muszę załatwić sprawę artykułu jeszcze przed końcem 

roku. Nie mogę sobie pozwolić niestety na oczekiwanie spotkania z dziekanem. Ponadto, to nie 

jest artykuł o uczelni. Opracowuję materiał w oparciu o relacje studentów, z ich punktu widzenia. 

Piszę artykuł o włókienniczej inżynierii chemicznej, ale nie w ujęciu merytorycznym. Odnoszę się 

jedynie do odbioru studentów. Do ich stosunku wobec obranego kierunku. Można powiedzieć, że 

to sprawozdanie z życia młodych ludzi, rzecz widziana oczyma studentów. Zresztą pani Milewska, 

pozwolę sobie nadmienić, ma bardzo pozytywne zdanie o uczelni. Stąd tym bardziej nie wydaje mi 

się konieczne włączać do całej sprawy dziekana - powiedział. 

Kobieta niby się uśmiechnęła. Ale przy tym – spojrzała na niego podejrzliwie. Wyraźnie 

stawiała opór. Nie wiedział, co z tego wyniknie. 

- Mówi pan, że ciśnie pana termin - podjęła. - Proszę powiedzieć, z jakim medium pan 

współpracuje. Która to redakcja tak naciska na swoich dziennikarzy? Włókiennicza inżynieria 

chemiczna w ujęciu studenta? Jaka gazeta się spieszy, aby opublikować coś podobnego? W 

dodatku w starym roku? Po co ten pośpiech? 

- Cóż - chrząknął i postarał się przekonywająco uśmiechnąć. - Nie współpracuję z określoną 

redakcją. Można powiedzieć, że jestem wolnym strzelcem. Ale z moich informacji wynika, że 

temat jest nośny, że może zyskać wielu czytelników. Otrzymałem zamówienie na ten temat od 

dwu różnych redakcji. Obu zależy na czasie. Będę z panią szczery i powiem, że opublikuję materiał 

tam, gdzie lepiej zapłacą - skłamał. 

- Proszę w takim razie podać numer telefonu do jednej albo drugiej redakcji - ciągnęła kobieta. 

- Ktoś na pewno chętnie potwierdzi, że realizuje pan materiał na zlecenie. 

Znów chrząknął. Sytuacja nieprzyjemnie gęstniała. 

- Niestety nie mogę podać pani numeru do żadnego z moich zleceniodawców. Podobnie jak i 
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pani nie może mi pomóc i wskazać namiaru na studentkę, której szukam - rzucił. - Niemniej 

pozwolę sobie zwrócić pani uwagę, że kiedy artykuł się ukaże, zarówno pani, jak dziekan, z wielką 

przyjemnością będziecie szukali w tekście wyrazów uznania dla siebie i swojej pracy. Czego w 

żaden sposób zagwarantować nie mogę, skoro odmawia mi pani współpracy - to powiedziawszy, 

udał, że kieruje się do wyjścia. 

- Proszę zaczekać - zatrzymała go kobieta. 

Posłusznie zawrócił i stanął naprzeciw jej biurka. 

- Gdyby to była prawda, gdyby ta studentka rzeczywiście zgodziła się z panem rozmawiać, nie 

szukałby jej pan na uczelni parę dni przed końcem roku - rzekła. - Myślę, że dobrze by pan 

wiedział, że nie ma teraz zajęć. Że studenci mają wolne aż do drugiego stycznia. 

Zakłopotany, lekko kiwnął głową. 

- Proszę mi pomóc - nie dawał za wygraną. - Tak czy inaczej, ja po prostu muszę ją odnaleźć. 

Kobieta nasunęła okulary. Zerknęła na monitor komputera. 

- Roksana Milewska, tak? - odezwała się, nie odrywając wzroku od monitora. 

- Zgadza się - przytaknął. 

Przebiegła palcami po klawiaturze. Przejrzała jakieś pliki, dokumenty. Następnie usłyszał 

dźwięk drukarki. Po chwili podała mu świeżo wydrukowaną kartkę i ponownie opuściła okulary na 

czubek nosa. Spojrzała mu w twarz. Znad okularów.  Jej spojrzenie niczego nie mówiło. 

- To jest rozkład dnia na drugiego stycznia. Rozkład zajęć jej grupy - wytłumaczyła. - Spis 

wykładów i sali, miejsc, w których się odbywają. 

Zrozumiał, że jeśli będzie miał szczęście, w jednym z tych wydrukowanych miejsc – spotka 

Ksanę. Jeśli tylko nie porzuciła studiów, powinna być obecna przynajmniej na jednym z wykładów. 

Kobieta początkowo nie zamierzała udzielić żadnych informacji, ale ostatecznie zmieniła zdanie. 

Nie wiedział, dlaczego je zmieniła, ale nareszcie miał w garści wymierną informację, trop. Złożył 

kartkę na czworo i schował do wewnętrznej kieszeni kurtki. 

- Dziękuję - powiedział. 

- Proszę nikomu o tym nie mówić - powiedziała kobieta. - Jeżeli jej pan nie znajdzie, to niech 

pan tu nie wraca i więcej o nic mnie nie pyta. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Rozumie pan, 

prawda? 
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Tak, rozumiał. Skinął głową, pożegnał się i wyszedł. 

W drodze powrotnej z uczelni postanowił znowu zajrzeć do domu Ksany. Mieszkanie w 

dalszym ciągu było puste, ciche. Wiedział, że Ksany nie ma. Powoli zaczynało to do niego docierać 

– w sposób dosadny, niezaprzeczalny. Zrozumiał, że wyjechała. Wyjechała, umarła? Po prostu 

zniknęła. Nie miał pojęcia, w jakich okolicznościach do tego doszło. Nie miał pojęcia, co dokładnie 

o tym zadecydowało, dlaczego zniknęła. Nie wiedział, co mu umknęło, co przeoczył. Ale wiedział, 

że jej mieszkanie było puste. Że zniknęła zaraz po ich ostatnim spotkaniu. Bezpośrednio po 

wieczorze, kiedy kochali się na jego sofie. Kiedy zaprosił ją na świąteczny obiad do swojej siostry. 

Kiedy naga stanęła w zimowym oknie. Nazajutrz od tych zdarzeń – zniknęła. Teraz był dwudziesty 

ósmy grudnia. Krzysztof stał pod drzwiami do jej pustego mieszkania. Wiedział, że nie ma po co tu 

stać. Naraz przypomniał mu się cytat z klasycznego westernu. Prawdopodobnie z Johnem 

Waynem, chociaż nie był tego pewien. Kilku kowbojów stoi na pustkowiu, słychać brzęczenie 

muchy, z nieba leje się żar. Cichy, zakurzony, słoneczny, kowbojski pejzaż. Raptem jeden z 

kowbojów odzywa się: „Mam coś do załatwienia za rzeką”. Odwraca się i idzie swoim 

charakterystycznym, kowbojskim krokiem w stronę zachodzącego słońca. Widać zacieniony 

kontur, plamę sylwetki w kowbojskim kapeluszu. Z kowbojskiego pasa, po obu stronach bioder, 

zwisają kabury z coltami. Widać sylwetkę kowboja na tle oranżowej tarczy słońca. Oddala się, 

ponieważ ma coś do załatwienia za rzeką. Z jakiegoś powodu Krzysztofowi przypomniało się to 

sformułowanie. Poczuł się jak w starym westernie. Pomyślał, że musi już iść. Musi odejść od jej 

drzwi, ponieważ ma coś do załatwienia za rzeką. 

Rzeczywiście, odszedł stamtąd. Nie miał po co dłużej tam stać. Miał coś do załatwienia – 

daleko stąd, niby za rzeką. 
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Rozdział IX – Kiedy rozum śpi, budzą się demony 

Można powiedzieć, że sylwester Krzysztofa rozpoczął się już dwudziestego ósmego grudnia. 

Miał ładnie zaopatrzony barek. Wcześniej zakupił wszak rozmaite trunki z myślą o Ksanie – o 

świątecznym czasie z nią. Tego dnia najpierw był na rozmowie w dziekanacie, następnie trochę 

stał pod jej drzwiami. Miał poszukać Ksany na uczelni dopiero drugiego stycznia. Do tego czasu nie 

mógł nic więcej uczynić. Nie mógł do niej zadzwonić, nie mógł dłużej stać pod jej drzwiami. 

Wiedział już, że nie odbierze, że nie otworzy, że jej dom jest pusty. Musiał spokojnie poczekać. 

Poczekać do końca starego roku. Tego dnia, kiedy wrócił do domu, zaczął więc świętować. Chociaż 

świętowanie nie jest w tym przypadku stosownym słowem. Nie miał czego świętować. Został sam 

na zimnym, betonowym peronie. Pomyślał jednak, że zbliża się sylwester i że musi jakkolwiek 

przeżyć, dotrwać do końca roku. Musi spokojnie przeczekać ten czas. Uczciwiej byłoby powiedzieć, 

że po prostu zaczął pić. Zaczął pić. Tak spędził ówczesnego sylwestra. Wmawiał sobie, że świętuje. 
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To był jego pretekst, aby mógł napić się, jak jeszcze nigdy. W końcu niezależnie od poczucia winy, 

które nie chciało go opuścić, coś należało mu się od życia. Mógł upić się do nieprzytomności. W 

końcu zbliżał się sylwester, a on nie mógł nic zrobić. Nie miał dokąd się udać, nie mógł niczego 

przyspieszyć. Rzeka, za którą miał coś do załatwienia, była daleko – nie wiedział, jak bardzo. 

Położył się na sofie i zaczął pić na umór. Z ładnie zaopatrzonego barku wybrał whisky. Został 

wierny starej, dobrej whisky. Pijąc, spróbował pozbierać fakty. Ułożyć namacalne tropy w jeden 

logiczny ciąg. 

Ujrzał niezwykłą dziewczynę i od tej chwili realna rzeczywistość wokół zaczęła się 

modyfikować. Niezwykła dziewczyna otworzyła w nim ukryte drzwi. Powiedziała, że już w 

przeszłości się tak zdarzało. Że wiele razy otworzyła w kimś ukryte drzwi, ale nigdy samym 

obrazem. Innymi słowy, niezwykła dziewczyna posiadała realną moc oddziaływania na 

rzeczywistość. Ale na nikogo innego nie wpłynęła samym swoim widokiem. Tymczasem Krzysztof 

na nią spojrzał i wewnętrzne drzwi odskoczyły same. We wszystkich innych sytuacjach niezwykła 

dziewczyna musiała dużo rozmawiać. Sama jej obecność nigdy dotąd nie wystarczyła, aby 

czyjakolwiek zewnętrzna rzeczywistość mogła zostać zmodyfikowana. Co to mogło oznaczać? 

To mogło oznaczać, że niezwykła dziewczyna zlękła się swojej mocy. Ich relacja pogłębiała się 

w obiektywnie prędkim tempie. Dosyć szybko oboje przestali wymieniać się słowami. Rozmawiali 

ze sobą bardzo mało. Pomimo tego, zażyłość – narastała. Istniała więc możliwość, że niezwykła 

dziewczyna zaczęła obawiać się skali tej relacji. Z jakiegoś powodu ona nie chciała posiadać 

decyzyjnego wpływu na zewnętrzną rzeczywistość. W tym przypadku – na rzeczywistość 

Krzysztofa; na niego. Musiała zauważyć, że on zmienia się pod jej wpływem. Że coś w jego środku 

się kruszyło. I nie chciała być za to odpowiedzialna. Dlatego musiała odejść. 

Ale przecież ona nie odeszła, tylko zniknęła. Czegoś brakowało w tej układance. Coś przeoczył. 

Nie umiał tego przywołać, uchwycić... 

W każdym razie uświadomił sobie, że niezwykła dziewczyna – naprawdę rozpłynęła się we 

mgle. Rozpuściła jak cukier. Nie wiedział, dlaczego dokładnie zniknęła, ani gdzie się znajdowała, 

ale był przeświadczony, że ona żyje. Nie przydarzył jej się żaden wypadek. Nikt jej nie skrzywdził. 

Nikt na niej niczego nie wymógł. Po prostu zniknęła. Coś ją do tego skłoniło, doprowadziło, lecz 

zniknęła – samoistnie. Nikt za tym nie stał. Nikt nie był w to zamieszany. Po prostu zniknęła. A on 

musiał jej poszukać. To było jego zadanie. Sprawa, którą miał do załatwienia daleko stąd, za rzeką. 

Pił i zastanawiał się nad tym. Dysponował jedynie niesamowicie okrojoną liczbą danych. Z 
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racjonalnego, obiektywnego punktu widzenia – nie miał podstaw, żeby ją odnaleźć. Jeżeli w dniu 

drugiego stycznia Ksana nie pojawi się na uczelni, jeżeli porzuciła studia identycznie jak swój 

telefon i jak mieszkanie, to nie odnajdzie jej.  

Nagle przypomniał sobie sen, który miał po pierwszym fizycznym zbliżeniu z niezwykłą 

dziewczyną. Śnił, że nie może ruszyć się z miejsca. Leżał na mokrym, zimnym, nieprzyjemnym 

mchu w lesie i nie mógł wstać. Pojawiła się kobieta bez twarzy. Zaczęła się z nim kochać, władała 

nad nim. Nie mógł jej odtrącić, musiał się jej poddać. Władała nad nim, ale jednocześnie miał 

wrażenie, że ona wcale nie chce nad nim władać. Spali ze sobą w zimnym, nieprzyjemnym lesie i 

ona nie miała twarzy. Musieli ze sobą spać: to było nieuchronne. Ale ani on, ani ona – w 

rzeczywistości tego nie pragnęli. 

Już porządnie szumiało mu w głowie, kiedy nagle powiązał dawny sen z aktualną sytuacją. 

Niezwykła dziewczyna była świadoma, jak wielki, niezaprzeczalny wpływ potrafi wywrzeć na 

zewnętrzną rzeczywistość. Zaczęła rozumieć, że mocno wpływa na Krzysztofa, że góruje nad nim, 

sprawuje władzę. Podczas gdy ona tego nie chciała. I dlatego musiała zniknąć. 

Wcześniej związała się z nim, ponieważ to było nieuchronne. Musieli ze sobą spać, musieli się 

kochać. Potrzebowali się wzajemnie. Ale ona nie chciała być sprawczynią tej miłości. Nie chciała 

sprawować nad nim władzy. Nie chciała niczego kontrolować. Dlatego zniknęła. 

Jednak czegoś wciąż brakowało. Nadal nie znajdował jakiegoś szczegółu. Coś umknęło mu 

przed otwartymi oczami. 

Jego rozum zaczął usypiać. Przeciwstawnie do rozumu – coś w jego wnętrzu zaczęło się budzić, 

dobywać z cienia. Był sam – leżał samotnie na sofie i pił whisky. Ale poczuł się tak, jakby ktoś z 

nim był. Coś uniosło głowę, coś łypnęło na niego – tkwiące, skulone w ciemnym kącie pokoju. Coś 

go otoczyło? Przywarło do niego? Coś mu towarzyszyło, siedziało tu z nim. Coś... Ktoś? Kto to był? 

To nie był nikt realny. Realnie patrząc, nikogo z nim nie było. W samotności pił whisky. A 

jednak nie mógł oprzeć się wrażeniu, że ktoś z nim przebywa. 

Kiedy rozum zasnął, obudziły się demony. Jak w tytule grafiki Francisca Goi: mężczyzna zasnął, 

wsparty na biurku, a nad jego głową poczęły krążyć skrzydlate stwory. Chyba ptaki – może sowy… 

Raptowna myśl o sowie – powiodła ku Krzysztofowi kolejną abstrakcyjną myśl. Przypomniał 

sobie o kruku. Atrybut czarownicy. Mądry, magiczny, niezwykły ptak… 

Tamtego dnia, kiedy siedział z Ksaną nad brzegiem stawu, dziewczyna skojarzyła mu się z 

krukiem. Ciekawe dlaczego? 
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Posługiwała się dziwną mową. Ta mowa prowadziła go dokądś, porywała, przenosiła. Mowa 

niezwykłej dziewczyny wsysała go w siebie. Jak cała dziewczyna. Jak jej intensywne, skupione 

oczy. Bezbrzeżne, pochłaniające, ciemne. 

Mowa niezwykłej dziewczyny była analogiczna do spojrzenia, do jej szczególnego sposobu 

bycia. Ta mowa brzmiała jak dziwny kod. Jak stare echo. To była mowa kruka. Niezwykła 

dziewczyna była krukiem… 

I nierealny, skulony byt, który łypał na niego z kąta – był krukiem. Bo „kiedy rozum śpi, budzą 

się demony”… 

Skończył pić trzydziestego pierwszego grudnia, tuż po północy. Nie trzeba opowiadać, jak czuł 

się później. Mówiąc krótko: gdyby drugi stycznia nie był dniem jedynej szansy, nie ruszyłby się z 

domu. No ale musiał się ruszyć, nie było rady. Dlatego, że całym sobą pragnął odnaleźć niezwykłą 

dziewczynę. 

