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Drodzy Czytelnicy,

trzymacie w  rękach zbiór świątecznych opowiadań. Niezwykłych, 
pachnących pierogami i czerwonym barszczykiem,  pełnych bożonarodze-
niowej magii... Ale to nie święta grają tu pierwsze skrzypce…

Dawno, dawno temu, pewnego pięknego majowego dnia w miejsco-
wości, nazwy której nie wymyśliłby żaden pisarz, w Płóczkach Górnych, 
narodził się Stefan. Górskie powietrze sprawiło, że w głowach kilku pomy-
słowych i realizujących swoje marzenia kobiet, z Magdaleną Kordel jako 
opiekunką  tego twórczego stadka na czele, zrodził się pomysł na Niego. 
Życie go nie rozpieszczało. Im bardziej ożywał, tym gorzej mu się wiodło.

Mamy grudzień… Przed nami magiczny czas! Myślami jesteśmy już 
przy świętach Bożego Narodzenia. Stefan, niczym zbłąkany wędrowiec po-
wrócił  z przytupem nie tylko do naszych myśli, ale także  na łamy naszego 
tomiku opowieści. Poznajcie Go! I poznajcie dzięki niemu nas!

Zbiór opowiadań

Olga Smolec-Kmoch
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Emilia Baczyńska-Majchrzycka

Czas świątecznej magii

Nina wystawiła wiadro z mopem za drzwi wejściowe. Stanęła w ko-
rytarzu i  zadowolonym wzrokiem rozejrzała się po lśniącym czystością 
mieszkaniu. Zdjęła kapcie i  w  samych białych skarpetkach postanowiła 
przejść się wokół pokoi. W przypadku willi, w której mieszkała, to wokół 
było bardzo dosłowne, ponieważ pomieszczenia na dole były tak ustawio-
ne, że można było przechodzić z jednego do drugiego kończąc wycieczkę 
w tym samym miejscu, w którym się zaczęło. Dom był przedwojenny, ale 
wyjątkowo zadbany wziąwszy pod uwagę, że właścicielką była samotna 
kobieta w wieku, o którym za jej plecami mówiono, że jej już bliżej niż 
dalej.

Faktem było, że Nina nie posiadała swojej rodziny. Posiadała za to 
liczne grono dalszych i  bliższych krewnych w  różnych częściach kraju, 
którzy co rusz podsyłali jej któreś ze swoich dzieci, by znalazło w jej domu 
wikt i  opierunek podczas nauki w  liceum czy na studiach. Wychodzili 
z założenia, że jak mają płacić za mieszkanie w mieście, to niech to chociaż 
będzie pewne lokum. Takie, gdzie ich pociecha zazna rodzinnego ciepła, 
sytego obiadu i ktoś będzie miał na nią czujne oko. Wprawdzie młodzież 
miała w tym względzie zazwyczaj inne zdanie i mieszkanie ze starą ciotką 
nie napawało jej optymizmem, ale tak było do momentu, gdy przekraczali 
próg Willi pod Wyskubanym Ptakiem, jak żartobliwie nazywała swój dom 
Nina. Ciotka Lucyna, jego pierwsza powojenna właścicielka, opowiadała, 
że na plafonie nad drzwiami była kiedyś płaskorzeźba niemieckiego orła, 
ale została skuta, gdy zmieniły się władze Wrocławia.

Starsza pani potrafiła zjednywać sobie ludzi. Mimo wszystkich 
trudnych doświadczeń życiowych, których nie szczędził jej los, jej oczy 
wciąż się figlarnie śmiały, gdy w  progu witała kolejnego zbuntowanego 
członka rodziny. Zazwyczaj wystarczały jej dwa tygodnie, by oswoić no-
wego lokatora z zasadami panującymi w domu i owinąć go sobie wokół 
palca.

Nic więc dziwnego, że i domem miał się kto zająć. Nie miała skru-
pułów, żeby prosić rodzinę o pomoc w remontach czy załatwianiu spraw 
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urzędowych. Tym bardziej, że jakakolwiek naprawa w willi musiała mieć 
pieczątkę miejskiego konserwatora. Czasem tylko temu czy tamtemu 
wspominała niby od niechcenia, że coraz częściej myśli o uregulowaniu 
spraw spadkowych, gdyż jak wiadomo rodziny najbliższej nie posiada, 
a dom trzeba komuś zapisać, żeby potem nie było kłótni rodzinnych.

Obecnie była w domu całkiem sama. Alina, wnuczka ciotecznej ku-
zynki, studentka, która z nią mieszkała, pojechała do domu do Białegosto-
ku. U Niny w tym roku miała odbyć się rodzinna wigilia dla wrocławskiej 
części familii. Jak zawsze wszystko dokładnie zaplanowała. Z zegarkiem 
w ręku, prawie co do minuty zakończyła sprzątanie. Dumna z siebie roz-
poczęła obchód domu, by upewnić się, że parkiety przejdą test „czystej 
skarpetki”. Była to jej autorska modyfikacja testu czystej rękawiczki, który 
widziała kiedyś w popularnym programie telewizyjnym. Na godzinę dzie-
więtnastą była umówiona z Antonim. Obiecał ustawić jej dzisiaj choinkę 
w salonie. Zamierzała ubrać ją jutro z samego rana, tak, żeby 24 grudnia 
zająć się tylko najpilniejszymi rzeczami w kuchni oraz gośćmi.

Wszystko szło tak, jak sobie zaplanowała. Do momentu, gdy nie 
rozległ się krótki dzwonek.

– Antoni się dziś pośpieszył – westchnęła i posuwistym krokiem, 
ślizgając się na parkiecie, poszła otworzyć drzwi.

Agata stała na przystanku i próbowała jakoś osłonić się od wiatru. 
Miała wrażenie, że w którą stronę się nie odwróci, to i tak wiatr wieje jej 
prosto w twarz. Było przeraźliwie zimno, nie znosiła takiej pogody. Niby 
nie padało, ale i tak w  powietrzu czuło się ostre krople wody. Po wczo-
rajszej zimowej aurze nie pozostała nawet jedna śnieżynka. Wszystkie za-
mieniły się w błotnistą breję.

– I to ma być grudzień? – westchnęła.
Nawet światełka pozawieszane na domach wyglądały jakoś dziwnie 

i nie na miejscu. Wiatr szarpał nimi bezlitośnie, jakby chciał je wszyst-
kie pozrywać i skończyć z całą tą zabawą w magiczne święta. Dziewczyna 
raz jeszcze sprawdziła rozkład jazdy. Czuła, że jej buty nasiąkają powo-
li wilgocią. Marzyła o  tym, żeby jak najszybciej znaleźć się w autobusie 
i pojechać do domu. W dłoniach ściskała torebkę z ciasteczkami i jakimś 
drobiazgiem od Kornela. Udzielała mu korepetycji z  angielskiego. Dziś 
miał ostatnią lekcję w  tym roku, którą jego mama postanowiła skrócić. 
Zresztą dzieciak też już nie miał głowy do nauki. Bardziej ciągnęło go 
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w stronę ubranego drzewka i ciasteczek. Agata miała tak rozplanowane 
zajęcia, żeby zdążyć na autobus. Nawet się ucieszyła z tych dodatkowych 
minut. Postanowiła wykorzystać je na spacer po osiedlu i oglądanie de-
koracji bożonarodzeniowych. Po przejściu kilku kroków w  narastającej 
wichurze zrezygnowała z tego pomysłu.

Wiatr bawił się w najlepsze. Łamał gałęzie, otwierał furtki, zrywał 
ozdoby z domów. Przelatując nad jednym z domów zobaczył nową okazję 
do psoty. Złapał za mopa i wyszarpnął go z wiadra, które potoczyło się 
w dół po schodach, rozchlapując swoją zawartość. Ucieszony figlem rzu-
cił kij i pognał dalej rycząc ze śmiechu. Kij zsunął się po ścianie i uderzył 
wprost w dzwonek do drzwi.

Do uszu dziewczyny, przez dudniący wiatr przedarł się krzyk męż-
czyzny, który biegł środkiem drogi wymachując rękami.

– STÓJ! Do jasnej anielki! Niech go pani do cholery zatrzyma! No 
czego stoisz, jak to malowane ciele! Łap go! Łaaaaap Ciapka!

W  tym momencie tuż obok niej z  ciemności zmaterializował się 
wielki, kudłaty pies. Trącił ją przyjaźnie nosem i  ruszył dalej wprost 
w pierwszą otwartą furtkę. Agata w ostatniej chwili złapała za smycz. Nie 
spodziewała się tylko, że takie psisko ma w sobie więcej siły niż pudelek jej 
rodziców. Rozpędzony Ciapek pociągnął ją za sobą, nie przejmując się do-
datkowym balastem. Dziewczyna przytomnie wypuściła smycz w ostat-
niej chwili tuż przed schodami. Nie uchroniło ją to przed upadkiem. Wy-
lądowała na kolanach w kałuży. Tymczasem drzwi na szczycie schodów 
otworzyły się i psisko wskoczyło do środka. Rozbryzgując dokoła błoto 
i wodę umknął w głąb domu.  

Za nim dobiegł, ledwo łapiąc oddech, starszy mężczyzna. Zmierzył 
nienawistnym wzrokiem podnoszącą się z  trudem Agatę i  wskoczył za 
swoją własnością do środka.

Zdezorientowana Nina wahała się tylko chwilę. Z tamtymi jeszcze 
zdąży się rozmówić, najpierw musiała pomóc dziewczynie.

– Nic ci nie jest? – zapytała z troską.
– Nie, wszystko w porządku – odpowiedziała dziewczyna podno-

sząc się z kolan. Zaraz jednak przytrzymała się ściany nie mogąc całkowi-
cie ustać.

– Chodź, pomogę ci – starsza pani objęła Agatę i pomogła jej wejść 
do domu.
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W środku jej oczom ukazał się przykry widok. Jej idealnie czysta 
podłoga była cała zabrudzona błotem. Przez wszystkie pokoje szedł od-
ciśnięty ślad czterech łap oraz męskich butów. Nina zawrzała gniewem.

– A ty dokąd? – zapytała mężczyznę, który wyszedł z kuchni prowa-
dząc na smyczy wyraźnie z siebie zadowolone psisko.

– Do siebie, a niby dokąd mam iść? Właściwie, to po cholerę wpusz-
czałaś Ciapka do domu?

– Ja go wpuściłam? – Ninie z wrażenia aż zabrakło tchu. Najwyraź-
niej ani pies, ani jego pan nie poczuwali się do winy.

– No, sam sobie drzwi nie otworzył – zarechotał ubawiony mężczy-
zna.– Dobry pies, tylko głupi. Takich sztuczek nie potrafi.

– Ale podkopywać się pod siatką to już potrafi. Wyżerać kotom 
z misek też potrafi. Słuchaj Stefan. To nie pierwszy raz kiedy to psisko ci 
ucieka. Albo naprawisz zamek w furtce, albo w końcu ktoś go zgłosi do 
ekostraży, albo miejskiej.

– A po kiego go zgłaszać? Przecież krzywdy on nikomu nigdy nie 
zrobił i nie zrobi. Wszyscy tu wiedzą, że Ciapek to Ciapek.

– Może i  wszyscy wiedzą, ale jak ktoś z  innego osiedla na niego 
trafi, to może nieźle się wystraszyć. Mały, to on nie jest.

– W  sensie, że obcy? Tak? – mężczyzna zmrużył złowrogo oczy 
i popatrzył na milczącą jak dotąd Agatę. – Niech obcy lepiej trzymają się 
z dala od naszych domów – wycedził przez zęby.

– Stefan! – Nina powoli traciła cierpliwość. Po raz kolejny miała 
z nim utarczkę. A teraz jeszcze napadał na biedną dziewczynę, która chy-
ba chciała mu pomóc. – Twoje zachowanie jest karygodne.

– Tak, tak. Powiedz Antkowi, jak przyjedzie, że miał mi pomóc 
przed wigilią graty poprzenosić. Będzie trochę wolnego, to sobie pokój 
odświeżę. Chodź Ciapek, idziemy! – gwizdnął cicho na psa i  złapał za 
klamkę. W tym samym momencie Nina złapała go za rękaw kurtki i przy-
trzymała mocno.

– No chyba nie myślisz, że sobie tak pójdziesz zostawiając mój 
świeżo wysprzątany dom w takim stanie? – głos drżał jej ze złości. Stefan 
wyszarpnął rękę i otworzył drzwi.

– A daj ty mi spokój – rzucił poirytowany. – Od sprzątania to są 
baby. Przelecisz raz i drugi mopem i po robocie. I tak nie masz co robić. 
A ty panienko uważaj! Mam oko na takie jak ty! – ostatnie słowa skierował 
do Agaty. Pociągnął za smycz i wyszedł trzaskając drzwiami.

– Czy on nic nie zrobi temu psu? – zaniepokoiła się dziewczyna
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– Nie. To jedyne stworzenie, o które dba. Krzywdy mu nie zrobi 
– odpowiedziała Nina patrząc bezradnie na podłogę i ściany zachlapane 
błotem. – Kochana, ale co z  twoją nogą? Możesz nią ruszać? – kobieta 
porzuciła na razie myśl o czekającej ją pracy i z troską popatrzyła na po-
szkodowaną.

– Tak, nic mi nie jest. Już nie boli – mówiąc ostatnie słowa po-
derwała się z krzesła, ale zaraz na nim z powrotem usiadła krzywiąc się 
z bólu.

– Widzę właśnie – starsza pani westchnęła. – Na początek rozbierz 
się trochę, bo całkiem się zapocisz w tej kurtce i czapce. – Widząc nie-
zdecydowanie na twarzy Agaty dorzuciła jeszcze: Spokojnie, zaraz zapew-
ne przybędzie pomoc. Akurat on to się nigdy nie spóźnia – powiedziała 
uśmiechając się serdecznie.

– Nie chcę robić kłopotu, zadzwonię po taksówkę.
– Nie gadaj bzdur. Jaki kłopot? Antek jest lekarzem, jak przyjedzie, 

to obejrzy twoją nogę i odwiezie cię do domu. Daleko mieszkasz?
– Nie tak bardzo, na Hubach.
– No widzisz, a  Antoś na Trójkącie, będzie miał po drodze.

Agata zdjęła czapkę spod  której na ramiona rozsypały się jej gęste, 
czarne włosy. Uśmiechnęła się nieśmiało do starszej pani i popatrzyła na 
nią swoimi ciemnymi oczami.

– Masz bardzo niebanalną urodę – powiedziała Nina. Pomogła jej 
przejść do salonu i za chwilę przed dziewczyną stał już kubek gorącej her-
baty i talerz pełen domowych pierniczków.

– Tak. Zazwyczaj to słyszę, kiedy ktoś boi się wprost zapytać czy 
przypadkiem nie jestem Cyganką – dziewczyna znów zrobiła się nieufna.

– Nie chciałam cię urazić... – zaczęła Nina.
– Nie, nie jestem. Nie musi się pani obawiać, że coś ukradnę – prze-

rwała jej Agata, lekko podnosząc głos. – A urodę mam po tacie. Jest w po-
łowie Syryjczykiem.

– Jak ci na imię? – zapytała łagodnie gospodyni.
– Agata.
– Droga Agatko – kobieta uniosła dłoń dając znak, żeby jej nie 

przerywać. – Jeżeli wyrażam swoją opinię, to mówię dokładnie to, co chcę 
powiedzieć. Bez ukrytych znaczeń. Bez podtekstów, których trzeba by 
było się domyślać i bez owijania w bawełnę. Uwierz mi, przez ten dom 
przewinęło się trochę młodych ludzi i jakakolwiek nieszczerość czy fałsz 
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szybko by zatruły wspólne mieszkanie. Wiele konfliktów i nieporozumień 
udało nam się uniknąć trzymając się zasady, że lepsza prawda, nawet naj-
bardziej bolesna, niż słodkie kłamstwo. Kiedy więc wyrażam podziw dla 
twojej niebanalnej urody, to robię to dlatego gdyż tak jest. Nie jesteś pięk-
ną kobietą o idealnych rysach. Ale masz w sobie coś, co przyciąga wzrok. 
Wybacz mi jeśli cię uraziłam, nie było to moją intencją.

Młoda kobieta otworzyła usta, żeby przeprosić Ninę za swój po-
chopny osąd, ale nie zdążyła, gdyż jednocześnie stary zegar z kukułką  wy-
bił godzinę dziewiętnastą oraz rozległ się dzwonek do drzwi.

– Antoni jest zawsze taki punktualny – powiedziała gospodyni i po-
szła wpuścić gościa.

– Cześć ciociu! Ale wietrzysko – młodzieniec uściskał staruszkę 
w progu. – To też chyba ci zwiało, leżały pod schodami –  powiedział od-
stawiając mopa i wiaderko, które przyniósł ze sobą. Wszedł dalej i gwizd-
nął przeciągle. – O kurde, co tu się stało?

– Ech. Ciapek władował mi się do domu. A potem za nim wlazł 
Stefan ze swoimi buciorami.

– No tak, po nim można się spodziewać takich akcji. Pewnie nawet 
nie przeprosił. O, masz gościa? – zapytał chłopak wieszając płaszcz obok 
kurtki Agaty. Nina zaprowadziła wnuka siostry do saloniku i przedstawiła 
sobie młodych wyjaśniając, co się wydarzyło.

– Możesz zobaczyć czy z nogą Agaty wszystko w porządku? – zapy-
tała chłopaka.

– Ja? – zdumiał się
– No ty. Przecież jesteś lekarzem.
– No tak – zawahał się – ale weterynarii.
– No właśnie więc na nogach znasz się, jak mało kto.
– Czy ja wiem... Na końskich to i owszem...
– Gadanie. Pomacaj czy nie ma jakiegoś złamania. A ja przygotuję 

ci coś do picia.

Antoni poczuł, jak zaczyna się czerwienić. Nie przydarzyło mu się 
to od czasów liceum. Zdenerwował się przez to jeszcze bardziej. – Poma-
caj, pomacaj – przedrzeźniał w myślach cioteczkę. A potem popatrzył na 
dziewczynę, która też uciekała wzrokiem gdzieś w bok i pomyślał sobie, 
że właściwie, to czemu nie.

– Bardzo cię boli?
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– Właściwie już prawie przestało.
– Pokaż tę swoją nogę. Faktycznie, to chyba nie złamanie, bardziej 

stłuczenie. Mam w  samochodzie maść przeciwbólową, wprawdzie dla 
zwierząt, ale ci nie zaszkodzi. Dobrze by było, gdybyś jednak poszła do 
lekarza. Szczególnie jeśli wystąpi silna opuchlizna i ból nie ustąpi.

– Postaram się. Przed świętami może być trudno – westchnęła.
– Mam znajomego, który mógłby cię przyjąć, tylko daj mi swój nu-

mer telefonu, żebym mógł dać ci znać, bo nie wiem czy nie pojechał na 
narty.

Przyjrzała mu się wnikliwie nie będąc pewna czy to nie jest tylko 
tania sztuczka, żeby wyciągnąć od niej numer. Było w nim jednak coś ta-
kiego, że wyrecytowała swój numer. Być może sprawiły to jego śmiejące 
się szare oczy, a być może wyraz twarzy, który zdradzał więcej niż chłopak 
zdawał sobie z tego sprawę.

– Pójdę po maść – lekko zakłopotany ustąpił pod naporem jej spoj-
rzenia i wybiegł z domu.

– A gdzie Antoś? – zapytała Nina z niewinną miną, chociaż z kuch-
ni miała doskonały widok na to, co dzieje się w saloniku. Postawiła her-
batę i dołożyła pierniczków. – Dałaś znać rodzicom, że będziesz później?

– Nie mieszkam z  rodzicami – odpowiedziała Agata. I  szybko 
uprzedziła kolejne pytanie starszej pani: – sama wynajmuję mieszkanie. 
Nikt więc na mnie nie czeka i się nie martwi.

– Doskonale! To znaczy, że będziesz mogła zostać dłużej i pomóc 
z choinką.

– Nie wiem czy z tą nogą dam radę pomóc ją wnosić.
– Nie żartuj. Od wnoszenia to jest Antoś. Ty tylko będziesz mówić 

czy ją prosto ustawia. Ja w tym czasie będę mogła przetrzeć trochę kory-
tarz. A i przypilnujesz, żeby lampki były równomiernie rozłożone. Ja już 
jestem za stara na ich wieszanie więc jak widzisz, muszę się wysługiwać 
innymi do ciężkich robót.

– A  to może ja umyję podłogę? – zapytał chłopak, który właśnie 
wrócił i usłyszał ostatnie zdanie.

– Nie, nie – obruszyła się Nina. – Wy zajmujecie się choinką, ja 
podłogami. I nie zapomnij przynieść pudeł z ozdobami ze strychu!

Choinka pachniała lasem i  wyglądała bajecznie obwieszona nie-
zwykłą różnorodnością ozdób. Od tych najstarszych kupowanych jeszcze 
w PRL-u, po najnowsze szklane figurki, które Nina kolekcjonowała. Na 
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drzewku znalazło się również miejsce na ozdoby ręcznie robione z papie-
ru. Przy jednym z krzywo sklejonych łańcuchów Antek lekko się wzruszył 
i z dumą opowiadał Agacie, jak go kleił będąc dzieckiem.

Byli naprawdę zadowoleni ze swojego dzieła. Nina zaglądała do 
nich czasami z kolejną porcją pierniczków i udzielała niezbędnych wska-
zówek co do powieszenia najważniejszych świecidełek. Miała pudełko, 
w którym trzymała te najbardziej ukochane bombki i zabawki. Musiała 
więc przypilnować, żeby zostały dobrze wyeksponowane, by cieszyły jej 
oczy ilekroć spojrzy na udekorowane drzewko.

Wprawdzie Antek miał tylko ustawić choinkę i zawiesić lampki, ale 
jakoś tak sprawy się potoczyły, że zaczęli ją z Agatą ubierać. Szybko też od-
kryli, że mają podobne poczucie humoru i świetnie się dogadują. Starsza 
pani była bardzo zadowolona z takiego obrotu sprawy. Zawsze uważała, że 
świąteczne drzewko powinno spełnić swoją rolę i poza dekoracją jedno-
czyć wokół siebie ludzi.

– A  może Agatko przyjdziesz do nas na Wigilię? Będzie nas tak 
dużo, że kolejna osoba nie zrobi różnicy

– Bardzo dziękuję za zaproszenie. To naprawdę miłe z pani strony. 
Ale wyjeżdżam na święta do rodziców – odpowiedziała Ninie dziewczyna 
ubierając się do wyjścia.

– Antoś, wpadniesz jutro?
– Oczywiście ciociu. Przywiozę mamy zastawę, wiesz jak się upiera 

na te swoje talerze na specjalne okazje. Poza tym obiecałem, że pomogę 
Stefanowi.

– No właśnie, coś wspominał, że masz mu pomóc jakieś graty prze-
stawić.

– Tak – mruknął młodzieniec. – Uparł się, że zrobi sobie remont 
w święta.

– Ten człowiek prosi się o  kłopoty, kto to słyszał robić remonty 
w Boże Narodzenie? Bóg go pokarze. Zobaczysz. A ty jeszcze przykładasz 
do tego rękę.

Chłopak westchnął, cmoknął starszą panią w  policzek i  razem 
z lekko utykającą Agatą wsiedli do samochodu.

– Wiesz, może nie powinnam pytać, ale czemu twoja ciocia nie za-
prosi Stefana na wieczerzę? Może się mylę, ale chyba jest sam, z tego co 
zrozumiałam. No, nie licząc Ciapka. Swoją drogą, jak można nazwać tak 
owczarka podhalańskiego?
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– Wiesz, Stefan to jest trudny przypadek. Lekko sfiksował po śmier-
ci żony. Byłem wtedy jeszcze w liceum. Ale przyjaźniłem się z jego córką 
Kaśką więc trochę widziałem to wszystko z innej strony. Ten człowiek jest 
przekonany o swojej nieomylności.

– A gdzie teraz jest jego córka?
– Wyjechała. Mieszka w Holandii.
– Nawet nie odwiedzi ojca w święta?
– Widzisz, Stefan nie jest i nigdy nie był dobrym człowiekiem. Póki 

żyła Marysia, to jakoś to wszystko ulegało złagodzeniu. Po jej odejściu 
wszystko spadło na Kaśkę. Nie traktował jej dobrze.

– O nie, chyba nie chcesz powiedzieć, że...
– Nie, no co ty! Nigdy jej nie uderzył, ani nie dotknął, jeśli o to ci 

chodzi. Ale wykańczał ją psychicznie. Ten rodzaj przemocy jest równie 
niszczący. Stała się kłębkiem nerwów, jak bardzo by się nie starała, nigdy 
nie był z niej zadowolony. W pewnym momencie nie miała własnego ży-
cia, była uzależniona od niego. Z jednej strony się go bała, a z drugiej ro-
biła wszystko, żeby sprostać jego wymaganiom. Straciła całkiem poczucie 
własnej wartości. Miała objawy nerwicy lękowej. W końcu wylądowała na 
płukaniu żołądka w szpitalu.

– Chciała się zabić?
– Tak. Spotkała lekarza, który jej pomógł, wysłał na terapię. Kiedy 

wróciła do domu, pokłóciła się z ojcem. Postawiła się mu. Przedstawiła 
swoje warunki. Na drugi dzień po zajęciach zastała wymienione zamki 
w drzwiach oraz swoje rzeczy spakowane do walizki i wystawione przed 
drzwi. Stefan powiedział, że ma go przeprosić i błagać o wybaczenie, to 
może ją wpuści do domu.

– Pewnie tego nie zrobiła.
– Owszem, zrobiła. Tylko, że jej ojciec postanowił ją jeszcze trochę 

ukarać i przetrzymać dłużej pod domem, żeby zobaczyła, że bez niego jest 
nikim i wtedy w Kaśce coś pękło. Wstała, zacisnęła usta, wzięła walizkę 
i odeszła. Jakoś się urządziła, pomogli jej przyjaciele. Wróciła w pierwsze 
święta Bożego Narodzenia, miała nadzieję, że czas złagodził tatę. Myliła 
się, Stefan potraktował ją jak obcą osobę. Nie zaprosił nawet do środka, 
powiedział, że dla niego ona może nie istnieć. Chyba, że zmieni swoje 
postępowanie, to może pozwoli jej wrócić. Wyjechała. Wróciła, gdy już 
miała pierwszego syna, myślała, że może wnuk trochę go zmiękczy. No 
ale się nie udało.

– To straszne. Ten człowiek musi być bardzo samotny!
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– Opowiada każdemu, jak został porzucony przez córkę, która za-
miast zajmować się schorowanym ojcem uciekła za granicę i nawet kart-
ki na urodziny nie przyśle. Myślę, że wiele osób mu współczuje, a on to 
wykorzystuje na różne sposoby. Nieraz słyszałem, jak się o niej wyrażają 
sąsiedzi.

– Ale przecież czy nie mogą się pojednać, wybaczyć sobie? Nie 
szkoda mu życia na taką zapiekłość? Nie cofnie już straconego czasu. 
Dzieci nawet nie poznają dziadka... – Agata zamyśliła się. – Życie jest takie 
krótkie i ulotne – wyszeptała.

Antoni skupiony na drodze wyczuwał tylko, że w  dziewczynie 
buzują silne emocje.

– Żyjemy w bezpiecznym, spokojnym kraju, a tak często nie potra-
fimy docenić tego co mamy. Ranimy innych nie mając pewności czy ta 
osoba, która właśnie wychodzi z domu, w złości na pewno wróci czy na 
pewno dostaniemy szansę na pojednanie.

– Agato... – nie wiedział co powiedzieć, dopiero co się poznali, nie 
potrafił ocenić, jak bardzo teraz mówi o sobie, a może o kimś jej bliskim.

– Przepraszam. Pomyślałam o mojej rodzinie na Bliskim Wscho-
dzie. O ciotkach i wujach, którzy w tym roku nie spotkają się przy choince. 
Tak jak nie mogli się spotkać w zeszłym. O tych kuzynach, których nigdy 
nie poznałam i pewnie nigdy nie poznam, nie wyślę im kartki świątecznej, 
bo nie mają już swoich adresów. Mam szczęście, że mój dziadek przyje-
chał studiować w Polsce. Zatrzymaj się przy tamtym bloku. Tutaj miesz-
kam – dodała po chwili. – Dziękuję tobie i twojej cioci za miły wieczór.

– Poczekaj chwilę... – nie wiedział czy to odpowiedni moment. Nie 
chciał wyjść na niewrażliwego dupka. Uśmiechnęła się do niego smutno.

– Myślisz, że jest jeszcze jakakolwiek nadzieja dla tego świata? Prze-
praszam, gadam głupoty. Lepiej już pójdę. Zadzwoń.

– Jasne, że zadzwonię – rozpromienił się.
– Wiesz w sprawie lekarza czy jest szansa – powiedziała poważnym 

tonem i po chwili zaśmiała się widząc jego rozczarowanie. – Tak w ogóle 
też możesz zadzwonić. Nie wiem, jakie masz plany na sylwestra...

– Nie mam żadnych – szybko jej przerwał.
– Nie wiem czy będę w stanie tańczyć...
– Nic nie szkodzi. Nie musimy tańczyć. I  wiesz co, nadzieja jest 

zawsze. Szczególnie w taki czas – dodał patrząc kątem oka na leżące na 
tylnym siedzeniu pudło z laptopem. Jutro dostarczy je Stefanowi, tak jak 
sobie życzył, z dobrym komunikatorem. Oprócz przesuwania gratów bę-
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dzie musiał mu jeszcze zrobić przyśpieszony kurs komputerowy. Kaśka 
napisała mu, że chce tylko zobaczyć i usłyszeć wnuki, ale może z czasem 
odezwie się i do niej? Może nawet ich odwiedzi. I chociaż Antoni gene-
ralnie nie widział szans na zmianę u Stefana, to wierzył w moc wigilijnej 
nocy.

– Dobrej nocy Agatko.
– Dobranoc Antek. Jedź już – pomachała mu i weszła do budynku.

Wiatr ucichł. Uspokoił się. Co miał zrobić, to zrobił. W nocy zaczął 
prószyć śnieg. Równo i miarowo otulił cały świat.

Emilia Baczyńska-Majchrzycka
Grafik z  wykształcenia oraz zawodu, ilustrator, 

trochę artystka i rękodzielniczka z zamiłowania. Z wy-
boru wrocławianka. Jej największym marzeniem jest 
stworzenie opowieści, w której połączy wszystkie swoje 
pasje – tę do pisania z malowaniem i wyklejaniem.

Fanka muchomorów, szczególnie tych czerwo-
nych, komiksów, fantastyki i francuskich komedii. Jedna 
z laureatek konkursu literackiego wydawnictwa Znak.
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Ilona Ciepał-Jaranowska

Lot

– Pasażerowie lotu numer 1369 z Frankfurtu do Krakowa proszeni 
są o kierowanie się do wyjścia numer 11.

 No wreszcie, już zdrętwiały mi nogi od tego siedzenia i czekania, 
ale można się było tego spodziewać  – wszędzie śnieżyce i loty przesunięte 
albo odwołane – brrr, nawet nie chcę myśleć, co by się działo, gdyby ten 
lot odwołali – utknęłabym na tym lotnisku na święta! 23 grudnia, ludzie 
lepią pierogi, kupują karpie albo prezenty, a ja w służbowej delegacji – kto 
wysyła ludzi w podróż przed samymi świętami? Chyba tylko bezduszne 
korp…

– Dobry wieczór – ktoś wdarł się w myśli Joanny tak niespodzie-
wanie, że aż drgnęła przestraszona. Swoją drogą jakaś dziwna cisza zapa-
nowała na lotnisku – chyba wszyscy są zmęczeni tym oczekiwaniem i nie 
mają siły na rozmowy.