Zgodnie z harmonogramem zajęć, pierwszy wykład rozpoczynał się o godzinie ósmej 

trzydzieści, a kończył o dziesiątej trzydzieści. O ósmej dwadzieścia stanął na dziedzińcu. Przed 

budynkiem, w jakim mieściła się aula. Było minus trzynaście i padał drobny śnieg. Przestępował z 

nogi na nogę i odmuchiwał ręce ciepłym, wilgotnym powietrzem. Zapomniał rękawic. Stojąc tak, 

obserwował grupki studentów wchodzące do budynku. Wypatrywał Ksany. Żołądek podchodził 

mu do gardła – kilkudniowy sylwester jeszcze dawał się we znaki. Ksany – nie było. 

Postanowił stać na dziedzińcu do końca wykładu. Ksana mogła się spóźniać. Mogła pojawić się 

w każdej chwili. Zważywszy, że zmieniła adres. Porzuciła swoje mieszkanie i teraz przebywała gdzie 

indziej. Może miała znaczną drogę do pokonania? Może jeszcze nie przywykła do nowego adresu? 

Czekał. Nie przychodziła. 

Pod koniec wykładu ustawił się bliżej drzwi do budynku, oczekując wychodzących studentów. 

Nie wiedział, kogo z nich zaczepić, o co zapytać. Wbił ręce w kieszenie i skulił głowę między 

ramionami. Marzł. Czuł się beznadziejnie. Stracił swoje zwykłe, przeciętne życie. Żołądek 

podchodził mu do gardła. Nawet nie pamiętał, czy się ogolił. Jak on wyglądał? Jak dziennikarz? Na 

pewno nie. Jak strach na wróble? Stracił nad sobą kontrolę. Nad niczym nie miał kontroli. Czekał. 

Nie miał pojęcia, na kogo czeka, co powie. 

Przepuścił w drzwiach kilka grupek studentów. Nie ruszył się, nie odezwał. Nagle, w kolejnej z 

wychodzących grupek szczęśliwie rozpoznał czyjąś twarz. Coś go tknęło. To był impuls. Gdzieś już 

widział tę twarz, tę dziewczynę. Pobiegł za nią. 
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- Halo! - zaczepił. - Halo! Chwileczkę! 

Szła w towarzystwie trzech koleżanek i jednego kolegi. Wszyscy się zatrzymali. Odwrócili się i 

spojrzeli w jego stronę. Przypomniał sobie. To była filmowa Amelia. Drobna, śliczna, porcelanowa 

brunetka. To z nią przyszła Ksana do baru Robsona tamtego wieczora, kiedy widział ją po raz 

pierwszy. Teraz Amelia miała na sobie gruby płaszcz, a włosy schowała pod puchatą czapką. Ale i 

tak ją rozpoznał. Zogniskował na niej wzrok. Zrozumiała, że woła właśnie ją. Wyglądało, że 

dziewczyna czegoś się domyśla. Ona także go rozpoznała? Nie wiedział. Machnęła ręką na 

przyjaciół. 

- Idźcie sami - powiedziała im - złapię was później. 

Poszli. Krzysztof zbliżył się do niej. Spojrzała mu w oczy. Nie musiał się tłumaczyć, 

przedstawiać. Zrozumiał to, kiedy spojrzała mu w oczy. Ona o czymś wiedziała. Rozumiała, kim on 

jest. 

- Krzysztof, prawda? - odezwała się. 

Nie poruszył się. Zamarł. 

- Gdzie ona jest? - spytał. - Co się stało? 

Amelia pokręciła głową. 

- Odeszła - stwierdziła krótko, bezbarwnie. 

- Odeszła ze studiów? 

- Tak. 

- Dlaczego? 

- Myślę, że wiesz, dlaczego - odpowiedziała. 

Ale on nie wiedział, dlaczego. Nie umiał powiązać faktów. Dlatego, że dysponował zbyt małą 

ilością danych. 

- Dokąd odeszła? 

Znów pokręciła głową. 

- Po prostu jej nie ma - odparła. 

- Ale żyje, prawda? - chciał się upewnić. - Nic złego jej się nie stało? 

- Żyje - odparła - ale ty możesz myśleć o niej, co chcesz - dodała. - Możesz wyobrażać sobie, że 
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nie żyje. To zależy tylko od ciebie. 

Miał mętlik w głowie. Zastanowił się pobieżnie, węzłowato. 

- Przekazujesz mi w tej chwili jakąś wiadomość, prawda? - podchwycił. - To Ksana chciała, 

żebyś powiedziała mi to, co właśnie mówisz? 

- Tak - przyznała. 

- Ale to nie wystarczy - zaprotestował. - Potrzebuję więcej szczegółów. Potrzebuję, żebyś mi 

opisała, wyjaśniła szczegóły. 

- Ale ja nie znam żadnych szczegółów - odparła. 

Znowu się zastanowił. 

- Czy ty przyjaźnisz się z Ksaną? - zadał pytanie. - Czy Ksana opowiadała ci o mnie? 

Wiedział, że tak. W przeciwnym razie, skąd Amelia znałaby jego imię? Skąd domyśliłaby się, że 

on szuka Ksany? Musiała znać go z opowieści. Amelia roześmiała się niby wesoło. 

- Czy mi opowiadała? - podjęła. - Znasz ją przecież. Wiele można powiedzieć o Ksanie. Ale na 

pewno nie to, że umie opowiadać. Oryginał z niej, sam wiesz najlepiej. Jest  inteligentna i ma 

sporą wiedzę, ale nie mówi, nie opowiada. Słyszałeś, jak ona mówi? 

W milczeniu skinął głową, choć nie rozumiał, do czego dziewczyna zmierza. 

- Lubiłam ją - ciągnęła. - Naprawdę ją lubiłam. Wiem to i owo. Dlatego, że ona także mnie 

lubiła. Wiem, jak masz na imię i wiem, że się spotykaliście. Powiedziała, że najprawdopodobniej 

będziesz jej szukał. Prosiła, żebym ci przekazała, że ona żyje. I że możesz sobie wyobrażać, co ci się 

podoba. Jakby nie żyła. 

- Ale ja nie chcę sobie niczego wyobrażać - sprzeciwił się. - Ja muszę się dowiedzieć, dokąd ona 

odeszła. 

- Po prostu odeszła - Amelia wzruszyła ramionami. 

Odwróciła się i potruchtała przed siebie. To wszystko. Nie mógł w to uwierzyć. Krzyknął za nią. 

Nie odwróciła się. Rzucił się biegiem – w ślad za dziewczyną. Wołał. Wrzeszczał. Ona była jego 

jedyną – pierwszą i zarazem ostatnią, wymierną szansą. Biegł więc za nią, wrzeszcząc, pełny 

rozpaczy i jednocześnie determinacji. Dogonił ją i chwycił za rękaw, chcąc za wszelką cenę 

zatrzymać, porozmawiać, pozyskać informacje. Nie mógł pozwolić, by odprawiła go z kwitkiem. 

Dziewczyna się przestraszyła, wyszarpnęła rękaw i straciła równowagę. Przewróciła się boleśnie na 
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śliskim śniegu. Przewracając, ugryzła się w język – do krwi. Chwycił ją pod ręce, podniósł i przez 

chwilę podtrzymywał za ramię, chcąc upewnić się, że odzyskała równowagę. Przeprosił ją i zaczął 

błagać, by nie odchodziła, by poświęciła mu jeszcze trochę czasu. Rozpłakała się i z całej siły 

wyrwała ramię. Zatrzymali się obok nich jacyś przechodnie. Poczuł się, jakby napadł na 

dziewczynę, jakby ją do czegoś zmuszał. I rzeczywiście – chciał ją do czegoś zmusić, chciał dostać 

od niej to, po co przyszedł. Jednak nie chciał być postrzegany jako złoczyńca, napastnik. Zawahał 

się, jak postąpić, chyba uniósł ręce – wyglądał jak przestępca. Dziewczyna skorzystała z jego 

wahania i – bez słowa – pobiegła. Nie mógł jej gonić po raz drugi. Nie chciał dać temu wiary, 

poddać się, ale trop naprawdę się uciął. Wrócił do domu zziębnięty, wyczerpany i, co najgorsze – 

wrócił z pustymi rękami. 

Powinien się opamiętać i posklejać swoje życie. Powinien sobie odpuścić, wyzbyć się poczucia 

winy i poszukać zdrowego rozsądku. Powinien wrócić do siebie – do siebie prawdziwego, którego 

znał kiedyś. Zająć się sobą, swoim zwykłym, marnym, przeciętnym życiem. Powinien zająć się tym, 

co dotychczas wychodziło mu najlepiej: szycie patchworkowej narzuty z porozrzucanych 

kolorowych łatek. Dziennikarstwo, pisanie, praca. Mały, porządny kubek. Ale nie umiał. Nie 

potrafił przyjść do siebie. Znowu napił się whisky. Lecz po raz pierwszy w życiu nie uczynił tego dla 

relaksu. Jego intencje i pragnienia picia przestały być zwyczajne, w pewnym sensie – czyste. 

Teraz pił, ponieważ w gruncie rzeczy nie tyle nie umiał, co nie chciał wrócić do swojego 

zwykłego, przeciętnego życia. Jednak w tamtej chwili nie był tego świadomy. Uważał, że ma rację 

– pijąc. Pił z wściekłości, z gniewu wobec całego zewnętrznego świata. Był rozgniewany, wściekły i 

pił tak, jak gdyby usiłował samemu sobie przybić piątkę. Jak gdyby usiłował się pocieszyć, 

pogratulować sobie własnej rozpaczy i wściekłości. 

Pił, jak gdyby wznosił święty, ze wszech stron usprawiedliwiony, a jednocześnie ponury toast. 

Toast na cześć samego siebie, swoich rozterek i gorączki myśli. Ponury toast, umieszczający go na 

wyżynach osobistego dramatu, który to dramat zarazem rzucał cień przesycony pogardą na cały 

zewnętrzny świat. 

Pijąc, analizował wszystko, co przekazała mu Amelia. 

Ksana odeszła. Żyje, ale mógł wyobrażać sobie, że umarła. Co to znaczy? 

Pił. 

Coś umknęło mu przed otwartymi oczami. 

Mógł sobie wyobrażać, co mu się podoba. Co to znaczy? 
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To znaczy, że mógł wybrać, w co uwierzyć. Wybór należał do niego. Musiał nauczyć się 

wybierać. 

Wszystkie tropy się ucięły. Nie znał więcej danych. Niczego nie wiedział o niczym. Znalazł się w 

punkcie zero. Teraz miał przed sobą nieograniczoną ilość ścieżek. Mógł pójść, którędy mu się 

spodoba. Co to znaczyło? 

Że musi poszukać nowego tropu. Musi się dokądś udać. W coś się zagłębić. I musi udać się 

sam. Nikt mu nie pomoże. Dlatego, że świat jest okrutny. Dlatego on sam musi określić, co jest dla 

niego dobre, a co złe. 

Coś mu umknęło. Coś przeoczył. Chociaż miał otwarte oczy. Co to było? Kiedy? 

Pił z zamkniętymi oczami. Przypominał sobie wszystko, co było dla niego do przypomnienia. 

Analizował szczegół po szczególe. Ale wcale nie był racjonalny. Jego umysł zasnął. I obudziły się 

demony. 

Przypomniał sobie noc, kiedy Ksana obudziła się spocona, kiedy przyniósł jej szklankę wody. 

Powiedziała wtedy, że ktoś ją śledzi, że ktoś nie daje jej spokoju. Ładna kobieta, miła z wyglądu. 

Kobieta o ognistych włosach. Jego dziewczyna z piegami. 

Po pierwszym fizycznym zbliżeniu z Ksaną, nie widział jej przez miesiąc. Wtedy ktoś do niego 

zadzwonił. Numer zastrzeżony. Myślał, że to Ksana. Odebrał. Nikt się nie odezwał. Ale to nie była 

Ksana. To był ktoś inny. 

Robson powiedział, że do baru zaczęła przychodzić ładna, ruda kobieta. W godzinę, półtorej 

wypijała drinka, a potem szła w swoją stronę. Jego dziewczyna z piegami. 

Raptem niezwykła dziewczyna zniknęła. Amelia powiedziała, że odeszła. Ale ona nie odeszła, 

tylko zniknęła. Ciekawe dlaczego? 

Dlatego, że ktoś ją prześladował. Ktoś kroczył jej śladem, nie dawał spokoju. To dla niezwykłej 

dziewczyny Krzysztof zostawił swoją dziewczynę z piegami. „Poznałam ją w tym samym czasie, co 

ciebie - powiedziała niezwykła dziewczyna. - Jest ładna, miła z wyglądu, ale chce wyrządzić mi 

krzywdę”. 

Mówiła o jego dziewczynie z piegami. To nie był zwykły, koszmarny sen. To była prawda. Jego 

dziewczyna z piegami śledziła Ksanę. 

Zaczęła przychodzić do baru Robsona. 

Kluczyła tropem niezwykłej dziewczyny. 
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Zadzwoniła do Krzysztofa z numeru zastrzeżonego. Nie odezwała się nawet słowem. 

Potem niezwykła dziewczyna zniknęła. 

W pijanym umyśle połączył fakty. Uśmiechnął się do swoich myśli. Odkrył nowy trop. Narastał 

w nim wyraz zrozumienia. To nieprawda, że niezwykła dziewczyna zniknęła – tak po prostu. A 

jednak coś jej się przytrafiło. A jednak ktoś za tym stał, był w to zamieszany. To była jego 

dziewczyna z piegami. Nie do wiary. To właśnie był szczegół, który umknął mu przed oczami. 

Nie zaczekał, aż wytrzeźwieje. Złapał za komórkę, wybrał numer dziewczyny z piegami. 

Postarał się uspokoić tembr. Powiedział, że chce się spotkać. Zgodziła się bez pytania o powód. 

Umówili się jeszcze tego samego wieczoru. Whisky opuszczała go powoli, niechętnie. Ale nie mógł 

niczego odłożyć. Spieszył się, chociaż dobrze wiedział, że niczego nie może przyspieszyć. 

Spotkali się w małej kawiarni w śródmieściu. Dziewczyna wyglądała promiennie. Nie 

wiedziała, po co chciał ją zobaczyć. Nie domyślała się. Miała nadzieję, że tęskni. Że chce do niej 

wrócić. Zamówili po kawie i ciastku. Nie miał ochoty na słodycze. Zdecydował się na ciastko dla 

niepoznaki. Zamierzał wyjaśnić, po co przyszedł, krok po kroku. Nie chciał zdradzać swym 

zachowaniem, że się spieszy. Chciał zachować się zwyczajnie – jak wymagała tego okoliczność, 

miejsce, w którym się spotkali. 

- Po co przychodzisz do tego baru? - spytał. 

Zmarszczyła brwi. Poruszyła głową. Udała, że nie wie, o co zapytał. 

- Wiem, że przychodzisz na drinka do mojego baru - powiedział. - Po co? Czego szukasz w 

moim barze? 

Oblała się rumieńcem i odłożyła ciastko na skraj talerzyka. Spuściła oczy. Po chwili spojrzała 

mu w twarz. 

- Myślałam, że cię spotkam - rzekła cicho, zmieszana. - Raz przez przypadek widziałam, że 

wchodzisz do tego baru. Akurat byłam w tej dzielnicy. Zauważyłam cię i wiedziałam, że lubisz ten 

bar. Zaczęłam do niego wpadać. Specjalnie tego nie planowałam. Liczyłam, że spotkamy się przez 

przypadek. Nie wierzyłam, że jeszcze do mnie zadzwonisz. Tak, jak zadzwoniłeś dzisiaj. 

- Ty też do mnie dzwoniłaś, pamiętasz? - powiedział. - Z numeru zastrzeżonego. Nie odezwałaś 

się słowem. Nic nie powiedziałaś. 

Znowu oblała się rumieńcem. Spuściła oczy i nie odpowiedziała. Oparła małe dłonie o krawędź 

stolika. Nie patrzyła na niego. 
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- Po co dzwoniłaś? Dlaczego nic nie powiedziałaś? 

Milczała. 

- Czego ty chcesz ode mnie? - spytał. 

Milczała. 

- Widziałaś mnie z nową dziewczyną, prawda? - podjął. - Śledziłaś ją? Śledziłaś mnie i ją? 

Chciałaś, żebyśmy się rozstali, żeby ona zniknęła? 

- Nie wiem, o czym mówisz - szepnęła, nie unosząc wzroku. 

Poczuł, że narasta w nim wściekłość. 

- Usiłujesz wszystkiemu zaprzeczyć, ale wiem, że ją widziałaś - syknął przez zęby. - Widziałaś ją, 

prawda? Przeszkadzała ci? Chciałaś, żeby przytrafiło jej się coś złego? Czaiłaś się za rogiem? 

Wypatrywałaś nas w naszym barze? Szukałaś wiatru w polu, czy zwady? Czego szukałaś? Głupiej 

okazji? Chciałaś wyrządzić komuś coś złego? Czyhałaś na czyjeś życie? Prześladowałaś moją 

dziewczynę? 

Podniosła na niego oczy pełne łez. Pokręciła głową. 

- Widziałam ją kilka razy, przyznaję. Chciałam, żeby wam się nie udało. Żeby zniknęła - 

szepnęła. - Tak jak kilka razy byłam w twoim barze na drinku, tak i ją widziałam kilka razy. Ale nie 

czyhałam na was, na nikogo. Nie wiem, o czym mówisz. Myślałam, że chcesz porozmawiać. Że coś 

zrozumiałeś. Ale ja nie wiem, o czym mówisz. Zadzwoniłam, bo chciałam usłyszeć twój głos. Nie 

odważyłam się zadzwonić ze swojego numeru. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Ale nie chciałam 

nic złego... 

Schwytał ją za nadgarstek i przyciągnął do siebie przez stół. Przewrócił filiżankę z kawą i 

cukierniczkę. Na stole zrobił się bałagan. Był wściekły. Z bliska patrzył w przyjemną twarz otoczoną 

rudymi lokami. Teraz – nienawidził tej twarzy, był wściekły. 

- Chciałaś wyrządzić jej krzywdę? Zranić ją? - wycedził przez zęby. 

- Oszalałeś - załkała cichutko. - Postradałeś rozum, słowo daję. 

- Co jej zrobiłaś? Dlaczego ona zniknęła? - warknął. 

- Nic nie zrobiłam. Nie wiem, co się stało - załkała. - Puść, to boli... 

Puścił. Cisnął jej nadgarstek z obrzydzeniem. Chwyciła się za przegub i przytrzymała mocno. 

Otarła łzy papierową serwetką. Chlipała. Była zrozpaczona. Nie wierzył jej za grosz. Poderwał się 
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na równe nogi. Pchnął krzesło. Uderzyło o brzeg stolika i naczynia zadźwięczały złowieszczo. 

Wyszedł na mróz w rozpiętej kurtce. Wlókł się do domu, chcąc ostygnąć. Ale nie mógł ostygnąć. 

Cały on – wrzał. Był wściekły. 

Położył się do łóżka z butelką whisky. Skulił się na sofie, popijając alkohol prosto z butelki.   

Nie pracował. Nie odwiedzał Robsona. Nie kontaktował się z siostrą. Nie rozmawiał z żoną. Z 

byłą żoną. Można powiedzieć, że ziemia się pod nim zapadła. Nic nie wiedział o niczym. Pił. Nikt 

nie mógł go pocieszyć. 

Pił – na przemian nienawidząc świata i gardząc światem. Im dłużej i więcej pił – tym nienawiść 

przygasała na rzecz głębokiej, wypełniającej cały organizm pogardy, a wręcz odrazy do 

rzeczywistości. I do szalonych zasad, wedle jakich funkcjonuje świat. 

Pił. Czasami rozmawiał z krukiem, który łypał na niego z kąta pokoju. 

- Gdzie ona jest? - w pijackim amoku, poprzez łzy pomieszane z wściekłością pytał się kruka. 

- Nie ma jej - odpowiadał kruk. - Odeszła. Przecież wiesz. 

- Dokąd odeszła? Co się z nią stało? 

- Możesz wyobrażać sobie, co chcesz - odpowiadał kruk. - Na tym to polega. 

- Nie mogę przestać jej szukać - rozpaczał. - Niczego poza nią nie widzę. Nie mogę o niej 

zapomnieć. 

- Przecież nie musisz o niej zapominać - odpowiadał kruk. - Możesz myśleć, co ci się podoba. 

Pił. Czasami rozmawiał z krukiem, a czasami śnił. 

Spacerował po mokrym, zimnym lesie. Nie miał ochoty po nim spacerować. Ale zdaje się, że 

nie miał wyboru. Że musiał tam być. 

To dziwne – myślał – przecież rzadko kiedy cokolwiek mi się śni. 

Tymczasem, kiedy rozum zasnął, obudziły się demony. W pewnym sensie stał się zupełnie 

nowym człowiekiem. Teraz – był taki. Śnił. 

Spacerował po mokrym, nieprzyjemnym lesie. Nagle spotkał Amelię. Wyrosła tuż przed jego 

oczyma. Pojawiła się znikąd. 

- Przyjaźnisz się z nią? - zapytał. - Opowiadała ci o mnie? 

Roześmiała się. To był irytujący, brzęczący śmiech. Zupełnie inny, niż w rzeczywistości. Ale – co 



154 

 

to jest: rzeczywistość? Co na tym świecie jest realne? Przestał zauważać różnicę. Jeśli kiedykolwiek 

ją zauważał. Przecież dla niego wszystko i zawsze było względne. 

- Sam wiesz najlepiej - odpowiedziała Amelia. - Ma sporą wiedzę, ale nie umie niczego 

porządnie opowiedzieć. Samemu trzeba się domyślać. Słyszałeś, jak ona mówi? 

- Ale ja nie chcę się domyślać - powiedział. - Chcę wiedzieć, co się stało. Dokąd ona odeszła. 

- Sam wiesz najlepiej - odpowiedziała Amelia. - Przecież ona nie odeszła, tylko zniknęła. 

Innym razem śnił, że kocha się z niezwykłą dziewczyną na swojej sofie. Dziewczyna siedzi mu 

na kolanach, tyłem do niego, i wpatrują się w śnieżne fraktale tańczące za oknem. Jest tak, jak w 

rzeczywistości, kiedy po raz ostatni z nią spał. Kochają się i patrzą w okno balkonowe. Za oknem 

jest zimowy, pogański taniec. Mróz, śnieg i światło miejskich latarni. Nagle odpycha dziewczynę 

od siebie. Delikatnie, nie chcąc sprawić jej bólu, ale stanowczo. Chce, żeby sobie poszła. 

- Przecież ja nie mogę odejść - mówi dziewczyna. - Myślisz, że nie chcę? Myślisz, że chcę tu 

zostać? 

- Powinnaś zostać - odpowiada. - Czy widok za oknem niczego ci nie przypomina? Nie 

pamiętasz, że już tu byłaś? A później zgubiłaś drogę? 

Dziewczyna spogląda w okno. 

- Rzeczywiście, mogłam tu być - przytakuje. - Ale jakie to ma znaczenie? - zastanawia się. - 

Przecież to już było. Wszystko wydarzało się już wiele razy. A potem znowu się wydarzy. Niczego 

nie można poradzić. Myślisz, że chcę, żeby tak było? Żeby wszystko działo się od nowa, wciąż tak 

samo? - dodaje. 

Pił… 

Kilka razy pojechał do dziewczyny z piegami. Za każdym razem był pijany, zrozpaczony, w 

kiepskim stanie – oględnie mówiąc. Za każdym razem przyjemna dziewczyna z piegami płakała. 

Za pierwszym razem pojawił się u niej późnym wieczorem i pięściami bił w drzwi. Otworzyła. 

Próbowała przemówić mu do rozumu. Płakała. Krzyczał. Wyzywał ją. Pytał, co wyrządziła 

niezwykłej dziewczynie. Czy zmusiła ją do wyjazdu? Czy zadała jej fizyczną krzywdę? Na klatkę 

wyszedł sąsiad. Chciał wiedzieć, czy dziewczyna z piegami ma kłopoty. Starała się ukryć łzy i 

zaprzeczyła. Próbowała zaprosić Krzysztofa do środka. „Wszystko w porządku” – przekonywała 

sąsiada. Usiłowała namówić Krzysztofa na kawę. Uciekł... Nachodził ją kilkakrotnie – z podobnym 

scenariuszem. 
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Ostatnim razem – chwycił ją za szyję i ścisnął. Przestraszył się własnego uścisku. Puścił 

dziewczynę, odepchnął z całej siły. Uderzyła głową o futrynę i rozcięła łuk brwiowy. Szlochając, 

powiedziała, że wezwie policję. Że załatwi mu zakaz zbliżania się do niej. W tamtej chwili było mu 

to obojętne, nie bał się policji. Przeraził się jedynie swojej siły. Tego, do czego najwyraźniej jest 

zdolny. Wycofał się bez słowa. Wybiegł z bloku jak wariat. Stracił nad sobą kontrolę. Świat się 

rozleciał. Znalazł się w nowej, równoległej rzeczywistości. I teraz – był taki. Pijany i pełny pogardy 

– wobec każdego, za wyjątkiem tylko samego siebie. 

Pił. I nagle – przestał... 

Nie wiedział, dlaczego. Po prostu przestał. Jak niezwykła dziewczyna zniknęła – tak i on 

przestał pić: nagle, bez uprzedzenia, bez jasnego powodu. Dotarło do niego, że bezpodstawnie 

oskarżył dziewczynę z piegami. Nie uczyniła nic złego. Jak mógł pomyśleć, że targnęła się na 

niezwykłą dziewczynę? Że zmusiła ją do wyjazdu lub że wyrządziła jej fizyczną krzywdę? 

Widocznie mógł. Ale to nie miało żadnego sensu, żadnego fundamentu. Zatracił zdolność 

racjonalnego myślenia. 

Pił przez trzy miesiące, po czym nagle, bez powodu – przestał… 

A może jednak miał jakiś powód? Tak. Mógł jakiś mieć. 
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Rozdział X – Coś ci przywiozłem 

Był początek kwietnia. Zima się skończyła. Krzysztof oglądał miasto oczami dziecka. Jeszcze 

było ponure, półsenne, ale zima na dobre się skończyła. Wszystko wokół go dziwiło. Dziwił się, że 

żyje. Wydawało mu się, że powinien nie żyć. Bo przecież nie było już jutra. 

Jeszcze nie wrócił do pracy. Jeszcze nie zadzwonił do siostry, do nikogo. Nie wiedział, co robić. 

Przestał pić, ale nie wiedział, co dalej. Chyba nie chciał już pić. Chyba miał jakiś powód, żeby 

przestać. Ale nie mógł sobie przypomnieć, jaki. 

Posprzątał mieszkanie. Ogolił się. Zobaczył, że ma szarą, zapadniętą twarz. Schudł. Stał się 

połową człowieka. Poszedł na zakupy. W żadnej z podjętych czynności nie poznawał siebie. Chciał 

zniknąć. Ale nie mógł. Unosił się na powierzchni życia. Ale nie mógł życia porzucić. Nie wiedział, 



158 

 

jak. Nawet jeśli nie czuł się w środku realnego życia, a na samej śliskiej powierzchni, to jednak 

było realne życie. Nawet jeśli jego życie stało się absurdalne, nie potrafił go zaniechać. 

Próbował przygotowywać proste, ciepłe posiłki, ale nic mu się nie udawało. Przypalał 

najprostsze potrawy, mylił czynności. Zajęcia w kuchni przestały sprawiać mu przyjemność, 

nadawać jego życiu ład. Stały się ciężkie, trudne. Wciąż widział niezwykłą dziewczynę, siedzącą na 

stole w kuchni. Podkradającą oliwki. Z podciągniętą do połowy uda sukienką, beztrosko majtającą 

nogami. Nie mógł się skupić. Była jak kruk, który zawisł nad nim, który łypał na niego z kąta 

pokoju. 

Pamiętał kształt uda, któremu przyglądał się przez parę unoszącą się znad talerza. Myślał – 

stary, co się z tobą dzieje? Przecież nie stało się nic wielkiego. Nie byliście małżeństwem. Znałeś ją 

krótko. Ledwie parę miesięcy. Dwa miesiące? Intensywnie – byłeś z nią zaledwie przez około 

miesiąc... 

Uprzytomnił sobie dosadnie, że niewiele zapamiętał ze swojego małżeństwa. Pamiętał o 

serwisie do włoskiego espresso, o albumach ze zdjęciami, które zabrała żona. Pamiętał o swym 

martwym punkcie. Zachował z byłą żoną pozytywną relację. Pamiętał brzmienie jej głosu, jej 

twarz, wygląd, figurę. Ale nie mógł sobie przypomnieć znaczących szczegółów ze wspólnego życia. 

Jak gdyby całe małżeństwo było snem. A przecież należało do rzeczywistości. Zawierało się w niej 

– i z niej wyrosło. 

Małżeństwo z niego wyparowało. A może nigdy go realnie nie odbierał, nie był w małżeństwie 

obecny, nie trwał? 

Tymczasem krótki etap z niezwykłą dziewczyną wyrył się w jego pamięci. Pamiętał wszystko, 

najdrobniejszy szczegół. Każde słowo, spojrzenie. Szare włosy, zupełnie jak popiół, i dziewczęce 

oblicze bez makijażu. Kształt uda, ciężar ciała, kolor ust. Ciało, które zdawało się być stworzone 

wprost dla niego. 

Dorobił jej klucz, ale go zwróciła. Powiedziała, że nie będzie jej potrzebny. Czyżby wiedziała, co 

się stanie? Że zniknie? 

Mogę zniknąć. Nie boisz się tego? Zapytała go któregoś dnia. 

Rzeczywiście, właśnie tego się bał. Dlaczego? Przecież kiedy zaczął być z nią blisko, ta obawa 

straciła rację bytu. Aż w końcu boleśnie o sobie przypomniała. A jednak niezwykła dziewczyna 

miała rację. A jednak powinien się bać przez cały czas. Przecież mogła zniknąć w każdej chwili. 

Dlaczego pozwolił sobie zapomnieć o tym ryzyku? Dlaczego – na parę słodkich chwil – przestał się 
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bać? Dlaczego, pamiętając tak wiele szczegółów, o tym jednym zapomniał? Dlaczego niezwykła 

dziewczyna zmyliła jego czujność? 

Był początek kwietnia, lecz jego choinka wciąż trwała – ubrana. O ile to, co zostało, można 

nazwać choinką. Suche patyki sterczały, obwite lampkami. Duża część ozdób spadła, kiedy gałązki 

obumarły. Potłukło się trochę bombek. Brokat z bombek oblepił posadzkę. Był szary, spłowiały. 

Rozebrał choinkę do reszty. Sprzątnął patyki i opadnięte igły. Uważnie zmiótł okruchy ozdób. 

Wyrzucił do śmieci. Pod choinką wciąż leżał sweter. Goły, w nic nieopakowany, szary sweter z miłej 

włóczki. Podniósł sweter i starannie otrzepał go z igieł, okruchów bombek i kurzu. Odwrócił 

sweter na drugą stronę i przysunął do niego twarz. To było żałosne. Chociażby z tego względu, że 

Ksana ani razu nie miała go na sobie. Nigdy nawet nie widziała tego swetra. A jednak świadomie 

szukał w tym swetrze zapachu Ksany, chociaż wiedział, że to absurdalne. Mimo wszystko, szukał. 

Dlaczego zniknęła? Co się z nią stało? Nie mógł przestać szukać. Nie umiał. 

Następnego dnia rano poszedł na spacer. Niczego nie planował. Nie wiedział, jak wrócić do 

pracy, od czego zacząć. Była dziewiąta rano, kiedy poszedł pospacerować bez celu. Niebo było 

błękitne, czyste, ale nie dostrzegł w nim piękna. Rzeczywistość wyglądała na przekłamaną. Nic nie 

miało ani urody, ani zapachu, ani smaku. Włóczył się po osiedlu. Kluczył uliczkami swojego 

osiedla. Rozmyślał. Nie miał żadnej kontroli nad własnymi myślami. Myślenie niczego nie 

ułatwiało. 

Chyba sobie przypominam. Nazywa się Roksana Milewska. Miła dziewczyna. Pomogła mi 

pozbierać mandarynki. Powiedziała, że mieszka obok. Przypomniał sobie słowa sąsiadki. Uprzejma 

pani z siwymi włosami. 

Jeśli jej pan nie znajdzie, proszę więcej nie wracać. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Mam 

nadzieję, że pan rozumie. Powiedziała asystentka dziekana. 

Dla takich jak ty, one zawsze są niezwykłe. Dziewczynka z szarymi włosami. Zawsze bardzo 

starannie wybiera sobie słomkę. Dlatego cię ostrzegam. Rzekł Robson. 

Pomyśl, jaką ona musi być kobietą... 

Kiedy dobrze się popatrzy, wtedy można to zauważyć... 

Słowa różnych ludzi mieszały się w jego umyśle i stapiały w jedno. W niekończącą się 

opowieść. Był trzeźwy. Kluczył uliczkami swojego osiedla, na nic nie licząc i niczego nie tropiąc. 

Wiedział, że jest bezradny. Że nie ma na nic wpływu. Na nic. Wszystko było swobodne, względne, 

aż nieomal dryfujące. Powinien się z tym pogodzić. Świat jest względny – myślał, jak się okazało, 
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konsekwentnie. Na świecie nie ma nic radykalnego, jednoznacznego. Znalazł się w świecie 

głodnych duchów2. W zamkniętej pętli czasu, bez początku i bez końca. Niczego nie mógł poradzić. 

Raptem postanowił pójść do jej domu. Po nic. Bez żadnej nadziei. Nie miał w tym żadnego 

interesu – najmniejszej sprawy do załatwienia gdzieś daleko za rzeką. 