– Doby wieczór – odpowiedziała na przywitanie starszego pana, 
który usiadł obok niej. Widać niespieszno mu było do odlotu, skoro za-
miast iść w stronę bramki usiadł i zaczął rozmowę. Właściwie nikt się nie 
poderwał, więc i ona spokojnie siedziała, czekając na jakiś ruch w halo 
odlotów.

– Przestraszyłem panią?
– Troszkę tak. Jakoś tak cicho się zrobiło, zamyśliłam się i nagle się 

pan odezwał i to po polsku…
– Nie przeszkadza pani, że się dosiadłem?
– Nie, nie. Pan też czeka na lot do Krakowa? 
– Nie. Tak… Właściwie… Tak…
 Pokrętna ta jego odpowiedź. Joanna popatrzyła na niego podejrzli-

wie, ale obdarzył ją tak sympatycznym uśmiechem, że nie drążyła tematu. 
Z resztą już na pierwszy rzut oka było widać, że ma w sobie coś, co wzbu-
dza zaufanie. Starszy pan – pewnie już pod osiemdziesiątkę, siwe włosy, 
twarz okrągła, porysowana zmarszczkami i ten uśmiech... Pomyślała, że 
kogoś jej przypomina, ale nie wiedziała kogo. 

– Straszne śnieżyce dzisiaj, długo pani czeka?
– Już chyba pięć godzin, ale pewnie zaraz zacznie się odprawa. I do-

brze, bo za godzinę wigilia – nie myślałam, że rozpocznę ten dzień w sa-
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molocie…
– Wraca pani z  podróży służbowej, czy leci pani do rodziny na 

święta?
– Podróż służbowa. Padło na mnie, bo wszystkie matki i żony od-

mówiły tej wątpliwej przyjemności, jaką jest wyprawa za granicę tuż przed 
świętami. Ja natomiast nie muszę nikomu szykować kolacji z dwunastu 
dań, to mogę sobie polatać i pozałatwiać arcyważne sprawy korporacyjne.

– Rozumiem, że nie jest pani ani matką ani żoną?
– No, nie jestem…
– W takim razie musi to pani szybko zmienić, najlepiej do Wielka-

nocy, inaczej znów panią wyślą przed samymi świętami.
 Joanna uśmiechnęła się i  z  miejsca przeszła jej irytacja na myśl 

o tym nieszczęsnym wyjeździe. 
– Myśli pan, że to takie proste?
– Oczywiście, że tak! Ma pani jakiegoś kandydata na męża?
– Nie. To znaczy… – zmieszała się trochę, czemu właściwie powie-

działa „nie”? Przecież jest Nikodem…
Starszy pan popatrzył na nią uważnie.
– Po pani minie widzę, że chyba jednak ktoś jest…
– Tak, właściwie to chyba mógłby być kandydatem na męża, ale 

jakoś do tej pory tak o nim nie myślałam…
– Długo go pani zna?
– Już prawie rok.
– Rok? Ja z moją Krysią ożeniłem się po pięciu miesiącach znajo-

mości, ale wy młodzi, żyjecie teraz inaczej – nie zwracacie uwagi na to, co 
naprawdę się w życiu liczy. Dobrego człowieka można szybko rozpoznać, 
a  wy testujecie się wzajemnie po kilka lat, żeby w  końcu stwierdzić, że 
– jak to mówicie? – nie pasujecie do siebie, albo jeszcze gorzej – pobiera-
cie się, ale za chwilę rozwodzicie. Przychodzi pierwszy kryzys, sprzeczka, 
a wam nie chce się walczyć. Jesteście wygodni i leniwi. Najmocniej panią 
przepraszam, mówię oczywiście ogólnie, może w pani przypadku jest ina-
czej…

Popatrzyła na niego i nie wiedziała co odpowiedzieć. Było trochę 
racji w tym, co powiedział.

– A pan nigdy nie żałował swojej szybkiej decyzji?
– Nie, nigdy nie żałowałem. Spotkałem ją w parku, siedziała na ław-

ce z koleżanką – od razu wiedziałem, że to ona jest tą jedyną a nie, na 
przykład, ta druga.
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– No to chyba miał pan po prostu szczęście – ja spotykając Nikode-
ma tak nie pomyślałam.

– A o czym pani wtedy myślała? 
Dziwne te jego pytania, ale dobrze, to nie było dawno temu, może 

sobie przypomnieć.
– Właśnie zmieniałam pracę, poznałam go dokładnie w pierwszym 

dniu nowej pracy.
– Ale o czym pani myślała?
– Oj nie wiem, chyba bardziej byłam skupiona na tej nowej pracy 

i pewnie myślałam o tym, że wreszcie będę więcej zarabiać…
– Hmm, no widzi pani? Pieniądze to rzecz nabyta, dziś są, jutro nie, 

to nie jest wartość, która powinna zaprzątać ludziom głowy. Gdyby myśla-
ła pani o tym, że świeci słońce, mimo zimowej pory, pewnie dostrzegłaby 
pani blask w oczach, tego jak mu tam? 

– Nikodem…
– Nikodema.
– Skąd pan wie, że poznałam go zimą?
– Mówiła pani, że prawie rok temu…
– No tak…
 Zapadła cisza. Bo co właściwie miała powiedzieć? Że ten nieznajo-

my, starszy pan ma rację? Że ona „testuje” Nikodema od pierwszego dnia 
ich znajomości? Co właściwie sobie myśli ten człowiek? Zaczepia ją na 
lotnisku, zagaduje o pogodę, a wychodzi z tego jakiś przegląd sumienia. 
Pewnie, że chciałaby mieć męża, dzieci i dom, ale ten Nikodem…

– Jaki on jest? 
– I znów ją przestraszył – czyta w myślach?
– Jest… dobry. Sama nie wiedziałam jak go określić, ale to chy-

ba jest odpowiednie słowo. Tak, jest dobry, troskliwy, czuły. Szykuje mi 
śniadania, przyjeżdża po mnie do pracy, gdy muszę zostać dłużej. Kupuje 
kwiaty bez okazji…

– Czegoś tu nie rozumiem, jest dobry, ale nie na tyle, żeby myśleć 
o nim poważnie?

– Właśnie o to chodzi! Jest za dobry i przy tym nijaki! Nie ma iskier 
między nami, nie drży ziemia, po której stąpa! A ja nie czuję tych słynnych 
motyli w brzuchu!

– Motyli? A po co ci te motyle, dziecko? Daleko z nimi nie zalecisz. 
Chcesz chwilowej burzy czy stabilnej, spokojnej przyszłości? Sama mówi-
łaś, że wolałabyś szykować kolację z dwunastu dań, a nie latać po świecie 
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w przeddzień wigilii.
– Tak mówiłam?
– Dokładnie tak.
– No może coś w tym jest…. Czemu ten starszy pan porusza struny 

mojego sumienia i tak ładnie na nich gra? Piękna muzyka… Tylko czemu 
ten starszy pan ma taką rozmazaną twarz? A czemu ten starszy pan zmie-
nia się w motyla…..

– Pasażerowie lotu numer 1369 z Frankfurtu do Krakowa proszeni 
są o kierowanie się do wyjścia numer 11.

Oj, wreszcie. Już zdrętwiały mi nogi od tego siedzenia. Auć, moja 
ręka i szyja – zaczęła rozmasowywać obolałe miejsca i rozglądać się do-
okoła ziewając rozkosznie. Nagle coś sobie uświadomiła i  zaczęła roz-
glądać się nerwowo. Gdzie jest ten mężczyzna, z  którym przed chwilą 
rozmawiała? Okradł ją! Na pewno ją okradł! Zaczęła szukać portfela, ale 
wszystko w torebce było na miejscu. Zdezorientowana zaczęła iść w kie-
runku bramki. Czyżby to był sen? Pewnie tak… Musiała zasnąć  zmę-
czona oczekiwaniem na lot, ale ten sen był dziwny, nigdy nie śniła tak 
realistycznie – o czym ona z nim rozmawiała? A tak, o Nikodemie, o tym, 
że mógłby być jej mężem... 

 Zrobiło jej się jakoś dziwnie, nieswojo. Poczuła coś w  rodzaju 
wstydu – dlaczego właściwie nigdy nie myślała o nim poważnie? Przecież 
niedługo minie rok odkąd się znają, mieszkają razem. A ona wciąż trak-
towała tę znajomość trochę przedmiotowo – fajnie, że jest, że robi ciepłą 
herbatę w zimny dzień, że zamiast wyjść z kolegami na piwo, woli spędzać 
czas z nią. Ona z kolei biegała zawsze na różne firmowe imprezy nie zabie-
rając go ze sobą, w ogóle rzadko ujmowała go w swoich planach… Nawet 
dziś, gdyby sam nie zadzwonił, nie wiedziałby, że samolot ma opóźnienie 
i pewnie by się martwił, że coś się stało. Pierwszy raz uświadomiła sobie 
swój błąd – dziwne, że stało się to tu, na międzynarodowym lotnisku i że 
za sprawą bardzo realistycznego snu. 

 Joanna nawet nie wiedziała kiedy i jak minął lot, nie pamiętała star-
tu samolotu, ani co działo się tam w chmurach, ale gdy zobaczyła światła 
Krakowa poczuła, że natychmiast musi wszystko zmienić, zapragnęła jak 
najszybciej znaleźć się obok Nikodema. Przeprosić go za swoje zachowa-
nie i podziękować za to, że jest. 

 Walizka jak na złość ukazała się na taśmociągu ostatnia, Joanna 
chwyciła ją i niemal pobiegła do wyjścia. W poczekalni nie było już pra-
wie nikogo – co się dziwić – dochodziła druga w nocy i na dodatek wigi-
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lia. Jej wzrok przykuł duży bukiet kwiatów, za którym stał jakiś człowiek 
– od razu sobie pomyślała, że biedak chyba się nie doczekał ukochanej, bo 
za nią już nikogo nie było, nawet chciała go zagadać, gdy nagle odsunął 
bukiet i popatrzył na nią.

– Joasiu! Jesteś wreszcie!
– Nikodem? Ale co ty… Czekałeś na mnie?
– Tak czekałem, nie mogłem wysiedzieć w domu, mam dla ciebie 

prezent i nie mogę z nim dłużej zwlekać.
 Była w szoku, tak chciała się szybko przy nim znaleźć i oto jest. 

Rzuciła mu się na szyję a on uklęknął i wyjął z kieszeni małe, czerwone 
pudełeczko. Do oczu napłynęły jej łzy.

– Od pierwszego dnia naszej znajomości marzyłem o tej chwili. Już 
wtedy wiedziałem, że jesteś tą jedyną. Wiem, że boisz się ograniczenia 
wolności, ale ja nie chcę ci jej zabierać, nie chcę budować ci klatki, ale chcę 
z tobą wić gniazdo naszą miłością. Czy ty też tego chcesz?

 Zabrakło jej słów. Stała oszołomiona i była pewna, że właśnie trzę-
sła się ziemia. Chyba powiedziała „tak”, bo zaraz na jej palcu zabłysnął 
pierwszy element ich wspólnego gniazda, a ona wtulała się w Nikodema, 
płakała i śmiała się na zmianę. 

 W drodze powrotnej z lotniska przejeżdżali obok parku, który wy-
glądał bajkowo. Biały puch rzęsiście sypał się z nieba, a światło latarni otu-
lało drzewa i ławki czerwonawym blaskiem. Zatrzymali się na światłach. 
Nagle Joanna dostrzegła, że na jednej z ławek siedzi jakiś mężczyzna, gdy 
odwrócił głowę w ich stronę, wydawało się jej, że to ten sam mężczyzna, 
który śnił jej się na lotnisku.

– Nikodem! Widzisz tego człowieka? – Joanna prawie krzyknęła.
– Czemu tak krzyczysz? Tak widzę. To zdaje się pan Stefan, z któ-

rym kiedyś rozmawialiśmy.
– Rozmawialiśmy z nim? 
– Tak, pamiętasz jak spacerowaliśmy tutaj kilka miesięcy temu?
Nie mogła sobie przypomnieć ani spaceru, ani rozmowy z tym pa-

nem, ale gdy pojawił się obok niej kilka godzin temu wydał jej się znajo-
my…

– Mówił, że uwielbia ten park, a szczególnie lubi siedzieć tu zimową 
nocą, gdy pada gęsty śnieg i jak widać teraz cieszy się tą chwilą w najlepsze 
– Nikodem uśmiechnął się i ścisnął rękę Joanny – nie martw się o niego. 
Na pewno tu nie zamarznie. Nie wygląda na pijanego, ani zziębniętego. 
Poza tym chyba był tu też, gdy odwoziłem cię na lotnisko.
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– Naprawdę? Widać niewiele wtedy dostrzegałam – odparła Joanna 
dość zagadkowo – chyba obudził mnie ze snu.

Nikodem zdziwiony popatrzył na Joannę, ale pomyślał, że pewnie 
jest zmęczona wyjazdem i długim oczekiwaniem na lot powrotny. Zmie-
niły się światła i samochód ruszył przed siebie. Pan Stefan pomachał im na 
pożegnanie i mimo że nie było tego dobrze widać Joanna mogła przysiąc, 
że mrugnął do niej i wyszeptał: „powodzenia”.

Ilona Ciepał-Jaranowska
Od dziecka pisze wiersze, a od kilku lat również 

opowiadania. Dwukrotna laureatka konkursów po-
etyckich Wolbromska Wiosna Poetycka. Brała udział 
w konkursach organizowanych przez Magdalenę Kor-
del, pt. „Kto napisze ze mną książkę”, co zaowocowało 
wydaniem pięciu zbiorów opowiadań z  jej udziałem. 
Z  wykształcenia jest bibliotekoznawcą. Lubi włoską 
kuchnię i ciszę polskiej wsi.
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Katarzyna Jurczyk

Wigilijna niespodzianka

– Mam tego dość – wyszeptała głośniej Marta i  złapała w  locie 
płaszcz i torebkę. 

Wybiegając z domu spojrzała jeszcze czy ma buty.
Wypadła z  klatki i  nie zastanawiając się skierowała swoje kroki 

w stronę dworca. W tej chwili przy chodniku pojawiła się taksówka.
– Może podwieźć?
– Nie dziękuję. Przejdę się! – odpowiedziała przełykając pierwsze 

łzy tej wigilii.
***

Bo to była wigilia. Dzień radosnego oczekiwania na przyjście Pana. 
Wróć. Dzień nerwowego oczekiwania na przyjazd mamy, która w końcu 
się pojawiła. Od  progu poinformowała Martę, że piętro niżej leżały jakieś 
papierki i ona je pozbierała, bo co to za syf w wigilię. Teresa Łęska omiotła 
swoim wzrokiem mieszkanie i przejechała palcem po lustrze w przedpo-
koju.

–  No to lustro to chyba dawno szmatki nie widziało.
Po czym skrytykowała jeszcze brak świątecznego zapachu w łazien-

ce i beznadziejne ułożenie kolorystyczne gwiazd betlejemskich.
– Przecież one wszystkie są takie same – próbował ratować sytuację 

Witek, mąż Marty.
– Wy, mężczyźni, nie wiecie nawet, że kolor czerwony ma 8 odcieni. 

Wituniu, nawet nie próbuj się ze mną sprzeczać.
– Gdzieżbym śmiał, ja tylko....
– A, a, a...– Mamusia podniosła palec wskazujący do ust – Idź sobie 

jakiś mecz pooglądać i daj kobietom pracować.
Marta spojrzała błagalnie na Witka, ale ten oczywiście jak pokorne 

ciele wycofał się do pokoju.
– Konfrontacja to dzisiaj nie jest drugie imię Witusia – burknęła 

Marta ściągając ściereczkę z ramienia.
– Co tam mruczysz Martuś?
– Nic, nic. Muszę przemieszać kapustę, bo...
– Bo ci się przypala – mama pokiwała głową. – Zastanawiałam się 



22

właśnie, ile ty jeszcze będziesz tu z nami stała, podczas gdy kapustę czuć 
już na klatce schodowej.

Twarz Marty wyrażała w tej chwili tylko jedno: niedowierzanie. Ści-
skając w rękę ściereczkę w renifery, uciekła do kuchni czując, że coś kłu-
je ją pod prawym żebrem. Mieszała kapustę tak zapamiętale, że ta nawet 
gdyby chciała, nie miała szans się przypalić.

– W czym ci pomóc? – Teresa pewnym krokiem weszła do kuchni 
córki zawiązując swój ulubiony fartuch szefa kuchni z dorodnymi kaczka-
mi na kieszonce.

–  No to teraz się dopiero zacznie – pomyślała Marta widząc te dwie, 
tak nielubiane przez nią, kaczki.

***

W tym fartuchu Teresa wydawała wszystkie niedzielne obiady, na 
których Marta i  Witek byli honorowymi gośćmi. Zaszczytu zawsze do-
stępował wybrany samotny sąsiad lub sąsiadka z osiedla gospodyni. Taki 
nieszczęśnik siedział przy stole jak trusia, a  Teresa opowiadała o  tym 
jak to życie jej nie rozpieszczało. Wiadomo, mąż był pijakiem i nigdy do 
domu wystarczającej ilości pieniędzy nie przyniósł. Córka zupełnie do 
ojca podobna, jeszcze nałogów nie ma, ale pewnie to kwestia czasu. Za to 
do wszystkiego lewe ręce: nie ugotuje, nie posprząta i jeszcze pracuje jako 
friwolitka czy coś takiego.

Marta słuchała tych „peanów” na swoją cześć z  przyklejonym 
uśmiechem na ustach. Na pierwszych niedzielnych spotkaniach próbo-
wała tłumaczyć, że skończyła kurs gotowania, na studiach dorabiała jako 
sprzątaczka, a pracuje jako freelancer. Jednak był to daremny trud. Kiedy 
tylko nieszczęsny sąsiad próbował dopytać o kurs czy pracę, Teresa zada-
wała pytanie dotyczące życia swojego gościa. Ludzie chętnie o sobie opo-
wiadają, więc każdy łapał się na to jak na lep. 

Był to dogodny moment, więc Witek mrugał do Marty, że już 
wszystko zjadł i mogą się zbierać. Jednak baczne oko Teresy zawsze wyła-
pało te nieudolne próby kontaktu córki i zięcia. Bez żadnych skrupułów 
przerywała sąsiadowi niezwykle ważny wywód, np. o  wyższości kotów 
nad psami, zwracając się do Witka słowami:

– Mój kochany zięć chyba bez deserku czekoladowego nie wyjdzie? 
Wituniu, skosztujesz nowego przepisu?

Na nieszczęście swoje i Marty, kochany zięć zapominał, że ma język 
w buzi i pełny żołądek w brzuchu. Jak piesek na półce samochodu, kiwał 
głową na znak, że oczywiście spróbuje. Wieczorem dosłownie umierał 
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gdy tłusty rosół i  przypieczone schaby z  ziemniakami polanymi, a  jak-
że tłuszczem ze smażenia, walczyły w  brzuchu o  palmę pierwszeństwa 
z margarynowym deserkiem czekoladopodobnym.

Niestety niedzielne obiady były nie odmówienia. Nie to, że Marta 
i Witek nie próbowali, a nawet  kilka razy im się udało. Niedzielny pora-
nek zaczynali wówczas dość wcześnie, od telefonu Teresy, że godzinka na 
obiad ich nie zbawi. Kiedy grzecznie odmawiali, pytała dla kogo w takim 
razie ona tyle się nagotowała. Następny telefon był około południa. Teresa 
informowała, że obiad już jest na stole, a pan Benio, Kazio, czy kto tam 
akurat siedział, dziwi się, że dzieci gospodyni tak niegrzecznie się spóź-
niają. Popołudniowy telefon był o  tym, że obiad był pyszny, ale jeszcze 
dużo go zostało, więc mogą wpaść w poniedziałek po swoje porcje. Na 
uwagę Marty, że oni w poniedziałki zwykle długo pracują, Teresa prze-
chodziła do szlochu i wyrzutów w stylu:

– To ja sobie flaki wypruwałam, żeby ci zapewnić godne życie, bo 
przecież na twojego ojca liczyć nie mogłam. To ja dwa etaty brałam na 
twoje dodatkowe lekcje angielskiego. To ja dorabiałam, żebyś mogła stu-
diować. Nawet na operację biodra nie poszłam, żebyś zawsze miała ciepły 
obiad po zajęciach...

– Mamo, nie poszłaś bo ci pani Krysia naopowiadała głupot, że tam 
nogi ucinają...

– O ty niewdzięcznico jedna, tak to my rozmawiać nie będziemy! 
Trzask słuchawki oznaczał, że Marta i  Witek będą mieli spokój 

na cały tydzień. A przynajmniej taka była nadzieja, niestety już na dru-
gi dzień Martę zaczynały męczyć wyrzuty sumienia. Po telefonicznych 
monologach Teresy o zbolałym sercu matki i o tym, że nie wiadomo jak 
jeszcze długo się będzie toczyć na tym ziemskim padole, Marta ulegała 
i przyjmowała zaproszenie na następny niedzielny obiad. Pod skórą czuła 
jednak, że robi błąd, a pępowina, której matka nie pozwalała odciąć, zaci-
ska jej się coraz bardziej wokół szyi.

*** 

– Czy ty te ryby zamierzasz dzisiaj smażyć? – głos Teresy przebił się 
przez wspomnienia.

– Tak, to są ryby na dzisiaj.
– A gdzie karp?
– Nie ma. Witek nie jada ryb, ja nienawidzę ości, a  ty nie lubisz 

karpia, więc go nie kupowałam.
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– Boże! Widzisz i nie grzmisz. Karpia na wigilię nie kupiła. Co ty 
w ogóle wiesz o naszej wierze?

– O twojej niewiele, moja ma się dobrze.
– Marta! Ty mi tu nie pyskuj. W naszej wierze karp na wigilię to 

podstawa, przecież to wielki symbol...
– Wiem czego to symbol, mamo, ale chodzi ci raczej o tradycję, re-

ligię, a nie o wiarę. Przecież w to, co ty wierzysz to twoja indywidualna 
sprawa. Karp, choinka, opłatek to tradycja, a nie...

– Co ty za brednie opowiadasz!? Nasza wiara jasno mówi, że wigilia 
to karp, śledzie, opłatek, makowiec i kompot z suszonych owoców, które-
go też tu nie widzę.

– A niemieccy katolicy to nawet parówki jedzą w wigilię – wtrącił 
się Witek.

– Bo to są bezbożniki jedne. Parówki w wigilię? Bój się Boga – Te-
resa wzniosła oczy w górę, składając ręce jak do modlitwy. – Nasza wiara 
tego nie przewiduje.

– A ich tradycja już tak – Witek uśmiechnął się i mrugnął do żony. 
To był dla niej cień szansy, że dzisiaj mąż będzie grał w tej samej drużynie 
co ona, a to zdarzało się niezwykle rzadko.

– Zostawmy ten temat – poprosiła Marta.
– Masz rację. Bóg nas wszystkich na sądzie ostatecznym sprawie-

dliwie oceni.
– Za brak karpia to się raczej do piekła nie trafia – rzucił Witek 

wycofując się do salonu.
– To się jeszcze zobaczy – mruknęła Teresa.

***
Niestety jeśli Marta myślała, że to koniec spornych kwestii, to ewi-

dentnie zapomniała o niebywałych zdolnościach swojej matki. Teresa była 
mistrzynią w szukaniu problemów tam, gdzie nikt inny ich nie widział.

– Stół jeszcze nie nakryty? – zapytała zaraz po przekroczeniu progu 
salonu.

– Obrus już położyłem, a  zastawę...– Witek spojrzał na stół, aby 
upewnić się, że na pewno obrus tam jest.

– No ja wiem Wituniu, że chciałeś pomóc, ale ten obrus to świątecz-
ny na pewno nie jest.

– A dlaczego? – Marta z zastawą w dłoniach patrzyła pytająco na 
matkę.
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– No to jest przecież zwykły biały obrus. Co ty? Chcesz przy takim 
byle czym jeść kolację wigilijną?

– To jest piękny, elegancki obrus. Zastawa jest zdobiona, więc obrus 
już nie musi.

– Oszalałaś. Pokaż mi tu zaraz jakie masz świąteczne obrusy.
– Nie mam świątecznych. Mam trzy takie same obrusy.
– Co z ciebie za gospodyni? Czy u nas obrusów w domu brakowało?
– No nie, mamo. Nie brakowało. Moim zdaniem to o dwie półki 

w szafie było ich za dużo. Nie lubię komplikować sobie niepotrzebnie ży-
cia, więc obrusy mam takie same. Sztuk trzy.

– Tak chcesz teściów przyjąć? Na białym, prostym i poplamionym 
po wigilii obrusie?

– Mamo, obrus poplamiony pójdzie do pralki, a  do kawy wycią-
gniemy nowy.

– Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam! Ty chcesz przy gościach ob-
rus zmieniać? Ty chcesz ze stołu wigilijne potrawy ściągać? Czy ty w koń-
cu przestaniesz mi wstyd przed ludźmi przynosić?

– Jaki wstyd? O czym ty mówisz?
– No jakbyś nie wiedziała? Jak nie mieszkanie z Witkiem przed ślu-

bem, to teraz jeszcze jakieś nowoczesne zwyczaje?
– Jakie zwyczaje? Bo biały obrus jest na stole?
– Obrus to pikuś. Kiedy ja się w końcu wnuka doczekam? 
– No i pięknie. Od obrusu do dziecka. Daj już spokój.
– A nie dam, bo ile można czekać? Dwa lata po ślubie, a ja dalej mu-

szę się ludziom tłumaczyć, że nie grzeszysz tą antykoncepcją czy czymś ta-
kim. Myślisz, że to tak łatwo mówić, że nie macie dzieci, bo ty nie możesz, 
bo się staracie, ale jałowisz? 

Huk pękającej porcelany rozniósł się po bloku z wielkiej płyty. Mar-
ta stała blada, a u jej stóp leżał potłuczony prezent ślubny od teściów.

– Coś ty zrobiła? – Witek stanowczym głosem zwrócił się do Mar-
ty– To była rodowa porcelana mojego ojca!

Marta spojrzała na matkę i męża klęczących u jej stóp. Dotarło do 
niej, że właśnie z czułością pochylali się nad rozbitymi talerzami nie ba-
cząc na słowa, które jak igły wbiły się w serce i pozbawiły ją tchu. Ściśnięte 
gardło w końcu odzyskało moc i Marta wyszeptała:

– Mam tego dość.
***

Dworzec był naturalnym wyborem. Za każdym razem, gdy ojciec 
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wracał pijany do domu, a mama miała jeszcze siły do kłótni, Marta po ci-
chu wycofywała się z mieszkania. Szła na dworzec, bo tylko tam czuła się 
bezpiecznie. Nie miała dokąd pójść. Nie utrzymywała kontaktów z kole-
żankami, bo czuła się jak piąte koło u wozu. One zapraszały się do domów 
na pogaduchy, wspólne malowanie paznokci i oglądanie romantycznych 
filmów na komputerze. Marta nie mogła ich zaprosić. Oczywiście miała 
wszystko, co nastolatka powinna mieć, matka dbała żeby nie odstawała od 
koleżanek. Jednego nie umiała zapewnić. Ciszy i spokoju w domu. I nie-
stety po jednej z akcji pijacko-awanturniczej koleżanka wyszła od Marty 
w stanie przerażenia. Na drugi dzień pół szkoły huczało od plotek, a Mar-
ta po raz pierwszy poczuła kłujący ból pod prawym żebrem.

Tym razem również czuła, że kłucie w boku narasta. Łzy płynęły 
jej ciurkiem, kiedy dotarła na dworzec. Tutaj było cicho, perony sprawia-
ły wrażenie opuszczonych. W istocie tak było. W wigilijny wieczór mało 
osób wybiera się w podróż. To już czas, gdy jest się u celu. Poszukała swo-
jej ulubionej ławki, z dala od przeciągu. 

– Spóźni się – rozległ się głos za jej plecami. Wystraszona skurczyła 
się i mocniej przyciągnęła szal.

– Zawsze się spóźnia – dodał głos.
Marta obejrzała się przez ramię, ale nikogo nie zauważyła.
– Stefciu prawdę panience mówi. Ten skład zawsze się spóźnia.
Na ławce przy drzwiach peronu siedziało dwóch mężczyzn 

w puchowych kurtkach i wełnianych, kolorowych czapkach.
– Panienka niech się nie boi, my nie z  takich co krzywdę robią, 

prawda?
– Prawda,  Zdzisiu my nie z tych –  odpowiedział drugi z mężczyzn 

świdrując dziewczynę wzrokiem.
Marta spojrzała na nich i coś błysnęło jej w głowie.  
– A Brutusa gdzie panowie mają?
Mężczyźni spojrzeli na siebie, po czym odkryli koc, który leżał pod 

ławką.
– A tu jest. To już chyba jego ostatnie święta.
Marta spojrzała na wyliniałego owczarka. Pies chyba ją poznał, bo 

lekko zamerdał ogonem. Dziewczyna na ten widok rozpłakała się i po ci-
chu podeszła do ławki. Mężczyźni wstali i zrobili jej miejsce.

– Cześć Brutusku – pogłaskała psa, po czym zwróciła się w stronę 
mężczyzny o imieniu Stefan.
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– Cześć tato.
***

– Myślałem, że mnie nie poznałaś.
– Troszkę się zmieniłeś, ale nie tak bardzo. Lepiej wyglądasz niż 

gdy... No wcześniej.
– Gdy piłem. No faktycznie, troszkę mi się przybrało.
– A jak się czujesz? 
– Znośnie. A co u ciebie? Jak mąż?
– Dobrze. Miałam nadzieję, że będziesz na ślubie. 
– Nie mogłem być.
– O, co za pitolenie! – wtrącił się nagle Zdzisio. – On był na ślubie. 

Co ja gadam. Razem my byli. Stali my pod oknami. Dobrze, że było ciepło 
i były otwarte, to wszystko my słyszeli.  A jak panienka wyszła z urzędu to 
Stefkowi łzy ciurkiem poleciały, że taka piękna. I tak mu żal się zrobiło, że 
wnuków nie będzie mógł bawić i...

Na widok rozpaczy, która namalowała się na twarzy Marty, Zdzisio 
przerwał swój monolog i spojrzał na kolegę.

– Dziecko, co tobie? – Stefan stanął obok córki. – Nie chciałem ci 
wstydu przynieść, bo ja wiesz już nie piję, ale reprezentacyjny to nie je-
stem. Dlatego nie przyszedłem. Martuś, co tobie...?– Stefan złapał córkę 
w momencie kiedy ta z płaczem osunęła się na ławkę.

– Bo ja chyba nie mogę... Nie mogę... O Boże... Dlaczego? – Marta 
szlochała, ukrywając twarz w dłoniach.

– Co ona nie może, Stefek? 
Stefan stał osłupiały przy ławce. Nie miał pojęcia czego jego córka 

nie może, a tym bardziej co on ma w tej sytuacji zrobić. Nie miał wpra-
wy w dziewczęcych załamaniach. Dotąd rzadko zajmował się sprawami 
córki. Chociaż bardzo chciał to Teresa mu nie pozwalała się zbliżyć do 
tego dziecka. Życie z perfekcyjną żoną i odsunięcie od córki było nie do 
zniesienia, więc zabijał stres, zaglądając do kieliszka. Wracał do domu pi-
jany, a wtedy mała Martusia patrzyła na niego wystraszonymi oczkami. To 
jeszcze bardziej go dobijało. 

Nastoletnia Marta wychodziła z domu za każdym razem gdy wra-
cał pijany, więc w  sumie się nie widywali. Później gdy już całkowicie 
spadł na dno i nie było dnia bez picia wyszedł z domu i zamieszkał na 
dworcu. Zdzisio go przygarnął, podobnie jak Brutusa, który błąkał się 
po peronach. Najpierw razem zbierali puszki, a  że szło im sprawnie to 
ktoś podpowiedział, że potrzeba pomocy do sprzątania miasta. Zawsze to 
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parę groszy. W urzędzie poznali młodego społecznika, który wiadomym 
sobie sposobem potrafił ludzi z dna wyciągać i tak wspólnymi siłami ze 
Zdzisiem pomogli się Stefanowi odbić. Martę widywał, gdy rano szła do 
szkoły, a później do pracy albo gdy samotna i nieszczęśliwa siedziała na 
dworcu. Nie miał jednak odwagi do niej podejść. 