Zaśniedziała, metalowa tabliczka z nazwiskiem wyglądała bez zmian. Dzwonek też był ten sam. 

A więc w rzeczywistości nic, całkiem nic się nie zmieniło. Nie dostrzegał w tym logiki. Przycisnął 

guzik dzwonka – lekko, bez namysłu. Wyobrażał sobie, że jej mieszkanie stoi puste. Przecież mógł 

sobie wyobrażać, co zechce. 

Ale drzwi – jednak się otworzyły. Bez żadnego pytania, całkiem na oścież. Stanęła w nich 

młoda kobieta o popielatych włosach. Spojrzała na niego pogodnie, sympatycznie. Musiał się 

odezwać, chociaż ani trochę niczego podobnego nie zakładał. 

- Przepraszam - powiedział. - Kiedyś mieszkała tu pewna dziewczyna. Potem zniknęła bez 

śladu. Nie zamierzałem pani nachodzić. Sądziłem, że mieszkanie stoi puste - powiedział szczerze. 

To powiedziawszy, odwrócił się, ale kobieta nieoczekiwanie go zatrzymała. 

- Niech pan nie ucieka - powiedziała. - Ona wyjechała. Do Krakowa. 

Stanął przed kobietą, jak wryty. 

- Do Krakowa? Ksana? 

- Tak. 

- Roksana Milewska? 

- Tak - uśmiechnęła się kobieta. - Wróciła do rodzinnego miasta. Do Krakowa. 

Nie wiedział, co odpowiedzieć. Kobieta zauważyła jego zdezorientowanie, wahanie. 

- Wejdzie pan na chwilę? - zaproponowała nieoczekiwanie. - Jestem jej siostrą. Mam na imię 

Katarzyna - powiedziała i wyciągnęła do niego rękę. 

Uścisnął jej rękę. 

- Krzysztof - przedstawił się krótko. 

I wszedł do środka. 

Kawalerka została umeblowana. Stało tu łóżko na nóżkach, porządna szafa na ubrania, regał z 

                                                 
2„Świat głodnych duchów” jest sformułowaniem zapożyczonym z buddyzmu. 
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książkami i stół z czterema krzesłami. Balkon był uchylony i do środka wpadało wiosenne 

powietrze, poranne światło i dźwięki osiedla. Katarzyna wskazała mu miejsce przy stole. Usiadł. 

- Napije się pan czegoś? - spytała. 

Pokręcił głową. 

- Dziękuję, nie trzeba - odparł. - Nie wiedziałem. Nie przypuszczałem, że ktoś mi otworzy. Nie 

chcę sprawiać kłopotu. 

Uśmiechnęła się i usiadła naprzeciwko. Splotła ręce i ułożyła przed sobą na stole. Spojrzała mu 

w oczy. Nie widział podobieństwa. Nie zgadłby, że była siostrą Ksany. Może tylko kolor włosów 

miały podobny. 

- Wiedziałam, że kiedy tutaj zamieszkam, pewnego dnia ktoś się pojawi - odezwała się ciepło, 

pogodnie. - Wiedziałam, że ktoś będzie o nią pytał. Że komuś na niej zależy. Poza tym przyszła do 

mnie sąsiadka. Mówiła, że ktoś jej szukał. Spojrzałam na pana i wiedziałam, że to pan. Dała mi 

pana wizytówkę. Postanowiłam nie dzwonić. Pomyślałam, że może pan zapomniał. Życzyłam panu 

w myślach, żeby pan zapomniał - dodała. 

Był zdezorientowany, oszołomiony. Nie rozumiał, o czym kobieta mówi. 

- Przepraszam - odezwał się niepewnie. - Jesteście rodzonymi siostrami? 

- Tak - uśmiechnęła się. - Ja jestem starsza o cztery lata. 

- Pochodzicie z Krakowa? 

- Tak - przytaknęła - ale nasi dziadkowie ze strony taty mieszkali tutaj, w tym mieszkaniu. Na 

pewno widział pan tabliczkę z nazwiskiem. Barbara i Jan Milewscy. Ponad trzy lata temu zmarli. 

Prawie że w jednej chwili. Jak papużki nierozłączki. Zostawili mieszkanie Ksanie. 

Był oszołomiony. Te proste informacje o Ksanie, drobny rys biograficzny – wprowadziły go w 

dziwaczny nastrój. Dlatego, że niczego się nie spodziewał. Przyszedł tu bez świadomego celu, 

dosłownie po nic. 

- Co się stało z Ksaną? - zadał pytanie. - Dlaczego wyjechała? 

Katarzyna w dalszym ciągu próbowała się do niego uśmiechać. Była nad wyraz sympatyczna, 

otwarta. Ale jej uśmiech zbladł. Nie rozumiał, co to znaczy. Sposępniała. 

- Ona nie mówiła panu, czym się zajmuje, prawda? - podjęła poważnie. - Nie mówiła, jaką ma 

pracę? 
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Pokręcił głową. Rzeczywiście, nie chciała powiedzieć. On – nie nalegał. 

- Ona ma taki talent - odezwała się Katarzyna. - Pracuje z dziećmi autystycznymi. 

Zdrętwiał. Nie dostrzegał związku między rodzajem pracy a wyjazdem Ksany do Krakowa. 

Jeszcze – nie dostrzegał. Ale to słowo – autyzm – uderzyło go. 

- Może jednak napije się pan kawy albo herbaty? - spytała Katarzyna. - Ma pan chyba odrobinę 

czasu, co? 

Owszem, miał odrobinę czasu. Prawdę mówiąc, miał czasu bez liku. Nigdzie się nie spieszył. 

- Poproszę kawy - powiedział. 

Katarzyna podała kawę. Przyniosła dwie filiżanki na okrągłej, drewnianej tacy. Postawiła 

filiżanki na stole. Starannie ułożyła łyżeczki. 

- Tu jest biały cukier, a tu brązowy - rzekła, stawiając na stole dwie cukierniczki. - Mam też 

śmietankę. 

Zdecydował się na czarną kawę bez cukru. 

- Ksana pracuje z dziećmi autystycznymi? - podjął. - Myślałem, że jest na trzecim roku 

Politechniki. Że będzie inżynierem. Cóż ma do tego autyzm? - nie rozumiał. 

- Ksana ma taki dar - powiedziała Katarzyna. - W dzieciństwie podejrzewano ją o autyzm. Była 

milcząca i hermetyczna, a przez to dziwna, nieprzystająca. Ale to nie był autyzm. Szybko się 

okazało, że jest ponad przeciętną inteligentna. I stała się bardzo komunikatywna, by nie 

powiedzieć, że gadatliwa. Widmo autyzmu prędko prysnęło nam sprzed nosa. Wszyscy o tym 

zapomnieli. Kiedy Ksana skończyła piętnaście lat, zaczęła uprawiać wolontariat. W rodzinnym 

mieście, w Krakowie. Później, kiedy osiągnęła pełnoletniość, zaczęła pracować w hospicjum 

domowym. To znaczy, że była wolontariuszem przychodzącym do prywatnych rodzin. Do dzieci 

nieuleczalnie chorych. Pierwszym jej podopiecznym w hospicjum był maluch z wirusem HIV. Miała 

wtedy osiemnaście lat. Radziła sobie wyśmienicie. Uwielbiała pomagać. Pięła się do góry. Była 

jakże młodziutka, ale miała dar. Prędko poznano się na jej darze. Tuż po ukończeniu osiemnastego 

roku życia zaczęto ją zabierać do ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci z autyzmem. Przestała 

pracować w hospicjum. Stopniowo zaczęła poświęcać czas dzieciom z autyzmem. Nie wiem, jak 

skrótowo to panu wytłumaczyć, bo przecież ona była młodziutką dziewczyną. Nadal nią jest. Nie 

była ani lekarzem, ani psychologiem, ani żadnym rehabilitantem. Miała tylko taki dar. Dzieci z 

autyzmem otwierały się przed nią, uaktywniały, zdrowiały. Nikt inny równie dobrze tego nie 
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potrafił. Ksana była mądra, oczytana do bólu. Wie pan, że kiedy miała sześć lat, psycholog chciał, 

żeby poszła od razu do trzeciej klasy? Że kiedy miała cztery lata, samodzielnie nauczyła się czytać? 

Przyszła pewnego dnia do mamy z gazetą i powiedziała: tu jest mazda taka a taka do sprzedania, 

w takim a takim stanie, może tata by kupił? Mama na to: dziecko, skąd ty wiesz, przecież nie 

widać żadnego zdjęcia, obrazka. Ksana na to: ale jest napisane, jest takie ogłoszenie. I wskazała 

mamie palcem treść ogłoszenia. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że Ksana czyta. Miała wtedy 

cztery lata. Ludzie mówią: niemożliwe. Oczywiście rodzice nie wyrazili zgody, aby poszła od razu 

do trzeciej klasy. Chcieli, by miała normalne dzieciństwo. W szóstym roku życia poszła od razu do 

drugiej klasy. Miała normalne dzieciństwo, a w piętnastym roku życia zaczęła uprawiać 

wolontariat. Szybko pięła się w górę. Kiedy zajęła się dziećmi z autyzmem, w dwa miesiące 

potrafiła dokonać takiego progresu, jakiego nie dokonał żaden medyk ani magik w około pół roku. 

Wie pan, ona mówi do tych dzieci specjalnym językiem. Przełamuje w nich blokady. Dzieci to 

rozumieją i lgną do niej. Rozwijają się pod jej skrzydłami. Taki Ksana ma talent. Domyślam się, że 

panu nie opowiadała. Nie lubi się chwalić, a zresztą nie potrafi opowiadać. Słyszał pan na pewno, 

jak ona mówi. No właśnie. Ksana ukazała swój dar, talent, pracując z dziećmi z autyzmem. Lecz jej 

dar miał swoją cenę. Synchronicznie z podjęciem pracy z autystycznymi dziećmi, Ksana przestała 

być... - tu Katarzyna urwała na chwilę i napiła się kawy, zastanawiając nad czymś - … przestała być 

normalna. Słowo „normalna” proszę wziąć sobie w cudzysłów - kontynuowała. - Po prostu 

przestała być komunikatywna, czytelna dla świata. Rozumie pan, prawda? Jeżeli ją pan zna, to 

rozumie - znów przerwała i znów napiła się kawy. - Ksana stała się zamknięta, dziwna, 

nieprzenikniona, iluzoryczna, czy jakkolwiek chciałby pan w tej chwili ją określić. Taka się stała i 

wszyscy, którzy ją znamy, dobrze wiemy, że taką właśnie się stała. Powinien pan wiedzieć, że stała 

się taką wskutek pracy z autystycznymi dziećmi, nie specjalnie. Jest genialna w swojej pracy. W 

Krakowie pisano o niej w gazetach. Gościła w prasie specjalistycznej. Zapłaciła swoją cenę, to 

prawda. Jej zachowanie, jej mowa, stały się w dużej mierze niezrozumiałe dla świata. Ona tego nie 

pragnęła ani nie wymyśliła. Tak się stało wskutek pracy, której się podjęła, którą się para. 

Paradoksalnie, niechcący, poprzez to, jaką się stała, przypomniała całą sobą o autyzmie, o który 

podejrzewano ją w dzieciństwie. Czy to nie zabawne, dziwaczne? Proszę sobie wyobrazić: w 

dzieciństwie podejrzewano ją o autyzm. Potem zaczęła pracować z autystycznymi dziećmi i znów, 

na powrót, w pewnym sensie stała się podobną do nich. Czy to nie dziwne? 

Krzysztof milczał. „A B C autyzmu” – to była książka, którą Ksana posłużyła się jako tacą, kiedy 

po raz pierwszy gościł u niej w domu. Nie zdążył przyjrzeć się książce. Ksana zdjęła ubranie i kochał 

się z nią po raz pierwszy. Nie zdążył przyjrzeć się książce. Tymczasem właśnie książka była kluczem 
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do otwarcia sobie drogi do umysłu Ksany, do jej życia. To był ów szczegół, który umknął mu przed 

oczami. Tym szczegółem nie była dziewczyna z piegami. Nikt nie wyrządził Ksanie krzywdy. 

Dziewczyna z piegami nie miała z nią nic wspólnego. Niezwykła dziewczyna sama zniknęła. 

Samoistnie. W głębi jej zniknięcia, gdzieś w tle, za pewnym parawanem – krył się autyzm. Ów 

szczegół, który umknął Krzysztofowi przed nosem. Coś, co przeoczył, choć trzymał oczy otwarte. 

Poza tym, miała na imię Ksana. Powiedziała mu przecież. Tak ją nazwało dziecko. „I stałam się 

Ksaną” - powiedziała. Bez wątpienia mówiła o jednym ze swoich podopiecznych. A, be, ce 

autyzmu. Jeszcze nie wiedział, co sądzić, co okaże się dalej. Ucieszył się w myślach, że Ksana była 

oczytana. Nauczyła się czytać w czwartym roku życia. Była oczytana do bólu, jak powiedziała jej 

siostra. A zatem miał rację, pragnąc zobaczyć ją w bibliotece, obłożoną stosami książek. Miał rację, 

zadając sobie to pytanie: dlaczego spotykam ją w moim barze, dlaczego nie w bibliotece? 

- Ksana ma dar, mówi pani - rzekł cicho. - Umie otwierać ludziom głowy. Umie modyfikować 

zewnętrzną rzeczywistość. Umie docierać do prawdziwej natury człowieka, która tkwi ukryta, 

głęboko - powiedział, zamyślony. 

Przypomniał sobie, że Ksana mówiła, iż wiele razy otworzyła w kimś jego ukryte drzwi, ale 

nigdy samym obrazem. Za każdym razem musiała solidnie się napracować. Mówiła o dzieciach z 

autyzmem. O swoich podopiecznych, które przy niej, które dzięki jej obecności i sposobowi 

mówienia – zdrowiały. To był ów szczegół, który umknął mu przed otwartymi oczami. A, be, ce 

autyzmu. Ukryte drzwi. Katarzyna uśmiechnęła się do niego. Wprost do niego. Zajrzała mu w 

środek oczu – całkiem inaczej niż Ksana – i uśmiechnęła się ciepło. 

- Taki ma dar - przytaknęła. - Ale ona nie chce tego daru, wie pan? 

- Nie chce być odpowiedzialna. Nie chce nad nikim władać - mruknął pod nosem, jakby do 

siebie. 

- Słucham? 

- Nic takiego - pokręcił głową. - Wiem, że nie chce tego daru. 

- Wie pan? 

- Wiem - przytaknął. - Czy ona tutaj, w centrum kraju, kontynuowała swoją pracę? - zapytał. 

- Chodzi panu o to, czy po przeprowadzce do mieszkania po dziadkach dalej zajmowała się 

dziećmi z autyzmem? 

- Tak. 
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- Zgadza się, kontynuowała - powiedziała Katarzyna. - Poszła na Politechnikę, a oprócz tego 

dalej zajmowała się dziećmi z autyzmem. Polecono ją zresztą. Ona w każdym tego rodzaju ośrodku 

jest niezwykle potrzebna. Bez względu na miasto - powiedziała. - Poza tym właśnie tutaj dostała 

zatrudnienie. Zaczęto jej płacić, posłano na stosowne szkolenia, na warsztaty psychologiczne i tak 

dalej. 

- No więc dlaczego porzuciła to miasto? Dlaczego wyjechała? - zadał kluczowe pytanie. 

Katarzyna westchnęła. 

- Nie wiem dokładnie. Nikt nie wie - rzekła, patrząc mu w oczy. - Niewątpliwie miało to 

związek ze śmiercią jednego z jej wychowanków - westchnęła. 

- Ze śmiercią? 

- Tak - powiedziała. - Jeden z jej wychowanków uległ wypadkowi. Dziecko z autyzmem. 

Umarło. W około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Ksana nie mogła tego przeżyć, 

strawić, pogodzić się. Rzuciła wszystko i wróciła do Krakowa. 

Zastanowił się nad czymś. A zatem śmierć podopiecznego zsynchronizowała się z datą, kiedy 

kochali się na jego sofie. Kiedy zaprosił ją na świąteczny obiad do swojej siostry. Kiedy stanęła 

naga w zimowym oknie. Kiedy widział ją po raz ostatni. Kiedy jutro zgubiło do niego drogę. 

- Czemu pani mówi mi to wszystko? - spytał. - Czy Ksana kiedykolwiek o mnie wspominała? 

Katarzyna milczała przez dłuższą chwilę, popijając kawę. 

- Nie - odezwała się w końcu. - Nigdy o panu nie mówiła - powiedziała. - Ale ja sama 

wiedziałam - dodała cichutko. 

- Co pani wiedziała? - nie zrozumiał. - Ksana nic nie mówiła, ale pani o mnie wiedziała? 

Zawahała się. 

- Tak - odparła. - Wiedziałam o panu - rzekła. - Ksana nie umie opowiadać. Jest zamknięta. Na 

pewno pan wie. Nic mi nie opowiedziała. Po prostu starsze siostry czasami wiedzą. Same wiedzą 

różne rzeczy, wie pan? 

Nie odpowiedział. Miał starszą siostrę. Chyba mógł sobie wyobrazić, co Katarzyna ma na myśli. 

A zresztą, mógł sobie wyobrażać, co chce. 

- To moja siostra - ciągnęła Katarzyna. - Wiedziałam, że kiedy wróciła do Krakowa z 

podkulonym ogonem, to znaczy, że coś się stało. Wiedziałam, że nie chodziło wyłącznie o śmierć 
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tego dziecka. Wiedziałam, że ona od kogoś, przed czymś ucieka. Domyśliłam się, że komuś na niej 

zależy. I że ona nie jest w stanie odwzajemnić tego uczucia. 

- Nie jest w stanie? Co chce pani przez to powiedzieć? - zaniepokoił się. - Że nie chce, nie 

potrafi, czy że ktoś lub coś broni jej tego? 

Uśmiechnęła się cierpko. 

- Nie wiem - szepnęła. 

- Dlaczego więc mówi mi pani to wszystko? - powtórzył. 

- Bo pan jej szuka - szepnęła. - Zobaczyłam to w pana oczach. 

Nie rozumiał. 

- Co pani zobaczyła? 

- Ją. 

- Ksanę? 

- Ona tkwi w panu - wytłumaczyła z uśmiechem. - Jest obecna. Wyjechała, ale została w pana 

głowie. Ja ją widzę w pana spojrzeniu. 

Zastanowił się nad tymi słowami. Nie potrafił rozstrzygnąć, czy sprawiły mu przyjemność, czy 

ból. 

- Czy ona jeszcze chce mnie zobaczyć? 

Pokręciła głową. 

- Nie wiem. 

- Nic do pani nie powiedziała? 

- Nic - odparła. - Nie powiedziała mi nic o panu. Ani słowa. 

- Nie mogę o niej zapomnieć - wyznał, choć w tych okolicznościach było to raczej oczywiste. 

Nie miał pojęcia, po co to mówi, podkreśla – co usiłuje tym wzbudzić. 

- Wiem. Sama wiedziałam, że w jej życiu pojawił się mężczyzna. Nie musiała mi mówić - 

odparła Katarzyna. 

- Czy ja jestem temu winien, że wyjechała? Że zniknęła? 

- Na pewno nie jest pan winien - odrzekła - ale może być pan odpowiedzialny. 
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- Odpowiedzialny? 

- Tak - ciągnęła. - Śmierć tego dziecka, to jedno. Ale jest coś jeszcze. Ona mogła podjąć decyzję 

o wyjeździe ze względu na pana. Ja sama wiem. Nie musiała mi niczego tłumaczyć. Dlatego pan 

może być odpowiedzialny. Chociaż to nie pana wina. 

- Więc co mam robić? - zadał pytanie. - Jak mam się pogodzić? Jak, skoro nie wiem nic o 

niczym? 

Uśmiechnęła się do niego. Łagodnie, dobrodusznie – jak przyjaciel. Wzruszyła ramionami. 

- Nie wiem, jak ma się pan pogodzić - powiedziała. - Zapiszę panu adres. 

- Adres? - nie dowierzał. - W Krakowie? 

- Tak - uśmiechnęła się. - Adres w Krakowie. Sam musi pan określić, co jest dla pana dobre, a 

co złe. 

W porządku – pomyślał – muszę nauczyć się wybierać. 

- Zamieniłyśmy się na mieszkania - powiedziała Katarzyna. - Jeżeli można powiedzieć, że 

chociaż trochę jesteśmy do siebie podobne, to jesteśmy podobne wyłącznie w tym sensie, że obie 

nie należymy do żadnej ziemi, wie pan?3 - podjęła, notując adres na papierowej serwetce. - Mnie 

w Krakowie nikt ani nic nie trzyma. Ona chciała wrócić do Krakowa, więc zamieniłam się z nią na 

mieszkania. Mogłyśmy wprawdzie zamieszkać razem w Krakowie, ale to nie byłoby dobre 

rozwiązanie, wie pan? Wolałam zamieszkać w jej mieszkaniu. Pomyślałam, że będę chodziła jej 

uliczkami, jej ścieżkami. Że może w ten sposób zbliżę się do niej. Sama nie wiem. Proszę bardzo - 

powiedziała i podała mu serwetkę. 

Dopił kawę, podziękował i wyszedł z kawalerki Ksany z adresem naskrobanym na papierowej 

serwetce. Nie do wiary. 

Zmieszany, nieco rozbity – wrócił do domu. Położył serwetkę na ławie i wpatrywał się w nią 

przez chwilę, próbując nadać zmieszanym myślom pewien ład. W końcu wziął telefon i 

zdecydował się zadzwonić do dziewczyny z piegami. Nie chciał do niej iść, świadomy, że mogłaby 

uznać tę wizytę za kolejne najście, brzydkie i agresywne. Założenie następnego fatalnego 

scenariusza, widząc Krzysztofa przed drzwiami chociażby przez wizjer – byłoby całkowicie 

uzasadnione, patrząc z jej perspektywy. Tylko telefon więc pozostał mu do dyspozycji. Tylko za 

                                                 
3
 Nawiązanie do myśli G. G. Márqueza z powieści pt.: Sto lat samotności – mówiącej o tym, że człowiek nie 

należy do żadnej ziemi, dopóki nie ma w niej swoich bliskich. 
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pomocą telefonu mógł spróbować chociaż odrobinę zneutralizować cierpienia, których jej 

przysporzył. Nie mógł pojechać pod adres z serwetki, zanim nie posprząta piętrzących się śmieci – 

po sobie, po trzymiesięcznym piciu. Był winny dziewczynie z piegami więcej niż przeprosiny, choć 

zarazem niczego więcej od zwykłych przeprosin nie był w stanie jej dać. Mógł żywić wyłącznie 

kruchą nadzieję, że dziewczyna nie rzuci słuchawką, że zechce go wysłuchać. W każdym razie 

musiał spróbować. Musiał zrobić ile można i ile się da, aby pozbyć się zalegających wyrzutów 

sumienia. Aby ze spokojem móc spojrzeć w oczy lustru, a przynajmniej zbliżyć się do takowego 

spokoju. Poza tym naprawdę żałował wszystkiego, co wyrządził dziewczynie z piegami. Teraz, 

kiedy był już trzeźwy, współczuł jej, że z nim była i drażniło go, że niczego nie może jej 

zrekompensować, odżegnać, wynagrodzić. 

- Jeżeli nie przestaniesz mnie atakować, to poniesiesz konsekwencje prawne. Natychmiast 

skasuj mój numer - tymi słowami dziewczyna z piegami odebrała telefon. 

Poczuł, dramatyczny wręcz, strach przed tym, że być może zmienił tę dziewczynę na zawsze. 

Kiedyś była po prostu przyjemną, łagodną dziewczyną. Obecnie – za jego pośrednictwem, wskutek 

jego uczynków – mogła być zupełnie inną osobą. Nieprzejednaną, surową, całkowicie nieufną. A 

najgorsze, że najprawdopodobniej nigdy nie będzie wiedział, jak jest, do jakiego stopnia i na jak 

długo ją zmienił. W ułamku sekundy uświadomił sobie, że będzie trwał z tą niewiedzą, 

niepewnością co do własnej marności czy podłości. 

- Proszę nie rozłączaj się, nie mam złych intencji - powiedział prędko, prawie bez interpunkcji. 

Usłyszał chrząknięcie czy jakiś zgrzyt. Zapewne dziewczyna zamierzała z impetem się rozłączyć 

lub odruchowo odkrzyknąć coś w samoobronie. Na szczęście zmieniła zdanie i po prostu 

niespokojnie poruszyła słuchawką. Nie odezwała się, ale wiedział, że czeka – że jest, że słucha. Nic 

nie mówiła. 

- Wiem, że nic mnie nie usprawiedliwia, ale chcę ci wyjaśnić, że długi czas nie byłem sobą - 

podjął. - Piłem. Wykorzystałem cię. Potraktowałem jak bufor służący do rozładowania gniewu z 

przyczyny osobistych rozterek, z którymi nie miałaś nic wspólnego. Przekroczyłem wszelkie 

granice, także te fizyczne. Nie żałuję ani jednej chwili z tego czasu, który spędziliśmy ze sobą jako 

kobieta i mężczyzna, ale żałuję, że pojawiłem się na twojej drodze, że rzuciłem na ciebie cień i być 

może zaszczepiłem ci urazę do męskiego świata. Szczerze przepraszam i chciałbym... 

Nie udało mu się dokończyć myśli. Dziewczyna przerwała połączenie bez słowa. Nie miał 

prawa do pretensji, ani nawet zdziwienia z tego powodu, ale poczuł mały niesmak. Dlatego, że 
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potrzebował ją przeprosić. Chciał móc chociaż tyle. Nie całkiem mu się udało. Nie zdążył. Jego 

myśli wciąż były zmieszane. Nie bardzo przydał im ładu. Nadal nie był gotowy spojrzeć w lustro. 

Posłał dziewczynie bukiet białych róż z krótkim listem: Szczerze przepraszam i chciałbym sprawić, 

abyś mogła ze spokojem o mnie zapomnieć. Bukiet wrócił do niego tego samego dnia przed 

wieczorem. Razem z listem – wzbogaconym o następujący dopisek: Przyjęłam do wiadomości 

twoje przepraszam i nie mam wątpliwości, że jak zawsze starałeś się postąpić jak należy. Ale ci nie 

wybaczam. Więcej nie kontaktuj się ze mną w żadnej formie. Ja również już nigdy nie wstąpię do 

tego baru. 

Następnego dnia o świcie – był w pociągu. Słońce świeciło jaskrawo. Niebo było jednolicie 

niebieskie, bezchmurne. Płaski kolor. Żadnego zawirowania, ruchu w powietrzu. Żadnej smugi – 

zero dynamiki. Pociąg pędził, ale prędkość zdawała się iluzją. Stacje, które mijał po drodze, też 

wyglądały na wymyślone, na nieprawdziwe. Wiedział, że jedzie do Krakowa, aby zobaczyć się z 

Ksaną. To był fakt. Ale nawet ten prosty fakt wydawał mu się wymyślony. Nie dostrzegał w tej 

drodze, w tym małym, dziwnym życiu niczego realnego. Zdawał sobie sprawę, że być może 

właśnie na tym polega jego realne życie, właśnie na tym, że wygląda na nierealne. Lecz nawet jeśli 

zdawał sobie z tego sprawę, i tak wszystko wokół sprawiało wrażenie dziwnego snu, który śnił na 

jawie. Nawet niebo było dziś podejrzanie płaskie, bez wyrazu. Nic nie miało wyrazu. Nic nie miało 

smaku. Nie widział przed sobą jasno określonego celu. Jechał do niezwykłej dziewczyny wyłącznie 

dlatego, że nie mógł przestać jej szukać. Zatem ta podróż, ten pociąg, to nieruchome bez żadnego 

zapachu powietrze dookoła – działy się, ponieważ były nieuchronne. Nieuchronność, wewnętrzna 

konieczność, nic więcej. Musiał ją zobaczyć. Musiał się dowiedzieć, co dokładnie się stało. Ale nie 

wiedział, czy uda mu się tego dowiedzieć. Nawet jeśli niezwykła dziewczyna otworzy przed nim 

drzwi, i tak nie miał pewności ani nawet cienistego wyobrażenia, co nastąpi dalej. Ile dziewczyna 

zechce mu wysłowić, przekazać, wyjaśnić? Nie miał pojęcia, ile. Może nic. Może trochę. A może 

wszystko. 

Wszystko? W tym słowie również nie było nic realnego. Co to znaczy – wszystko? Nie wiedział 

niczego o niczym. Jego poznanie rzeczywistości było z góry ograniczone, karkołomne. Mógł 

spróbować dowiedzieć się jak najwięcej. Ale nie miał prawa oczekiwać, że rzeczywiście się dowie. 

Przecież wszelkie sprawy, szczegóły na świecie – były względne, relatywne. Przynajmniej dla niego 

– najczęściej – tak właśnie było. 

Po dwunastej w południe wysiadł na głównym dworcu w Krakowie. Pogoda była identyczna, 

jak w centrum kraju: wiosenna, uładzona, ciepła, ale zarazem bezkształtna, jałowa. Nie przyglądał 
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się miastu. Na nic, ani na nikogo nie zwracał uwagi. Otoczenie nie miało znaczenia. Złapał 

taksówkę, żeby czym prędzej trafić pod wskazany przez Katarzynę adres. Nie wiedział, jak to 

daleko od dworca. Nie zastanawiał się nad tym. Po prostu podyktował kierowcy adres z serwetki. 

Okazało się, że miał przed sobą spory odcinek drogi: Ksana mieszkała na drugim końcu miasta. Czy 

zastanie ją w domu? Czy ona zechce poświęcić mu choć chwilę? Nic nie wiedział o niczym. 

Jechał taksówką przez trzy czwarte Krakowa, nie rejestrując krajobrazu, który mijał. Obraz za 

szybą rozmywał mu się w oczach. Miejski krajobraz zawierał się pomiędzy tym, czego pragnął, a 

tym, co mógł otrzymać. W jego myślach była obecna ilustracja Krakowa – niby tuż obok, za szybą 

auta. Ale on tylko mijał tę ilustrację, niczemu się nie przypatrując. Ta ilustracja ginęła, rozpływała 

się między jego myślami, między życzeniami a świadomością tego, co stracił i co jeszcze może 

stracić. Czy się bał? Nie. Pragnął ją zobaczyć. Musiał ją zobaczyć, spotkać. To było nieuchronne. 

Nie mógł tego zaniechać. To wszystko. 

Znalazł się w wąskiej, bocznej, cichej uliczce wyłożonej kostką brukową. Stały tu stare, 

odnowione kamienice. Jeszcze raz zerknął na zanotowany adres, po czym wszedł do odpowiedniej 

klatki. 

Owionął go zimny, betonowy chłód. Poczuł się podobnie do tego, jak wyglądał miejski 

krajobraz, który chwilę temu mijał, który rozmywał mu się w myślach. Wszedł schodami na drugie 

piętro. Wchodząc, zastanawiał się, czy jeszcze istnieje, czy już nie. Czy był jak krajobraz, który nie 

ma znaczenia, który rozmywa się w myślach? Był realny, istniał? Czy był wymyślony, surrealny? Nie 

znał odpowiedzi. 

Nie było tabliczki z nazwiskiem, ale był dzwonek. Przycisnął więc guzik dzwonka, starając się 

oczyścić głowę z próżnych pytań. Z próżnych i retorycznych pytań, a także z życzeń i nadziei. Ale 

nie mógł oczyścić głowy, wyzbyć się uporczywych myśli. Jego myśli stały się podobne do owego 

kruka. Stały się podobne do mowy kruka. Ta mowa była mądra, ważna i niepodważalna, ale nie 

dawała jasnych wskazówek. Żył z krukiem w głowie. Z uporczywą pamięcią o niezwykłej 

dziewczynie i z równie uporczywą niewiedzą o samym sobie, o własnej istocie. Żył z krukiem w 

głowie. I był przesycony mową kruka. 

Drzwi otworzyły się nieomal natychmiast. Bez żadnego pytania, całkiem niespodziewanie. 

Ledwie wybrzmiał świergoczący dzwonek i drzwi po prostu się otworzyły. Otwarcia nie poprzedziły 

żadne kroki, żadne dźwięki z wnętrza mieszkania. Nie usłyszał, by ktoś podchodził, zbliżał się do 

drzwi. Nie usłyszał nawet dźwięku przekręcanego zamka. Nic nie słyszał. Był jak gdyby ogłuszony. 

Stał w zimnym, betonowym chłodzie klatki w starej, odnowionej kamienicy i nie słyszał żadnych 
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dźwięków. Myślał tylko o kruku, który do niego mówił, który siedział mu w głowie, który powoli 

prostował wielkie czarne skrzydła i tłukł nimi w ścianki, w sklepienie czaszki. Stał i nic nie wiedział, 

o niczym. A drzwi – po prostu się otworzyły. I zobaczył niezwykłą dziewczynę. 

Nie wyglądała na zdziwioną jego wizytą. Patrzyła na niego tak, jak zawsze – głęboko, 

koncentrycznie, przenikliwie. Jak gdyby wkładała wtyczkę do kontaktu. Nie zdumiała się, że 

przyjechał. Jakby widzieli się wczoraj. Jakby nic się nie stało. Ale przecież coś się stało. Coś się 

zmieniło. 

Znacznie skróciła włosy. Sięgały teraz do brody. Obcięła włosy, więc coś się stało, coś się 

zmieniło. Mimo że patrzyła na niego, jak zawsze. 

Nie chciał odezwać się pierwszy. Nareszcie ją znalazł, nareszcie ją widział. Lecz patrząc na nią 

teraz, zaczął tęsknić jeszcze mocniej, niż kiedykolwiek dotąd. Nigdy nie był równie samotny. 