Podczas jednego ze spotkań, Teresa wykrzyczała mu żeby się do 
nich nie zbliżał, bo one nie mają już pieniędzy na jego wódkę. A Marta 
nie chce się z nim widywać, bo on jej tylko wstyd przynosi. Jednak w tej 
chwili dotarło do niego, że jego córka poznała Brutusa, co oznacza, że go 
obserwowała. Szukała kontaktu. 

– Nie wiem jak ci pomóc, bo sam sobie nie umiałem. Jeśli tylko coś 
mogę zrobić...

– Tato, tu się nic nie da zrobić. Nie mogę mieć dzieci i tyle.
Stefan stał osłupiały.
– Hmm. No to faktycznie nic nie możesz zrobić Stefek. To znaczy, 

że trza adoptować.
– Mój mąż nie chce o tym słyszeć. Podobno nie będzie potrafił po-

kochać cudzego dziecka.
– Co za głupoty...
– Tato, ale może to prawda. Może faktycznie to byłoby dla niego 

zbyt trudne.
– To nie jest wcale trudne.... Bo widzisz... Ja umiałem. – Stefan 

umilkł widząc zdziwione oczy córki.
– Stefan, odejdź od niej!!!
Na dworcu zrobiło się głośno. To Teresa dziarskim krokiem szła 

przez peron wymierzając palec w stronę ławki i krzycząc bez ceregieli.
– Ani mi się waż z nią rozmawiać. Nie dość jej nerwów napsułeś?
Doskoczyła do Marty i chwyciła ją za ramiona. Widząc minę córki, 

domyśliła się, że już po wszystkim. Tajemnica ujrzała światło dzienne.
– Twój ojciec bredzi. Nie wierz w żadne słowo. Przecież to pijak.
– Ooo, proszę pani, Stefek nie pije od dwóch lat.
– A ty tu czego mendo jedna się wtrącasz!?
– Mamo, przestań! – Marta wstała z ławki i spytała – Tato, jak to 

„umiałeś” mnie pokochać?
– Stefan! Ja cię ostrzegam!
– Martusiu, hmm.... Tak długo nie mogłem... Ty nie jesteś moją 

córką. W  sensie biologii. To znaczy, jesteś moją córką bo ja cię bardzo 
kocham, ale nie jesteś... No jak to powiedzieć.
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– Nie jesteś moim biologicznym ojcem?! 
– No nie – Stefan skurczył się pod wzrokiem żony i córki. Zrezy-

gnowany usiadł na ławce.
– No to kto jest moim ojcem, mamo?
– No widzisz, hmm. Ja nie...– Teresa nagle straciła rezon i usiadła 

obok męża.
– Mama nie pamięta. 
– Że co?! – tu już zdziwienie wyraził Zdzisio, którego ta historia 

rodzinna ewidentnie zaczęła wciągać.– To chyba była pijana jak...
– No to się akurat zgadza. Byłam.
Marta stała jak wryta i patrzyła na rodziców. Perfekcyjna mama na-

gle ściągnęła ramiona i wydawała się być małą dziewczynką. Tata był wpa-
trzony w swoje dłonie, z którymi nie bardzo wiedział co robić. W końcu 
się odezwał.

– Bo ja nie mogłem mieć dzieci. No, ale zbadać też się nie chciałem. 
A Teresa bardzo chciała mieć dzieci. No i kiedyś taka duża kłótnia między 
nami była... No i...

– I akurat wtedy miałam pożegnanie koleżanki z pracy. Takie spo-
tkanie całego działu w zakładzie.  No i jakoś tak... No cóż... Za dużo wypi-
łam, a że głowę miałam słabą to...

– No dobrze, ale to oznacza, że poszłaś po pijaku do łóżka z kolegą 
z pracy, tak? 

– No tak.
– To można go zidentyfikować. 
– No wiesz... Łóżko to za dużo powiedziane. Raczej wersalka w po-

koju, na stancji. A kolegów z pracy na tej zabawie było dużo i na tej stancji 
też. No przecież nie mogłam chodzić i pytać się z kim spałam. Taki wstyd.

– A nie mogłaś popytać koleżanek o to z kim wyszłaś?
Teresa skurczyła się jeszcze bardziej, po czym zaczęła szlochać, a łzy 

kapały na jej kolana jedna za drugą.
– No nie mów, że to nie był jeden...– Marta zakryła usta dłonią.
Mit perfekcyjnej matki posypał się jak domek z kart. Matki, która 

tak bardzo chciała uchodzić za świętą, że zapomniała, że inni już tacy są. 
Mit ojca pijaka, który nigdy ich nie kochał, też rozpłynął się jak mgła. Bo 
ile trzeba mieć w sobie miłości, żeby pokochać kobietę, która jest w ciąży 
z  innym. Kobietę, która nie potrafi wytłumaczyć, z kim jest w ciąży. Ile 
trzeba mieć w sobie miłości, aby pokochać dziecko, z którym nie ma się 
nic wspólnego. Marta spojrzała na swoich rodziców. Na szlochającą matkę 
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Katarzyna Jurczyk
Zakręcona rękodzielniczka i  zorganizowany 

przedsiębiorca. Z wykształcenia dziennikarka, ale z li-
cencją fizyka medycznego. Żyje z pasją i z pasji. Pochła-
nia książki w ilościach hurtowych i szydełkuje zakładki 
dla przyjaciół. Głodna wiedzy obserwatorka życia co-
dziennego, które z  zapałem opisuje. Żona i  najlepsza 
przyjaciółka Kamila, dumna mama Jakuba i Gabriela.

i ojca, który w tej chwili ją objął i zaczął pocieszać. Klęknęła przy nich, 
a kiedy na nią spojrzeli, przyciągnęła do siebie. 

Tak trwali w uścisku, kiedy Zdzisio stojący obok zaintonował:
„Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom wszem...”
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Kinga Kosiek

Witraż z Zezowatym Aniołem

Nie na darmo mówi się o tym, że trzecia nad ranem to diabelska go-
dzina. Najgorsza godzina nocy. Weronika siedziała w ciemnej kuchni roz-
świetlonej odrobinę jedynie światłem latarni zza okna i próbowała ogrzać 
zziębnięte ręce o kubek z gorącym kakao. Niewiele to jednak dawało, bo 
to nie wychłodzenie ciała najbardziej jej dokuczało. Nie, chłód ciągnął od 
środka, gdzieś z samego dna zrozpaczonej i pozbawionej nadziei duszy. 
A  na taki chłód nie pomoże ani gorące kakao, ani termofor, ani ciepły 
kaloryfer. Budziła się o tej przeklętej godzinie już kolejną noc, a potem nie 
mogła zmrużyć oka do samego rana. Ale nie zapalała światła w mieszka-
niu. Ciemność była kojąca, pozwalała jej pozostać w stanie pół jawy, pół 
snu, otulała i dawała złudne poczucie bezpieczeństwa. Światło dnia oraz 
światło lamp, paradoksalnie, zamiast odpędzić nocne demony, wyostrzało 
jej lęk i uwypuklało stratę. 

Dlatego Weronika już po raz kolejny, natychmiast po gwałtownym 
przebudzeniu z  koszmaru, po omacku szła do kuchni, wyszukiwała na 
blacie szafki zapałki, zapalała gaz na najmniejszym palniku, a potem, rów-
nież po ciemku, tylko przy nikłym światełku ognia na kuchence, wyjmo-
wała z szafki kubek i kakao, z lodówki mleko, i przygotowywała ulubio-
ny napój. Włączała też radio, które grało cichutko w tle. I właśnie teraz, 
w środku nocy, z radia popłynął subtelny głos Beaty Rybotyckiej śpiewa-
jącej „Kolędę dla Nieobecnych”. Weronika mimowolnie się zasłuchała, jak 
zawsze, gdy słyszała tę wyjątkowo piękną i  chwytającą za serce kolędę, 
która pojawiała się w radiu co roku w okresie przed wigilią:

„Daj nam wiarę, że to ma sens 
Że nie trzeba żałować przyjaciół 

Że gdziekolwiek są dobrze im jest 
Bo są z nami choć w innej postaci 

I przekonaj, że tak ma być 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze 

Że odeszli po to by żyć 
I tym razem będą żyć wiecznie”
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Na dźwięk słów „że po głosach tych wciąż drży powietrze” rozpła-
kała się rzewnym i niepohamowanym płaczem. I w odruchu rozdzierają-
cej bezsilności wyszeptała:

– Ciociu Krysiu, błagam, jeśli gdziekolwiek jesteś, gdzieś tam, po 
drugiej stronie, daj mi jakiś znak, który pozwoli mi odzyskać nadzieję 
i uwierzyć, że nie jestem sama! Bo na razie wydaje mi się, że nie dam rady 
przeżyć tych świąt!

Po czym, znękana smutkiem i płaczem, po raz pierwszy od wielu 
nocy zasnęła zanim nadszedł ranek, w kuchni, na krześle, z głową opartą 
o blat stołu…

Stefan się martwił. Wyrażało się to tym, że nie mógł sobie od paru 
tygodni znaleźć miejsca, jakby go oblazło stado niewidzialnych mrówek. 
Nie radowały go nawet zbliżające się święta Bożego Narodzenia i związany 
z nimi koncert kolęd i pastorałek, który przecież uwielbiał. Jako organista 
z prawie czterdziestoletnim stażem i  jednocześnie opiekun parafialnego 
chóru, od wielu lat wkładał mnóstwo pracy i serca w jego przygotowanie. 
Przekładało się to na jakość koncertu, bo nie od dziś wiadomo, że praw-
dziwa pasja może zrodzić wyłącznie dobre owoce. 

Do chóru prowadzonego przez Stefana zapisywali się chętnie nawet 
młodzi ludzie, zwłaszcza ci marzący o związaniu swojego życia z muzyką. 
Wpisaniem sobie w papiery członkowstwa w tym chórze mogli wyłącz-
nie zapunktować przy okazji ewentualnych przyszłych egzaminów. Próby 
przebiegały zazwyczaj we wspaniałej atmosferze i zwykle w te dni, w które 
się odbywały, Stefan od rana aż promieniał. Dziś było inaczej. Jego chó-
rzyści już się rozeszli, a on składał jeszcze pozostawione tu i ówdzie przez 
zapomnienie kartki i śpiewniki. Zwykle lubił te chwile w cichym opusto-
szałym kościele, ale dziś tłukł się po tym uświęconym miejscu jak przysło-
wiowy Marek po piekle.

– Ot, stary jestem i robię się przewrażliwiony jak mimoza! – mru-
czał do siebie, coraz bardziej wewnętrznie rozbity.

Ten dziwny niepokój dopadł go po tym, jak kilka dni temu spotkał 
siostrzenicę swojej niedawno zmarłej znajomej, Weronikę. Była uprzejma 
i miła, jak zawsze przez te wszystkie lata odkąd, jeszcze jako młoda dziew-
czyna, przychodziła z ciotką na nabożeństwa do ich kościoła pod wezwa-
niem Świętych Aniołów Stróżów, ale gdy spojrzał jej w  oczy, dostrzegł 
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w nich taki bezmiar smutku i rozpaczy, że aż go zatchnęło. Ta biedna We-
ronika, taka jeszcze młoda i bezbronna, straciła ostatnią bliską osobę jaką 
miała, ciotkę Krystynę, która wychowywała ją po tragicznej śmierci rodzi-
ców. Zginęli w jednym z tych bezsensownych wypadków spowodowanych 
przez cudzą brawurę. W ich samochód wjechał inny, szaleńczo szarżujący 
na drodze, co potwierdzili nieliczni świadkowie obecni na miejscu wy-
padku. Co gorsza, nikt nie zauważył rejestracji pojazdu, ani nawet jego 
marki, bo wypadek zdarzył się w  listopadzie, późnym wieczorem, przy 
bardzo ograniczonej widoczności. Nigdy nie złapano sprawcy. Było to za-
drą w sercu Krystyny, która aż do śmierci marzyła o tym, żeby sprawie-
dliwości stało się zadość. A teraz Weronika została całkiem sama, i to tuż 
przed Bożym Narodzeniem! 

Stefan zasępił się jeszcze bardziej. Mrówki niepokoju nie przesta-
wały go kąsać. Zmęczony tą walką ze smutnymi myślami postanowił się 
chwilę pomodlić. Miał swoje ulubione miejsce, w bocznej nawie, pod wi-
trażem z Zezowatym Aniołem. Stefan nazwał go tak na swoje potrzeby 
i dbał bardzo, żeby mu się to nie wypsnęło przy dobrym, ale wielce czułym 
na wszelkie przejawy braku szacunku wobec Bożych posłańców księdzu 
Antonim. 

Jako że ich kościół był pod wezwaniem Aniołów Stróżów, anielskich 
akcentów w nim nie brakowało. Były więc bajkowe witraże, figury i obra-
zy, a na każdym jakaś inna anielska postać, niektóre wręcz imponujące. 
Jednak Stefan miał swojego ulubieńca i uważał, że z nim idzie wszystko 
załatwić, bo jest wysoce skuteczny w zanoszeniu próśb tam, gdzie trzeba. 
Był to jeden z wielu bezimiennych aniołów w  tym kościele, ale Stefana 
wzruszał jego wyraźny zez. Widać artyście, który go powołał do życia, 
ręka się omsknęła w  akcie twórczym. A  Stefanowi ta drobna wada, ten 
uszczerbek na anielskiej urodzie, bardzo się spodobał. Zakumplował się 
zatem z Zezowatym Aniołem i zawsze przychodził się modlić w kącie pod 
jego witrażem. Tym razem również:

– Słuchaj, stary druhu – powiedział Stefan po chwili modlitwy w ci-
szy – Ja swoje prośby przedstawiłem, jak umiałem, a teraz ty rusz ten swój 
zacny, anielski zadek i zanieś moje petycje jako priorytetowe. Do świąt już 
niedaleko, a Weronika została sama na tym świecie. Tak być nie może! 

A po chwili namysłu dodał:
– Jak się nie postarasz, to przysięgam, że wezmę do chóru tę diabli-



34

cę Pajewską, której słoń na ucho nadepnął, i będziesz zmuszony słuchać 
jej wycia!

Jakiś zabłąkany promień światła, pewnie odbicie którejś ze świec, 
zadrgał na obliczu anioła. Stefanowi wydało się przez moment jakby ten 
ostatni do niego bezczelnie mrugnął…

– Weroniko, czy możesz do mnie przyjść? – głos szefa w telefonie 
zabrzmiał jak zgrzyt styropianu po szybie, czyli jeden z najbardziej przez 
nią znienawidzonych dźwięków świata. Nie zapowiadał niczego dobrego.

– Jeszcze tego mi brakowało! – pomyślała znękana dziewczyna. – 
Jakby mało było, że ledwo się trzymam na nogach z niewyspania i z żalu.

Gdy tylko weszła do biura prezesa, na jego widok potwierdziły się 
jej najgorsze obawy. Zamiast zwykle przybieranego na widok pracowni-
ków grymasu imitującego nieudolnie uśmiech, skrzywił usta jakby bolał 
go ząb.

– Pani Jędlicka skarżyła się na ciebie za nieuprzejmość i brak pro-
fesjonalizmu! – wysyczał. – Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego jak twoje 
nieprzemyślane zachowanie wpływa na wizerunek naszej firmy?!

Weronikę na chwilę zatkało. Tak się składało, że to pani Jędlicka, 
przez wszystkich, którzy mieli kiedykolwiek nieszczęście się z nią zetknąć 
nazywana Międlicką, bo ludzi traktowała z pogardą, a każde wypowiada-
ne do nich słowo międliła w ustach jak kawałek nieświeżej ryby, potrakto-
wała ostatnio skandalicznie nieuprzejmie Weronikę. Ona zaś, wytrącona 
z  równowagi przez świeżo przeżywaną żałobę, po raz pierwszy zamiast 
puścić to mimo uszu, zwróciła swojej rozmówczyni uwagę. W przeciwień-
stwie do tej ostatniej, zrobiła to kulturalnie. Ale szybko okazało się, że szef 
nie miał najmniejszego zamiaru słuchać argumentów swojej pracowni-
cy. Zanim ta zdołała choćby wyartykułować słowo wyjaśnienia, podniósł 
dłoń władczym gestem nakazując jej ciszę i oznajmił:

– Przyjmij do wiadomości, że za twoje karygodne zachowanie po-
zbawiam cię świątecznej premii! – po czym dodał, widząc, że dziewczyna 
otwarła usta usiłując się odezwać. – Bez dyskusji! Ciesz się, że niedługo 
Boże Narodzenie, bo ta historia mogłaby się dla ciebie skończyć dużo go-
rzej!

Zgnębiona do cna Weronika zdołała zachować spokój jedynie do 
momentu zamknięcia za sobą drzwi po wyjściu z  gabinetu prezesa, po 
czym znowu wybuchła płaczem. Uciekła jednak przed współczującymi 
spojrzeniami koleżanek i kolegów do swojego biura, z którego nie wychy-
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liła nosa aż do końca dnia. Gorzka prawda była taka, że po śmierci cioci 
liczył się dla niej każdy grosz, a świąteczna premia miała być takim ma-
łym zastrzykiem gotówki na czarną godzinę, dającym namiastkę poczucia 
bezpieczeństwa. Tymczasem nawet to zostało jej właśnie odebrane. Tak 
jakby zły los chciał jej koniecznie zagrać na nosie i udowodnić, że teraz 
jej dokopie.

– Ciociu, gdzie ty jesteś?! – prawie zawyła z rozpaczy Weronika. – 
Jak mogłaś mnie tak zostawić?!

Odpowiedziała jej tylko ciężka od smutku cisza. Ta sama cisza to-
warzyszyła jej przez kilka kolejnych dni nieubłaganie zbliżających ją do 
wigilii. 

Tymczasem poczciwy organista Stefan niemal codziennie mijał 
gdzieś na osiedlu idącą do pracy lub z niej wracającą smutną Weronikę 
i popadał w coraz większą frustrację. Wreszcie, zdesperowany, w przed-
dzień wigilii, raz jeszcze uklęknął w  kącie pod witrażem z  Zezowatym 
Aniołem i, niby to mówiąc do siebie, oświadczył:

– Nie ma wyjścia, trzeba będzie zaprosić Pajewską na przesłuchanie 
do chóru. 

Przez moment miał wrażenie jakby z okolic witraża dobiegł go dzi-
waczny dźwięk, coś jakby fuknięcie.

– No, ale mówią przecież, że w wigilię cuda się zdarzają – konty-
nuował dziwaczny monolog – to może i  te całkiem nieudane anioły, co 
to zaspały i zapomniały jak się robi anielską robotę wezmą tyłki w troki 
i pokażą co potrafią!

W  tym momencie w  głowę pacnął mu maleńki kawałek tynku. 
Przestraszony Stefan aż podskoczył i z wyrzutem spojrzał na witraż. Tym-
czasem anioł na nim wpatrywał się w  dal z  niespotykaną łagodnością. 
I nawet jakby mu się zez wyprostował.

W wigilijny poranek Weronika miała ochotę schować się z powro-
tem pod kołdrę ledwo tylko otworzyła oczy i dotarło do niej jaki to dzień. 
W tym roku postanowiła z premedytacją odciąć się od świętowania. Po 
śmierci ukochanej cioci nie miała najmniejszego zamiaru choćby udawać 
radości z Bożego Narodzenia. Wściekła się na świat, na Boga, nawet na 
ludzi, choć ich dotąd lubiła. Aż do wczoraj liczyła jeszcze na jakiś znak, 
drobny, maleńki, który mogłaby zinterpretować jako znak od cioci. Nic 
z tego. Przedświąteczne tygodnie mijały jej w smutku i rozpaczy. Posta-
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nowiła zatem spędzić wigilię zamknięta na cztery spusty w mieszkaniu. 
Najlepiej ją przespać. Nie kupiła choinki, ba, nie kupiła nawet maleńkiego 
stroika, choćby z dwóch gałązek. Nie ugotowała żadnej wigilijnej potra-
wy. Nie zaopatrzyła się w opłatek, bo i z kim miałaby się nim przełamać. 
Wszystko zaplanowała w najdrobniejszych szczegółach, zapomniała tyl-
ko o  jednym. Koło południa uświadomiła sobie, że właściwie nie tylko 
nie zrobiła zakupów świątecznych, ale też nie kupiła choćby chleba i paru 
podstawowych produktów, dzięki którym mogłaby przetrwać dwa dni 
świąt. Zrezygnowana, postanowiła pójść do osiedlowego sklepiku i bły-
skawicznie zrobić podstawowe sprawunki. Byle nikogo nie spotkać. 

Jak zaplanowała, tak zrobiła. Prawie. Udało jej się wrzucić kilka 
produktów do koszyka, udając, że nie widzi pozdrowień ani spojrzeń 
sąsiadów z  osiedla, zapłacić i  wybiec ze swoimi zakupami w  takim po-
śpiechu, jakby je co najmniej ukradła. I właśnie ten pośpiech ją zgubił. 
Nie zauważyła kiedy, zupełnie nieświadomie, weszła na ścieżkę rowerową. 
Nawet nie usłyszała nadjeżdżającego roweru, ani zduszonego krzyku. Mi-
gnęły jej tylko przed oczami wielkie anielskie skrzydła.

Marcinowi wirowało w głowie, pulsowała mu też prawa noga, ale 
na razie nie był w stanie skupić się na niczym innym niż na leżącej przed 
nim jasnowłosej dziewczynie.

– Jezus, Maria, chyba jej nie zabiłem?! – jęknął w rozpaczy. Wskutek 
upadku aureola opadła mu na prawe oko niczym opaska pirata, a anielska 
suknia wkręciła się w  szprychy roweru i  solidnie naderwała. Poza tym 
prawe skrzydło zwisało mu pod jakimś dziwnym kątem, ale nie miał czasu 
się tym przejmować, bo rzucił się, żeby ocucić poszkodowaną nieznajo-
mą. Ledwo poklepał ją lekko po twarzy, ku jego niewysłowionej uldze, 
otworzyła oczy. Po czym natychmiast je zamknęła. Zanim jednak zdążył 
do cna spanikować, otworzyła je ponownie i wyszeptała:

– Czy ja poszłam do piekła?
Marcin zdębiał. Zrozumiałby jeszcze, gdyby dziewczyna, która być 

może doznała wstrząśnienia mózgu wskutek upadku, zapytała go czy jest 
w niebie, ale w piekle? 

– Anioła pytać o piekło?! – wyrwało mu się mimowolnie.
– Ale jakiego anioła? – Dziewczyna wydawała się jakby żwawsza. 

Złapała się za głowę, jęknęła, po czym, wciąż słabym, ale już nieco przy-
tomniejszym głosem dodała: – Mnie uczono, że upadłe anioły są w piekle. 
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A takie z urwaną aureolą i chyba złamanym skrzydłem musiały upaść.
Marcin, któremu tętno trochę się uspokoiło, gdy zobaczył, że jed-

nak nie zabił dziewczyny, w którą wjechał, przyjrzał jej się uważniej. Była 
zdecydowanie bardzo ładna, mimo bladej twarzy i cieni pod oczami.

– Jeśli już chodzi o ścisłość – powiedział przypatrując się jej spo-
kojnie – to pani znacznie przyczyniła się do mojego upadku i zerwanej 
aureoli. Wybiegła pani na ścieżkę rowerową, wprost pod moje koła.

– Anioł na rowerze? – jęknęła Weronika: – Ja chyba jednak dosta-
łam wstrząsu mózgu!

– Nie anioł, tylko Marcin – przedstawił się.
– Weronika – odpowiedziała automatycznie.

– Możesz wstać? – zapytał. – Bo jeśli nie, to może wezwiemy karet-
kę, boję się, że mogło ci się coś poważnego stać. 

Na te słowa Weronika spróbowała się podnieść, ale może zrobiła to 
za szybko, a może nie bez znaczenia był też fakt, że z domu wybiegła wła-
ściwie bez śniadania, w każdym razie zachwiała się tak mocno, że gdyby 
nie Marcin, na pewno by upadła.

– Nie ma dyskusji – zarządził ten ostatni, któremu złowrogo prze-
krzywiona aureola dodawała pirackiego uroku. – Dzwonię po moją sio-
strę i jedziemy na dyżur do szpitala. Musi cię obejrzeć lekarz.

Nie pomogły protesty Weroniki, niespełna kwadrans później na 
miejsce wypadku podjechała drobna, szeroko uśmiechnięta brunetka 
i razem z Marcinem pomogli jej wsiąść do samochodu, po czym zawieźli 
ją do pobliskiego szpitala. Ze względu na wigilijne wczesne popołudnie 
oczekiwanie na przyjęcie zajęło im tylko marne cztery godziny, a nie kil-
kanaście. W tym czasie dziewczyna dowiedziała się, że anioł, którego tak 
skutecznie doprowadziła do upadku, wracał właśnie z przedszkola chrze-
śnicy, która ubłagała go, żeby odegrał rolę pomocnika świętego Mikołaja 
podczas przedszkolnej wigilii.

– Widzisz – opowiadał z uśmiechem Marcin – mała jest niezwy-
kle cwana i oświadczyła mi, że za takiego anioła zapunktuje u koleżanek 
z przedszkola na cały rok. No to jakie miałem wyjście?!

Tymczasem z dyżurki wyszedł lekarz, który przyjmował Weronikę.
– Właściwie, ze względu na upadek, powinna pani zostać na obser-

wacji. Ale jest wigilia, wszyscy wolą być w domu, więc nie chciałbym pani 
zatrzymywać. Czy mieszka pani z kimś, kto mógłby nad panią czuwać do 
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jutra? – zapytał.
Gdyby nie głód, zmęczenie i upadek, Weronika zapewne skłama-

łaby bez mrugnięcia okiem. Jednak wielotygodniowy stres i nagły spadek 
adrenaliny zrobiły swoje. Dziewczynie, wbrew jej woli, zaszkliły się oczy, 
i łzy popłynęły same, zanim zdążyła nad nimi zapanować.

– Przepraszam – wyszeptała – dotąd mieszkałam z ciocią, ale umar-
ła cztery miesiące temu. To moja pierwsza wigilia bez niej.

Lekarz, który nie zdążył jeszcze zatracić empatii ani zwykłej ludz-
kiej wrażliwości, spojrzał zatroskany na płaczącą dziewczynę i zapropo-
nował jedyne rozwiązanie, jakie mu przyszło do głowy:

– To może zatrzymam panią po prostu na oddziale?
Zanim jednak Weronika zdążyła otworzyć usta, żeby odpowie-

dzieć, Marcin i jego siostra wymienili między sobą kilka wiele mówiących 
spojrzeń, po czym, nad podziw zgodnym chórkiem, oświadczyli:

– Nie ma takiej potrzeby, zapraszamy Weronikę na wigilię i święta 
do nas!

I zanim zaskoczona dziewczyna zdążyła wyszukać w głowie jakie-
kolwiek argumenty przeciw, siostra Marcina, Monika, złapała ją za rękę, 
spojrzała w oczy z wielką serdecznością i powiedziała:

– Nasi rodzice też nie żyją i od lat spędzamy wigilię razem. Wiemy, 
jaki to trudny dzień. Nie odmawiaj nam!

A Marcin dodał przebiegle:
– Kto wie, może to właśnie twoja ciocia wepchnęła cię pod koła 

mojego roweru, żebyś nie spędzała tego wieczoru sama? – po czym do-
dał, widząc jeszcze resztki wątpliwości w oczach Weroniki: – Gdyby nie 
wigilia w przedszkolu mojej chrześnicy, nie znalazłbym się dziś w tamtym 
miejscu o takiej porze. Jak mawiał ktoś mądry: „przypadek to podpis Pana 
Boga, który chciał wystąpić incognito”. Zatem nie szukaj wymówek, tylko 
bądź dzisiaj naszym niespodziewanym wędrowcem!

Odświętnie ubrany Stefan razem z  jego ukochaną żoną Anielą, 
przemykali cicho szpitalnymi korytarzami. W tym roku ich najstarszy syn, 
lekarz, przyjął w ostatniej chwili dyżur w szpitalu w wigilię za koleżankę, 
której zachorowało nagle dziecko. Postanowili więc przed domową wigilią 
odwiedzić go w miejscu pracy i przynajmniej przełamać się z nim opłat-
kiem. Jakież było zdumienie Stefana gdy nagle zza zakrętu wyszła będąca 
od tygodni przedmiotem jego szczególnej troski, Weronika, podtrzymy-
wana troskliwie z jednej strony przez sympatycznie wyglądającą brunetkę, 
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a z drugiej przez … anioła! Tylko trochę był ten anioł wybrakowany: au-
reola opadała mu na oczy, prawe skrzydło wisiało jakoś w poprzek, a dół 
anielskiej szaty był oberwany jakby go, nie daj Boże, sfora psów dopadła. 

– Niemal jak mój zezowaty anioł – pomyślał odruchowo Stefan i … 
mimowolnie ścisnął Anielę za ramię tak mocno, że aż się zatrzymała. 

– Dobry wieczór, pani Anielo. Dobry wieczór, panie Stefanie – po-
wiedziała Weronika, gdy ich mały orszak zrównał się z organistą i  jego 
żoną.

I tak, na szpitalnym korytarzu, od słowa do słowa, Stefan delikatnie 
wybadał sytuację i dowiedział się zarówno o wypadku, jak i o nieocze-
kiwanym zaproszeniu Weroniki na Wigilię przez Marcina i  jego siostrę. 
I poczuł, jakby z  serca spadł mu ogromny głaz. A gdy patrzył na coraz 
czulsze spojrzenia, jakie rzucał dziewczynie ukradkiem przystojny anioł, 
czuł ogarniającą go błogość.

Jeszcze po latach wszyscy wspominali świąteczny koncert kolęd 
i  pastorałek z  tamtego pamiętnego roku. Podobno poczciwy organista 
Stefan wspiął się na wyżyny swoich możliwości. Grał jak anioł i tak dy-
rygował swoim chórem, że co niektórzy przysięgali potem, że brzmiał co 
najmniej jak niebieskie chóry wszystkich Cherubinów i Serafinów razem 
wziętych. Jedynie niejaka Pajewska nie podzielała opinii ogółu i twierdziła 
wszem i wobec, że Stefan nie ma słuchu i nie zna się na prawdziwych ta-
lentach. I jeszcze dorzucała coś o rzucaniu pereł przed wieprze.

A  Zezowaty Anioł przeciągnął się dyskretnie na swoim witrażu 
i poprawił aureolę. Jeszcze by tylko tego brakowało, żeby Stefan oskarżył 
go o niechlujność!

Kinga Kosiek

Absolwentka romanistyki, niezmiennie zako-
chana w  języku francuskim. Nałogowo ciekawa ludzi 
i świata, uzależniona od książek w dawkach zagrażają-
cych życiu i zdrowiu. Mieszka na pięknym Podkarpa-
ciu i coraz śmielej marzy o pisaniu.
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Sylwia Kubik

Przegrane życie

Siedziała w kuchni wpatrując się w okno. Wirujące płatki śniegu 
tańczyły wokół sosnowego zagajnika. Grudzień był wyjątkowo piękny, 
wręcz baśniowy. Eliza jednak zbyt była zajęta swoimi myślami, aby to do-
strzec. Herbata w kubku dawno wystygła. Smutnym spojrzeniem omiotła 
małą, przytulną kuchnię. Wszystkie sprzęty lśniły czystością. Pachniało 
detergentami i świeżo wypranymi firankami.

– Nie tak to powinno wyglądać. Jeszcze niedawno dom rozbrzmie-
wał śmiechem dzieci, ciszę mąciła zawsze jakaś ich sprzeczka, albo wygłu-
py. A teraz? – na głos rozważała zmiany, które zaszły w jej życiu. Nerwowo 
odstawiła kubek z herbatą i szybko założyła ciepły płaszcz.

– Nie wytrzymam! Ta cisza mnie zabija. Tęsknię za gwarem, brud-
nymi naczyniami i kuchnią pachnącą jedzeniem – zapięła niedbale płaszcz 
i szybko wyszła na dwór. Mróz szczypał w policzki, ale nie zważała na to. 
Energicznym krokiem szła w stronę lasu. Paradoksalnie tylko tam zawsze 
znajdowała ukojenie.

Spokój płynący z drzew otulił jej zszargane nerwy. Łzy zaczęły wol-
no płynąć ogrzewając zziębnięte policzki. W głowie wciąż pojawiały się 
migawki z  przeszłości. Przytłoczona wspomnieniami upadła na kolana 
łkając bezgłośnie. Nie miała siły wstać. Nie chciała dłużej żyć… 

Myślami powróciła do tego feralnego dnia. Dnia, który niczym nie 
różnił się od innych. Nic nie zapowiadało tragedii. Janek z Kazikiem zaraz 
po śniadaniu poszli bawić się do lasu. Mąż, leśniczy, już od rana nadzoro-
wał wycinkę.  Zadowolona, że ma chwilę spokoju wzięła się za przygoto-
wanie obiadu. Nagle usłyszała przerażający huk. Szyby w oknach zadrżały, 
a serce przestało bić. 

– Chłopcy! – wybiegła szybko z domu wołając synów. Bała się. In-
tuicja mówiła jej, że stało się coś strasznego. 

– Janek! Kazik! Odezwijcie się! Chłopcy! Proszę! Chłopcy!
Z daleka widziała tuman unoszącej się ściółki. Biegła błagając Boga, 

aby zlitował się nad jej dziećmi, aby ochronił je i uchował od złego.
Im bliżej była miejsca wybuchu, tym wolnej biegła. Widok, który 

ukazał się jej oczom, był przerażający. Otępiałym wzrokiem patrzyła na 
wyrwę w ziemi. Dostrzegła tam kawałek koszuli Kazika. Wokół było wie-
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le fragmentów ubrań, skrawki ciał. Zrozumiała. Jej chłopcy, jej ukochane 
dzieci trafiły na niewypał…

Ocknęła się dopiero w szpitalu. Faszerowali ją lekami i stale obser-
wowali. Nie pamiętała, jak długo tam była. Mąż przychodził, ale nie chcia-
ła z  nim rozmawiać. Z  nikim nie chciała rozmawiać. Wciąż pamiętała 
swoje zadowolenie z chwili ciszy i możliwości ugotowania obiadu w spo-
koju. Drogo za to zapłaciła. Nie mogła sobie wybaczyć, że pozwoliła im 
iść na dwór, że nie przypomniała o niebezpieczeństwach, że zaniedbała… 

Czarna otchłań pochłaniała ją coraz bardziej. Fizycznie jednak 
nic jej nie dolegało i   po jakimś czasie wypisali ją do domu. Obsesyjnie 
sprzątała. Przestała gotować, z ledwością zjadała suchy chleb. Jej jedynym 
ciepłym posiłkiem była herbata. Mąż wytrzymał z nią dwa lata. Odszedł, 
zostawiając ją samą w małym domku na skraju lasu. Mieli inwentarz i ka-
wałek ziemi, więc gospodarzyła izolując się coraz bardziej od ludzi. Dzię-
ki darom lasu, które skrzętnie zbierała i sprzedawała dawnym znajomym 
mogła skromnie żyć blisko miejsca, w którym zginęły jej ukochane dzieci.

– Proszę pani! Pani Eliza? Co też pani wyczynia? 
Ochrypły, zapijaczony głos wyrwał ją ze wspomnień. Przemarznię-

ta do szpiku kości z ledwością otworzyła zapuchnięte oczy. 
– Wstaje pani! Mróz taki, że wąsy zamarzają, a ta wyleguje się na 

śniegu – odezwał się szorstko, lecz w głosie było słychać troskę. 
Eliza z niechęcią spojrzała na przybysza. Chciała tu zostać na za-

wsze. Zamarznąć. Połączyć się z ukochanymi synami.
– No już, wstajemy – opatulona w brudne, śmierdzące łachy postać 

złapała ją pod ramię ciągnąć bezlitośnie do góry. Czuć było przetrawiony 
alkohol i nieumyte ciało. 

– Proszę mnie puścić! Dlaczego się pan wtrąca w nie swoje sprawy?! 
Niech mnie pan zostawi! – Eliza wyszarpnęła rękę. 

Znała tego mężczyznę. Stefan. Człowiek, który przegrał życie. Nie-
gdyś bogaty rolnik. Przepił wszystko. Kawałek po kawałku wyprzedawał 
ziemię, inwentarz, sprzęt rolniczy. Obecnie został mu stary, walący się 
drewniany dom i kawałek ogródka. Za butelkę wina najmował się do prac 
u innych gospodarzy, ale gdy tylko dostał upragniony alkohol, to znikał 
na kilka dni. Nigdy nie dotrzymywał słowa i tylko z litości ludzie dawali 
mu robotę. 

– Wigilia jest. Nie może pani tu zostać. 
– I co z tego, że jest wigilia? Co mnie to obchodzi? Dla mnie już nie 

ma świąt, nic nie ma! – z rozpaczą wykrzyczała Eliza. 
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– Bzdury. No, proszę się nie mazać. Całe życie przed panią – sarknął 
Stefan.

– I  kto to mówi? – prychnęła ze złością Eliza. – Człowiek, który 
przepił gospodarkę? Wysługujący się na gospodarstwach sąsiadów za bu-
telkę wina?! Żyjący w ruderze pijaczyna?!

Stefan na te pełne złości i  pogardy słowa opuścił smutno głowę. 
Skulił ramiona niczym dziecko skarcone przez matkę.  Jego postawa przy-
pomniała Elizie synów. Oni też zawsze smętnie spuszczali głowy, gdy na 
nich nakrzyczała.

– Przepraszam. Nie mam prawa pana oceniać.
– Powiedziała pani tylko prawdę. Wiem, co zrobiłem ze swoim ży-

ciem i wiem, co mówią o mnie ludzie. „Pijak, moczymorda, ochlaptus”. 
Tak, to ja. Człowiek, który przegrał życie.

– Przepraszam. Naprawdę, bardzo przepraszam. Zapraszam na her-
batę. Mieszkam niedaleko. Co prawda nic nie szykowałam na Wigilię, ale 
ciepła herbata dobrze nam zrobi – zaproponowała Eliza, którą ogarnęły 
wyrzuty sumienia.

Stefan popatrzył na nią zdumiony. Spodziewał się kolejnych ata-
ków, oskarżeń, naśmiewania. 

– Naprawdę zapraszam serdecznie – zachęcała z lekkim uśmiechem 
Eliza, widząc wahanie Stefana. 

– No dobrze, mogę się napić – drżącym głosem odpowiedział Ste-
fan.

Zmrok otulił ich sylwetki. Szli powoli, bez słów, rozmyślając o swo-
im cierpieniu. Niezmącona słowami cisza napawała spokojem. A las, jak 
to las, stał się niemym świadkiem świątecznego cudu. 

Sylwia Kubik Od urodzenia mieszkanka wsi na Powiślu. Za-
kochana w miejscowych zabytkach i krajobrazach. Po-
lonistka z powołania i zawodu. Uwielbia literaturę, hi-
storię, las i gotowanie. Żona Wojciecha i matka dwóch 
wspaniałych córek: Anielki i Gabrielki. Radna wierzą-
ca w  ideały. Bardzo dobrze zna środowisko wiejskie, 
szkolne, samorządowe. Od 5 lat aktywnie funkcjonuje 
również w obrębie osób niepełnosprawnych, ich rado-
ści i problemów.
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Agnieszka Łopatowska

Gwiazdka w domach wariatów

„Moje kochane Grinche, tradycyjny zlot tych, co nie kochają świąt 
odbędzie się tam gdzie zwykle. Zaczniemy o godz. 22:00, ale nie śpieszcie 
się – mamy czas do rana. Zapakujcie coś do jedzenia, niektórzy zapomnie-
li zrobić zakupów ;)” – wstukała szybko post w okienko, dołączyła zdję-
cie zielonego ludzika ze złośliwym grymasem, spod którego przebijały się 
rysy Jima Carreya i kliknęła „opublikuj”.

Tylko te spotkania z przyjaciółmi w znajomej knajpie o wdzięcz-
nej nazwie Zabawka na krakowskim Kazimierzu ratowały jej życie w tym 
najsmutniejszym okresie w roku. Nienawidziła Wigilii. W ubiegłym roku 
była na granicy kupienia biletu na Bali. 888 zł za pięć dni, wylot 22 grud-
nia – to była bardzo kusząca oferta. I  jeszcze byli tam znajomi, którzy 
objeżdżali świat dokoła. W ostatniej chwili pomyślała jednak, że tacie pę-
kłoby serce.

Miała 15 lat, kiedy tuż po wigilijnej kolacji jej matka oświadczyła, 
że od nich odchodzi. Spotkała miłość swojego życia i postanowiła wystą-
pić o rozwód. – Nie mogła sobie wymyślić lepszej daty – Iga zawsze się 
wścieka, kiedy o tym myśli. Ma w pamięci minę ojca i rezygnację, z jaką 
wyciąga spod choinki pudełko z pięknym złotym pierścionkiem. Miał być 
dla jego żony, ale wręczył go córce. Kiedy dorosła, oddała go Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy. Nie mogła na niego patrzeć.

Tamtej grudniowej nocy skończyło się jej dzieciństwo. Spadły na 
nią obowiązki domowe i pilnowanie młodszego brata. Niesfornego brata, 
dodajmy. Tata długo nie mógł dojść do siebie. Przed sylwestrem zasłabł 
w sklepie. Udar. Na szczęście mało groźny. Zaprzyjaźnił się z pacjentem, 
którego z Zakopanego przywieźli z rozległym zawałem. Powiedział żonie, 
że jedzie z kolegami do Radomia, a zabrał kochankę w góry. Gratulowali 
sobie sylwestra życia.

Poszła do pracy zaraz po maturze. Łączyła studia z pracą w gazecie 
codziennej, później przeniosła się do redakcji internetowej. Miała wspa-
niałe wymówki na wszystkie święta: dyżury. „Wiesz tatuś, ile się dzieje” – 
mówiła całując go w policzek po ekspresowych Wigiliach przygotowywa-
nych specjalnie dla niej długo przed tym, jak pierwsza gwiazda pojawiała 
się na niebie. Wsiadała w samochód i  jechała do redakcji. Kolega z ser-
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wisu sportowego był jej najlepszym świątecznym kompanem, a  jedzone 
wspólnie chińskie zupki do tej pory wspomina z rozrzewnieniem.

Ulubioną bożonarodzeniową tradycją Igi były wieczory w Zabaw-
ce. Przyjaciele, jedzenie i alkohol. Dużo alkoholu. Co najmniej tyle, żeby 
zamordować wspomnienia. I „uczcić” kolejny rok z dala od kobiety, któ-
ra ją urodziła. Nie była specjalnie dumna ze stanu, w  jakim wracała do 
domu. Ale i  tak lepsze to niż gapić się w lampki rozwieszone na fikusie 
(komu by się chciało przytargać choinkę) i tandetny stroik, który został jej 
po babci Alinie – królowej kiczu. Na bank przepłakałaby całą noc, a nad 
ranem umarłaby z głodu. I z samotności.

Samotność była najgorsza. Była lubiana, miała wielu przyjaciół 
i jeszcze więcej znajomych. Ale nigdy nie udało jej się stworzyć normal-
nego związku. Jeśli w  ogóle byłaby do tego zdolna. Jej ostatni chłopak, 
Stefan, okazał się niezrównoważonym psychicznie wielkim dzieciakiem. 
Wprowadził się do niej szybciej, niż zdołała się zorientować, że praktycz-
nie już przyniósł do niej wszystkie swoje rzeczy. W okolicach Wszystkich 
Świętych wyrzuciła je przed drzwi kamienicy tuż po tym, jak udało jej się 
odebrać mu klucze. Nigdy z nikim się tak nie kłóciła. Te pół roku było 
koszmarne. Słyszała, że mieszka kątem u kolegi. Pewnie do czasu, kiedy 
znajdzie kolejną frajerkę, która poleci na cytowanie Goethego w orygina-
le.

Aż dreszcz ją przeszedł na myśl, że mogłaby z nim spędzić święta. – 
Już wolę się gapić w fikusa – mruknęła pod nosem i mocniej opatuliła się 
szalikiem. – Nigdy więcej psychopatów! – złożyła pierwsze postanowie-
nie noworoczne i choć nigdy dotąd żadnego nie udało jej się dotrzymać, 
wiedziała, że do tego musi się przyłożyć, bo inaczej sama kiedyś oszaleje.

***
– Jeszcze jedno „Last Christmas” i puszczę pawia, przysięgam – Pa-

tryka już wszystko wyprowadzało z równowagi. Nie miał siły na codzien-
ną walkę ze sobą, żeby zmusić się do wyjścia z domu, zobaczenia ludzi, 
pooddychania świeżym powietrzem. Stany depresyjne nękały go przed 
świętami ze zdwojoną mocą. Cierpiał na bezsenność, każdego ranka czuł 
się jak własne zombie. Czym więcej otwartych okienek z kalendarza ad-
wentowego, tym bliższa przerażająca wizja świąt. W gronie, nie wiedzieć 
czemu nazywanym „rodzinnym”.

Ojciec bił go zwłaszcza od święta. Wtedy miał najwięcej okazji do 
picia. Pod śledzika, pod jajeczko, pod choinkę. 1 listopada – najpopu-
larniejsze imieniny w  roku, bo wszystkich. 6 grudnia Mikołaj przynosi 
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prezenty, rózgi i flaszki. Jaki sylwester, taki cały rok. Z hukiem i przytu-
pem. Dobry humor wyparowywał z niego razem z promilami. Kiedy na 
horyzoncie pojawiał się kac, zaczynały się poszukiwania Patryka. Chło-
piec obrywał za wszystko. Jego matka zresztą też. Zwłaszcza, kiedy broniła 
syna. Jak trochę podrósł role się odwróciły, ale tradycja awantur w cieniu 
choinki pozostała na długo.

– Nie waż się dotknąć ani mnie, ani matki – syczał wściekły zaci-
skając dłonie na szyi ojca. Z nosa ciekła mu krew, którą próbował wytrzeć 
rękawem. Patrzył w oczy oszołomionego starego i nie do końca rozumiał 
co się stało. Miał 22 lata i po raz pierwszy mu oddał. Wezbrała w nim ja-
kaś straszna siła, dzięki której mógł odepchnąć swojego dręczyciela. Kiedy 
pijak stracił równowagę, syn rzucił się na niego. Był zdolny go udusić, ale 
mama zaczęła błagać, żeby go zostawił. Choć minęło 15 lat, do dzisiaj ma 
w głowie jej szloch. Z „Last Christmas” w tle.

Wieczorem znowu musi tam iść. Choć ojciec od dawna nie ma siły, 
żeby wyrządzić mu jakąkolwiek krzywdę, ba – nawet żeby podnieść kieli-
szek do ust, Boże Narodzenie kojarzy mu się jak najgorzej. Mama zapierała 
się, że nie zostawi męża, bo choć nie był do rany przyłóż, to jednak trochę 
się zmienił. Poza tym mąż to mąż. Jemu ślubowała w zdrowiu i chorobie. 
A alkohol był jego chorobą. Zniszczył mu duszę. Jakoś mało dochodziło 
do niej, że jej i Patrykowi zniszczył życie.

***
Nie miała żadnej wymówki, żeby się tam nie pojawić. Od deka-

dy nie pracowała w newsach,  skończyły się więc i dyżury. Noga za nogą 
szurała po śniegu. Chciałaby, żeby chodnik pod blokiem się nie kończył. 
– Godzinka i spadam – postanowiła, westchnęła i nadusiła guzik domofo-
nu. W jej myślach już na barze stał ulubiony krupnik z wrzątkiem, cząstką 
pomarańczy, laską wanilii, cynamonem i goździkami. Jej ulubiona nagro-
da za przetrwanie tego cyrku.

Tata po kilku latach samotnego życia związał się z sąsiadką z klatki 
obok. Na początku była urocza, potem okazała się być straszną kobietą. 
Iga nie miała pojęcia, jak ojciec mógł wytrzymywać to wieczne narzeka-
nie. Potrafiła jej obrzydzić Gwiazdkę do końca wypominając im, ile czasu 
musiała stać nad garami i „latać na szmacie”. – Na miotle byłoby ci łatwiej 
– wyzłośliwiała się Iga, ale tak, żeby nikt nie słyszał. Zwłaszcza jej brat, 
który miał szansę na uratowanie się przed wigilijną klątwą. Dziewczyna 
Kamila była w ciąży, młody miał szansę na stworzenie normalnej rodziny 
i domu, w którym święta będą obchodzić na własnych zasadach. Bardzo 
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mu tego zazdrościła, ale też cieszyła się, że nie skończy jak ona – Grinch 
z Zabawki.

Barszcz z uszkami, pierogi ruskie, karp, którego akurat Iga nie cier-
pi i kapusta z grochem. To były pozycje obowiązkowe, z których należało 
złożyć ofiarę, żeby zapewnić sobie dobrobyt w kolejnym roku. Co praw-
da potraw powinno być dwanaście – po jednej na każdy obfity miesiąc, 
ale nikt już nie miał siły dotrzymywać tej tradycji. – Chyba ostatnia była 
babcia Tosia – zamyśliła się i natychmiast się ochrzaniła w duchu za sen-
tymentalizm. Nie da się ciągle grzebać w przeszłości.

– Muszę już lecieć, pa wszystkim. Wesołych świąt! – cmoknęła 
w powietrzu naciągając czapkę. Siedziała o godzinę dłużej, niż zakładała 
i naprawdę kończyła jej się cierpliwość. Kobieta roboczo nazywana przez 
nią macochą w tym roku chyba postanowiła przejść samą siebie. Ona jest 
jak indonezyjski wulkan Bromo, który obłaskawia się wrzucając kwiatowe 
ręcznie robione zabawki do jego krateru. Możesz wrzucić ich milion, a on 
nadal będzie burczał gniewnie wypluwając raz po raz kłęby szarego pyłu. 
Jeszcze nigdy tak szybko nie pokonała drogi na przystanek.

***
– Mieciu, może jeszcze klusek z makiem zjesz? Albo zupy grzybo-

wej jeszcze podgrzeję – matka skakała koło ojca świergocząc nie do wy-
trzymania. Patryk nie mógł tego znieść. I tej jego obojętnej miny. Jakby 
trzeźwość była jego największą udręką. Jezu, jak on go nienawidził.

W  telewizji koncert. Kolędy i  piosenki świąteczne w  nowocze-
snych aranżacjach. Kayah, Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska, Kuba 
Badach, Edyta Górniak. – Ci, co zwykle – pomyślał. Na scenę wyszedł 
Sławek Uniatowski. – On zawsze taki przystojny – rozpływała się matka. 
Wtedy Patryk usłyszał pierwsze takty piosenki. „Last christmas”. Spokoj-
nie, z kamienną twarzą wstał od stołu, założył buty, kurtkę i podszedł do 
drzwi. – Co ty robisz Patryś? Gdzie idziesz? – pytała zaniepokojona rodzi-
cielka. Ale on już jej nie słuchał. Wybiegł na klatkę, zbiegł po schodach, 
a potem dalej przed siebie. Nawet się nie zastanawiał, w jakim kierunku.

– Czyś ty kurwa oszalał?! – dopiero dotarł do niego krzyk tej dziew-
czyny. Kto by pomyślał, że w takim małym kimś jest tyle siły? Zbierał się 
z chodnika otrzepując piasek ze spodni. Piekł go łokieć. – Czemu zawsze 
mi się to przytrafia? Czemu ja muszę trafiać na jakichś świrów, zwłaszcza 
w te cholerne wigilie?! – bardziej już krzyczała do siebie, niż do niego. Iga 
tupała nogami ze złości, a potem opadły jej ręce z bezsilności. Usiadła na 
chodniku i zaczęła płakać.
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Patryk uświadomił sobie co się stało. Przebiegł przez jezdnię i usły-
szał dzwonek tramwaju. Następny krok postawiłby na torowisku. Wte-
dy podleciała do niego ta płacząca blondynka i z całej siły go popchnęła. 
Dzięki temu nie wpadł pod „szóstkę”. – U… u… uratowałaś mnie – po-
wiedział rozedrganym głosem. – Dziękuję…

– Idź sobie. Ciesz się tymi pieprzonymi świętami – wyłkała. – Leć 
do swojej wspaniałej rodziny, do której pewnie się tak śpieszysz. Świrze!

– Przyganiał kocioł garnkowi – sarknął i odwrócił się na pięcie, bo 
wieloletnie  doświadczenie okazało mu się trzymać z  daleka od kobiet 
niestabilnych emocjonalnie. Zresztą i  tak na przystanek podjechało 24, 
którym mógł już bezpiecznie dotrzeć do domu, napuścić wody do wanny 
i przeczekać wspomniane przez tę wariatkę „pieprzone święta”.

***
Kilka minut po 6:00. Boże Narodzenie. Patryk znowu nie mógł 

spać. Pół nocy przewracał się w łóżku aż zdecydował, że pójdzie na spacer 
nad Wisłę. Dobrze mu to zrobi. Nie uszedł dwóch ulic, kiedy zobaczył 
na krawężniku coś co wyglądało jak kupka nieszczęścia. Nawalona kupka 
nieszczęścia. 

– Wydaje się, że zostawiłem cię dokładnie w takiej samej pozycji,  
tylko jakieś 10 przystanków i kilka godzin temu – mówił szturchając czu-
bek jej kozaka swoim butem. Iga podniosła głowę i  spojrzała na niego 
nieprzytomnym wzrokiem. Dopiero teraz zobaczył, że jest zalana w tru-
pa. No prawie, bo jeszcze siedzi, ale za to na mrozie i na krawężniku. – 
Odejźźź śśświrze  – wybełkotała. – Wesołych kurde śśświąt.

***
Wczorajszego wieczoru Grinch bawił się całkiem nieźle. Przynaj-

mniej tak myśleli wszyscy bywalcy Zabawki. Iga brylowała wśród nich, 
zamawiała drinki, tańczyła, była czarująca jak zwykle. Kiedy dobrze po 
4:00 rano zbierali się do domu, szybko się pożegnała i obiecała, że pój-
dzie prosto do domu. Przecież to niedaleko. Tylko, jak to na Kazimierzu, 
za każdym rogiem znajdziesz otwartą knajpkę i kogoś, kto ma ochotę się 
napić. No to piła. – Kiedy piję, nie muszę myśleć, ani czuć. Za mamusię 
– krzyczała wznosząc kieliszki śliwkówki i toasty z nowo poznanymi to-
warzyszami świątecznej niedoli.

– Zaraz mi łeb rozsadzi – jęknęła podnosząc głowę z  poduszki, 
a w zasadzie próbując to zrobić. – Od dzisiaj nie wezmę grama alkoholu 
do ust, przysięgam – mruknęła pod nosem. – Trzymam cię za słowo! – 
usłyszała męski głos i zamarła. Dopiero teraz dotarło do niej, że jest w cu-
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dzym mieszkaniu, cudzym łóżku i na pewno nie w swoim podkoszulku. 
Spojrzała na właściciela głosu – i zapewne tego domu – pytającym wzro-
kiem. Zaraz potem opuściła oczy ze wstydu.

***
Spacerowali po Rynku Głównym trzymając się za rękę. Choć do 

pierwszej gwiazdki zostało jeszcze trochę czasu, panował już miły pół-
mrok, a  placowi uroku dodawały świąteczne iluminacje i  gwar targów 
bożonarodzeniowych. Pod Sukiennicami swój kapelusz rozłożył ulubiony 
uliczny muzyk Igi – saksofonista z  charakterystycznym afro na głowie. 
Kiedy usłyszała pierwsze takty granej przez niego piosenki, pociągnęła 
Patryka w stronę Mikołajskiej. – Chodźmy stąd, nie musisz tego słuchać – 
powiedziała przyspieszając kroku.

– Czy mogę panią prosić do tańca? – ukłonił się szarmancko. – Tu-
taj? I do „Last Christmas”? – nie dowierzała. – Last Christmas I gave you 
my heart – zanucił jej do ucha. – Co ci się nie zgadza? – zapytał zawadiac-
ko. 

– Cała reszta tej piosenki. Na szczęście! Mój słodki wariacie – roze-
śmiała się i dała zaprosić do tańca.

Agnieszka Łopatowska

Dziennikarka, która nałogowo czyta książki, 
służbowo rozmawia z  ich autorami i po cichu marzy, 
żeby je pisać. Kocha jeść, podróżować i ludzi. Uczy stu-
dentów dziennikarstwa. Mieszka w Krakowie z dwoma 
kotami i  sporym zapasem książek, które ma nadzieję 
przeczytać do emerytury.
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Małgorzata Matysek

Co za dużo, to niezdrowo

– To na przeziębienie, wystarczy rozrobić z ciepłą wodą i ciurkiem 
do gardziołka. Maliny z  mojej działki. Niepryskane. Tu masz, kochany, 
ogóreczki kiszone z ząbkiem czosnku i  liściem laurowym oraz miód od 
kuzynki z Mazur. Wrzosowy ma się rozumieć. Najlepszy! – Oszołomiony 
mężczyzna po kolei przyjmował dary od sąsiadki z naprzeciwka, która już 
od jakiegoś czasu miała na oku jego wymizerowaną postać. Za każdym 
razem, gdy otwierał usta, by zaprotestować, dostawał do ręki kolejny słoik 
z przepastnej torby pani Grzelakowej. – Pieczarki, gruszki w occie, kon-
fitury z wiśni i moja popisowa naleweczka z orzechów włoskich – konty-
nuowała sąsiadka, nie bacząc na zakłopotaną twarz rozmówcy. A z iloma 
takimi miała już do czynienia! Zrywają się tacy rano do pracy, bez śniada-
nia, kawę piją wiadrami, jedzą niedbale na mieście, a któż z nich znajdzie 
czas, by pomyśleć o porządnym obiedzie na ciepło? „Skaranie boskie z tą 
dzisiejszą młodzieżą” – przemknęło jej przez myśl, choć jej sąsiad dawno 
już do szeregów młodzieży się nie zaliczał. 

– Pani Jadziu, serdecznie dziękuję za te smakołyki, naprawdę nie 
trzeba było... – zaczął.

– Jedz i pij na zdrowie, Stefanku – weszła mu w zdanie kobieta – 
zima się zbliża, choróbska tylko czyhają, by zaatakować, a toż to przecież 
samiuteńkie zdrowie zamarynowane w słoikach. – Rozejrzała się szybko 
na boki, jakby chcąc coś od siebie odgonić. 

– My tak na klatce stoimy, jeszcze panią zawieje – zakłopotał się 
Stefan, mając nadzieję, że pani Jadzia zrozumie aluzję. Ta jednak nacią-
gnęła na ramiona szal i rzekła rozpromieniona: – A wiesz, że rzeczywiście 
ciągnie od piwnicy, z  miłą chęcią dam się zaprosić na filiżankę gorącej 
herbaty!

Szczęśliwie na środku stołu w salonie na podstawce ze świeczką stał 
dzbanek z  gorącą herbatą, która miała dziś towarzyszyć Stefanowi przy 
jego pracy. Obok leżał talerz z pokrojonymi jabłkami, laptop, notes i ze-
staw długopisów. Starsza pani rozejrzała się z  uznaniem po schludnym 
wnętrzu, tym bardziej że wiedziała, że nie przyłożyła się do tego kobieca 
dłoń. – Sąsiedzie, jestem pełna podziwu... Tyle książek... – W niemym za-
chwycie złożyła dłonie, przyglądając się okazałemu regałowi od podłogi 
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po sufit zastawionemu książkami. – Są tu nawet książki kucharskie!
– Tak, nałogowo kupuję książki, właściwie większość wypłaty na 

nie idzie  – zaśmiał się Stefan, nalewając pani Jadzi filiżankę, uważając, 
by choćby kropli nie uronić z  przechylonego dzbanka – a  i  zawodowo 
maczam w nich palce. Przestawiam przecinki, mieszam szyki i narażam 
się autorom – kontynuował, wzbudzając coraz większe zainteresowanie 
sąsiadki. 

– No proszę, któż by pomyślał. A ja myślałam... – urwała w połowie 
zdania, zrozumiawszy w porę, że się zagalopowała. 

– Tak? – Stefan spojrzał na nią pytająco.
– Mniejsza z tym, nie wiedziałam, że masz tak fascynujące zajęcia!
– Pracuję dla wydawnictwa jako redaktor prowadzący, więc mam 

wgląd w wiele ciekawych pozycji, bywa też, że recenzuję teksty debiutan-
tów. W czasch „pisać każdy może” naprawdę trzeba się natrudzić, by na-
trafić na dobry tekst. Chociaż... – zawiesił nagle głos.

– Chociaż co? – podchwyciła pan Jadwiga, lecz nie dała Stefanowi 
dokończyć, bo nagle przypomniała sobie, że jej siostrzeniec także pisze, co 
prawda do szuflady na razie, ale warto to sprawdzić, bo może jakiś samo-
rodny talent się marnuje. Trajkotała tak przez dłuższą chwilę, gdy tymcza-
sem jej słuchacz zamyślił się, wracając myślami do wydarzeń z ostatnich 
dni. Piąte przez dziesiąte docierały do niego strzępy monologu o  mło-
dzieńcu, o którym świat jeszcze nie słyszał, a który to wyda kiedyś best-
sellerową powieść. Stefan próbował potakiwać pani Jadzi, a jednocześnie 
frapowały go zagadkowe listy. Tajemnicze maile... Pani Jadwiga kaszlnęła 
znacząco: – No, czas chyba na tę obiecaną herbatę. Taki ziąb za oknem, że 
najlepiej będzie, jak dodasz do niej mojego syropu z czarnego bzu! 

– Tak, tak, już podaję. Czeka mnie dziś pracowity wieczór... – za-
wiesił głos Stefan, mając nadzieję, że sąsiadka spojrzy na zegarek – więc 
dobrze będzie, jak się wcześniej pokrzepię. 

Gdy po godzinie wreszcie pożegnał się z  niespodziewanym go-
ściem, odetchnął z ulgą i wreszcie mógł się zająć niepokojącymi mailami, 
które od jakiegoś czasu spływały na jego skrzynkę pocztową. W pokoju 
zrobiło się mroczno, więc po chwili zapalił lampę nad stołem oraz gir-
landę świetlną w oknie. Jakoś nie mógł się skupić – rozpraszała go głośna 
muzyka zza ściany i natrętne myśli, które postanowił ujarzmić, spisując 
wszystkie w notatniku na pulpicie komputera. W koncentracji nie pomo-
gły zimne kaloryfery i ponura ciemność za oknem. W końcu zaparzył so-
bie kawę i usiadł do stołu, bardziej z poczucia obowiązku niż z zapału do 
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pracy. Jeszcze raz spojrzał na tygodniową listę punktów do odhaczenia, 
która długością zaczynała już przypominać książkę telefoniczną. 