Nawet wtedy, kiedy pił, kiedy rozmawiał z krukiem. Nawet wówczas nie był równie samotny, co 

teraz, gdy nareszcie ją znalazł. 

- Nie mogłeś przestać mnie szukać? - zapytała. 

Nie odpowiedział. 

- Nie mogłeś przestać mnie szukać - powtórzyła, usuwając pytajnik. 

- Mogę wejść? - zadał pytanie. 

- Nie powinieneś mnie szukać - odparła. - Wejdź - zgodziła się. 

Machnęła ręką. Nie zatoczyła łuku ramieniem, lecz machnęła ręką w nieco nieskoordynowany 

sposób. Wiedział jednak, że był to gest zapraszający. Powiedziała, że nie powinien jej szukać, ale 

pozwoliła mu wejść. 

Znów znalazł się w kawalerce Ksany. Znów nie było prawie żadnych mebli. To samo małe 

biurko. Ten sam materac z rozrzuconą pościelą. Ale to nie była ta sama kawalerka. Coś się 

zmieniło. Wszędzie leżały książki. Całe stosy, zbiory książek, tarzające się po podłodze, na której 

znów nie było ani stołu, ani krzesła, ani fotela. Tylko masa książek wokół, a wiele z nich – 

pootwieranych. Często pytał się w myślach, zadawał sobie tamto pytanie: dlaczego nie w 

bibliotece? Pragnął zobaczyć Ksanę w otoczeniu wielu książek. Pragnął się dowiedzieć, czy lubiła, 

czy nie lubiła czytać. Ale z chwilą, kiedy się tego dowiedział, kiedy nareszcie zobaczył ją w 

otoczeniu wielu książek, ani trochę nie spodobał mu się ten widok. Było w nim coś mroźnego, aż 

przerażającego, choć do końca nie rozumiał, dlaczego. Przecież to tylko książki, mnóstwo książek. 
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Ksana lubiła czytać. Ba. Była oczytana do bólu. Powinien się ucieszyć. Tymczasem na widok książek 

odczuł tylko nieprzyjemne, mrożące zimno i niepokój. Poczuł się jak w owym lesie ze snu: nie 

chciał tam być, lecz musiał. Niezwykła dziewczyna również nie chciała tu z nim być. Ale – była. 

Poszedł za niezwykłą dziewczyną do kuchni. To nie była ta sama kawalerka. Kuchnia była dużo 

większa, z oknem. Przy oknie stał stolik i dwa taborety. Na stoliku leżała otwarta książka. Usiadł 

przy stoliku i spojrzał w okno. Wychodziło na podwórze. Z jednej strony stała kamienica, z drugiej 

– komórki czy garaże. Podwórze było wyłożone kocimi łbami. Był też trzepak, nie wmurowany w 

ziemię. Metalowy trzepak ustawiony chybotliwie na kocich łbach. Sąsiednia kamienica 

przysłaniała akurat słońce. Podwórze było zacienione i chłodne z wyglądu. Okno było zamknięte. 

Ksana wyjęła z lodówki dwie butelki piwa, otworzyła i postawiła na środku stolika. Wzięła 

papierosy, kryształową popielniczkę i zapalniczkę, które miała na lodówce, po czym usiadła 

naprzeciwko Krzysztofa. Przysunęła do niego jedną butelkę. Zapaliła papierosa. Owionęła go 

znajoma chmura miętowego dymu. Zawiesił wzrok na popielniczce. Była ta sama. Zapalniczka też 

była ta sama. Srebrna benzynówka. Spojrzał na dziewczynę i jej krótkie włosy. Napiła się piwa, 

więc i on napił się piwa, chociaż nie miał ochoty. Po trzymiesięcznym piciu nabrał wstrętu do 

wszelkiego alkoholu. 

- Musiałem cię zobaczyć - odezwał się. 

- Wiem - odparła. 

- Myślałem, że już nigdy cię nie zobaczę. 

- Wiem - powiedziała. 

Milczeli. 

- Słyszałem o twojej pracy z autystycznymi dziećmi - podjął. - Dlaczego mi nie powiedziałaś? 

Milczała. 

- Wiem o śmierci twojego podopiecznego. Bardzo mi przykro - spróbował z nieco innej strony. 

- Czy dlatego wyjechałaś bez słowa? 

- Trochę dlatego. 

- Byłaś związana z tym dzieckiem w szczególny sposób? 

Uważnie, powoli pokręciła głową. 

- Nie - odpowiedziała. - Byłam związana z każdym z dzieci. 
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Zastanowił się nad czymś. 

- Byłaś - podchwycił. - To znaczy, że już nie jesteś. 

- Już nie - przyznała bez intonacji. 

- Zrezygnowałaś ze swojej pracy? Wycofałaś się? - domyślił się. 

- Tak - przyznała. 

Znowu się zastanowił. 

- Byłaś związana z każdym z dzieci, ale po śmierci jednego z nich, porzuciłaś wszystkie 

pozostałe - skonstatował. - Ze mną też byłaś związana. I też mnie porzuciłaś - powiedział. - 

Dlaczego? 

- Dlaczego byłam związana? Czy dlaczego zniknęłam? - spytała. 

- Dlaczego byłaś ze mną związana. I dlaczego mnie porzuciłaś - chciał poznać odpowiedź i na 

jedno, i na drugie pytanie. 

- Nie porzuciłam - odrzekła. - Po prostu zniknęłam. 

Westchnął. Napił się piwa. Gardło miał boleśnie suche. Zdawało mu się, że każde własne słowo 

rani mu gardło. Jakby nałykał się żyletek. 

- Może i zniknęłaś. Na pewno tak - podjął - ale jednak cię znalazłem. Siedzisz przede mną. 

Jesteś realna. Wcale nie rozpuściłaś się jak cukier w herbacie. Widzę cię rzeczywiście. 

- Rzeczywiście - odparła. 

Uchyliła okno. Do kuchni wpłynęło miłe, orzeźwiające, wiosenne powietrze. Dziewczyna 

zapatrzyła się w okno. Oparła brodę na zgiętym łokciu i gapiła się w okno. W uchyloną szczelinę 

okna. 

- Coś ci przywiozłem - odezwał się bez przekonania. 

Sięgnął do podręcznego plecaka, który zabrał ze sobą. Nie wiedział, ile czasu zabawi w 

Krakowie. Gdyby nie zastał niezwykłej dziewczyny od razu, był gotowy zameldować się w hotelu. 

Mimo długiej przerwy w pracy, wciąż dysponował pewnymi oszczędnościami. Zamierzał pobyć w 

hotelu do czasu, aż uda mu się zastać Ksanę. Wyjął z plecaka szary sweter z miłej włóczki i podał 

dziewczynie. Poprzedniego wieczora starannie go uprał. Był złożony w kostkę. Nie rozłożyła go. 

Umieściła przed sobą na stoliku i przyglądała mu się przez dłuższą chwilę. Pogładziła wierzch 

kostki. Przesunęła po nim płaską dłonią, głasnęła. Przypomniał sobie, jak po raz pierwszy gościła u 
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niego w domu. Jak przesunęła dłonią po blacie biurka. W tej chwili tęsknił za nią tak silnie, jak 

nigdy. Nie tęsknił do niej, tylko za nią. Jakby umarła. A przecież żyła. Widział ją przed sobą. Była 

jakże realna. Lecz zdało mu się, że patrzy na ducha. Ugrzęznął w świecie głodnych duchów. 

Niczego nie mógł poradzić. Odnalazł ją, lecz niczego to nie dało. I tak tkwił w świecie głodnych 

duchów. Po dłuższej chwili przytuliła złożony sweter do piersi, lekko przymykając oczy. Wstała. 

Zaniosła sweter do pokoju. Wróciła i usiadła na tym samym miejscu, co wcześniej. Zapaliła 

drugiego papierosa. Przed chwilą powiedziała, że go nie porzuciła, że po prostu zniknęła. 

- Zniknęłaś trochę z powodu tego dziecka - podjął - a trochę z zupełnie innego powodu. Przeze 

mnie. Na tydzień przed Bożym Narodzeniem, tamtego wieczora, kiedy stanęłaś naga w oknie, to 

było tak, jakbyś zaczęła znikać. Już wtedy znikałaś. Pamiętasz tę chwilę? Rozpuszczałaś się jak 

cukier. Właśnie wtedy podjęłaś decyzję o powrocie do Krakowa, prawda? 

Skinęła głową. 

- Ale dlaczego? - nie rozumiał. - Dlaczego zniknęłaś? Przecież ja chciałem dać ci wszystko. 

Dałbym ci wszystko. Nadal mogę dać. 

- Ale ja nie mogę dać wszystkiego tobie - odparła. 

- Skąd wiesz na pewno? - nie dowierzał. - Przecież nie możesz tego wiedzieć. Dlatego, że 

spędziliśmy ze sobą za mało czasu. Jednak ciągle mamy przyszłość. Jeszcze jest szansa. Mamy 

przed sobą mnóstwo czasu, nie rozumiesz? Tyle, ile zechcesz. Nie musisz decydować w tej chwili. 

Ty potrafisz modyfikować rzeczywistość. Możesz sprawić, że czas rozszerzy się albo skurczy. 

Dostaniesz tyle czasu, ile zapragniesz. Pomyśl o tym. Wiedz, że jeszcze nic się nie skończyło. Coś, 

co było, co zadziało się między nami, jest nadal, istnieje. Coś między nami jeszcze się nie 

wyczerpało. Ledwie zdążyło zacząć. Nadal jest szansa - przekonywał. 

Ale wiedział, że błądzi. Że przekonuje samego siebie. Dlatego, że ugrzęznął w świecie głodnych 

duchów. 

- Zwróciłam klucz - odparła. - Nie będzie mi potrzebny. 

Potarł skroń. Nie tędy droga. W ten sposób do niczego nie dojdzie. Spróbował pozbierać myśli. 

- Śniła ci się rudowłosa kobieta, pamiętasz? - podjął. - Mówiłaś, że poznałaś ją w tym samym 

czasie, co mnie. I że ona cię śledzi, nie daje spokoju. 

- Śniła mi się wiele razy. Intuicja - odrzekła. - Źle mi życzyła. Ale to nie była jej wina, tylko 

twoja. 
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- Masz rację, to była moja wina. Opuściłem ją dla ciebie - przyznał. - Przez pewien czas 

myślałem, że ona wyrządziła ci krzywdę, że to przez nią zniknęłaś. 

Pokręciła głową. 

- Ona nie ma ze mną nic wspólnego - powiedziała. - Już nie. Z tobą też nie ma. Ona już cię nie 

potrzebuje. Pomogłeś jej znienawidzić siebie. To dobrze. Tak jest lepiej. Wcześniej postąpiłeś jak 

należy. Dlatego ona nie mogła zapomnieć. Jeszcze cię potrzebowała. Ale już cię nie potrzebuje. 

Wszystko dobrze się skończyło. 

Westchnął ciężko. Skąd niezwykła dziewczyna mogła wiedzieć, w jaki sposób obszedł się z 

dziewczyną z piegami? Nie było sensu tego dociekać. Po prostu wiedziała. Jakby siedziała w jego 

głowie, widziała wszystko od środka. Żył z krukiem w głowie. Nie wiedział, jak pokierować 

rozmową. Nie potrafił niczym kierować. Niezwykła dziewczyna porwała go dokądś, wessała, 

pochłonęła. I teraz – był taki. Niczego nie mógł poradzić. 

- Wróć do mnie - powiedział jej po prostu. 

- Ale ja wcale nie odeszłam - odpowiedziała. - Dlatego nie mogę wrócić. 

Pokręcił głową. Był bezsilny, półmartwy. Stał się połową człowieka. Niczego nie rozumiał. Nie 

umiał zrozumieć do końca. 

- Wiem, rozumiem - żachnął się. - Powiedziałaś, że mnie nie porzuciłaś, że zwyczajnie 

zniknęłaś. Ale w tym nie ma nic zwyczajnego. Zwyczajnie będzie wtedy, kiedy spakujesz torbę 

podróżną i wsiądziesz ze mną do pociągu. Wiem, że cię na to wewnętrznie stać. Że nic cię tutaj nie 

trzyma. Że nie należysz do żadnej ziemi. I wiem, że będzie ci ze mną dobrze. Wiem o tym. Przecież 

pamiętam. Wróć ze mną - poprosił. 

- Nie mogę - odpowiedziała. 

Wstała i sprzątnęła stolik. Odstawiła butelki z niedopitym piwem i otwartą książkę na bufet 

obok kuchenki. Popielniczkę, papierosy i zapalniczkę odłożyła z powrotem na lodówkę. Zdjęła 

sukienkę i rzuciła na podłogę. Lekko, naturalnie, jak gdyby odkładała coś na półkę. Dobrze 

pamiętał ten ruch. Sposób, w jaki tylko ona się rozbierała. Jak żadna inna kobieta – nie 

celebrowała czynności zdejmowania ubrania. Nie dostrzegała w tej czynności niczego ważnego. 

Nadal jeszcze tego nie pojmował. Nie wiedział, dlaczego zachowywała się tak, nie inaczej, ale 

dobrze pamiętał ten ruch, to zachowanie. Pamiętał i akceptował. Zdjęła sukienkę i rzuciła na 

podłogę. Nie miała na sobie bielizny. Tylko granatową, prostą sukienkę. Sukienka leżała teraz na 

podłodze. Miał wrażenie, że to rozlany, przypadkowo uroniony kleks atramentu. Dziewczyna 
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usiadła na stole, zupełnie naga. W tym świetle, które dochodziło z podwórza, jej skóra wydawała 

się śnieżnobiała. Jakby spoglądał na zimną, białą porcelanę. Popatrzyła mu w oczy. Wymownie, 

koncentrycznie. Dobrze znał to spojrzenie. Sposób, w jaki tylko ona potrafiła patrzeć. Być może 

powinien zawrócić. Wyjść z jej mieszkania w tamtej chwili. A być może nie powinien przychodzić 

do tego baru. Nie powinno być go wtedy w barze, kiedy pojawiła się ona. Jednak z niewiadomej 

przyczyny – tak czy inaczej, spotkali się. Nie mógł dojrzeć tej przyczyny. Dlaczego musiał ją 

poznać? W jakim celu ją poznał? Nie mógł tego pojąć. Powinien złapać plecak i wyjść. Ale 

oczywiście nie potrafił. Musiał tu być, chociaż zarazem męczył się, nie chciał tu zostawać. Nie mógł 

wyjść. Nie wiedział, dlaczego. Oboje trafili do świata głodnych duchów. Nie potrafił się wydostać. 

Musieli się kochać, chociaż żadne  tego nie oczekiwało, nie chciało. Pragnęli się wzajemnie, ale w 

tym pragnieniu nie było nic osobistego. Musieli się kochać wyłącznie dlatego, że to było 

nieuchronne. 

Rozebrał się i zbliżył do dziewczyny. Stanął przed nią nieruchomo, z bliska spojrzał jej w twarz. 

Roześmiała się. Mile, radośnie. Znajomy, śliczny śmiech. Taki, który sprawia przyjemność, z 

którego można się ucieszyć. Ukazały się dołki w policzkach. Miękkie, dziecięce policzki. Objęła go 

udami i splotła ręce na jego karku. Zbliżył się jeszcze bardziej i przytulił dziewczynę do siebie. 

Poczuł ciepło jej ciała, ale nadal był niewiarygodnie samotny. Nie mógł tego pojąć. Nie chciał tak 

się czuć. Nie chciał się z nią kochać, nie chciał okrzepnąć w tym osamotnionym, odklejonym od 

rzeczywistości stanie. Ale nie umiał wydostać się z tego świata. Wbrew swojej świadomej woli – 

był w zimnym, nieprzyjemnym lesie i nie umiał z niego wyjść, jakby doznał paraliżu. 

Dziewczyna delikatnie odsunęła go od siebie. Ześlizgnęła się ze stołu i odwróciła tyłem. Położył 

ją na brzuchu na stole. Wyprostowała ramiona i zwiesiła dłonie za krawędź stołu. Obróciła głowę 

na bok i przylgnęła policzkiem do blatu. Krótkie włosy opadły jej na twarz. Była teraz kobietą bez 

twarzy. A może była nią zawsze? W każdym razie, nie widział twarzy. Zauważył, że jej policzek stał 

się mokry. Krótkie włosy przykleiły się do policzka, widział wyraźną wilgoć. Ale nie wiedział, czy to 

były łzy, czy pot. Chwycił dziewczynę oburącz – poniżej linii talii. Trzymał ręce w tym szczególnym 

miejscu na ciele kobiety, gdzie kręgosłup nieomal się kończy, lecz jeszcze nie zaczynają się 

pośladki. Tuż przy ostatniej kości kręgosłupa, kobiece ciało jest wyposażone przez naturę w to 

szczególne miejsce. Symetryczne wgłębienie po obu stronach kręgosłupa, tuż ponad zaczątkiem 

konturu pośladków. Zatopił kciuki w tych dwóch wgłębieniach. Resztę palców rozpostarł na boki, 

jak gdyby chcąc objąć dłońmi całe jej biodra. Nie pogładził jej pleców. Nie dotknął karku. Nie 

odgarnął jej włosów z twarzy. Skoncentrował się dłońmi na tym szczególnym miejscu. 
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Do końca aktu – nawet nie drgnęła. Czuł temperaturę i ciężar jej ciała. Czuł jej wnętrze. Słyszał 

głęboki, dźwięczący oddech, dobywający się z rozchylonych ust. Ale dziewczyna się nie poruszyła. 