– Cholera! – przeklął głośno i zalogował się na pocztę. Wśród nie-
odczytanych wiadomości od razu rzucił mu się w oczy tytuł maila „Święta 
Stefana”. Oznaczył wiadomość gwiazdką i z dreszczem na plecach otwo-
rzył załącznik. Zrobiło mu się nieswojo. Zaczął przeskakiwać wzrokiem 
kolejne wiersze, wyłapując co chwilę swoje imię. Stefan, Stefan, Stefan... Na 
czwartej stronie tekstu Stefan leżał w kałuży krwi, a pochylało się nad nim 
dwóch lekarzy i policjant. Tego było już za wiele. Stefan zamknął laptopa 
i zaczął nerwowo chodzić po salonie. Myśli galopowały mu w głowie, raz 
po raz natrafiając na nowe przeszkody. „Od dziecięciu lat nie przytrafiło 
mi się nic podobnego. Może ktoś chce mnie zastraszyć? Zniszczyć? Komu 
mogłem się  narazić?”. Po chwili odrzucił te scenariusze jako bezdennie 
głupie, kto mógłby bowiem chcieć mu zaszkodzić? Jemu? Pracoholiko-
wi, który większość popołudni i wieczorów spędza, redagując wypociny 
podobnych mu szaleńców? Wiedział, że na niewiele zda mu się jego dzi-
siejsza praca. Arkusze książki czekały na jego interwencję, ale czuł, że jest 
zbyt rozkojarzony, by siekać dziś przecinki i walczyć z powtórzeniami. Po-
stanowił, że jutro niezwłocznie skontaktuje się ze swoim szefem i opowie 
mu o serii dziwnych opowiadań. W ciszy, która nagle zapanowała (sąsiada 
widać zmogło, bo przestał już puszczać dzikie przeboje rodem z wiejskie-
go wesela), rozległ się dzwonek telefonu. Stefan aż podskoczył przestra-
szony, lecz po chwili usłyszał znajomy głos w słuchawce.

– Cześć Mały, co słychać? Nie śpisz jeszcze? – zapytał, zapominając 
na chwilę o swoim imienniku leżącym w kałuży krwi. 

– Uczę się, trochę się zasiedziałem, ale jutro mam sprawdzian, więc 
będę dziś ślęczał nad książkami do oporu – odpowiedział głos w słuchaw-
ce.

– W  normalnych okolicznościach powiedziałbym, że to miód na 
moje serce, ale chyba nieco przesadzasz, Jędrek. 

– Jakoś to będzie. Wyśpię się w weekend. A co u ciebie? Jak zwykle 
jesteś zakopany po uszy? – zachichotał Jędrek, bo prawie się przejęzyczył 
i trochę zabrzmiało to jak „zakochany po uszy”.

– Kończę właśnie na dzisiaj... Chociaż masz rację, czasu wolnego 
ostatnio jak na lekarstwo, ale dla ciebie zawsze znajdę. Może w weekend 
jakieś wspólne kino? 

– Dzięki, odezwę się, jak dostanę piąteczkę ze sprawdzianu.
– No ja myślę. – Pierwszy raz Stefan szczerze się dziś roześmiał. 
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Uwielbiał Jędrka i kochał jak własnego syna, którego nigdy nie miał szan-
sy mieć. Odkąd dziesięć lat temu przejął opiekę na chłopcem, tuż po tra-
gicznym wypadku brata i jego żony, Jędrek stał się jego oczkiem w głowie. 
Z  nieśmiałego i  zamkniętego w  sobie pięciolatka zmężniał i  wyrósł na 
naprawdę fajnego młodzieńca, z którym łączyły Stefana coraz silniejsze 
więzy zrozumienia i przyjaźni. 

***
Rozmowa z  wujkiem kolejny raz dobitnie uświadomiła Jędrkowi 

konieczność podjęcia jakichś działań. Na starego kawalera jest za młody, 
status singla w ogóle do niego nie pasuje. Tylko czasu na miłość mu bra-
kuje. Prędzej znajdzie czas na zredagowanie poradnika o 365 sposobach 
na znalezienie drugiej połówki, niż sam wdroży choćby jeden w swoje ży-
cie. Jędrek co jakiś czas miał wyrzuty sumienia, że gdy Stefan wkraczał 
w dorosłość i miał okazję bawić się z przyjaciółmi i poznawać dziewczyny, 
to nagle pojawił się on – osierocony w jednej chwili przez młodych rodzi-
ców. Bez przygotowania i żadnych zapowiedzi dwudziestolatek zmierzył 
się z wyzwaniem i zamiast na imprezach, można go było spotkać w porad-
niach psychologicznych i na szkolnych korytarzach, gdzie bywał najmłod-
szym uczestnikiem zebrań rodziców. Po kilku miesiącach, które przewró-
ciły życie obu chłopaków do góry nogami, wszystko zaczęło chodzić jak 
w zegarku. Popołudniami Stefan odbierał Jędrka ze szkoły, chodził z nim 
na boisko, gdzie wzbudzał podziw kolegów, którzy nierzadko uważali go 
za starszego brata Jędrka. Wieczory spędzali na nauce – jeden poznawał 
ułamki, drugi siedział nad książkami z językoznawstwa diachronicznego. 
Owszem, byli jeszcze dziadkowie, ale obie strony mieszkały na drugim 
końcu Polski, a rodzice zmarłej Karoliny borykali się do tego z problema-
mi fiansowymi. Były pomysły, że Jędrek zamieszka z dziadkami, ale Stefan 
czuł, że najlepiej będzie mu z nim, w Gdańsku, od najmłodszych bowiem 
lat chłopak znał Stefana i był z nim bardzo związany. „Raz kozie śmierć” – 
pomyślał Jędrek i pośpiesznie otworzył plik w komputerze o kryptonimie 
„Stefan”. Przez parę chwil scrollował w górę i w dół listę nazwisk, po czym 
podświetlił znacznikiem jedno z nich, skopiował i wkleił w pole przeglą-
darki pocztowej. 

***
– Halo? – Stefan w pośpiechu odebrał połączenie, mimo że nie znał 

wyświetlonego na ekranie numeru.
– Hej! Z tej strony Magda... – głos w słuchawce przycichł, czekając 

na reakcję z drugiej strony, ta jednak nie nastąpiła od razu, bo Stefan go-
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rączkowo wertował w głowie listę znajomych kobiet, których głos mógłby 
przypasować do tego śpiewnego „hej”.

– Hej... – zagrał na zwłokę, próbując sobie przypomnieć, czy roz-
mawiał ostatnio z jakąś Magdą.

– Jesteś tam? Może dzwonię nie w porę? – już nieco śmielej zapytała 
sympatyczna Magda.

– Nie, skądże, ja po prostu... – znów zawiesił głos, czując się jak 
skończony idiota. – Przepraszam, ale nie kojarzę numeru...

– Magda Starska – roześmiała się perliście kobieta i w tym momen-
cie Stefan doznał olśnienia, a oczami wyobraźni zobaczył drobną brunetkę 
i jej uroczy uśmiech z dołeczkami. – Przecież sam prosiłeś, bym do ciebie 
zadzwoniła. Nie powiem, trochę mnie to zdziwiło, bo od lat nie mieliśmy 
kontaktu, ale też trochę ucieszyło, bo nawet ostatnio o tobie myślałam. 

– Magda! – prawie krzyknął zdumiony Stefan, szukając w pamięci 
dnia, kiedy po raz ostatni się widzieli. – Przepraszam, w pierwszej chwili 
nie poznałem... Ale, zaraz, zaraz, kiedy cię prosiłem o kontakt? Ja nawet 
nie miałem twojego numeru telefonu...

– Stefciu, zawsze byłeś skłonny do żartów! To co, może na jakąś 
kawę się spotkamy i porozmawiamy o tym mailu... – zawiesiła głos i doda-
ła: – i o tych latach, które minęły... Może masz czas w piątek po południu?

Rozmowa zastała Stefana w pracy, więc po chwili został już wcią-
gnięty w wir codziennych obowiązków. W redakcji jak zwykle panował 
chaos, większość stukała rytmicznie w klawiatury, przy drukarkach gło-
śno o czymś debatowano, a kilku pracowników omawiało świeże makiety, 
ustalając dalsze plany działania. Priorytetowym zadaniem Stefana było 
dziś przeczytanie, zrecenzowanie, a  następnie wyłonienie zwycięskich 
prac w świątecznym konkursie literackim. Codziennie jego pocztę zasilały 
nowe opowieści z choinką i pierwszą gwiazdką w tytule. Miał już serdecz-
nie dość kwiecistych i ckliwych zdań, które nie tylko ociekały świątecznym 
lukrem, ale też naszpikowane były rażącymi błędami jak keks rodzynka-
mi. Trochę się już do tego przyzwyczaił, w końcu od lat czytał spływające 
na pocztę literacką próbki twórczości młodych marzycieli, które zwykle 
odrzucał po przeczytaniu kilkunastu stron, ale tym razem jego bardzo ry-
gorystycznym wymogom sprostało nad wyraz wiele opowiadań. Trochę 
go to zaniepokoiło, zastanawiał się, czy nie zrzucić tego na karb zmęczenia 
i szalonego tempa ostatnich dni...

– Stefan, czy ja mogę cię prosić na chwilę? – odezwał się głos szefa 
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za jego plecami. – Przypomnij mi, kiedy na moim biurku wylądują zwy-
cięskie prace. Czy to nie pod koniec tego tygodnia?

– Po weekendzie – wydukał stropiony Stefan, zastanawiając się, czy 
nie poruszyć tematu nietypowych opowiadań, które zakwalifikowały się 
do pierwszej dziesiątki. 

– Świetnie, obgadaj jeszcze z grafikiem kwestię zdjęć i napisz, pro-
szę, jakiś tekst podsumowujący całą akcję. – Wysoki mężczyzna, poprawił 
swój zielony sweter i podniósł rękę do góry na znak, że się spieszy i już 
ucieka. 

Stefan zmarkotniał, żałując, że nie nakreślił szefowi groteskowej sy-
tuacji, w której się znalazł. Wtedy przypomniał sobie o telefonie od Mag-
dy, koleżanki z liceum. Dziewczyna mówiła coś o mailu od niego – czy to 
możliwe, że ktoś bawi się jego kosztem?! Swoją drogą, dobry Boże, ile to 
już lat minęło, od momentu, gdy widzieli się po raz ostatni! Magda wyjeż-
dżała na rok do Stanów, a on zaczynał studia na polonistyce. Obiecywali 
sobie, że będą w kontakcie, jednak życie potoczyło się inaczej. On musiał 
nagle zastąpić Jędrkowi ojca, ona podobno poznała kogoś za oceanem. 
Cierpiał wtedy skrycie, bo traktował Magdę jak kogoś więcej niż zwykłą 
koleżankę. 

Po powrocie do domu zmusił się, by siąść jeszcze na kilka godzin 
do komputera, chciał jak najszybciej uporać się z obowiązkami, weekend 
zamierzał bowiem spędzić z Jędrkiem i Magdą, która tak niespodziewa-
nie pojawiła się w  jego poukładanym świecie. Nie zareagował nawet na 
charakterystyczne pukanie do drzwi, przez co ominął go gorący rosół od 
pani Jadzi. 

***
Ostatni dzień listopada przypominał o sobie i dopominał się o uwa-

gę, stukając o parapet i siekąc deszczem zapalczywie w okno. Minęły już 
czasy, gdy snuto o nim wiersze i poematy – teraz wielu by się drania z chę-
cią pozbyło, wybierając egzotyczną podróż w ciepłe zakątki świata. Magdy 
te rozmyślania w ogóle nie dotyczyły, od kilku dni podekscytowana żyła 
myślą o  spotkaniu z  przyjacielem z  czasów młodości. Nie mogła uwie-
rzyć, gdy odczytała lakonicznego maila od Stefana, w którym przez lata 
się podkochiwała. O, ileż by dała, gdyby mogła cofnąć czas. Ten jednak 
biegł – bez skrupułów – jak to zawsze miał w zwyczaju. Przy pomocy pu-
dru i  szminki próbowała zatuszować jego działania, ot, kilka drobnych 
zmarszczek mimicznych i  blady koloryt twarzy. Kolejny raz poprawiła 
spódnicę i  apaszkę u  szyi, spoglądając ukradkiem na zegarek. Z  jednej 
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strony wyczekiwała przyjaciela, z  drugiej – miała nadzieję, że lekko się 
spóźni, by mogła jeszcze przećwiczyć powtarzane w myślach słowa powi-
tania. Gdy jednak mężczyzna stanął w drzwiach kawiarni z czerwoną różą 
w dłoni – punktualnie z wybiciem szóstej –  trema zjadła jej wszystkie bły-
skotliwe zdania, tak że nawet podkład nie zdołał ukryć rumieńców. Stefan 
dostrzegł jej zmieszanie, więc cmoknął Magdę przyjacielsko w policzek 
i puścił do niej oko: – Cześć! Nic się nie zmieniłaś. Taka sama Madzia jak 
kiedyś.

– „Kiedyś” nabrało nowych znaczeń. Nawet nie liczmy, ile to lat 
minęło..

– Jedenaście lat, trzy miesiące i cztery dni... – wyliczył bez mrugnię-
cia okiem.

– Jejku, jacy my już starzy jesteśmy! – Magda wyraźnie miała pro-
blem z ukryciem wzruszenia, tym bardziej że bała się odpowiedzi na na-
stępne pytanie – Powiedz, co tam u ciebie? Podobno jesteś redaktorem 
w wydawnictwie?

  – Wszystko po kolei, Madziu, powiedz tylko, czego się napijesz? 
Bo coś czuję, że makowcem nie pogardzisz? – Stefan odwrócił się w stronę 
kelnerki, zerkając jednocześnie na Magdę, która kiwnęła głową i poprosiła 
o gorącą czekoladę. 

– Pamiętałeś, że uwielbiam makowca. – Pokiwała głową z  uzna-
niem i spojrzała na niego pytająco w oczekiwaniu na odpowiedź.

– Pamięć mam dobrą – odpowiedział i zaczął opowiadać o swojej 
pracy, nie wspominając ani razu o żonie czy dziecku. Magda słuchała jak 
urzeczona, porównując w myślach daty i wydarzenia, szukając punktów 
wspólnych między ich historiami.

– A  co z  twoją żoną? Nie ma ci za złe, że się ze mną spotkałeś? 
– w końcu wydusiła to z siebie, ale zupełnie nie spodziewała się reakcji, 
którą uraczył ją Stefan. A ten po prostu roześmiał się wyraźnie ubawiony 
jej pytaniem, pokazując serdeczny palec bez obrączki. 

– Nie mam żony, skąd ci to przyszło do głowy? Jedyną osobą, która 
czeka dziś na mój powrót, jest pani Jadzia, staruszka mieszkająca vis-à-vis, 
która lubi mieć na mnie baczenie i pewnie mi jutro wypomni chodzenie 
bez czapki i nocne eskapady. No i jest jeszcze Jędrek, dla którego jestem 
ojcem zastępczym. Zdążyłaś go poznać, gdy miał trzy lata, syn mojego 
brata Błażeja, który zginął w wypadku samochodowym...

– Boże, Stefan, nie wiedziałam... – Magda miała wyraźny mętlik 
w głowie, wszystko, co brała za prawdę, okazało się półprawdą lub wręcz 
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nieprawdą, z  których zbudowała sobie historię odmienną od tej, którą 
właśnie relacjonował jej Stefan. Nawet bohaterów wymyśliła, od lat wy-
obrażając sobie nieistniejącą żonę Stefana. Stefka. Stefcia. Okazało się, że 
tych dwoje ma naprawdę wybujałą wyobraźnię, bo i Stefan zaprogramo-
wał sobie w myślach, że Magda wiedzie spokojne życie u boku męża i trój-
ki dzieci. 

– Stefek, byłam nawet u  ciebie jakieś dziesięć miesięcy po moim 
wyjeździe do Stanów, przyleciałam na kilka dni i chciałam ci zrobić nie-
spodziankę, ale... tak, to mogła być ona, twoja sąsiadka, powiedziała mi, 
że pojechałeś z dzieckiem do szpitala...

– I  ty dopisałaś sobie ciąg dalszy, że to moje własne dziecko, a  ja 
pewnie jadę na porodówkę? – Stefan był poruszony, przypominając sobie, 
jak ciężko mu było, gdy od najlepszej koleżanki Magdy dowiedział się, że 
ta kogoś poznała... 

Przegadali tak kilka godzin, nie mogąc się nadziwić, jak perfidnie 
zadrwił sobie z nich los. Ona omijała Gdańsk szerokim łukiem, decydując 
się na pracę w rozjazdach, on zacisnął zęby, zmężniał, za punkt honoru 
biorąc sobie cel dobrego wychowania Jędrka. Nawet się nie obejrzeli, kie-
dy zostali ostatnią parą w lokalu. Na pożegnanie Magda wręczyła Stefano-
wi pieczołowicie zapakowaną paczuszkę. – Proszę, nie byłam pewna, czy 
będę mieć śmiałość ci to wręczyć, ale teraz wiem, że to właściwy prezent. 
Na dobry początek grudnia. Kalendarz adwentowy z moimi ulubionymi 
cytatami. Pierwsze okienko otwórz w niedzielę. 

 – Otworzymy razem, bo mam przeczucie, że to nie jest nasze ostat-
nie spotkanie w tym tygodniu. Zapraszam cię jutro na obiad, a w niedzie-
lę... do kina, albo teatru, gdzie bądź! – Stefan przytulił Magdę mocno, 
a przez myśl przemknęło mu, że mógłby już jej nie wypuszczać z ramion. 
Pogłaskał ją po włosach i razem ruszyli w stronę postoju taksówek. 

***
– Hej, młody, ładnie to tak bawić się kosztem innych i swatać wła-

snego wuja? – Stefan próbował być groźny, ale w ogóle mu to nie wycho-
dziło. – Opowiadaj jak na spowiedzi, jak to się stało, że wysłałeś Mag-
dzie maile podpisane jako ja, bo tego, że maczałeś w tym palce, na pewno 
się nie wyprzesz!

– Wujku, to z troski o ciebie. Sam byś w życiu nie znalazł czasu, by 
zaprosić kogoś na randkę, a tak pospotykasz się trochę i może trafisz na 
tę jedną jedyną...

– Zaraz, zaraz, czy ty sugerujesz, że umówiłeś mnie jeszcze z kimś?!
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– Po co te nerwy, wyluzuj, nie namawiam cię na randkę w ciemno, 
choć biuro matrymonialne również brałem pod uwagę – zaczął Jędrek, 
a Stefan powstrzymał słowa cisnące mu się na usta. – Napisałem jedynie 
do kilku twoich koleżanek. Nie wyłączyłeś kiedyś poczty, więc sobie spi-
sałem parę adresów, a potem wyszukałem ich zdjęcia w internecie. – I do-
brze zrobiłem, bo pod jednym mailem kryła się chyba twoja dentystka, 
wiek już pewnie emerytalny...

– Jędrek, brak mi słów! – Stefan naprawdę nie wiedział, co powie-
dzieć. – Napiszesz jeszcze raz do tych wszystkich kobiet i przeprosisz je 
za głupi żart. I  zrobisz to teraz, natychmiast, o  trzeciej zaś chcę cię wi-
dzieć u mnie na obiedzie. Zamówimy pizzę – zakomenderował groźnie, 
po czym dorzucił na koniec, chcąc rozładować nieco sytuację: – Ubierz się 
jakoś porządnie, bo będzie nam towarzyszyć Magda!

***
– Chyba nie myślałeś, że przyjadę z pustymi rękoma. – Magda prze-

kroczyła próg, trzymając w rękach kosz pełen smakołyków. – Dopiero co 
upiekłam, jeszcze ciepłe.  – Podała Stefanowi dwie brytfanki z  tartami, 
a z kosza wyjęła miskę sałatki i ciasto.

– Jesteś nieprawdopodobna! – przywitał ją Stefan, po czym przed-
stawił (drugi raz w życiu) Jędrka, sprawcę całego zamieszania, który śmia-
ło podał jej rękę. Na specjalną okoliczność założył białą koszulę, co nie 
uszło uwadze Magdy. Wiedziała już od Stefana, że chłopak od miesiąca 
pomieszkuje w szkolnym internacie, tym bardziej więc doceniła ten gest. 
„Chwilo, trwaj“ – w  myślach wypowiedział życzenie Stefan, patrząc jak 
tych dwoje nakrywa do obiadu i chichocze, jakby się znali od lat. 

– Stefan, pochwal się tymi tajemniczymi mailami. Szaruga za 
oknem, może choć one wprawią nas w  świąteczny klimat – zagadnęła 
Magda, gdy już zjedli obiad, a  Jędrek postawił na stole ciasto śliwkowe. 
– Wspominałeś, że te opowiadania są całkiem niezłe, ale coś cię w nich 
niepokoi...

Stefan upił łyk kawy i  podszedł do laptopa. Czuł, że jego obawy 
mogą wydać się absurdalne, jednak wiedział, że Magda jest jedyną osobą, 
która go zrozumie. 

– No więc tak, w ramach świątecznego konkursu otrzymałem 78 
zgłoszeń, z czego wyłoniłem 10 najbardziej się wyróżniających... – zawie-
sił głos, po czym kontynuował: – Szkopuł w tym, że głównym bohaterem 
każdego z  nich jest nie kto inny jak Stefan. Tadam! – Spojrzał na zdu-
mionych słuchaczy i zaczął opowiadać: – W jednym opowiadaniu Stefan 
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jest ckliwym romantykiem, co to całuje dziewczyny pod jemiołą i pisze 
rzewne listy; w drugim imieniem Stefan został nazwany psychopata, który 
w przebraniu Mikołaja terroryzuje miasto; trzecia historia opisuje smutny 
żywot bezdomnego sami-wiecie-jak-się-nazywającego; jest jeszcze Ste-
fan, boss mafii, który w Boże Narodzenie zmienia swoje życie i  rozdaje 
pieniądze ubogim; Stefan podróżnik i Stefan zdradziecki, który w Wigilię 
odkrywa przed rodziną swoje alter ego...

– Stefan to facet o  wielu twarzach  – siliła się na powagę Magda, 
uśmiechając się tak wdzięcznie, że stojący przed nią Stefan sam się roze-
śmiał. – Czym ty się niepokoisz? Chętnie posłucham tych opowieści!

– Magda, powiedz szczerze, wierzysz w takie zbiegi okoliczności? 
Latami czytam konspekty książek, prace konkursowe i  rozmaite teksty, 
które nijak się mają do literatury, a tu nagle otrzymuję dziesięć świetnych 
opowiadań, które łączy wspólny mianownik – mój imiennik. Ja już nawet 
myślałem, że ktoś sobie ze mnie żartuje, ale sprawdziłem adresy autorek 
i każda jest z innej części Polski! 

– To sprawa dla Miss Marple, a  jako że pewnie śledzi teraz prze-
stępców, to ja z największą przyjemnością się tym zajmę. Dowiodę, kim 
są tajemnicze autorki – zakończyła konspiracyjnie, a Stefan wiedział, że 
mówi całkiem poważnie.  

***
W  niedzielę świat się zabielił, zmieniając ponure dekoracje za 

oknem w baśniowy pejzaż. Stefan wyrwał się jak oparzony ze snu, w któ-
rym ktoś właśnie pchnął go lufą w  plecy (skutek czytania przed snem 
opowiadań konkursowych), po czym spojrzał z ulgą na oszronione okno 
i sięgnął po kalendarz adwentowy od Magdy – ręcznie wykonaną kartkę 
świąteczną formatu A4 w  kształcie domku ozdobionego dwudziestoma 
czteroma okienkami. Otworzył malutkie okiennice oznaczone cyfrą 1 
i wyjął ukryty tam pasek papieru, na którym maczkiem wykaligrafowane 
były wersy: 

Daj nam oddechu 
pełną garść, 

Na chwilę, Boże, 
zwolnij czas.

Niech choćby czasem 
maj nam trwa 
tyle co stycznie 
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trzy lub dwa.
Czasu Ci, Boże, 

nie ubędzie, 
Ty wszystko możesz, 

Jesteś wszędzie, 
A nam się przyda 

taka chwila, 
żeby nad życiem 

się zatrzymać.
Daj nam miłości 

pełną garś
 

Na chwilę, Boże, 
zwolnij czas.

[Przyda się taka chwila, A. Ziemianin]

– Ty wszystko możesz, jesteś wszędzie – powtórzył cicho i w jednej 
chwili poczuł taki spokój wewnętrzny, że nagle wszystko wydało mu się 
proste. „Coś ten grudzień w sobie ma, że człowiekowi serce topnieje“ – 
pomyślał i złapał za telefon, który w tym samym momencie wydał z siebie 
skoczną melodyjkę. 

– Cześć Stefciu, wybacz, że przeszkadzam ci w twej świątyni duma-
nia...

– „O czymże dumać na paryskim bruku?“ – zripostował zaczepnie. 
– Stefan! Nie żartuj sobie, mam newsa!
– Udało ci się rozwikłać sprawę dziesięciu Stefanów?
– A i owszem... – powoli odpowiedziała Magda, specjalnie grając na 

zwłokę i budując napięcie.  – Po nitce do kłębka. Miałeś nie lada szczęście, 
że padło akurat na ciebie. 

– Szczęście? – zawahał się.
– No tak, popatrz, jaki prezent dostałeś od losu! Tomik opowie-

ści świątecznych pod redakcją Stefana Karasia. Ty te perełki wyłowiłeś 
z  odmętów literackiego oceanu. Ty wypromujesz dziesięć dobrze zapo-
wiadających się pisarek! – Magdzie z przejęcia aż brakło tchu, tak bardzo 
była podekscytowana. – A teraz słuchaj. Mówią ci coś Płóczki Górne?

– Nieeee... A powinny? – zawahał się mężczyzna.
– Tyciuchna wioseczka na Dolnym Śląsku. Kiedyś wydobywano 
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tam złoto i agaty, a współcześnie można tam oszlifować niejeden talent 
literacki...

– Madzia, niedawno się obudziłem, nie nadążam za tobą.
– Wszystko ci opowiem, jak się spotkamy. Możesz mnie zaprosić 

na spacer do parku, nie będę protestować. Na dworze jest tak biało, że ko-
niecznie muszę potuptać po śniegu. A potem proponuję łyżwy z Jędrkiem.

– Łyżwy zawsze, tylko powiedz mi, dziewczyno, o co chodzi z tymi 
Płóczkami?!

– Przeprowadziłam szeroko zakrojone śledztwo przy użyciu sku-
tecznych i sprawnych zdobyczy technologicznych, czyli Facebooka i Go-
ogle’a. Poszperałam, popytałam i  tak trafiłam na Śląsk. Twoje pisarki, 
mimo że z najróżniejszych zakątków Polski, znają się bardzo dobrze, bo 
razem uczestniczyły w warsztatach literackich. Ot i cała historia!

– No dobrze, dobrze, ale skąd w tym wszystkim Stefan, a właściwie 
cała ich gromadka? 

– A to już ich słodka tajemnica. Na pewno nie wiedziały, że teksty 
trafią do redaktora Stefana Karasia, bo pewnie co poniektóre zmieniłyby 
swoim bohaterom imiona. Jedno jest pewnie – Stefan był motywem prze-
wodnim tamtych warsztatów. Potem dziewczyny się rozjechały, wróciły 
do swoich miast, ale widać ten Stefan siedzi im w głowach... – zrobiła pau-
zę – Stefany tak mają...

– W redakcji mi nie uwierzą!
***

A  jednak. Uwierzyli, poklepali po plecach i  dali wolną rękę przy 
pracy nad tomikiem. Zwycięskie teksty miały być wydane jeszcze przed 
świętami, trzeba się więc było pospieszyć z pracami redakcyjnymi i pro-
jektem okładki. Nieoceniona Magda, adiunkt na wydziale filologii pol-
skiej Uniwersytetu Gdańskiego, wkładała całe swoje serce w pomoc Ste-
fanowi, zajęła się również organizacją książkowej premiery i kontaktem 
z debiutantkami. Czternastego dnia Adwentu (Stefan miał już czternaście 
cytatów pod poduszką!), gdy kolejny wieczór spędzali razem, dobiegł ich 
uszu głośny brzdęk dzwonka. Jakby ktoś go mocno naduszał, niecierpli-
wiąc się u drzwi.

– Grzelakowa –  rzekł Stefan, widząc zdziwienie w oczach Magdy. 
– Będzie dzwonić, póki nie otworzę – dodał i po chwili w przedpokoju 
zaczął się witać z przejętą sąsiadką.

– Wiem, że nie w porę, że masz gościa, ale do jutra bym nie wy-
trzymała. Muszę się pochwalić. Spójrz tylko! – Pani Grzelak otworzyła 
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bawełnianą torbę i ku przerażeniu Stefana zaczęła z niej wyjmować słoiki. 
Kolejne weki do jego spiżarni, która praktycznie w całości była jej autor-
stwa. Do przedpokoju cicho wślizgnęła się Magda, wywołując promienny 
uśmiech na twarzy pani Jadwigi.

– Kochani, bo ja wiem, że wy książki piszecie...
– No, niezupełnie piszemy... – wszedł jej w zdanie Stefan.
– Tak, tak, ja wszystko wiem, nawet o tym konkursie na opowiada-

nie słyszałam. Mędrkowałam dwa tygodnie i nic nie napisałam! – Złożyła 
ręce na piersiach i kontynuowała: – Poskąpiono mi talentu pisarskiego, 
więc postanowiłam zająć się tym, co wychodzi mi najlepiej – gotowaniem. 
I gdy tak się pogodziłam z myślą, że nie dla mnie wieńce laurowe, zaczę-
łam... rymować! – Klasnęła w  dłonie i  zaczęła podawać Magdzie słoiki 
starannie obwiązane wstążeczkami, z nalepkami gęsto zapisanymi rymo-
wankami:

Na smutki i problem duży –
konfitury z dzikiej róży.

Kapuściane liście i grzyby suszone,
Pęto kiełbasy i miłością wszystko doprawione!

Bigosik na zdrowie, na świąteczny czas –
Od Grzelakowej z życzeniami dla Was!

By nie zmarznąć o zimowym poranku,
Weź łyżkę smalcu i majeranku.

Gdy twe serce prawdziwa miłość rozpali,
Poczęstuj wybrankę nalewką z dzikich malin.

Trzęsą mi się uszka,
Gdy wcinam rajskie jabłuszka.

– I jak? Może być? – Pani Jadwiga czekała na werdykt. 
Magda spontanicznie przytuliła starszą panią, a Stefan wykrzyknął: 

– Pani Jadziu, to jest fantastyczne! Zamawiam więcej takich rymowanych 
etykiet! Coś czuję, że będzie miała pani pełne ręce roboty.

– I pełne garnki... – zaśmiała się Magda, bo w mig zrozumiała po-
mysł Stefana. – Kupimy mnóstwo małych słoiczków, które wypełnimy 
pani pysznościami, na przykład tą boską konfiturą pomarańczową z mi-
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gdałami, w sam raz na Boże Narodzenie i naszą premierę. Będziemy ra-
czyć smakołykami naszych gości, a pani wierszyki będą cieszyć oko jesz-
cze długo po premierze! – tymi słowami Stefan wywołał łzy wzruszenia 
starszej pani, więc wkrótce cała trójka objęła się serdecznie, i tak właśnie 
zastał ich Jędrek, który pogratulował sobie z myślach decyzji o swataniu 
wujka.

– Stefciu, dziesięć opowiadań nie pasuje mi na święta – odezwała 
się nagle bardzo poważnie Magda. – Wydaje mi się, że zbiór bożonaro-
dzeniowych historii powinien mieć ich dwanaście! Tyle co potraw wigilij-
nych. I wiesz co... Chyba te dwa opowiadania czekają na swoich autorów. 
– Mrugnęła do niego filuternie. 

– A wiesz, że o tym samym pomyślałem. Napiszemy opowiadanie 
o dziesięciu pisarkach!

Jędrek zrobił dramatyczną minę i  skwitował: – Tylko uważajcie, 
żeby wam kryminał z tego nie wyszedł. Była taka jedna, co pisała o dzie-
sięciu murzyniątkach...

 

Małgorzata Matysek

Polonistka, copywriterka, redaktorka współpra-
cująca na stałe z  kilkoma wydawnictwami. Ujarzmia 
słowa, tworząc treści w  social mediach znanej marki 
modowej, w której zajmuje się również e-commercem. 
Mama-strażak, która czuwa nad trzema czynnymi 
wulkanami energii. Uwielbia czytać, pisać, tworzyć, 
podróżować i… łobuzować z dziećmi.
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Monika Michalik

Magia Świąt

Grudzień. Śnieg padał od rana, bezgłośnie otulając świat białą, 
puchową pierzynką. Kalina wyszła z  biura i  otuliła się mocniej szalem. 
Choć dochodziła dopiero szesnasta, niebo było już ciemne. Nie lubiła tych 
jesienno – zimowych dni, które kończyły się zbyt szybko. Ledwo się bu-
dziły, a już raptem po kilku godzinach zasypiały leniwie. Do tego jeszcze 
ten przeklęty śnieg. Spojrzała na parking i swoją czerwoną corsę przykry-
tą warstwą białego puchu.   

 Dziewczyna zadarła z westchnieniem głowę do góry, chcąc rzucić 
wiązankę  przekleństw do nieba. Kiedy jednak poczuła na czole i policz-
kach topiące się płatki śniegu, zamknęła na chwilę oczy. Spadające prosto 
na jej twarz śnieżynki podziałały na nią jak delikatny masaż. Uśmiechnęła 
się mimowolnie i wysunęła język. Zawsze tak robiła, będąc dzieckiem. Nie 
jesteś już małą dziewczynką – upomniała po chwili samą siebie. Niemal 
natychmiast schowała język, wyprostowała się i otworzyła oczy. – No do-
bra. W świecie dorosłych śnieg to przekleństwo – przypomniała sobie i   
zaczęła pieczołowicie odśnieżać samochód. 

– Szanowna pani – usłyszała nagle tuż za plecami ochrypły głos. 
Wzdrygnęła się. Tuż za nią stała lekko pochylona, ciemna postać. Nie wi-
działa twarzy, ale ton głosu, jak i wysoka postura świadczyły, że ma do 
czynienia z mężczyzną. – Może pomogę?

– Nie trzeba – odpowiedziała krótko i  stanowczo. Odetchnęła 
z ulgą, że nie dała po sobie poznać lęku. Od razu jednak zaniechała dal-
szego odśnieżania, pozostawiając zabieloną tylną szybę. Chciała jak naj-
szybciej odjechać stąd. 

– Przepraszam, nie chciałem pani przestraszyć – mężczyzna zrobił 
kilka kroków w tył. 

– Nie boję się pana – prychnęła i wsiadła do samochodu, od razu 
zabezpieczając drzwi.  Dopiero wtedy odetchnęła. Ukradkiem zerknęła 
przez szybę, czy mężczyzna nadal tam stoi. Nie było go. Rozejrzała się, ale 
nigdzie nie było widać żywej duszy. Dziwne, przecież była dopiero szes-
nasta, a na ulicach nikogo? – pomyślała. Nawet facet bez twarzy gdzieś 
zniknął. Zauważyła go dopiero wyjeżdżając z parkingu. Siedział skulony 
na ławce zadaszonego przystanku autobusowego. Nie patrzył w jej stronę. 
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Włączyła ogrzewanie i przy dźwiękach „Last Christmas” ruszyła w stronę 
domu. 

– Nareszcie jesteś! – zawołała z kuchni Barbara, matka Kaliny. – Tak 
się martwiłam! Ten śnieg… – pokazała ręką na przystrojone szydełkowy-
mi aniołkami okno. – Niby to normalne w grudniu, ale jakoś tak odwy-
kłam od białych dróg. – Kobieta wstała i postawiła garnek z rosołem na 
piecu. 

– Nienawidzę zimy – stwierdziła sucho Kalina i odwiesiła kurtkę. 
– Oj tam, nie narzekaj. Niedługo święta. Trzeba powoli robić zaku-

py. Tuż przed Bożym Narodzeniem wszędzie będą tłumy. 
– To kiedy chcesz jechać? Może jutro? 
– No jeśli mogłabyś… 
– No pewnie. Żaden problem. – Kalina usiadła przy stole kuchen-

nym, na którym po chwili Barbara postawiła talerz z parującym rosołem. 
– Świetnie, zrobię ci listę, albo najlepiej pojedziemy razem – mama 

uśmiechnęła się i usiadła po drugiej stronie stołu. – Jak tam w pracy? 
– Zwyczajnie – wzruszyła ramionami dziewczyna. Kosmyk jej wło-

sów wyślizgnął się zza ucha i wpadł prosto do talerza z rosołem. Pokręciła 
z  dezaprobatą głową i  wytarła końcówki włosów umazane zupą. – Tak 
szybko się robi teraz ciemno. Powiem ci mamuś, latem, kiedy dzień jest 
długi, to nawet późnym wieczorem słychać gwar. Ludzie spacerują, do-
kądś się spieszą... A jak tylko nadejdzie jesień, to każdy od razu zamiera 
w bezruchu. 

– Jak niedźwiedzie prawie. Zimą potrzebujemy się wyciszyć i scho-
wać w domu pod kocem z kubkiem gorącej herbaty w ręce. 

– Nie każdy – Kalina podniosła wzrok. – Dziś zagadnął mnie jakiś 
typ. Było ciemno, nie widziałam nawet jego twarzy.

– Matko Boska! Co ty mówisz? – mama złapała się za głowę. 
– Spokojnie, nic mi nie zrobił. Choć trochę mnie wystraszył. Chciał 

mi pomóc w odśnieżeniu auta. 
– Nie pozwoliłaś mu, mam nadzieję?
– Nie, no co ty – Kalina przewróciła oczami. – Nie był nachalny. 

Jak wyjeżdżałam z parkingu, widziałam, że usiadł na ławce ze spuszczoną 
głową. 

– I co zrobiłaś? – wyrzuciła z siebie Barbara jednym tchem. Jej cór-
ka zawsze chciała wszystkich uszczęśliwiać. 

– Nic. I właśnie w tym rzecz. Jakoś nie mogę przestać o nim myśleć. 
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On chyba był bezdomny. Nic ode mnie nie chciał, zaoferował tylko swo-
ją pomoc, ale teraz tak sobie myślę, że może to on potrzebował mojego 
wsparcia. 

– Córcia, masz za miękkie serce. Jeśli był bezdomny, to prawdopo-
dobnie sam sobie zawinił. 

– On tam został na tej ławce, skulony. A ja wróciłam w ciepłym sa-
mochodzie do domu, do ciebie – położyła z czułością dłoń na ręce mamy 
– a ty mi od razu podałaś gorący rosół na rozgrzanie. Kocham cię mamuś 
– uśmiechnęła się dziewczyna. 

– Nie myśl o tym. Po prostu bądź szczęśliwa. Tu i teraz. Zobacz jak 
ludzie różnie postrzegają szczęście. Jednym wystarczy talerz zupy, innym 
luksusowe wakacje, a jeszcze inni marzą po prostu o dachu nad głową. Ilu 
ludzi, tyle pragnień. Sekret życia polega na tym, aby potrafić się cieszyć 
małymi rzeczami. 

– Myślisz, że tamten człowiek jest szczęśliwy? 
– Nie wiem. Może – zastanowiła się kobieta. – Ale wiesz... Jeśli się 

czegoś bardzo pragnie, to wcześniej czy później zdobywa się to. 
– Zatem, czy to znaczy, że on pragnie za mało? – zadumała się Ka-

lina.
– Tego nie powiedziałam. Ale może jego postrzeganie szczęścia jest 

inne niż twoje. Nie dręcz się już tym. 

Kolejny dzień przywitał Kalinę siarczystym mrozem i skrzypiącym 
śniegiem pod stopami. Skrzywiła się widząc rząd samochodów wygląda-
jących pod tą śniegową pierzyną jak bezy. Dziewczyna stała na parkingu 
przed blokiem, próbując zidentyfikować swój wóz.

– O nie! Nie będę cię dzisiaj odkopywać – warknęła do jednej z bez. 
– Nienawidzę tego białego gówna – wykrzyczała w przestrzeń, nie zwra-
cając uwagi na to, czy ktoś ją słyszy, czy też nie. 

– Kalina! – usłyszała nagle za plecami. Natychmiast zamilkła i po-
woli odwróciła się. Za nią stał Dawid, sąsiad, w którym się kiedyś podko-
chiwała. 

– Cześć – wybełkotała. – Nic nie słyszałeś prawda? – spojrzała bła-
galnie. Roześmiał się. – Acha. Czyli słyszałeś. 

– Ja też nie lubię śniegu – puścił do niej oczko, a Kalina poczuła, że 
rumieńce na jej policzkach nie wynikają tylko i wyłącznie z mrozu. 

– Chodź, podwiozę cię do pracy. Nie ma sensu byśmy oboje macha-
li łopatami, skoro i tak twoja firma jest mi po drodze. 
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– Dzięki, ale wiesz, nie chcę cię kłopotać. Pójdę na autobus. 
– Och, daj spokój, zobacz, moja maszyna już jest gotowa do drogi 

– uśmiechnął się szeroko. 
– No dobra – perspektywa jazdy z dawną, skrywaną miłością była 

zdecydowanie lepsza, niż czekanie na przystanku na zatłoczony autobus. 
Jechali w  milczeniu. Zima jak zwykle zaskoczyła drogowców, sa-

mochody brnęły w śniegowej mazi. 
– Czuję się jak na pustyni – odezwała się w końcu Kalina. Przez 

okno widziała łąki, pola i  nieliczne zabudowania, które nagle zatraciły 
swoje naturalne barwy. Wszystko wokół, aż po horyzont było białe. Dziw-
ne, ale spodobał jej się ten zimowy pejzaż. 

– A my jak w karawanie, na wielbłądach przemierzamy tę pustynię 
– przytaknął Dawid. Roześmiali się oboje. 

– Jeszcze się okaże, że tak naprawdę lubię zimę – Kalina poprawiła 
futrzaną czapkę na czole. 

– Jako dzieci przecież wszyscy uwielbialiśmy śnieg, sanki i ślizgaw-
ki. Tata robił mi kulig dużym fiatem. Fajnie było – powiedział Dawid. 

– Nie mam takich wspomnień – Kalina odwróciła głowę od okna. – 
Wychowałam się bez ojca. Zostawił mamę jak była w ciąży. 

– Przykro mi. Nie wiedziałem. 
– Dużo rzeczy jeszcze nie wiesz – dziewczyna spuściła głowę, za-

wstydzona. Jazda z prędkością dwadzieścia na godzinę, po śniegowej pu-
styni, wprowadziła ją w nostalgiczny nastrój. 

– Doprawdy? – zdziwił się Dawid. – Czego na przykład? 
– Kiedyś byłam w tobie zakochana na zabój – powiedziała jednym 

tchem, zaskoczona swoją szczerością. Przecież to dawne czasy, po co do 
tego wraca? Zawstydziła się niemal natychmiast i, nie mając odwagi spoj-
rzeć na Dawida, spuściła głowę. 

Nastało niezręczne milczenie. Mężczyzna nie powiedział nic. Może 
nie usłyszał? A może Kalinie tylko się zdawało, że powiedziała to na głos? 
Przeklęta zima! Zamroziła nie tylko drogi, ale też jej mózg.

Dawid pogłośnił radio. Znowu „Last Christmas”. W rytm najpopu-
larniejszej świątecznej piosenki dojechali na miejsce. 

– Dziękuję – odezwała się dziewczyna, unikając wzroku Dawida. 
Otworzyła drzwi i zaczęła gramolić się na zewnątrz. 

– Kalina – przechylił się na siedzeniu mężczyzna i zmusił dziew-
czynę, która już miała zamknąć drzwi samochodu, by spojrzała na niego. 
Uczyniła to z ociąganiem. – O której kończysz? – zapytał. 
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– O szesnastej. Czemu pytasz? 
– Przyjadę po ciebie – i nie czekając na odpowiedź Kaliny, przechy-

lił się jeszcze bardziej, sięgając klamki i  pociągnął drzwi. Zamknęły się 
z lekkim skrzypnięciem. Dawid powoli odjechał, zostawiając oszołomio-
ną dziewczynę na parkingu. 

„Nie, nie przyjeżdżaj, wystarczająco dużo się dzisiaj zbłaźniłam 
swoim wyznaniem” – chciała krzyknąć za nim, ale zdając sobie sprawę, że 
mężczyzna i tak jej już nie usłyszy, westchnęła tylko cicho i ruszyła w stro-
nę drzwi wejściowych firmy. 

– Dzień dobry – usłyszała nagle męski głos. 
– To znowu pan? – Kalina rozpoznała płaszcz i posturę mężczyzny. 

To on wczoraj chciał jej pomóc odśnieżyć auto. – Dzień dobry – powie-
działa po chwili spoglądając na nieznajomego.  Mężczyzna w trudnym do 
określenia wieku skinął głową i pozwolił, by dziewczyna przyjrzała mu się 
dokładniej. Miał grube, krzaczaste ciemne brwi, zaniedbaną długą brodę 
i wąs zasłaniający całe usta. Oczy jasne, głęboko osadzone, sprawiały wra-
żenie przestraszonych. 

– Miłego dnia – skinął znów głową, odwrócił się i odszedł chwiej-
nym krokiem. 

Kalina stała jeszcze chwilę i patrzyła za pochyloną postacią odzia-
ną w stary długi płaszcz. W końcu mężczyzna zniknął pośród wysokich 
bloków osiedlowych, a dziewczyna nadal zamyślona patrzyła w tamtym 
kierunku. Dopiero kiedy wstrząsnął nią dreszcz zimna, ocknęła się z tego 
zamyślenia i wbiegła do budynku. 

Cały dzień Kalina czuła, że ten dzień jest jakiś inny niż wszystkie 
poprzednie. Pełny niedomówień, tajemnic. A może to magia zbliżających 
się świąt? – przebiegło jej przez głowę, natychmiast jednak potrząsnęła 
mocno głową, wyrzucając z niej dziecinne myśli. Nieskutecznie co praw-
da, ale chociaż próbowała. 

W  końcu wybiła szesnasta. Z  ulgą wyłączyła komputer i  dziwnie 
radośnie zbiegła po schodach. Wcześniej starannie pomalowała usta ma-
linową pomadką. O wiele staranniej, niż zazwyczaj. 

Na zewnątrz było już prawie ciemno, ale śnieg łagodnie rozświe-
tlał okolicę, nadając jej bajkowego charakteru. Dawida jeszcze nie było. 
Otuliła się szczelniej grubym szalem i podobnie jak poprzedniego dnia, 
zadarła głowę wysoko. Będąc pewną, że nikt jej nie widzi, zamknęła oczy 
i wysunęła język. Płatki znowu topiły się na jej policzkach, chłodziły język, 
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osiadały na rzęsach. Znowu była małą dziewczynką. W końcu poczuła, że 
zaraz straci równowagę, wyprostowała się więc i otworzyła oczy. Jej wzrok 
padł na ławkę na skraju ciemnego o tej porze parku. Ciemna, pochylona 
postać. On znowu tam był. Tajemniczy mężczyzna. 

Powoli ruszyła w jego kierunku. Śnieg uginał się pod jej kozakami 
z głośnym skrzypnięciem, które rozchodziło się echem po cichej okolicy. 

– Wszystko w porządku? – zapytała, kiedy była już całkiem blisko. 
Pochylona postać poruszyła się i spojrzała na nią jasnymi, zapadniętymi 
oczami. Kalina zdziwiła się, że w tym mroku, dostrzegła jasność jego spoj-
rzenia. 

– W porządku – odezwał się w końcu mężczyzna, po czym znowu 
zwiesił głowę. 

– Mogę panu jakoś pomóc? 
– Pomóc? Mnie? – Mężczyzna nie krył zdumienia. – Takim jak ja 

się nie pomaga. 
– Jak to? 
– Zwyczajnie. Wyrzutek społeczeństwa – wycedził powoli. – Tak 

o mnie mówią. I że psuję świąteczny krajobraz. Powinienem już odejść 
z tego świata – dodał smutno. 

– Proszę tak nie mówić – przejęła się Kalina i nie zastanawiając się 
dłużej przysiadła obok mężczyzny na lodowato zimnej ławce. – Każdy 
może być szczęśliwy – przypomniała sobie słowa matki. – Trzeba tylko 
mocno chcieć. Jeśli się czegoś bardzo pragnie, wcześniej czy później zdo-
bywa się to.

– Trzeba tylko mocno chcieć – powtórzył nieznajomy. – Kiedyś już 
to słyszałem – zadumał się. 

– No widzi pan? Zatem to musi być prawda! Trzeba tylko spróbo-
wać – uśmiechnęła się. – Kalina jestem – wyciągnęła dłoń w ciepłej ręka-
wiczce w stronę mężczyzny. 

Zaskoczony ujął ją i przyglądał się chwilę dłoni, czy też rękawiczce.
– Stefan – powiedział w końcu. – Czemu pani nie idzie do domu? 

Zapowiada się mroźny wieczór – mężczyzna spojrzał w  górę, jakby 
z gwiazd próbował odczytać prognozę pogody. 

– Czekam na kogoś – odpowiedziała wymijająco.
– Narzeczony – uśmiechnął się pod wąsem Stefan. 
– Jaki tam narzeczony. Kolega po prostu – wzruszyła ramionami 

Kalina. 
– Jasne – odpowiedział. Postanowił nie ciągnąć tematu. Swoje wie-
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dział, a jeśli ta młoda kobieta jeszcze tego nie spostrzegła, to w takim razie 
wszystko jeszcze jest przed nią. Przyjrzał się twarzy Kaliny. Rumieńce na 
jej twarzy mogły świadczyć o zmarznięciu, ale Stefan był niemal pewien, 
że dziewczyna po prostu się zawstydziła. Przytaknął głową. Narzeczony – 
pomyślał z satysfakcją. 

Kalina wstała. Rozejrzała się. Dawida wciąż nie było. Sprawdziła te-
lefon. Żadnej wiadomości. 

– Spóźnia się? 
– Może coś mu wypadło – zmarszczyła czoło i usiadła z powrotem 

na ławce. – Opowie mi pan o sobie? – zagadnęła nagle.
– A to niby czemu? – zdziwił się Stefan. – A zresztą, kogo to ob-

chodzi? 
– I  tak nie mam nic innego do roboty – wzruszyła ramionami. – 

Wcześniej nie widywałam tu pana. 
– Nic dziwnego. Nie było mnie tu. 
– A gdzie? – nie dawała za wygraną dziewczyna.
– Gdzie indziej. Daleko – dodał po chwili. 
– Daleko? Za górami, za lasami? – westchnęła, po czym poprawiła 

szalik, który co rusz rozplątywał się. 
– W więzieniu – powiedział cicho Stefan. Właściwie miał nadzieję, 

że dziewczyna go nie usłyszy, ale na wspólnie zajętej ławce, w ciszy grud-
niowej nocy, Kalina usłyszała. Usłyszała też przełkniętą przez mężczyznę 
z trudem ślinę. 

– Aha – wydusiła z siebie po długiej chwili. 
– Niedawno wyszedłem. Nie wiem po co. Mogli choć przetrzymać 

mnie do wiosny. To i dzień dłuższy, i noce cieplejsze. 
– Nie ma pan domu? – co za durne pytanie! Zbeształa się w my-

ślach. 
– Ano. Jak widać. 
– To przykre. A rodzina? – celowo nie pytała o powód więzienia. 

W sumie czy to ważne ile i  za co? Najwyraźniej mężczyzna odbył swój 
wyrok. Chyba nawet można powiedzieć, że uczciwie. Czas zatem rozpo-
cząć nowe życie. 

– Rodzina... – zamyślił się Stefan. – Miałem. Kochałem ją. Głupi by-
łem. Wpadłem w hazard. Potrzebowałem pieniędzy. Coraz więcej i więcej. 
W końcu pętla zadłużenia na mojej szyi zacisnęła się. 

– I co? – Kalina przyłapała się na tym, że koniecznie chce wysłuchać 
tej historii. Nieznajomy mężczyzna, który tak nagle, półsłówkami zaczął 
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opowiadać o sobie, zaintrygował ją.
– I nic. Kochałem ją. Nie chciałem, by widziała jak staczam się na 

dno. I nie chciałem też ciągnąć jej za sobą. Tym bardziej, że – zawiesił głos 
– zaszła w ciążę. 

– Zostawiłeś ją? W ciąży?  Jak mogłeś? – Kalina nawet nie zdawała 
sobie sprawy, że nagle oto zrezygnowała z grzecznościowej formy per pan. 

– A co ja jej mogłem zaoferować? Koszmarne długi? – Stefan pod-
niósł wzrok. W świetle latarni Kalina zobaczyła łzy w oczach mężczyzny. 

– Jeśli to była prawdziwa miłość, pokonałaby wszystko. Widocznie 
zwątpiłeś. Nie kochałeś jej naprawdę. 

– A  co ty możesz wiedzieć o  miłości?! – Stefan podniósł głos. – 
Miłość pokona wszystko! Też coś! Właśnie z miłości nie mogłem jej tego 
zrobić. Nie mogłem jej skazać na życie ze mną i  moimi problemami. 
Zresztą, wkrótce potem... Wiesz czym jest mafia? – zapytał ciszej. –  Ani 
się obejrzałem, jak musiałem robić to, co chcieli. Okradałem ludzi, zbie-
rałem haracze w klubach nocnych. Stałem się bandytą. Nadal uważasz, że 
powinienem był wciągnąć w to moją kobietę? I to niewinne dziecko, które 
nosiła pod sercem? 

Kalina nie odpowiedziała. Zagłębiła się w swoich myślach. Ciekawe 
kim był jej ojciec. Nigdy go przecież nie poznała, nawet nie miała jego 
zdjęcia. 

– Co było dalej? – zapytała, by odwrócić myśli od siebie. 
– Wpadłem po kilku latach, kiedy zacząłem wierzyć, że nie robię 

nic złego, że jestem takim współczesnym Robin Hoodem, który zabiera 
bogatym, a  daje biednym. To siebie uważałem za biednego – dodał po 
chwili. Pokręcił głową z niedowierzaniem. – To nie do wiary, że człowiek 
mądrzeje dopiero na starość.  

– Nigdy nie jest za późno, by naprawić życie i zacząć wszystko od 
nowa.

– Młoda jesteś, to i  wierzysz w  ideały – Stefan pochylił się jesz-
cze bardziej. Oparł głowę na łokciach wspartych na kolanach. – Nigdy 
nie zapomnę jej miny, kiedy na pożegnanie podarowałem jej naszyjnik. 
Chciałem, by miała ode mnie jakąś rzecz. By pamiętała o mnie. Ale ona 
nie chciała mnie znać. Zerwała ten naszyjnik z szyi i rzuciła na ziemię. 

– Naszyjnik? Kto ofiarowuje przy zerwaniu biżuterię? – prychnę-
ła. Natychmiast jednak pomyślała o wisiorku, który w dniu osiemnastych 
urodzin podarowała jej mama. Powiedziała jej wtedy, że tata chciałby, aby 
to właśnie ona go nosiła. Kalina instynktownie przyłożyła dłoń do szyi 
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opatulonej grubym szalem. – Co to był za naszyjnik? – zadając pytanie 
czuła, że drży jej głos. 

– Mały, złoty kluczyk na łańcuszku. Czemu pytasz? Jakie to ma zna-
czenie? Ona mnie nienawidzi. I pewnie już mnie nie pamięta – zamyślił 
się Stefan. 

Kalina poczuła, że robi jej się gorąco. Zdjęła rękawiczki, z których 
jedna upadła na ziemię. Niemrawymi dłońmi odplątała szalik. Sięgnęła 
ręką do szyi. 

– Czy to ten kluczyk?  
Mężczyzna spojrzał na łańcuszek w  drżącej dłoni dziewczyny. 

W końcu dotknął go delikatnie. 
– Skąd go masz? – wyszeptał ochryple. 
– To ten kluczyk? – zapytała ponownie Kalina. Pokiwał twierdząco 

głową. 
Nastała długa cisza. Zapadł ciemny wieczór. Śnieg przestał padać, 

pozostawił jednak świat otulony białą, puszystą kołdrą. Dawida nadal nie 
było, ale Kalina przestała się już niecierpliwić. Nawet nie wiedziała ile cza-
su upłynęło od godziny szesnastej, kiedy to skończyła pracę. Nie miało to 
teraz najmniejszego znaczenia. Czas się zatrzymał. 

– To znaczy, że... – odezwała się w końcu dziewczyna, ale przerwała 
wpół zdania. Znalazła ojca? Tak po prostu, na ławce przed biurowcem? 
Przecież takie rzeczy się nie zdarzają. 

– Basia to twoja mama? – wyszeptał Stefan. Kalina przełknęła wiel-
ką gulę w gardle i powoli skinęła głową. 

– Tata? – wydusiła wreszcie z  siebie, a  wypowiedziane właśnie 
słowo odbiło się echem pośród ośnieżonych drzew. Mężczyzna wytarł 
ukradkiem uparcie płynące łzy i nie zważając na to, że od kilku dni nie 
brał prysznica, przytulił mocno dziewczynę. 

– Córeczko – wyszeptał i zapłakał tuż przy jej uchu. Trwali tak ko-
lejną długą chwilę w ciszy.

– Mama powiedziała mi, że to klucz do serca i że chciałbyś, abym go 
nosiła. Więc noszę – powiedziała. Stefan odsunął się. 

– W najśmielszych marzeniach nie sądziłem, że jeszcze kiedykol-
wiek ten klucz otworzy moje serce – nachylił się znów i ucałował niewiel-
ki, połyskujący wisiorek. 

Nieopodal, na parkingu nagle pojaśniało. Kalina zmrużyła oczy 
oślepiona dwoma reflektorami. Dawid! Zupełnie o nim zapomniała. Tym-
czasem samochód z  impetem podjechał blisko drzwi wejściowych i  za-



72

trzymał się. Po chwili zza kierownicy wyskoczył młody mężczyzna. 
– Kalina! – zawołał. – Jesteś! Słuchaj, bardzo cię przepraszam! Szef 

mnie zatrzymał na dłużej, nie mogłem się wymigać. Długo czekasz? – 
podszedł szybkim krokiem do dziewczyny, która zdążyła już podnieść się 
z ławki. 

– Nie. Nie wiem – powiedziała. 
– Ale jesteś zmarznięta – zbliżył się i złapał ją za ramiona. Kalina 

przylgnęła do niego, zaskakując i siebie i jego tym gestem. Za dużo emocji 
na jeden dzień. Przytulił ją mocno, ukradkiem spoglądając na mężczyznę 
siedzącego ciągle na ławce. – Chodźmy – pociągnął ją w stronę auta. – 
Zabieram cię na gorącą herbatę z miodem i imbirem. Musisz się rozgrzać. 

– Zaczekaj – Kalina zatrzymała się. – To mój tata. Pojedzie z nami. 
Do domu – powiedziała, patrząc na Stefana. Dawid stanął osłupiały, ale 
nie odezwał się. 

– Kalinko – odezwał się starszy mężczyzna. – Nie mogę jechać 
z tobą. Nie mogę. 

– Jak to nie możesz? Musisz. Jesteś moim ojcem i nie zostawię cię 
tu na mrozie. 

– Chyba czegoś tu nie rozumiem – podrapał się po głowie oszoło-
miony Dawid, ale nikt nie zamierzał mu teraz niczego tłumaczyć, więc 
stanął z boku, czekając na rozwój wydarzeń. 

– Córeczko – Stefan wstał i podszedł do Kaliny. – Jak ty to sobie 
wyobrażasz? Tak mam iść do waszego domu? – wskazał na swój wygląd. 
– Najpierw muszę stanąć na nogi. Znaleźć pracę. Dopiero wtedy pojadę 
do ciebie. I do Basi. 

– Przecież nie zostawię cię tutaj, na mrozie – próbowała przekonać 
ojca.

– Dobra. To podrzućcie mnie do noclegowni. Teraz już wiem, że 
mam dla kogo żyć. I nie zamierzam tego zmarnować. Jeszcze będę do-
brym ojcem, obiecuję! – mężczyzna wyprostował się. – Jak się czegoś bar-
dzo pragnie to się to w końcu zdobywa, prawda? Sama tak powiedziałaś 
– uśmiechnął się. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat poczuł się szczęśliwy. 
Naprawdę szczęśliwy.  

Jakiś czas później Kalina objęła zmarzniętymi wciąż dłońmi kubek 
z gorącą, aromatyczną herbatą. Siedziała tuż przy oknie w małej kawiarni 
na rynku. Na środku placu ktoś mocował się, by ustawić choinkę w piono-
wej pozycji. Święta były bliżej, niż jej się kiedykolwiek wydawało. 
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– Nad czym tak myślisz? – dotarł do niej nagle głos Dawida. Od-
wróciła się. Patrzył na nią. W jego oczach odbijał się płomień świecy, sto-
jącej na niskim szklanym świeczniku. 

Kalina wzruszyła ramionami. 
– Czuję, że tegoroczne święta będą jakieś takie... magiczne. Inne niż 

zawsze.
– Magiczne? – Dawid uniósł brew i pociągnął łyk herbaty. 
– Okazuje się, że mam ojca – znowu spojrzała za okno. Wysoka 

choinka w końcu stanęła wyprostowana. Prężyła się dumnie, jakby chciała 
dotknąć nieba.

– Jak się z tym czujesz? 
– Sama nie wiem. Cieszę się. Chyba. 
– Chyba? – znowu uniósł brew. 
– To skomplikowane. Muszę się oswoić z tą myślą – zamknęła na 

chwilę oczy. Kiedy ponownie je otworzyła, Dawid kończył pić herbatę. 
Zajrzał na dno kubka. Wyglądał na zdziwionego, że napój tak szybko się 
skończył. 

– Słuchaj – odezwał się, wciąż badając dno naczynia. – Powiedziałaś 
mi dzisiaj, że kiedyś się we mnie podkochiwałaś – zerknął w końcu na nią. 

Kalina zastygła. No tak. Nie zapomniał jej porannej paplaniny. I co 
ona ma mu teraz powiedzieć? Poprawiła ręką grzywkę, chcąc odwrócić 
uwagę od zarumienionych znów policzków. 

– Przecież o tym wiedziałeś – powiedziała w końcu. Nie miała jed-
nak śmiałości spojrzeć Dawidowi w oczy. Podobnie jak on wcześniej, za-
częła bezskutecznie poszukiwać choć kropli herbaty w pustym już kubku. 

– Nie wiedziałem – westchnął i położył dłoń na jej ręce. Poczuła 
przyjemne ciepło rozchodzące się po jej ciele. – Gdybym wiedział... – za-
wiesił głos, zmuszając ją, by spojrzała wreszcie na niego – już dawno by-
libyśmy razem. 

Kalina poczuła, że zaraz się udusi. W końcu pociągnęła mocno po-
wietrze i głośno je wypuściła z płuc. 

– Co ty gadasz? – zapytała jednym tchem. 
– Próbuję ci powiedzieć, dość nieudolnie zresztą, że cię kocham – 

powiedział wreszcie i ścisnął mocniej dłoń dziewczyny. 
– Kochasz – powtórzyła bezwiednie, chcąc się upewnić czy dobrze 

usłyszała. 
– Kocham – potwierdził powoli, delektując się każdą sylabą tego 

słowa, po czym nachylił się i nie zamykając oczu dotknął jej warg. Delikat-
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nie, ledwo wyczuwalnie. – Kocham – wyszeptał ponownie w jej usta, lek-
ko rozchylone, wyczekujące. A potem zamknął je swoimi wargami, a ona 
uzmysłowiła sobie, że nigdy nie przestała go kochać. 

– A  nie mówiłam? – wyszeptała, kiedy w  końcu oderwali się od 
siebie. – Wokół dzieją się magiczne rzeczy. 

– Magia jest w  nas – wyszeptał Dawid i  ponownie zatopił się 
w ustach ukochanej. 