Jej ramiona leżały luźno, dłonie zwisały, chowały się za skrajem stołu. Jednak nie odbierał z jej 

inercji niczego niewłaściwego. Nie czuł, by jej ciało było wiotkie. Nie czuł, że jej nie zależy. 

Przeciwnie: czuł, że jej ciało jest idealnie napięte, sprężyste. Nawet w rozluźnionych ramionach 

dostrzegł pewną siłę. To nie były ramiona dziecka. To była jego kobieta bez twarzy. Kobieta o ciele 

stworzonym wprost dla niego. Dziewczynka z szarymi włosami, jak popiół. Niezwykła dziewczyna. 

Kobieta, która stała się całym światem. 

Poszła do pokoju, zostawiła go samego. Na moment oparł dłonie na stole i wpatrywał się w 

blat, jakby szukał na nim zapisanych linijek jakiegoś tekstu. Oczywiście blat był pusty, ale jeszcze 

lekko ciepły. Zapisała się w nim temperatura ciała. Zapisała się – ulotnie. Jak gdyby usiłował 

zobaczyć malunek, nakreślony patykiem na wodzie. 

Dziewczyna wróciła do kuchni w swetrze, który jej kupił. Postawiła na stole wszystkie rzeczy, 

które stały na nim wcześniej. Usiadła przy stole i napiła się piwa. Zapaliła papierosa. Pozbierał 

swoje rzeczy, ubrał się i też usiadł przy tym stole, na którym chwilę przedtem – kochali się. 

Spokojnie popijała piwo i paliła papierosa, patrząc mu w oczy. Przyglądał się dziewczynie. Miała 

zaróżowione policzki i usta. Ale nie zauważył ani śladu łez, ani potu. Jakby patrzył na ducha. Nie do 

wiary. 

Spokojnie dopiła piwo. 

- Idź już - odezwała się, wyrzucając pustą butelkę do śmieci. - Nie odprowadzę cię do drzwi. 

Zostanę tutaj. Idź - powiedziała bez intonacji. 

Wziął plecak i bez słowa wyszedł, nie odwracając się za siebie. 

Ale zbiegł schodami tylko połowę pietra. Nagle – zawrócił. Wbiegł z powrotem na górę, jak 

wariat. Był zdyszany, jakby pokonał ogromny odcinek drogi. Nacisnął klamkę. Drzwi odskoczyły 

miękko. I wtedy ją zobaczył. Wtedy po raz pierwszy ją zobaczył. Dopiero w tej chwili – czegoś się 

dowiedział, coś zrozumiał. Świat przestał być skomplikowaną skalą szarości. Świat – stał się 

czarno-biały. 

Siedziała ze skrzyżowanymi nogami – przed samymi drzwiami, których nie zamknęła, nie 

przekręciła zamka. Miała zapłakaną twarz. Pełną bólu i strachu. Podniosła na niego czerwone oczy. 

Nie szlochała, nie lamentowała. Po prostu płynęły jej łzy. Szerokie strugi łez. Nigdy nie widział 

podobnych łez – surowych, ciężkich. Zrozumiał, że taki płacz nie przynosi ulgi, nie ma właściwości 
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oczyszczających. To był gorzki, bezlitosny płacz. Taki płacz, który trawi umysł – jak kwas. Taki, który 

bierze się z poczucia wielkiej przegranej i beznadziei. Który niczego nie ułatwia. Przed którym nie 

można uciec. 

Paradoksalnie – pod wpływem tego płaczu, wyzbył się poczucia winy. Zrozumiał, że nie on jest 

winny temu, co ich spotkało. Zrozumiał, że nie było przed nimi przyszłości. Dlatego, że ona była o 

wiele więcej samotna od niego. Dlatego, że była zamknięta. Nie miał żadnej szansy, by do niej 

dotrzeć. To ona znalazła się w jego środku, chociaż o to nie zabiegała, nie chciała tego. Lecz 

znalazła się dokładnie w jego środku – właśnie dlatego, że nie chciała. Tymczasem on – nie mógł 

do niej dotrzeć. Naraz to zrozumiał. Nie mógł dać jej wszystkiego. Wcześniej myślał, że potrafi, ale 

w istocie – nie potrafił. Zrozumiał, że właśnie ona – dała mu wszystko. Niczego więcej nie miał 

prawa pragnąć. Ksana dała mu wszystko. A on – wszystko wziął. Nie było między nimi już niczego 

więcej. Ani jednej kropli. Nic. 

Wiedział, że nie zostawiła otwartych drzwi – dla niego. Po prostu nie mogła zdobyć się na 

przekręcenie zamka – albo zwyczajnie zapomniała. Tylko tyle. Po prostu nie miało go tu być. 

Dlatego, że nie było przed nimi przyszłości. 

Patrzyła mu w oczy, ale to było całkiem nowe spojrzenie. Nie miało w sobie nic z 

koncentryczności, intensywności, które znał. Było zupełnie puste, zjedzone przez wewnętrzną 

rozpacz, przez żal i stratę. 

Wyszedł w milczeniu. I już nie wrócił. 
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Epilog – Martwy punkt 

Jeszcze przez wiele tygodni dochodził do siebie. Czy raczej próbował pozbierać okruchy, które 

mu zostały i oprawić je w ramkę. Usiłował zapamiętać coś dobrego, posunąć się naprzód. 

Dopiero po wielu tygodniach zajął się pracą. Na powrót zaczął pisać. Lepić swoje małe, 

porządne kubki. Prawdę mówiąc, wrócił do pracy ze zwykłej konieczności. Oszczędności się 

skończyły i musiał zawalczyć o banalne przetrwanie. Lepił więc swoje małe, porządne kubki, jak 

zawsze. Ale zmienił się. Coś się z nim stało. Nie mógł wrócić do swojego starego, przeciętnego 

życia, jak gdyby nigdy nic. Nie wiedział ani od czego zacząć – na nowo, ani do jakiego momentu 

powrócić, jak daleko się cofnąć. 

Wznowił kontakt z siostrą. Przeraziła się jego wyglądem. Tym, jak bardzo schudł. Upierała się, 

żeby poszedł do lekarza, żeby się przebadał. Nie posłuchał jej. Wiedział, że jego ciało jest zdrowe. 

Nie zwierzył się siostrze z niczego. Powiedział tylko, że jego kłopoty się skończyły. „Trochę to 

trwało, ale już jest po wszystkim” – powiedział. Nie miała do niego pretensji. Odetchnęła, że 
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wrócił. Nie poczyniła mu najmniejszych wyrzutów. Przypomniał sobie słowa Katarzyny: starsze 

siostry same wiedzą. Nie trzeba im tłumaczyć. Czasami wiedzą same, bez tłumaczenia. Pomyślał, 

że to dobrze. Kapitalnie. Dlatego, że nie lubił zwierzać się do końca. 

Poszedł odwiedzić Robsona, ale bar został zamknięty. Szyby baru były zakurzone, a wewnątrz – 

pusto. W jednym z okien znalazł kartkę z napisem: LOKAL DO WYNAJĘCIA. Pod spodem widniał 

numer telefonu. Mógł zadzwonić. Mógł się spotkać z Robsonem. Ale nie zadzwonił. Nie widział w 

tym sensu. Gdyby bar stał na swoim miejscu, gdyby mógł do niego wstąpić. Ale nie było już „jego” 

baru. Prysnął jak bańka mydlana. Czasami, kiedy siedział w „swoim” barze, wyobrażał sobie, że 

przebywa w bańce mydlanej. Zawieszony ponad czasem. Zawieszony w niby wymyślonej 

przestrzeni, czekał, kiedy bańka pryśnie, kiedy świat się rozleci. I naprawdę, pewnego dnia bańka 

prysnęła. Świat się rozleciał. Coś się zmieniło. Nie było już „jego” baru. 

Na ulicach swojego miasta mijał więcej ludzi, niż dotychczas. Było ich dużo więcej i byli 

kolorowi. Miasto wyszło z cienia. Przyspieszyło. Świat przyspieszył. Pozyskał nowe barwy. Surowe, 

kontrastowe, niepodważalne, czyste. Świat przestał się składać z rozmytej, względnej skali 

szarości. Wykiełkowało sporo samochodów. Wiele małych, niepozornych barów, takich jak 

Robsona – zwinęło się, zniknęło. W zamian rozrosły się zimne kolosy – galerie handlowe. Otoczył 

Krzysztofa obcy pęd. Wszechobecne przyspieszenie. Zaczął odbierać świat w zmożony sposób. 

Jakby wyjechał z miasta na bardzo długo. Podczas gdy spędził wiele tygodni wstecz, w Krakowie – 

ledwie pół dnia. Tymczasem, gwałtownie  znalazł się w odmienionej rzeczywistości. Nie tylko on 

zmienił się pod wpływem niezwykłej dziewczyny. Cały świat się zmienił, przyspieszył. Niezwykła 

dziewczyna wywołała efekt motyla. Uczyniła coś z całym światem, chociaż wcale nie chciała, nie 

miała zamiaru. I właśnie dlatego zmieniła świat: ponieważ ani trochę jej na tym nie zależało. 

Lecz kto o niej wiedział? Kto zdawał sobie sprawę, że niezwykła dziewczyna – zwykła 

dziewczynka z szarymi włosami – zmieniła cały świat? Nikt. Tylko on. 

Ludzie chadzali szybciej, niż dotychczas. Samochody trąbiły częściej, niż dotąd. Wysypały się 

telefony komórkowe. Z dnia na dzień stawały się coraz bardziej popularne. Kawiarenki 

internetowe świeciły pustkami. Internet coraz ewidentniej wsączał się do domów. 

Racjonalnie patrząc, niezwykła dziewczyna nie mogła mieć na to wpływu. Nie mogła 

przyspieszyć liniowego czasu, nie mogła wpłynąć na rozwój technizacji. Ale on przestał patrzeć na 

świat typowo racjonalnie. Wiedział, że nie może uznawać niezwykłej dziewczyny za kluczową 

sprawczynię przyspieszenia wokół. Zarazem nie potrafił zupełnie jej wykluczyć jako głównej 

sprawczyni tego przyspieszenia, które obserwował. 
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Może świat przyspieszył równolegle, niewspółmiernie do zniknięcia niezwykłej dziewczyny. 

Lecz równie dobrze, może przyspieszył, nie dostrzegając sensu w dalszym snuciu się, w 

przesączaniu przez palce – właśnie dlatego, że ona zniknęła. Może skoro niezwykła dziewczyna 

zniknęła, nic na świecie nie miało prawa utrzymać się we wcześniejszym kształcie? 

Było już lato, kiedy zatelefonował do swojej żony. Do byłej żony. Poprosił ją o spotkanie. 

Zatelefonował wcześnie rano. Chyba po szóstej. Bardzo wcześnie rano. 

- Zmiłuj się - zażartowała. - Jeszcze nie wyskoczyły mi grzanki z tostera. 

Uśmiechnął się do swoich myśli. 

- Proszę cię - powiedział cicho. - Wiem, że nie mam prawa cię prosić o tak wczesnej porze. 

Pomimo tego proszę: spotkaj się ze mną. 

Przełożyła słuchawkę z ucha do ucha. 

- Kiedy? Gdzie? - spytała poważnie. 

- Jak najszybciej. Choćby za pięć minut - odpowiedział. - Nie na mieście. U mnie w domu. W 

naszym dawnym domu. U mnie - powiedział. - Dasz radę? Mogę cię o to prosić? 

Milczała przez dłuższą chwilę. Od rozwodu ani razu nie spotkali się w domu. Wiedział, że prosi 

ją o nader dużo. 

- Czekaj na mnie - zadecydowała. - Będę najszybciej, jak to możliwe. 

To rzekłszy, odłożyła słuchawkę. 

Dzwonek do drzwi rozległ się w niecałą godzinę później. Krzysztof siedział w kuchni. Miał na 

sobie spodnie od pidżamy, nic więcej. Na stole stała zapieczętowana butelka whisky, a obok – 

czysta szklanka. Nie pił. Ale bardzo chciał się napić. Jego żona usiadła naprzeciwko. Była żona. 

Zawiesiła wzrok na butelce, dopiero potem – na nim. Miała na sobie pastelową sukienkę. 

Wyglądała ładnie, atrakcyjnie. 

- Napijesz się? - zapytał, patrząc na butelkę. 

Zapytał z cynizmem w głosie. Było około siódmej rano. 

- Chętnie - odpowiedziała nieoczekiwanie. 

Przyniósł z barku drugą szklankę. Nalał obojgu po porcji whisky. Wypił zawartość swojej 

szklanki jednym duszkiem. Jego żona starała mu się dorównać. Nigdy nie przepadała za czystą 

whisky, jak zresztą wiele kobiet. Co prawda wiele kobiet, które znał, piło z nim czystą whisky. 
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Jednak wyłącznie ze względu na niego. Żadna z nich nie gustowała w whisky, nie lubiła jej 

szczerze. W każdym razie jego żona nie była w stanie dopić swojej porcji. Zakasłała w połowie. 

Zasłoniła usta wierzchem dłoni. On w tym czasie nalał sobie drugą porcję. Upił kilka głębokich 

łyków, trochę mniejszych niż za pierwszym razem. Zostawił nieco whisky na grubym dnie szklanki. 

- Przepraszam - powiedział. - Chyba wiem, czym jest mój martwy punkt - powiedział. 

- Wiesz? 

- Sądzę, że tak - powiedział. - Ona znalazła się w moim centrum. Wtargnęła do środka. 

Zobaczyłem siebie w jej oczach. Byłem dla niej ważny. Najważniejszy. Weszła do środka i znalazła 

się w moim martwym punkcie. W samym środku. W tym punkcie, który uniemożliwiał mi zawsze 

sprzęgnięcie się z zewnętrznym światem. Który bronił mi dostać się do środka życia. 

- Więc co teraz? - spytała jego żona. - Ona żyje w środku ciebie? W ścisłym centrum ciebie? 

Czy właśnie to usiłujesz mi powiedzieć? 

Nie odpowiedział. 

- Powiedziałaś, że jeśli dobrze się popatrzy, wtedy można to zauważyć - przypomniał. - 

Powiedziałaś, że każdy ma swój martwy punkt. 

- Tak - przyznała. - Każdy ma w sobie coś takiego. Dla każdego to jest co innego. 

- Wobec tego, czym był twój martwy punkt? - zapytał. - Co to takiego? Czym on był? Z czego 

się składał? Z jakiej materii? Jaką miał budowę? I jakim sposobem udało ci się go rozkruszyć, 

zburzyć? 

Delikatnie, prawie niezauważalnie, pokręciła głową. 

- Skąd przyszło ci do głowy, że zniszczyłam mój martwy punkt? - odpowiedziała pytaniem. - Że 

już mnie nie trapi, że jest przeszłością? 

Kompletnie go zaskoczyła. Była przecież kwitnąca, promienna. Wziął więc za oczywistość, że 

udało jej się zniszczyć własny martwy punkt. Był przekonany, że martwy punkt jego żony był 

aktywny wyłącznie w ich małżeństwie. W nieudanym małżeństwie, które przynależało do historii. 

Widział przecież i rozumiał, że teraz była kwitnąca. Że małżeństwo z nim ciągnęło ją w dół, 

podczas gdy drugi mąż dodawał siły i urody. 

- Przecież jesteś spełniona, zadowolona - odparł ze zdumieniem. - Gdzie zatem miejsce na 

martwy punkt? Jakim cudem? 
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- Nie można pozbyć się martwego punktu - uśmiechnęła się gorzko. - Właśnie na tym polega 

jego istota, charakter - wyjaśniła ogólnikowo. - Jest martwy. Dlatego nie można z nim niczego 

uczynić. Jest niezniszczalny. Po prostu martwy na wieki wieków - dodała. 

Zmieszała mu myśli. Przez chwilę zupełnie nie wiedział, co sądzić, o co dalej pytać. 

- Powiedziałaś, że kiedy dobrze się popatrzy, wtedy można to zauważyć - przypomniał  

bezradnie. - Tylko, że ja wciąż nie potrafię tego poprawnie zobaczyć. Nie wiem, dlaczego. Wiem 

tylko tyle, że jestem tym straszliwie zmęczony. Tym, że nie mogę dojść ze sobą do ładu, ułożyć 

sobie życia - wyznał. - Pomóż mi - rzekł, całkiem obojętny na fakt, że się poniża. - Powiedz mi po 

prostu. Czym jest twój martwy punkt? Czym on jest dla ciebie? 