Monika Michalik
Z  wykształcenia ekonomistka. W  pracy zawo-

dowej zajmuje się cyframi, po pracy literami – całe 
życie z długopisem. Jej dumą jest córka Emilia, która 
również połknęła bakcyla pisarskiego.

Laureatka konkursów literackich i  poetyckich. 
Autorka bajek, które miała przyjemność czytać w  lo-
kalnym radiu podczas specjalnych audycji dla dzieci.

Największym pisarskim osiągnięciem jest jej 
pierwsza powieść obyczajowa, która zostanie wkrótce 
wydana.
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Olga Smolec-Kmoch

Wigilijny cud

W  Parku Kopernika znaleziono nad ranem zwłoki młodej kobiety. 
Przyczyny zgonu ustala policja. Z tego, co udało się ustalić naszym dzien-
nikarzom, dziewczyna została dotkliwie pobita. Zgon nastąpił najpraw-
dopodobniej między pierwszą a drugą w nocy. Wkrótce podamy państwu 
więcej szczegółów tej tragedii. Tragedii, która w  ten świąteczny poranek 
wstrząsnęła naszym spokojnym miasteczkiem...

Zula, słysząc wiadomości w  lokalnej telewizji, zakrztusiła się po-
ranną kawą. Kawą, która po wczorajszym wieczorze była jedynym kołem 
ratunkowym jako takiej normalności. Kac gigant rozrywał każdy zwój 
jej mózgu, żołądek wywracał się na lewą stronę, a wątroba paliła ogniem 
piekielnym. Jej zewnętrze wyglądało niewiele lepiej niż wnętrze. Sińce 
pod oczami zdawały się nie mieć dziś końca, włosy żyły własnym życiem, 
a  skóra na twarzy każdym swym centymetrem kwadratowym wydalała 
toksyny dnia wczorajszego. Obrażeń było jednak więcej. Także w  miej-
scach niewidocznych na pierwszy rzut oka. Wybroczyny pod pachami, 
odciski czyichś palców na przedramieniu, krwiak wielkości Madagaskaru 
na lewym biodrze. W oczach miała łzy, bo pomimo wielkich chęci, nie 
mogła sobie przypomnieć, co się wczoraj działo i jak znalazła się w domu.

Kac Vegas było śmieszne w  kinie. W  życiu bawiło nieco mniej. 
A  żyć normalnym trybem trzeba było dalej. Nawet w  święta. A  może 
szczególnie wtedy...

– Znowu te święta! – z rezygnacją sapnęła Emilia wprost do ucha 
Zuli. – Starzy kolejny rok z rzędu będą wypytywać o chłopa, ech! – jej dło-
nie bezsilnie opadły na kolana. – No i znowu matka będzie mnie trakto-
wać jak „przynieś, podaj, pozamiataj”, a ja najchętniej zostałabym w swo-
im mieszkaniu, z  pizzą, piwem i  stosem głupich świątecznych komedii 
z  serii tych romantycznych, oczywiście – dodała. – A  tu jeszcze wigilia 
w pracy, dramat!

– No to olej wszystkich i zrób raz tak, jak chcesz – odparła ostro 
Zula. Dziś nie miała nastroju na pobłażliwe traktowanie przyjaciółki.

Pomimo dużej ilości kawy i tłustego śniadania, kac nie mijał. Ma-
kijażem ukryła to, co było widoczne dla innych, ale wewnątrz czuła się 
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fatalnie. I, o dziwo, bardziej doskwierała jej sfera psychiczna, niż cielesna. 
Nadal niewiele pamiętała i to przerażało ją najbardziej. 

– Ziemia do Zuli – ręka Emilki energicznie zamachała jej przed 
oczami. – Co dziś z tobą?

– Nie, nic... – wyszeptała. – Zabalowałam wczoraj za mocno, sama 
rozumiesz – rozłożyła ręce w geście bezradności, próbując obrócić wszyst-
ko w żart. 

Przyjaciółki chwilę porozmawiały o metodach na kaca i wróciły do 
pracy. Bo choć był to dzień wigilijny, to szef pracy im nie oszczędził. Obie 
były singielkami bez dzieci, więc pozostałe koleżanki, te zamężna i dzie-
ciate, pobrały dni wolne, a  one musiały zostać na dyżurze. Godziły się 
na to, bo tak, szczerze powiedziawszy, było im wygodniej. Zula myślała 
jednak o tym, by jak najszybciej znaleźć się z powrotem w swoim łóżku 
i odpocząć. Planowała całe święta lenić się do oporu. Nie lubiła Bożego 
Narodzenia, bo odkąd opuściła dom dziecka, nie spędziła żadnych, które 
choć trochę przypominałyby normalne święta, takie, jakie spędza staty-
styczny Polak. Mogła przygotować sporo jedzenia, to akurat wychodziło 
jej całkiem nieźle, mogła też przystroić mieszkanie, kupić pachnącą cho-
inkę i  stos prezentów... Dla siebie, oczywiście. Tym, czego nie potrafiła 
zmienić, była jej samotność, która niweczyła każdy świąteczny plan.

– Słyszałaś o  tym morderstwie?! – z  ekscytacją w  głosie zapytała 
Emilka. – I to prawie w centrum miasta... Ponoć wcześniej ta dziewczy-
na balowała w Pegazie, słyszałaś? Nasza miejscówka! Trzeba teraz znaleźć 
inny bar! – na twarzy Emilki wymalował się strach  poprzeplatany smu-
gami rezygnacji.

Zulę przebiegł dreszcz niepokoju. – Pegaz? – pomyślała. – Ofiarę 
zamordowano miedzy pierwszą drugą w nocy – przypomniała sobie po-
ranne wiadomości. Myśli te bombardowały jej głowę tak natrętnie, że mu-
siała wyjść z biura, by zaczerpnąć świeżego powietrza! Ruszyła jak rażona 
piorunem.

***
Okres przedświąteczny nigdy nie napawał jej optymizmem ani 

radością. Traktowała go jako obowiązek. Przykry. W przeddzień wigilii, 
wychodząc z pracy, natknęła się na obrazek, który mogła nazwać wtedy 
przysłowiowym gwoździem do trumny. Nie wiedziała, jak blisko tej trum-
ny w ciągu kilku najbliższych godzin miała się znaleźć. 

Naprzeciwko wejścia do pracy był bar mleczny. Miejsce, w którym 
Zula z Emilką często zajadały się przysmakami, pomstując na swojego sze-
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fa. Nie bały się, że ktoś ze współpracowników je nakryje, bo oprócz nich, 
wszyscy pozostali wstydzili się chodzić do miejsc, które nazywali „miej-
scówkami dla brudasów”. Pani Zosia, królowa ruskich pierogów i wątrób-
ki z karmelizowaną cebulką, traktowała je jak córki, których nie miała. 
Jedyny syn nie spełnił oczekiwań, jakie ma prawo mieć rodzic. Pijak, zbój 
i recydywista. To tak w wielkim skrócie. Bufetowa zawsze dokładała im do 
porcji, za którą zapłaciły dodatkowe trzy czy cztery pierogi, mogły zawsze 
liczyć na idealnie wysmażoną wątróbkę i surówkę z marynowanego sele-
ra, za którą obie przepadały.

Tego feralnego dnia Zula zobaczyła przy jednym ze stolików ro-
dzinę. Taką, jakich wiele wkoło każdego z nas. Mama, tata i kilkuletnia 
córeczka. Zajadali pierogi, głośno śmiali się i  rozmawiali, gestykulując 
przy tym niezwykle wyraziście. Większość z nas pewnie nie zwróciłaby na 
nich uwagi, ewentualnie ich głośne zachowanie mogło zdenerwować tych 
co bardziej wrażliwych na szczęście. Zza bufetu wyłoniła się pani Zosia 
i  zobaczyła Zulę, pomachała do niej radośnie, ale ta zdawała się jej nie 
zauważać. Stała jak zamurowana i wpatrywała się w rodzinę, siedzącą przy 
jej ulubionym stoliku przy oknie. Kotłowały się w niej emocje. Nie, nie 
popłakała się. Wyszła, nie zauważając przyjacielskiego gestu bufetowej.

Poszła wprost do Pegaza. Lubiła tu czasem zapomnieć o codzien-
ności. Na barze stał akurat Bartek, studenciak, przyszły polonista. Lubiła, 
kiedy to on polewał jej rum z colą. Był bystry, młodzieńczo idealistyczny 
i  lubował się w  tych samych lekturach, co ona. Mieli o czym porozma-
wiać. Był dla niej jak młodszy brat. Brat, którego nigdy nie miała. Tym 
razem nawet jego obecność nie była plastrem na ranę, którą przed chwilą 
otworzyło życie. Młody widział, że dziś nie powinien się narzucać. Nalał 
jej ulubionego drinka, podał i powiedział tylko – Jakby co, to pamiętaj, że 
cały czas tu jestem. Jak wróci ci chęć na pogawędkę, to wal śmiało – poro-
zumiewawczo mrugnął do niej okiem.

Nie odpowiedziała, tylko łapczywie wypiła to, co dla niej przygoto-
wał. Skinęła głową, prosząc o dolewkę. Wypiwszy ją poczuła, że młody nie 
żałował jej dziś napoju rozluźniającego. Zazwyczaj wypijała jednego, góra 
dwa drinki i to jej wystarczało. Bardziej od alkoholu podobał jej się rytuał 
popijania napoju z wysokiej szklanki w miłym towarzystwie. Głowę miała 
słabą, więc nie pozwalała sobie na zbyt wiele. Znała swoją granicę. Dziś 
była wyraźnie wstawiona. 

W kącie sali zauważyła mężczyznę, który bez skrępowania się w nią 
wpatrywał. Normalnie odwróciłaby się lekko zawstydzona, dziś jednak 
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rum szumiał jej w głowie dostatecznie, by wykazać się odwagą. A może 
głupotą? Tego jeszcze wtedy nie wiedziała.

– Cześć! – zagaiła. – Podobam ci się, prawda? – wypaliła bez zasta-
nowienia.

– Hej! – odpowiedział mężczyzna. – Masz rację, przyglądam ci się 
od dłużej chwili, bo jesteś tu dziś najpiękniejsza! 

Dziś, oprócz drinków, łykała szybko także tanie kłamstewka, więc 
uwierzyła mu natychmiast. Taki był koniec jej wspomnień.

***
Powietrza przed biurem zdawało się brakować dla jej płuc. Odeszła 

więc kilka kroków i pełna obaw zatrzymała się przed barem mlecznym. Tu 
zawsze mogła poczuć się bezpiecznie. Za ladą stała pani Zosia, której wy-
straszony wzrok spoczął na Zuli. Owładnął nią strach. Wróciła szybkim 
krokiem pod swój biurowiec. Każdą cząstką swego ciała próbowała na-
brać oddechu po kres swych płuc. Miasto krążyło przed nią zdecydowanie 
zbyt szybko, padający śnieg zdawał się ważyć tony, bo każdy płatek, który 
spadał na jej przestraszoną twarz, przygniatał ją do chodnika. Oczy same 
się zamknęły i świat na chwilę przestał istnieć.

Świadomość powróciła wraz z  powonieniem. Nie był to zapach, 
którym chciano by być ocucanym. Otworzyła oczy, mając jednak wielką 
obawę, co zobaczy. Nos podpowiadał, że nie będzie to nic dobrego. Nie 
myliła się. 

Zobaczyła, że pochyla się nad nią pospolity lump. Pijaczyna z ulicy. 
Po zapachu niczego innego nie mogła się spodziewać. Wstała jak oparzo-
na i szybkim, krokiem zbliżonym do biegu, wróciła do biura.

– Boże, co za dzień! – pomyślała z irytacją i usiadła na sofie w holu.
Po chwili uzmysłowiła sobie, z lekkim przerażeniem, że zna ten za-

pach. Na samo jego wspomnienie dostała gęsiej skórki, a zimny pot zno-
wu wystąpił jej na plecy. Wybiegła ponownie przed budynek. Musiała go 
znaleźć, bo nie czuła, już nie tylko nosem, że jego smród pamiętała nie 
bez przyczyny.

Nie było już jednak nikogo.
Wróciła na piętro do Emilki.
– Dzwonił twój przyszywany brat – zażartowała. – Mówi, że się 

martwi, bo nie może się do ciebie dodzwonić i zadzwonił do firmy. Prosił, 
żebyś dała znak życia – powiedziała i  już zdecydowanie poważniejszym 
tonem dodała: – Powiesz mi, o co chodzi? Zachowujesz się dziś jak wariat-
ka, a telefon Bartka jest niepokojący. Wiesz, że on mnie nie lubi, a jednak 
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zdecydował się do mnie zadzwonić, bo się martwił. Zula, do cholery! Co 
się dzieje? Komu powiesz, jak nie mi? – teraz była wkurzona nie na żarty.

Zula opowiedziała jej ze szczegółami o swoim poranku, o wczoraj-
szej wizycie w Pegazie, o przystojniaku z kąta sali, o dzisiejszym spotkaniu 
z bezdomnym. Na koniec pokazała siniaki, oszczędzając jednak widoku 
tego największego, na biodrze. Emilka była wystraszona, zdołała jednak 
zapytać:

– Czy to mogłaś być ty? – zapytała Emilka.
Zula w odpowiedzi kiwnęła tylko głową. Łzy po twarzy Emilki spły-

wały coraz szybciej. Nie mogła uwierzyć, że Zula sama naraziła się na ta-
kie niebezpieczeństwo.

***
– Ale ty jesteś piękna! – jego ręka coraz odważniej z każdym kom-

plementem wędrowała po jej udzie.
– Daj sssspookój! – czknęła Zula. – Sssukierkuuujesz mi tu! – od-

chyliła głowę do tyłu, w zamiarze mając zalotne zarzucenie włosami. Po 
tylu drinkach nawet ta prosta czynność przekształciła się w niezły kabaret.

Bartek obserwował wszystko zza baru. Facet płacił, więc barman 
był zobowiązany podać mu kolejne drinki, ale kiedy zauważył, że Zula 
potoczyła się w  stronę łazienki, pobiegł za nią. Złapał ją za rękę, kiedy 
wchodziła do damskiej toalety i poprowadził do magazynu, znajdującego 
się nieopodal. 

– Co ty wyprawiasz? – zapytał ze złością, ale i wielką dozą troski 
w  głosie. – Dajesz się obmacywać obcemu facetowi i  to w  przeddzień 
świąt? Oszalałaś? Przecież ty taka nie jesteś!

– Olaśśś to! Chsę zabaaawy, kumasz Młody? – zaczęła. –  Ja tak 
świętuje! Olaśśświętaszysotam – słowa z każdym kolejnym stawały się co-
raz mniej zrozumiałe.

– Uważaj, proszę cię! – troskliwie pogładził ją po policzku. – Za go-
dzinę kończę pracę, odprowadzę cię do domu! Poczekaj na mnie, proszę! 
Dokończ tego drinka i podziękuj panu, ok?  

– A sooo... Ty to mój ojssies czy so?  
– Zula! Ja ci nie bronię zabawy, ale nie w takim stanie! Nie pozwa-

lam, jako twój przyjaciel! – Bartek był stanowczy, jak nigdy dotąd.
– Odwal się! – powiedziała niezwykle składnie i nader prosto wy-

szła z  magazynu. Po powrocie z  toalety ruszyła wprost do stolika, przy 
którym czekał przystojny nieznajomy.

***
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– Pamiętasz jak wygląda ten facet? Coś, cokolwiek? Cholera! – 
Emilka strzelała pytaniami jak z karabinu maszynowego.

– Nie, nie... Kurwa! Co mi odbiło? Dlaczego ja się tak lekkomyślnie 
zachowałam? – zastanawiała się Zula.

Rozmowę przerwała dziewczyna z  recepcji, która z  głupawym 
uśmiechem wparowała do ich pokoju.

– Zula, masz gościa! – zaczęła. – Pewien pan czeka na ciebie w re-
cepcji i bardzo mu zależy na rozmowie z tobą. Jak najszybciej – uśmieszek 
nadal nie schodził z jej pięknej buzi.

– Już idę – odpowiedziała. – Kto to może być? – zwróciła się do 
przyjaciółki. – Kto mnie może szukać w wigilię? 

– Czy ty myślisz, że to może być on? – zapytała niepewnie Emil-
ka. – Czy mogłaś mu wygadać, gdzie pracujesz? Poczekaj, pójdę z tobą! – 
żwawo wstała zza biurka. – A może ja zejdę z włączoną kamerą w aparacie 
i zobaczysz, czy to on? Jak tak, to go pogonię może... – zastanowiła się.

– Nie, nie, – odpowiedziała Zula – idę! Jeśli to on, to zobaczę przy-
najmniej, czy rzeczywiście był wart grzechu, bo niewiele pamiętam – pró-
bowała żartować, ale śmiech pobrzmiewał niepewnością i strachem. – Za-
pytam chociaż czy jest mordercą.

– Przestać pieprzyć! – odgryzła się Emilka. – Chodź, sprawdzimy 
już czy to on. Zrobię zdjęcie to potem pójdziemy na policję, niech wiedzą, 
że jest podejrzany – Zula przewróciła tylko oczami na pomysłowość swej 
przyjaciółki.

Zeszły na dół. Twarz dziewczyny pracującej w  recepcji przybrała 
świąteczny kolor. Była czerwona jak nos Rudolfa z  zaprzęgu Mikołaja. 
Wskazała dłonią na miejsce nieopodal palarni i powiedziała, że tam czeka 
na Zulę mężczyzna.

Zula, a dwa kroki za nią Emilia, ruszyła we wskazanym kierunku. 
Na reakcję obu pań nie trzeba było długo czekać. Emilka zakrzyknęła: – 
O kurde, a co to się tu dzieje? Zula, rozumiesz coś?

Zula rozumiała. Jej nos nie oszukał jej i tym razem. Znała ten za-
pach. Niestety. Obie dziewczyny zatkało! W palarni czekał na Zulę pan, 
zapach którego zwiastował jego istnienie już od kilku dobrych metrów. 
Emilia była w szoku.

– Dzień dobry – zaczęła Zula – kolejny raz dziś! – dodała, marsz-
cząc nerwowo nos. – Szukał pan mnie? – przeniosła wzrok z bezdomnego 
na Emilkę, której oczy nadal wyrażały  szok i niedowierzanie.

– Tak, szukałem cię, lalka, – sięgnął ręką do kieszeni. – Mam coś 
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twojego – pociągnął nosem tak, że wnętrzności Emilki zawirowały w tań-
cu obrzydzenia. – Masz! To twoje! – podał jej portfel, odwrócił się i wy-
szedł szybki krokiem. 

Nie, nie robił sobie nic z tego, że nie był mile widziany w tak czy-
stym miejscu, pełnym eleganckich i schludnych ludzi, patrzących na nie-
go z góry. Musiał się po prostu wysikać.

– Pewnie cię okradł, menda! I to w wigilię! – Emilka teatralnie za-
łamała ręce.

Zula odruchowo zerknęła do portfela. Leżała tam stówka, którą 
dwa dni temu wybrała z bankomatu i  trochę drobniaków, które zawsze 
miała, by co rano móc sobie kupić ulubione bułeczki w piekarni nieopo-
dal domu. Były wszystkie dokumenty, karta do bankomatu. Wiedziała, że 
z portfela nie zniknęła nawet złotówka. W jednej chwili poczuła się głu-
pio. Osądziła faceta za szybko i nawet mu nie podziękowała za pomoc. 
Wybiegła z budynku i pośliznęła się na śniegu, który od samego rana ma-
gicznie osypywał miasto. W końcu dziś była wigilia.

Z pomocą nadbiegła przyjaciółka, która pozbierała Zulę z chodni-
ka. 

– Ech ty! Znowu zgubiłabyś portfel – Emila zebrała z chodnika nie 
tylko koleżankę, ale i portfel, który ledwo chwilę temu do niej powrócił. – 
A kiedy ty go zgubiłaś? Nie zorientowałaś się?

– Dzisiaj. Zgubiłam go dzisiaj, kiedy wybiegłam przed budynek. 
Wtedy też zaliczyłam glebę i  ten bezdomny mnie pozbierał. Tak śmier-
dział, że szybko nawiałam, a pewnie z torebki wypadł mi portfel. Tyle.

– Ale ty wybiegłaś tak szybko, że torebka została na krześle, prze-
cież widziałam ją. Nie mogłaś jej mieć przy sobie, na pewno! – zapewniła 
Emilia.

***
Facet stawał się coraz bardziej natarczywy, ale stan Zuli nie pozwa-

lał jej na rzetelną ocenę wypadków chwili obecnej. Zza baru czasami pio-
runowało ją wściekłe spojrzenie Bartka, ale im częściej obdarzał ją takim 
wzrokiem, tym mocniej chciała pokazać, że jest sama za siebie odpowie-
dzialna i nikt nie może jej mówić, co jej wolno, a czego nie.

– Ale ty jesteś piękna! – czarował nadal nieznajomy.
– Wiem! – roześmiała się w sposób zupełnie dla siebie nienaturalny, 

ale jej adorator najwyraźniej w to uwierzył. 
Jego pełne usta raz po raz muskały jej szyję, a ręka powędrowała na 

jej pośladek. Nie sprzeciwiała się. 
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– Może skoczysz po jeszcze jednego drinka? – zaproponowała.
– Już idę, najpiękniejsza! – rzucił jej spojrzenie pełne pożądania 

i ruszył w kierunku baru.
Powiodła za nim wzrokiem. Tak, był przystojny. Dawno, a  może 

nawet nigdy, nie zainteresował się nią taki mężczyzna.  Ta myśl, w połą-
czeniu z niezliczoną ilością drinków spowodowała, że jej rozum wyszedł 
na spacer i najwyraźniej zgubił drogę do domu.

– Może pojedziemy do mnie? – zaproponował w pewnej chwili. – 
Nie przeszkadza ci ten tłum i duszący zapach papierosów? Takie miejsce 
nie pasuje do takiej ślicznej dziewczyny! Zasługujesz na wszystko, co naj-
lepsze... A  ja chętnie ci to wszystko dam! Nie spotkałem jeszcze nigdy 
takiej wspaniałej kobiety...

– Ok, chodźmy stąd! – powiedziała to pod wpływem oczu Bartka, 
które znów, pełne złości i obawy, były skierowane na nią.

Wyszli z baru. Zula krokiem zdecydowanie chwiejnym. Jej towa-
rzysz natomiast trzymał podejrzanie odpowiedni pion. Ręką wskazał swo-
je auto. Piękne, czerwone. Nie znała się na markach aut, ale to wyglądało 
zdecydowanie ekskluzywnie.

Nawet przez chwilę nie zastanowiła się nad tym, że facet pił, a chce 
siadać za kierownicą. A może on nie pił wcale wysokoprocentowych trun-
ków? Próbowała sobie to przypomnieć, bo ostatkiem sił jej rozum zapalił 
w głowie jakąś czerwoną lampkę. Na ratunek zdawało się jednak już za 
późno. 

***
W przerwie na lunch Zula postanowiła iść na pierogi do pani Zosi. 

W końcu dziś wigilia, więc pierogi zdawały się jedynym słusznym wybo-
rem. Popije je czerwonym barszczykiem, to chociaż przez chwilę poczuje, 
że dziś świąteczny dzień. W  domu nie czekała na nią nawet namiastka 
świątecznej atmosfery.

Weszła do baru mlecznego, ale za ladą nie stała dziś Zosia, a jej dwie 
pracownice, których nigdy dotąd jednak nie zostawiała samych. – Musia-
ło się coś stać, że w wigilię zabrakło tu Zosi – pomyślała Zula.

– Cześć, dziewczyny! – przywitała kucharki. – Serwujecie dziś coś 
świątecznego? Potrzebuję czegoś, co wróci mnie do pionu! – powiedziała 
wesołym tonem, ale żadna z pań nie odpowiedziała.

To ją zastanowiło, bo zazwyczaj Kasia i  Olka były pełne energii 
i skore do żartów. 

– Stało się coś? Gdzie pani Zosia?
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– Nic nie wiesz, prawda? Przyszła dziś po nią rano policja. Nie wie-
my, co się stało. Wyszła stąd z płaczem i kazała nam pilnować dziś baru. 
Do tej pory się nie odezwała. – mówiła Ola – Wspomniała coś o jakimś 
morderstwie – dodała Kasia.

– Dajcie mi proszę znać, jak tylko wróci. Może będę mogła jakoś 
pomóc... – szczerze zaoferowała swą pomoc. 

– Dzięki, pewnie! Zadzwonię – obiecała Ola. – Co chcesz do zjedze-
nia? – zmieniła temat, bo mimo wszystko trzeba było zadbać o interesy 
szefowej. – Może specjalny zestaw dla zbłąkanego wędrowca? – zaofero-
wała z uśmiechem.

– To idealnie o mnie! Dawaj! Dzisiaj muszę podjeść! – poklepała 
się bo brzuchu.

Zula usiadła przy stoliku, czekając na obiad. Wtedy przed barem 
zauważyła bezdomnego, który niepewnie zerkał do środka przez szyby. 
Wybiegła do niego.

– Mogę cię zaprosić na obiad? – zapytała. – Nawet nie zdążyłam 
podziękować ci za oddanie portfela. I za wielką uczciwość. Należy ci się 
znaleźne.

– Nie trzeba – oburzył się. – To, że wyglądam, jak wyglądam, nie 
znaczy, że jestem złodziejem, ok? Nie potrzebuję twojej łaski, lalka, rozu-
miesz?

– Ej, ale ja chcę po prostu zjeść prawie wigilijny obiad w towarzy-
stwie! No chyba nie pozwolisz, żeby dama jadła sama? – zachęcała go.

– A co? Adorator z czerwonej audicy nie będzie ci dziś towarzyszył? 
– zapytał, a świat Zuli na chwili zatrzymał się w miejscu.

***
Wszystko działo się zdecydowanie zbyt szybko. Do świadomości 

Zuli dotarło, że nie wszystko jest tak, jak powinno. Wyczuła wreszcie nie-
bezpieczeństwo. Kiedy próbowała wyrwać się z uścisku faceta z baru, ten 
ze złością rzucił ją przed siebie. Upadając, zahaczyła biodrem o betonowy 
śmietnik i upadła na chodnik. Ból odebrał jej na chwilę świadomość.

Jak przez mgłę słyszała odgłosy bójki i liczne wyzwiska. Wierzyła, 
że ktoś ruszył jej z pomocą. Uspokojona tą myślą, podkarmiona niezno-
śnym bólem i alkoholem, odleciała...

Obudziła się w swoim domu.
***

Zula wypuściła z ręki widelec i z obawą wpatrywała się w oczy bez-
domnego. 
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– Skąd o tym wiesz? – głos się jej załamał.
– Widziałem wszystko. Nie lubię takich paniuś jak ty, ale widzia-

łem, jak cię uderzył i jak upadłaś. Mimo wszystko – wskazał ręką na swój 
ubiór – jestem facetem, który ma trochę honoru i nie mogłem pozwolić na 
to, żeby ten damski bokser wyrządził ci jeszcze większą krzywdę.

– To wtedy znalazłeś mój portfel, prawda? – sama nie wiedziała, 
dlaczego uczepiła się myśli o portfelu. Może była bezpieczniejsza niż myśl 
o ty, że tamten gość mógł ją zabić...

– Niezupełnie – powiedział i wpakował sobie do buzi całego piero-
ga. Mlaskając  powiedział – Pycha, dawno nie jadłem tych pierogów! Ty 
też zacznij jeść, bo pewnie męczy cię kac.

Zula roześmiała się i wyciągnęła do bezdomnego dłoń.
– Zula jestem!
– A  ja żul. – odpowiedział z pełną powagą. – Może jesteśmy ro-

dzeństwem? – teraz w jego głosie można było wyczuć nutę ironii. Podał 
Zuli rękę, uprzednio wycierając ją o spodnie. Nie wiadomo, czy jego dłoń 
była teraz mniej brudna, czy wprost przeciwnie.

Dziewczyna ze śmiechu zakrztusiła się pierogiem. Bezdomny za-
czął wstawać, wzdychając przy tym:  – Znowu muszę cię ratować, lalka? 
To już się robi nudne! – zbliżał się do niej wolnym krokiem.

– Siadaj! – wykrztusiła, nadal się śmiejąc. – Bardzo ci dziękuję za 
pomoc wczoraj, ale dziś sobie już poradzę.

Jedli dłuższą chwilę w milczeniu. W końcu Zula nie wytrzymała. 
Musiała zapytać.

– Co się wczoraj wydarzyło? Opowiesz mi?
– A po co chcesz to wiedzieć? Ważne, że jesteś cała. Niekoniecznie 

zdrowa, ale przynajmniej żywa! Ta druga miała mniej szczęścia...
Zulę zatkało. Chyba nie chciała wiedzieć już nic więcej. Ola przy-

niosła im do stolika kompot z suszu i po wielkiej porcji makowca i ser-
niczka. W tej chwili do baru wpadła zdenerwowana Emilka.

– Gdzie ty się podziewasz tak długo? Dzisiaj wolę cię mieć na oku 
– wykrzyczała Zuli.

– Jem obiad wigilijny, wyluzuj! – powiedziała. – Jak widzisz, nie 
jestem sama, zachowuj się! – Emilka dostrzegła w tym momencie niety-
powego towarzysza Zuli. – Aaale... O co chodzi? – konsternacja wykwitła 
na twarzy dziewczyny.

– Siadaj! – zaproponowała Zula. – Kasiu! – zwróciła się do kucharki 
– Możesz podać Emilce te pyszności, które i my jedliśmy?
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Dziewczyna przytaknęła.
– Dziękuję! – zawołała za znikającą w kuchni Kasią Zula.
– Wytłumaczysz mi to wszystko? – zaczęła Emilka. – Bo ja dziś 

z tobą chyba oszaleję!
*** 

– Cholera! Taka drobna, a taka ciężka! – pomyślał, kiedy podnosił 
ją z chodnika. – To chyba te litry wódy, którą musiała w siebie wlać.

Złapał ją mocno pod pachy, bo inaczej nie byłby w stanie jej pod-
nieść. Z ziemi zabrał także jej torebkę, a portfel, który z niej wypadł, scho-
wał do swojej kieszeni. 

– Coś mi się w  końcu za tę pomoc należy – usprawiedliwił sam 
siebie.

Uszedł kawałek, podtrzymując pijaną nieznajomą. Uświadomił so-
bie, że nie wie, co ma z nią zrobić. Posadził dziewczynę na ławce w parku 
i sięgnął do kieszeni. W jej portfelu znalazł dowód z adresem. Okazało się, 
że mieszka niedaleko. Po drugiej stronie parku. Pomógł jej wstać z ławki 
i podtrzymując powoli ruszył wraz z nią w kierunku ul. Szczęśliwej.

Adres znalazł bez trudu, znał to miasto przecież od podszewki. 
Po jego ulicach chodził codziennie długimi godzinami. Z trudem wniósł 
dziewczynę na drugie piętro. Niestety, nie była w  stanie iść sama, więc 
natrudził się niemało. Pod drzwiami jej mieszkania zastał młodego chło-
paka, który od razu ruszył do niego z dużą porcją nieskrywanej agresji.

– Coś ty jej zrobił, pijaku? – nie bawił się w ceregiele.
– Odwal się dzieciaku – odpowiedział nawet grzecznym tonem –  

Uratowałem twoją damę przed jakimś lalusiem. Pilnuj jej lepiej następ-
nym razem, bo ktoś ci skradnie lalkę i  tyle ją będziesz widział. Masz! – 
przekazał Zulę na ręce chłopaka, a jej torebkę rzucił mu pod nogi. 

Bez słowa odwrócił się i zbiegł ze schodów. Zostawił ją, bo młody 
wyglądał na przerażonego stanem dziewczyny i, pomimo złości, dobrze 
patrzyło mu z oczu. Dla pewności jednak, kiedy wyszedł z bramy kamie-
nicy, usiadł na murku nieopodal i obserwował.