Milczała. Poprosił ją o to spotkanie, ponieważ było ono dla niego wyjątkowo ważne, naglące. 

Musiał zweryfikować swoje prywatne wnioski. Już myślał, że wie, czym jest jego martwy punkt, 

ale jeszcze potrzebował skonfrontować własne spostrzeżenia z cudzymi spostrzeżeniami. 

Potrzebował zestawić dane, porównać je, sprawdzić, czy aby nie błądzi. Jego żona była do tego 

celu niepodważalnie najwłaściwszą osobą. Była wręcz niezastąpiona. Dlatego, że chodziło o 

martwy punkt. To ona sformułowała to miano. To ona znała definicję. To ona wiedziała, jak 

obserwować – gdzie szukać skali, położenia martwego punktu, w jakich obszarach życia należy 

dopatrywać się jego obecności. Dlatego potrzebował jej pomocy, żeby uporać się z tą zagadką do 

końca, ostatecznie. Żeby raz na zawsze ustalić tę zimną, obumarłą rzecz w swoim organizmie. A 

potem rozbić tę rzecz – wykluczyć z siebie i na dobre się pozbyć. Tymczasem dowiedział się, że nie 

można pozbyć się martwego punktu. Że ta uporczywa rzecz, tkwiąca w ścisłym centrum człowieka 

– jest niezniszczalna, ponadczasowa, odporna na wieki wieków. Nie umiał umiejscowić sobie tego 

w głowie. Już był blisko, ale ta rzecz – martwy punkt – w dalszym ciągu mu umykała, uciekała 

przed jego zrozpaczonym, nic nierozumiejącym wzrokiem. A jego żona – milczała. Na pewno była 

mu życzliwa i chciała pomóc. Jednak wyraźnie nie miała ochoty częstować go gotowymi 

odpowiedziami na srebrnej tacy. Dlatego milczała. 

Po pewnym czasie – zmrużyła oczy i zamoczyła usta w whisky. Uśmiechnęła się do niego. 

- Nie wiesz, czym jest mój martwy punkt? - spytała z uśmiechem. - Naprawdę nie wiesz? 

Naprawdę nie wiedział. Nie podejrzewał. Nie miał pojęcia. 

- Ty - powiedziała. - Przecież to ty jesteś moim martwym punktem. 

On. On był jej martwym punktem. Nie podejrzewał. Nie miał pojęcia. Nie przyszło mu do 

głowy, że martwy punkt nie jest rzeczą, materią, czy choćby ideą, którą w swoim obrazie można 
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by sprowadzić do przedmiotu, do swoistego jakoby fizycznego zjawiska. Nie przyszło mu do głowy, 

że martwy punkt może być osobą – w dodatku żywym człowiekiem. Takiej możliwości w ogóle nie 

brał pod uwagę. Został uderzony tą informacją. Uderzony, trafiony, zdruzgotany. Łapczywie napił 

się whisky. Jego myśli przyspieszyły. Jego głowa stała się nieprawdopodobnie ciężka. 

- Ja - odezwał się cicho. - Ja jestem twoim martwym punktem - odezwał się. - Jak mogę być 

twoim martwym punktem? Jak to możliwe, skoro powtórnie wyszłaś za mąż? Skoro udało ci się 

ułożyć swoje życie na nowo? Skoro kwitniesz, promieniejesz? Skoro jesteś szczęśliwa? - pytał, 

ogłupiały. - Jak to możliwe, że nadal jestem twoim martwym punktem, kiedy właśnie tobie od 

nowa się udało? 

- Szczęście to trudno osiągalna rzecz. Ulotna i złudna - odrzekła, nie przestając się uśmiechać. - 

Nie jestem szczęśliwa. Czuję się spełniona i zadowolona. To prawda. Udało mi się. Diabeł 

niezmiennie tkwi w szczegółach - wytłumaczyła tajemniczo. 

Nie był pewny, jak zinterpretować te słowa. 

- A ona, kobieta, którą poznałem i która nieodwracalnie zniknęła? - zadał pytanie. - Co ja mam 

teraz zrobić? Kim być? I kim jest, będzie ona? 

- Myślę, że już wiesz, kim ona jest. Że zrozumiałeś - odpowiedziała. - Raczej nie byłoby nas 

tutaj, gdybyś tego nie wiedział, nie rozumiał. 

Kiwnął głową. Znowu napił się whisky. Czuł ogromny ciężar w środku głowy. Czuł, że kruk 

prostuje skrzydła i bije nimi w ścianki, w sklepienie czaszki. 

- Ona jest moim martwym punktem - powiedział cicho, pokornie. - Ale nie wiem, jak przełożyć 

tę wiedzę na przyszłość - powiedział. - Nie wiem, co dalej robić, jak żyć. Nie wiem, czy jeszcze się 

jakkolwiek zbliżę do innej kobiety. Czy ułożę sobie życie z inną kobietą. Tobie się udało ułożyć życie 

z innym mężczyzną, chociaż to ja jestem twoim martwym punktem. Rozumiem, że już nie będę 

szczęśliwy. Że szczęście z kobietą mam za sobą. Zostało przy niezwykłej dziewczynie, wiem o tym. 

Po prostu chciałbym, jak i ty, jeszcze poczuć się spełniony, zadowolony. Chciałbym, ale nie wiem, 

czy na to zasługuję. 

- Przecież życia nie mierzy się kategorią zasług. Życie nie jest pasmem złożonym z nagród i kar. 

To nie tak - odezwała się jego żona. - To prawda, że mnie się udało, że ułożyłam sobie życie z 

innym mężczyzną. Ale nie udało mi się dlatego, że zasłużyłam, że jestem lepszym człowiekiem. 

Szanuj się trochę. Już ci mówiłam. Patrz uważnie, co masz przed oczami - powiedziała z 

uśmiechem. 
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- Dlaczego więc tobie się udało? - spytał, znowu naiwnie. 

Był jakże naiwny, niemądry. Dziś wydaje mu się to wręcz nie do uwierzenia, choć świat, życie, 

natura kobieca i jego własna natura – nadal roztaczają przed nim nowe pytania, nowe zagadki. 

- Dlatego, że musiałam iść do przodu, musiałam rozkwitnąć, musiałam wspiąć się w górę, 

musiałam nabrać siły - odpowiedziała. - Nie wiesz, dlaczego musiałam? Nic ci nie świta? 

Pokręcił głową – zupełnie bezradnie. Naiwny chłopiec. Głupiec. 

- Mówiłam ci wcześniej, że szczęście jest złudne, trudne do uchwycenia. Ale nie wspomniałam, 

że jest też ogromnie kuszące i namacalne, czające się w pobliżu. Moja droga, moja odpowiedź na 

twoje wątpliwości, w zasadzie jest prosta. Otóż nie mogłam pozwolić sobie na szczęście 

poświęcenia całego życia, reszty życia mojemu martwemu punktowi - wyznała tak lekko, jak gdyby 

wyznanie nic jej nie kosztowało. - Nie mogłam poświęcić ci reszty życia, nie mogłam być szczęśliwa 

w swoim cierpieniu, w samotności, bo wówczas nie mogłabym ci pomóc. Wiedziałam, że jeszcze 

będziesz mnie potrzebował. Właśnie dlatego musiałam przeżyć i nabrać sił - wyznała. - Musiałam 

rozkwitnąć, żeby potrafić tu wrócić, żeby przestąpić ten próg, żeby ci pomóc, żeby nie stała mi się 

krzywda, kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy przestąpię ten próg ze świadomością, że nie mogę cię 

objąć, że nie mogę się z tobą kochać. Musiałam rozkwitnąć, żeby móc to wszystko wytrzymać 

właśnie wtedy, kiedy będziesz mnie potrzebował. Właśnie dziś. 

Był wstrząśnięty. Musiała przeżyć, musiała rozkwitnąć – dla niego. Wiedziała, że będzie jej 

potrzebował. Nie jako kobiety, lecz jako przyjaciela. Dlatego, że był jej martwym punktem. Nikt nie 

znał go lepiej, nikt nie życzył mu lepiej – od niej, od byłej żony. Był wstrząśnięty. Był głupcem. 

Odjęło mu mowę. Zachłannie pił whisky, z całych sił starając się opanować emocje chociażby na 

tyle, by nie zdradzić sobą, jak bardzo wstrząsnęło nim jej wyznanie. Jak niewysłowienie był jej 

wdzięczny, jak pięknie ukazała mu swoją naturę, porcję niedostępnej dla nikogo prawdy o samej 

sobie i o ich małżeństwie, z którego tak niewiele wyniósł, z którego tak mało zapamiętał – niemal 

nic. Tego bezspornie ważnego poranka – jego żona objawiła mu się w całkowicie odmienionym 

świetle. Uczytelniła się. Zawdzięczał jej na wskroś wiele. Ale nie mógł zdradzić się z tym, ile jej 

zawdzięcza. Dlatego pił whisky. Nie chciał jej ujawnić, jak głęboko go dotknęła, jak dużo mu 

wytłumaczyła, jak dalece pomogła. Musiał ukryć przed nią tę wielkość, tę skalę, żeby nie 

wykorzystywać jej bardziej, niż wykorzystał dotychczas, ani trochę nie zdając sobie sprawy, że ją 

wykorzystuje. Teraz musiał nareszcie pozwolić jej odejść i być szczęśliwą – z innym mężczyzną, z 

daleka od jej martwego punktu. Nawet jeśli szczęście miałoby się okazać jedynie próżną iluzją. 

Nawet jeśli zabrał jej całe szczęście, ukradł, wziął na zawsze. Na wieki wieków. 
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- Czy i mnie w takim razie się uda? - spróbował ciągnąć temat, jakby nigdy nic, jak gdyby wcale 

nie został dotknięty. - Czy i mnie uda się ułożyć sobie życie z inną kobietą? Osiągnąć spokój? 

Jego żona – była żona – nie znała odpowiedzi. Sprzątnęła dwie szklanki i butelkę whisky – i 

cisnęła do zlewu. Szklanki rozbiły się na drobne. Szyjka whisky – pękła. Alkohol wyciekł do 

zlewowego sitka. Jego żona usiadła naprzeciwko niego – identycznie, jak przed chwilą. Była 

spokojna, łagodna. Jeszcze miał w uszach brzęk tłuczonego szkła. Ukrył twarz w dłoniach. Oparł 

łokcie na stole. I schował twarz w dłoniach. Płakał. Niczego nie mógł poradzić. Ksana stała się 

całym jego światem. Jego żonie nic podobnego się nie udało. Powiedziała, że życzy mu, żeby 

potrafił poświęcić życie jednej, wybranej kobiecie. Jeśli sam sobie życzy – właśnie tego. Musiał 

nauczyć się wybierać. Musiał samodzielnie określić, co jest dla niego dobre, a co złe. Tymczasem 

niezwykła dziewczyna stała się całym światem. Płakał. Zdało mu się, że kwas trawi go od środka. 

Spokojnie czekał, aż jakaś kobieca dłoń wyłowi go z tej przepaści, z ciemności. Ale w jego 

ciemności nie było żadnej bliskiej, kobiecej dłoni, która mogłaby go wyłowić. 

Gdyby mógł cofnąć czas... 

Mimo wszystko – nigdy by go nie cofnął. 

Dlatego, że wybrał, określił – co jest dla niego dobre, a co złe. 

Spotkał kobietę, która stała się całym światem. I nawet jeśli niczyja dłoń nie była w mocy 

wyłowić go z ciemności, nawet jeśli musiał płakać nad swoim utraconym życiem w nieskończoność 

–  poświęcił życie jednej kobiecie. I w tym wyborze oraz w uświadomieniu sobie istoty martwego 

punktu – był niby szczęśliwy, niby spełniony, niby zadowolony. Jego osobisty wybór, kobieta jego 

życia, jego martwy punkt – zbudowały mu przyszłość, określiły go i nadały jego jestestwu nowy 

cel. 

Cel? Po prostu żył – pamiętający swoją historię. 

Po prostu – żył z krukiem w głowie. Z krukiem – i z jego mową. 
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Informacje o autorce 

Justyna Karolak – Polka włoskiego pochodzenia, urodzona w Polsce w przeddzień stanu 

wojennego. Z wykształcenia plastyk i dziennikarz. Z wyboru i powołania: pisarz i malarz. Na rynku 

wydawniczym zadebiutowała niepokojącą oniryczną powieścią pt.: Tropiąc jednego wilka (2012). 

Powieścią pt.: Głowa do pokochania (2015) zagłębiła się w literaturze pięknej, tworząc 

esencjonalny pejzaż o ludzkim cierpieniu i szaleństwie. Na co dzień pełni funkcję redaktora 

naczelnego działu Literatura serwisu Toster Pandory (www.totserpandory.pl) i prowadzi blog 

Karolakowo (www.karolakowo.blog.pl), na łamach którego konsekwentnie dziwi się światu. Jest 

założycielką i adminem grupy Redaktorzy, edytorzy, pisarze i inni na Facebooku, którą efektywnie 

rozwija, budując społeczność redaktorów, językowców i pasjonatów słowa pisanego. Regularnie 

pisuje artykuły publicystyczne, poruszając w nich szeroko zakrojoną problematykę społeczną. Trzy 

ulubione przykłady mistrzostwa w literaturze pięknej? Karolak odpowiada: Hermann Hesse i Wilk 

stepowy, Thomas Mann i Czarodziejska góra, Gabriel García Márquez i Sto lat samotności. 

Tworząc własną literaturę, lubi przywoływać w myślach słowa Salvadora Dalego: „Jaką cudowną 

rzeczą jest oko! Swoje uważam za prawdziwy miękki aparat fotograficzny, który robi zdjęcia nie 

świata zewnętrznego, lecz mojej najtwardszej myśli i myśli jako takiej”. Wyobraźnia i pasja 

plastyczna wspierają ją w pisaniu, umożliwiając konstruowanie wielowymiarowych i 

oryginalnych światów oraz sugestywnych i zajmujących postaci. W jej powieściach różne 

perspektywy nakładają się i przenikają, malując w rezultacie unikalny krajobraz ludzkich emocji 

i przemyśleń. 
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Opis powieści 

Mowa kruka (2016) – racjonalista i dziennikarz, Krzysztof, to bohater przeciętny i naiwny, 

który zawsze stara się postępować jak należy. Pewnego dnia przypadkiem spotyka niezwykłą 

dziewczynę… To spotkanie gwałtownie popycha go „na drugą stronę lustra”, a więc w obszary, 

które są mu obce i w których czuje się jak ślepiec w środku labiryntu. Mimo licznych niewygód, 

Krzysztof próbuje podążać tropem dziewczyny – wierzy bowiem, że tylko ona będzie w mocy 

pomóc mu zrozumieć jego własną istotę, którą zwykł określać mianem „martwego punktu”. Odtąd 

wszystkie kroki Krzysztofa muszą stać się irracjonalne, intuicyjne, afektywne – jeśli zamierza 

uporać się ze sobą do końca, by zamknąć rozdziały przeszłości i cieszyć się teraźniejszością...  

Ta relacja niemal czterdziestoletniego, wciąż  bezsprzecznie naiwnego, mężczyzny i bardzo 

młodej kobiety o hermetycznym, kuszącym umyśle – toczy się na tle banalnym, złudnym i 

zachowawczym, po czym nagle przyspiesza, mieszając pierwiastki surrealne i mistyczne z odważną 

erotyką, drażniącymi snami i bezwzględnym romantyzmem. Kto w tej relacji zaklina i miażdży 

rzeczywistość, a kto błądzi jak infantylne dziecko, mimo balastu życiowego doświadczenia? 

Odpowiedź nie może być oczywista. Pewne jest tylko jedno: całości wydarzeń przygląda się 

milczący kruk... Czy kruk wreszcie się odezwie? Czy usłyszymy jego mowę? Czy wszystkie 

demony wyłonią się na powierzchnię, ujawniając swe twarze, a potem zostaną skutecznie 

unicestwione?... 

Mowa kruka to propozycja dla czytelników, którzy w literaturze szukają spotkania z jednostką 

ludzką – stojącą u progu do wewnętrznej transformacji. Spotkać człowieka w przededniu jego 

„wyklucia się”, „przepoczwarzenia” – oto zadanie tej powieści, której bohaterowie na przemian 

gubią się i odnajdują wśród tłumów, nie bacząc na ryzyko narażenia samych siebie na brak 

zrozumienia, wyśmianie czy samotność.  
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Słowa „miłość” i „romans” nie są kluczami do tej historii o mężczyźnie i o kobiecie. Rzeczywistą 

treść książki stanowi iście „szachowy” pat: problem zamrożenia swoich myśli i zmysłów w jałowej 

skali szarości. Z chwilą gdy człowiek decyduje się otworzyć głowę na graficzność świata, gdy uczy 

się dostrzegać w świecie kategoryczne biel i czerń, miałka czułostkowość traci rację bytu, a 

intymność i seks składają się na zupełnie nowy wymiar komunikacji międzyludzkiej – albo na 

cień, który potrafi zdeterminować przyszłość… 

 

 