W mieszkaniu dziewczyny zapaliło się światło. Po kilku minutach 
zgasło, a  chwilę później z kamienicy wyszedł chłopak. To upewniło go, 
że dziewczyna bezpiecznie śpi w domu. Mógł teraz spokojnie wrócić do 
swojej miejscówki.

Wracając zachciało mu się sikać. Stanął więc przy drzewie, by zała-
twić naglącą potrzebę. Usłyszał nieopodal krzyk. Chyba kobiecy. Krótki, 
zduszony. Zapinał rozporek, kiedy nie wiadomo skąd wyrośli przed nim 
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strażnicy miejscy.
– Oj, brzydko się pan zachowuje, brzydko, będzie mandacik! – za-

czął jeden z nich.
– Panowie, dajcie spokój. Jest noc, nikogo zgorszyć nie mogłem, co 

nie? – mówił grzecznie, choć w środku gotował się ze złości. Chciał jednak 
szybko wrócić do swojego miejsca bytowania, bo życiem nazwać tego nie 
mógł.

– My czujemy się zgorszeni, więc mandat nie podlega dyskusji. – 
drugi strażnik śmiał się do rozpuku, rozbawiony swoim poczuciem hu-
moru.

– Wy się lepiej zajmijcie tymi krzykami, które przed chwilą było 
słychać. Krzywda się komuś dzieje niedaleko, a wy się czepiliście mojej 
fujary. No, na szczęście tylko metaforycznie – dodał kąśliwie.

Nie zareagowali, wypisywali mandat. Potem ruszyli w stronę prze-
ciwną od tej, której słychać było krzyk. Bezdomny, zmęczony emocjami 
minionego wieczoru, ruszył w stronę swojego tymczasowego lokum. 

***
Bartek szedł do domu. Przed kolacją wigilijną musiał kupić jeszcze 

na ostatnią chwilę jakąś koszulę, bo rodzice nie wybaczyliby mu niechluj-
stwa przy świątecznym stole. Przechodząc obok baru mlecznego stanął 
jak wryty. Przy stoliku siedziała Zula, Emilka i bezdomny, który wczoraj 
wręczył mu do rąk własnych nieprzytomną Zulę. Natychmiast ruszył do 
baru.

Podszedł do stolika, przywitał się z  dziewczynami, po czym wy-
ciągnął dłoń i kierunku bezdomnego i powiedział: – Dziękuję! Wiem, że 
gdyby nie ty, to... – głos uwiązł mu w gardle. – No, po prostu bardzo ci 
dziękuję!

– Dosiądziesz się? – zaproponowała Zula, która była zupełnie oszo-
łomiona tym, że oni się znają. Choć wiedziała już wiele w kwestii wczo-
rajszego wieczoru, to nadal miała pewne luki, o  uzupełnieniu których 
marzyła.

– Pewnie – odpowiedział. – Serniczka nigdy nie odmówię!
Ola przyniosła kolejną porcję ciast i  zamknęła lokal, bo wybiła 

14.00. Godzina, do której dziś pracowały. 
– Możecie jeszcze chwilę tu zostać – powiedziała. My musimy jesz-

cze wszystko popakować, więc spokojnie jeszcze trochę posiedźcie i do-
jedzcie wszystko! – uśmiechnęła się i zniknęła w kuchni.

Siedzieli tak we czwórkę – tak różni na co dzień, a dziś tak sobie 
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przez zupełny przypadek wszyscy bliscy. Na niebie zdążyła pojawić się 
pierwsza gwiazda, a na ziemię zaczęły padać wielkie płatki ciężkiego, mo-
krego śniegu. Wtedy otworzyły się drzwi baru i stanęła w nich pani Zosia. 
Kiedy zobaczyła dziewczyny, ucieszyła się, ale kiedy jej wzrok powędro-
wał na bezdomnego, poczuła dziwną mieszankę strachu, niepewności, ale 
i radości...

– Stefan? Synku, to naprawdę ty? – podbiegła do bezdomnego 
i uściskała go tak, jak tylko tęskniąca matka może przytulić swoje dziecko, 
na które czekała tyle lat. On wstał i szczerze odwzajemnił ten uścisk. 

Olga Smolec-Kmoch

Rocznik `85. Rosjoznawczyni. Od niedawna 
zawodowa bibliotekarka, od zawsze mól książkowy, 
od dziś – debiutantka słowa pisanego. Dobra kuchar-
ka, jeszcze lepsza żona i  córka. Mieszkanka Gorzowa 
Wielkopolskiego, szczerze dostrzegająca jego głęboko 
ukryte piękno.



88

Padający deszcz był  przysłowiową kropka nad i. W innej rzeczywi-
stości mógłby być przyjemny, a nawet magiczny. Z perspektywy ciepłego 
salonu, wygodnego fotela i spod puszystego koca można by było podzi-
wiać malutkie błyszczące krople, które rzucane  niewidzialną ręką upadają 
na ziemię tańcząc wesoło w tej przestrzeni między niebem a piekłem. 

Jednak z  perspektywy zimnej, twardej ławki i  świata oglądanego 
spod mokrej kurtki te spadające szybko krople były przekleństwem  i kop-
nięciem leżącego. Może i  były lepsze niż śnieg, który przecież w  grud-
niu powinien padać i otulać magią cały brudny, szary świat niosąc zimno 
i mróz, bo nie niosły śmierci przez zamarznięcie. Ale nie były. Moczyły 
drobne ciało dziewczyny sprawiając, że z każdą kolejną minutą trzęsła się 
jak osika. 

Leżała i  przysłaniając ręką oczy i  próbowała spojrzeć w  górę na 
niebo, aby ocenić jak długo jeszcze ten przeklęty deszcz będzie jej jedy-
nym dzisiejszym towarzyszem. Kurtka, którą była przykryta, nie miała ani 
kawałka suchego miejsca, nie była więc przyjemnym okryciem dającym 
schronienie przez zimnem. Gdy leżała, nogi stanowiły pewnego rodzaju 
rynnę, bo z przemoczonych adidasów na piasek pod ławką kapała ście-
kająca woda. Włosy w mokrych strąkach oblepiały twarz dziewczyny, na 
której wyraźne były ślady spływającego tuszu do rzęs. 

Było jej zimno i z trudem panowała nad drżeniem ciała. Jak długo 
tu leżała nie miała pojęcia. Macając ręką kieszenie nie natrafiła na kształt 
telefonu. Nie mogła zatem sprawdzić, która jest godzina, albo nawet jaki 
jest dzień tygodnia. 

– A niech to – jęknęła i zrezygnowana zamknęła oczy – zgubiłam, 
albo mnie okradli. Zresztą niech, się dzieje co chce. Usnąć i zapomnieć. 
Na próżno. Sen nie mógł przyjść kiedy ciało dygotało z zimna, a lodowate 
krople uderzały niczym ostre sople. Ponieważ upragniony sen nie nad-
chodził, leżała i próbowała zebrać myśli. Zastanowić się nad tym co teraz, 
i  co potem. Co zrobi i gdzie pójdzie? Jaki sprytny wykręt wymyśli, aby 
wytłumaczyć swój niezbyt elegancki popis? Jak się wybieli, pokaże w cał-
kiem innym świetle, a ci, którzy wybaczają, ci łatwowierni naiwniacy, po 
raz kolejny poklepią ją po plecach i dadzą talerz zupy i ciepły koc. Może 

Anna Sozańska

bezDonny
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niezbyt miły i puszty, ale przede wszystkim ciepły.
Kiedy ponownie podniosła powieki ujrzała postać, która pod-

trzymując ręką spadający kaptur nachylała się  nad koszem i niezdarnie 
próbowała coś z niego wyciągnąć. Dziwnie. Lało, jak z cebra, wiatr wiał 
chłostając bez ulitowania, a gość chodził po parku i jeszcze grzebał w za-
mokłych śmietnikach. 

– Idiota – warknęła oceniając mężczyznę, który zamiast schować 
się pod jakąś wiatą myszkował w najlepsze w śmieciach  w poszukiwa-
niu.... no właśnie czego? Tam przecież wszystko było mokre.

Nagle Dominika uświadomiła sobie, że w całym rozległym parku 
nie ma nikogo oprócz nich. Tylko ona i nieznajomy mężczyzna. Przestra-
szona jeszcze głębiej schowała się pod kurtką zostawiając tylko malut-
ką szparkę, przez którą mogła obserwować otoczenie. Taki nieznajomy, 
w wyludnionym parku mógł nie wróżyć nic dobrego. Wyglądał na bez-
domnego. Takich można przecież rozpoznać od razu. Brudni, w szarych, 
podartych kurtkach, nieogoleni i z charakterystycznymi cieniami wokół 
oczu. Często śmierdzący, ale ten dzięki Bogu był za daleko, aby mogła to 
ocenić. Co nie zmieniało faktu, że był jednym z nich. Samotnym wędrują-
cym człowiekiem, któremu do szczęścia trzeba było tylko kąta do spania, 
paru groszy na fajki, małej flaszeczki wypełnionej złocistym płynem da-
jącym ukojenie i przede wszystkim spokoju. Żadnych narzucanych norm, 
wyścigu szczurów i biegu przez życie. Szybko oceniła, że go nie zna. Nie 
spotkała go na żadnej mecie, nieuczęszczanej klatce schodowej, ani w za-
pomnianym pustostanie, których nie brakowało w  południowej części 
miasta. Musiał być zatem ptakiem. Przyleciał z innego miasta, pochodzi, 
tu poszpera i odleci. Może nie ma się czego bać? Może zwiał przed poli-
cją, przed socjalnymi? Albo kasy mu brakło, a tu ma kumpla, od którego 
myśli, że pożyczy?

– Ale czego tam tak pilnie szuka? Przecież wszystko mokre, zalane, 
wilgotne? – zastanawiała się, nie spuszczając wzroku z mężczyzny.

Nagle drgnęła niespokojnie. Nieznajomy wyprostował się, poprawił 
kurtkę i ogarnął wzrokiem cały park. W ręku trzymał kawałek papieru, 
z którego rozwijał jakiegoś rogala. Gdy ruszył w stronę ławki ukrytej pod 
wielką, parkową katalpą Dominika odetchnęła z ulgą. Z tamtego miejsca, 
ławka, którą ona sama zajmowała była niewidoczna dla bezdomnego, mo-
gła czuć się bezpiecznie i nadal leżeć niezauważona przez nikogo. Jednak 
gdy tylko o tym pomyślała, mężczyzna gwałtownie skręcił i nie utrudnia-
jąc sobie drogi wędrówką przez alejki,  skierował się w  stronę dziewczyny.
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– Wolne? – dłonią w wełnianej, zmechaconej rękawiczce wskazał 
na te część ławki, na której leżały nogi dziewczyny?  Spadaj– burknęła nie 
podnosząc oczu. 

– Nie chcę ci przeszkadzać – odparł siląc się na grzeczność, ale 
mam dużą torlillę i  mógłbym się z  tobą podzielić. Chcesz? Zgniecione 
ciasto, z którego wystawał kawałek prawie czarnej sałaty podetknął dziew-
czynie pod nos. Tego było już dla Dominiki za wiele. Nie miała ochoty na 
rozmowy z natrętem. Znała takich nie od dziś. Najpierw czymś człowieka 
poczęstują, a potem chcą tylko jednego. 

– Co ty sobie wyobrażasz?! Spadaj stąd, bo zawołam policję – krzyk-
nęła i podrywając się z ławki stanęła na wprost intruza. 

Patrząc na niego szybko oceniła swoje szanse, a raczej ich brak. Był 
młody, szczupły i dużo wyższy od niej. Gdyby tylko chciał, mógł ją złapać 
w pół i okraść, ale ponieważ oprócz nie markowych adidasów nie miała 
nic innego mógł wziąć po prostu ją. I nawet gdyby wydzierała się w niebo-
głosy wołając pomocy, nikt by tego nie usłyszał.  W parku nie było żywej 
duszy. Deszcz ani na moment nie przestał padać, więc nie było powodu 
dla którego ktoś z mieszkańców miasta miałby teraz spacerować i narażać 
się na przeziębienie. Zresztą grudzień nie sprzyja spacerom.

Gdyby miał złe zamiary, mógłby je teraz spokojnie wprowadzić 
w czyn i nikt by tego nie zauważył. Pobić, okraść, zabrać buty, plecak czy 
zgwałcić. Mógł wszystko, a... nie robił nic. Stał i trzymając w ręce śmier-
dzącą, starą tortillę wpatrywał się w dziewczynę, nie zważając na padający 
deszcz.  Drżała i sama nie wiedziała co było powodem tego stanu. Deszcz, 
wiatr i  zimno, czy błękitne oczy nieznajomego, ukryte za dziwacznymi 
okularami?

– Jedno szkło masz pęknięte.
– Nie przeszkadza. Widzę, a to najważniejsze. 
– Chcesz powiedzieć, że bez okularów jesteś ślepy jak kura?
– Nie – uśmiechnął się, odsłaniając rząd równiutkich białych zę-

bów. Chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy mi pękły mogłem stracić 
oko, a nie tylko szkiełko.

– Za ładny jesteś koleś na bójki – stwierdziła, cały czas  bacznie 
się mu przyglądając. Musiała szybko coś wymyślić i wymiksować się z tej 
niebezpiecznej sytuacji. Nie było sensu przedłużać tej chwili. Nie widziała 
go nigdy wcześniej, a była pewne, że zwróciłaby na niego uwagę. Zresztą 
w całym bezdomnym światku był na pewno nowym. Ładne zęby zdecy-
dowanie o tym świadczyły. Nad ich równością i bielą pracował dobry den-
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tysta, a nie kolega z pokoju, który rwał jak było trzeba i częstował czystą 
na odkażenie. 

– Sam sobie zjedz to świństwo – wskazała na zawiniątko i wracaj 
skąd przyszedłeś. Szkoda cię, naprawdę szkoda na włóczęgę – Ciao, pa– 
rzuciła szybko i chwytając plecak pobiegła w stronę bramki. 

Chłopak był jednak szybszy. Wyminął Dominikę i chwytając ją za 
ramiona zagrodził jej drogę.

– Auuu – krzyknęła. – Czyli jednak nie wymknę mu się – myśla-
ła przestraszona. Zostanę napadnięta, zamordowana. Myśli, jak szalone, 
kotłowały się w głowie. Szarpała się i nawet kopała chłopaka, ale on zbyt 
mocno trzymał, aby mogła się oswobodzić. 

– Cicho dziewczyno. Uspokój się. Nic ci nie zrobię!
– Nic? To dlaczego za mną pobiegłeś? Czego chcesz? – na chwilę 

stanęła spokojnie, nie szarpiąc się.
– Kasy.
– No tak. Czego innego mógł chcieć bezdomny? Kasy, wódki, pa-

pierosów, seksu – przecież potrzeby każdy ma. 
– Nie masz kasy? To do opieki idź, a mnie zostaw w spokoju. Sama 

nie mam, a nawet jakbym miała to kupiłabym sobie za nią coś dla siebie, 
bo ty ani mój brat ani swat, ani nawet kumpel, nie będę cię utrzymywać. 
Wracaj skąd przyszedłeś. Ten rewir jest mój i Staszka. My tu rządzimy– 
mówiła jak nakręcona. Adrenalina wciąż jeszcze buzowała w jej wychu-
dzonym ciele. 

Deszcz przestał padać, wzmógł się wiatr, a przejmujące zimno, któ-
re ze sobą niósł coraz bardziej wdzierało się pod zmoczone kurtki. Nie 
było przed nim ucieczki. Zziębnięte dłonie i  fioletowe usta dziewczyna 
świadczyły jak bardzo jest zmarznięta i potrzebuje ciepła aby nie zachoro-
wać. O ile już nie było na to za późno. W momencie, kiedy przyglądał się 
poznanej dziewczynie i analizował jej niepokojąco zły  wygląd, do parku 
weszła grupka młodzieży i obrzuciła ich drwiącymi epitetami.

– Z drogi brudasy, państwo idzie...
– Poszli won...
– Bezdomne psy do schroniska, a nie do parku... 
Mężczyzna znieruchomiał. Z  takim chamstwem jeszcze nigdy 

wcześniej się nie spotkał.  Cień złości zagościł na jego twarzy powodując, 
że brwi złączyły się w  jedną linię, a  usta wygięły w  niemym grymasie. 
Wyglądał jakby chciał coś powiedzieć i to niekoniecznie grzecznego, ale 
słowa uwięzły mu w gardle. Był przecież sam jeden na wprost grupy mło-
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dych wyrostków. Dziewczyny nie wziął pod uwagę. Nie wyglądała na Larę 
Croft, nie spuści manta gówniarzom gdyby trzeba było, jedynie schowa się 
za jego plecami i będzie czekać na to, co dalej. Szybko oddychał i mierzył 
się wzrokiem z  najwyższym chłopakiem z  grupy. Wyminęli ich i  poszli 
w swoją stronę, ale nadal był czujny i obserwował, czy nie zawrócą.

Dominika pierwsza odzyskała rezon.
– Coś taki wrażliwy? Gówniarstwo i tyle. Wydaje się im, że są pana-

mi tego świata, ale, zaufaj mi, życie ich szybko zweryfikuje, jak tylko wyj-
dą spod maminej spódniczki w mig okaże się, kto jest panem, a kto nie. 
Wydaje mi się, że krótko jesteś w tym szołbiznesie– stwierdziła – i dlatego 
tak się irytujesz tym co ludzie mówią i jak na ciebie plują.  Trzeba przejść 
nad tym do porządku dziennego. Lata przelecą i nie wiadomo kogo z tych, 
którzy dzisiaj są młodzi i piękni, za parę latek spotkasz przy jednym koszu.

Uśmiechnęła się szczerze, wyraźnie zadowolona ze swojego żartu. 
A  widząc, że chłopak jest oszołomiony, albo całą sytuacją, albo tym co 
powiedziała, dodała ściszając głos:

– Taka jest prawda, kolego. Kto z  nas chciał być w  tym miejscu, 
w którym teraz jesteśmy? Chciałeś? Bo ja nie...

Po wyszeptaniu tych słów, stała się jeszcze jakby mniejsza niż była 
w  rzeczywistości. Głowę wcisnęła mocno w  ramiona, ręce zaciśnięte 
w pięści wsadziła głębiej w kieszenie, tym samym obciągając kurtkę ku 
dołowi, mocno przygarbiła plecy. Żal mu się zrobiło tej małej, ale butnej 
dziewczyny.

– Stefan – przedstawił się, wyciągając dłoń i próbując szybko ścią-
gnąć niezbyt elegancką rękawiczkę. Czuł się niekomfortowo. Brudny 
i nieogolony, w tych ohydnych ciuchach z lumpeksu i zapewne czerwo-
nym z zimna nosem. Jak nikt, zero, człowiek, którego nie ma, o którym 
zapomniał świat i w związku z tym nie powinien istnieć. Na dodatek cały 
czas w ręce ściskał tę żałosną tortillę, a kieszenie, jak głęboko by nie szu-
kać, były puste i nie wygrzebałby z nich nawet złotówki na zwykła bułkę. 
Jakby na potwierdzenie tych myśli żołądek skurczył się, zaraz szybciutko 
rozkurczył i zagrał marsza. Stefan zmieszał się, ale był pewien, że dziew-
czyna tego nie słyszała. Śmiała się bowiem do rozpuku i aż podskakiwała 
z radości.

– Stefan?! Chryste, jak można mieć tak na imię?! Co ty mafiozo 
jesteś jakiś?.

– Nie...
– Stefan, o ja ciebie... Dobre.. Stefka to jeszcze żadnego nie znałam. 
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Słuchaj, a może to ksywa? Co? Powiedz, że żart, bo nie uwierzę. W dwu-
dziestym pierwszym wieku nikt tak nie chrzci dzieci.

– Ja jestem z dwudziestego wieku, wtedy jak widać tak się chrzciło.
Dziewczyna zreflektowała się i myśląc, że chyba przegięła, bo chło-

pakowi najwyraźniej zrobiło się smutno, a przecież imienia sam sobie nie 
wybrał, przestała się śmiać i zrobiła pół kroku w jego stronę.

– Donna – przedstawiła się szybciutko. Donna do Stefana pasuje 
jak, jak ... w myśli szukała jakiegoś trafnego porównania, a tak śmiesznie 
przy tym marszczyła nos, że Stefanowi w jednej chwili przeszła złość na 
nią za nabijanie się z jego imienia.

– Jak pięść do nosa – dokończył.
– No tak – zgodziła się próbując zapanować nad śmiechem.
– Nie śmiej się już. Zaakceptuj. Tak mam na imię, ale przynajmniej 

jest prawdziwe, bo przypuszczam, że Donna nie jest twoim imieniem.
– Jest.
– Nie wydaje mi się, ale dobra niech ci będzie. Nie będziemy się 

kłócić o rzeczy tak nieistotne.
– Masz rację, tym bardziej, że zaraz każde pójdzie w swoją stronę. 

Ale ciebie Stefanie – ponownie się zaśmiała – nigdy nie zapomnę. Charak-
terystycznie. Bardzo.

Umilkli na chwilkę, bo grupa młodzieży, które parę minut wcze-
śniej tak wulgarnie ich zaczepiła, właśnie wracała. W niemym napięciu 
obserwowali młodych, a każde z nich zastanawiało się czy zostaną zacze-
pieni czy też tym razem panowie życia przejdą obojętnie i dadzą im spo-
kój.  Młodzi, zajęci swoimi sprawami minęli ich tym razem bez żadnego 
komentarza, a w panującej ciszy obydwoje usłyszeli burczenie wydobywa-
jące się ze Stefanowego brzucha. 

– Głodny jesteś koleś – Donna bardziej stwierdziła niż zapytała.
Przytaknął, spuszczając głowę i patrząc na nieświeży kawałek trzy-

manej w ręce bułki. 
– Od wczoraj nic nie jadłem. W parku nic oprócz tego nie znala-

złem – po raz kolejny przed nosem dziewczyny mignął zatęchły kawałek 
ciasta – Sama widzisz – mokro i  kosze puste.

– W barze u Jagi byłeś?
– A dają tam za darmo?
Zawstydziła się, przecież mówił, że nie ma kasy.
– A w Caritasie? Tam jest za darmo.
– Wtorek dzisiaj, nie karmią – stwierdził przygaszony. W  całym 
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mieście nie można było dzisiaj dostać nic, co wypełniłoby żołądek przy-
jemnym ciepłem. Liczyły się tylko pieniądze, za które można byłoby kupić 
coś do jedzenia, albo usiąść w przyjemnym barze, delektować się zapa-
chem zup i zza szyb obserwować śpieszących się do swoich spraw ludzi. 
Mówi się, żę za pieniądze nie można kupić wszystkiego. Może i tak. Ale 
jedzenie można. A w tej chwili i w tym momencie życia Stefanowi na tym 
najbardziej zależało. 

Donna uderzyła się ręką w czoło.
– No tak. Zapomniałam! A sama liczyłam, że zajrzę do nich na ta-

lerz krupniku. Trzeba się przecież ogrzać. Wyglądasz jak żul – zaśmiała 
się. Masz tak czerwony nos, że wyglądasz jak rosyjski Dziadek Mróz, któ-
ry nie stronił od gorzałki.

– Ty nie wyglądasz lepiej. Uwierz mi.
W  drwiącym uśmiechu po raz kolejny pokazał rząd równiutkich 

zębów, czym tylko rozsierdził Dziewczynę i miała ochotę go uderzyć, ale 
szybko, pod wpływem jednej myśli uspokoiła emocje. 

 Patrząc na Stefka, w  jego przygarbionej sylwetce i  smutnych, 
głodnych oczach dostrzegła siebie sprzed trzech lat. I  też w  tym parku, 
w środku miasta była sama, samotna, opuszczona i bez dachu nad głową. 
W brzuchu burczało jej tak samo, jak jemu dzisiaj, ludzie mijali ją posyła-
jąc groźne, nienawistne spojrzenia. Uważali za złodziejkę, nosicielkę HIV, 
pijaczkę. A przecież nikim takim nie była. Chciała tylko parę groszy, za 
które mogłaby kupić cokolwiek do jedzenia. Te, które miała, ktoś ukradł 
razem z torebką, gdy spała na dworcu, w jedynym miejscu, które przygar-
nęło ją na noc. Nikt inny nie otworzył przed nią swoich drzwi. A przecież 
parę tygodni wcześniej miała tylu znajomych! Razem z koleżankami spa-
cerowała po galeriach handlowych, jadała sushi w najlepszych restaura-
cjach, podróżowała do magicznych zakątków świata  w klasie biznes i za 
nic na świcie nie pochylała się nad tymi, którzy klęcząc w zaułkach ulic 
i najbardziej uczęszczanych miejskich trasach, proszą o parę złotych na 
życie. Taką miała dewizę.

– Narkomanów nie wspieram – po raz pierwszy od tamtych lat wy-
powiedziała ją na głos. – Ale ty Stefan nie wyglądasz mi na ćpuna, dlatego 
masz – z kieszeni kurtki wyciągnęła dwa złote i wcisnęła je chłopakowi 
w dłoń – To na czarną godzinę – wyjaśniła. Gdybyś czuł taki głód jak teraz 
to idź do spożywczaka na Okrężnej, tam sprzedają przecenione pieczywo. 
Za dwa złote najesz się do syta, a sprzedawczyni jeszcze ci coś dorzuci – 
Zapamiętałeś? – wolała dopytać, bo chłopak wyglądał na zaskoczonego 
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obrotem sytuacji. – A teraz chodź. Pójdziemy do mlecznego, tam zjemy, 
a widząc, że chce zaprzeczyć, szybko dodała – ja stawiam. Jak staniesz na 
prostą to ty zaprosisz mnie. Tylko pamiętaj nie do mlecznego – żartowała. 
– Mam swoje ulubione lokale w mieście. Chodź, idziemy, szkoda stać i ga-
dać po próżnicy. Nie oglądając się za ociągającym się Stefanem skierowała 
się w kierunku wyjścia z parku.

Grudniowy zmierzch zapadł szybko. Nadciągnął niespodziewanie 
zaraz po porze obiadowej, przykrywając brudne ulice najpierw szarością, 
a potem coraz ciemniejszym granatem. Kiedy wyszli przed bar, otulał ich 
już zupełny mrok rozświetlony przez liczne w tym miejscu latarnie, neo-
ny reklamowe i światła mknących samochodów. Pojedzeni, zagrzani, stali 
nieruchomo w tym pędzącym w sobie tylko znanych kierunkach  świecie 
i zastanawiali się, w którą stronę iść. Miasto pomału przygotowywało się 
do nadchodzących świąt. Na najwyższych choinkach założono już ko-
lorowe dekoracje, które błyszczały jak małe ogniki i  zaraz gasły. Służby 
miejskie uwijały się byle tylko zdążyć przed końcem zmiany. Rozkładali 
przedłużacze, rozplątywali zwoje kabli i w pośpiechu ustawiali drabiny.

– Z  drogi przesuńcie się– warknął jeden z  pracowników urzędu, 
o  mało nie uderzając młodych, dużą dekoracją świąteczną w  kształcie 
anioła grającego na trąbce. 

Odskoczyli przestraszeni i zmieszani. Po dłuższej chwili pierwszy 
odezwał się Stefan:

– To już dzisiaj drugi raz, ktoś nas przegania i traktuje jak brudne 
psy.

– Bo jesteśmy jak brudne psy. Nie przejmuj się Donna próbowała 
bagatelizować sytuację, ale po jej minie widać było, że jest jej przykro i że  
chętnie palnęłaby faceta w łeb.

– No dobra, sama bym na chama napluła, ale co mi to da? Zawia-
domi policję, spiszą, a mnie, mandat dadzą. Po co mi to? Takich jak my się 
nie słucha. To zawsze nasza wina.

– Przecież nie robimy nic złego!
– Jesteśmy! I to wystarczy. Brudni i nieciekawi. Spójrz Stefan na nas. 

– Zamilkła dając chłopakowi czas, aby obiektywnie spojrzał na to, co już 
zobaczył i podsumował rano w parku. – Nie pasujemy do tego, co dzisiaj 
oferuje świat. Piękno, młodość i pieniądze. Markowe stroje, szybkie samo-
chody, pewność siebie i blichtr sławy, pozycji, tego, że mam i jestem kimś. 

Wskazała ręką na rozpalające się i gasnące światełka. 



96

– Ludzie błyszczą jak te lampki, a nawet jeśli gasną, to za chwilkę 
znów się rozpalają i oślepiają swoim blaskiem. My mieliśmy takiego pe-
cha, że gdy zgaśliśmy nikt nie dał nam przedłużacza, abyśmy mogli na 
nowo rozbłysnąć swoim blaskiem. Dlatego stoimy w ciemności a nawet 
brniemy w nią coraz głębiej.

A gdy zobaczyła, że Stefan, chce zaprzeczyć, szybko dodała:
– Jesteś w czarnej dupie Stef, nie zaprzeczaj! Dzisiaj rano grzebałeś 

w śmieciach, bo byłeś głodny. Stoisz w centrum miasta brudny jak niebo-
skie stworzenie i sama się dziwię, że nie śmierdzisz – pociągnęła znacząco 
nosem. – Małolaty się z ciebie naśmiewają, zwykły chłop przestawia,  a ty 
udajesz, że udajesz, że jesteś szczęśliwy bo zjadłeś lichą zupę na kawałku 
kości.– złapała oddech – A jak ci mało, to przypomnę jeszcze, że dałam 
ci dwa złote, bo nawet ich nie miałeś. Ale uważaj! Gdybyś miał nie dwa 
złote a dwa miliony – Donna zaśmiała się i przymrużyła oczy wyobrażając 
sobie to, o czym chce powiedzieć...– Byłbyś kimś. Stefan. Człowiekiem, 
przez duże C. Miałbyś wszystkie dobra tego zepsutego świata. Kobiety, 
domy, samochody, kolacje w najlepszych restauracjach i szacunek innych. 

– No tak, ludzie postrzegają innych przez pryzmat zawartości ich 
portfela. Znaczenie ludzi jest proporcjonalne do nominałów banknotów, 
które w nich noszą. 

– O widzę, że orientujesz się w temacie. 
– Nie zawsze byłem w tym miejscu, w którym jestem teraz.
– Się wie. Chyba obydwoje byliśmy kimś innym niż jesteśmy. I mie-

liśmy więcej niż  mamy. Teraz to ja nawet kurtki porządnej nie mam. Ta 
nie dość, że licha, to jeszcze wilgotna. No trudno, nic tu po mnie. Zmy-
wam się. Trzeba się rozglądnąć za jakimś noclegiem. Pa Stefan, może się 
jeszcze kiedyś spotkamy. Pamiętaj o spożywczaku na Okrężnej. Tam nie 
przeganiają takich jak my. 

Odchodząc, odwróciła się jeszcze za stojącym jak słup soli chłopa-
kiem i machając ręką na pożegnanie życzyła mu wesołych świąt...

– To gdybyśmy się już w tym roku nie zobaczyli. 

Ile racji było w słowach Donny? Kim była i co robiła na marginesie 
życia? I dlaczego miała takie cierpkie porównania? Nie pasowała mu na 
bezdomną, raczej na kogoś, kto tylko na chwilę zszedł ze swoich dróg, ale 
też niedługo wróci na właściwe ścieżki. Bezdomne kobiety, które spotykał 
do tej pory były inne. Mizerne, chude, z przepitymi twarzami i przekrwio-
nymi oczami. Gdy z  nimi rozmawiał, w  co drugim słowie przemycały 
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przekleństwo i chciały się albo zabawić za parę groszy, albo ukraść te parę 
groszy. Donna taka nie była. Butna i cwana, pewnie poruszała się po tym 
ciemnym świecie, widziała gdzie pójść i co powiedzieć by ludzie otwiera-
li przed nią przedsionki swoich serc. Całych komór nie, ale z malutkich 
przedsionków wysypywali to, o co Donna prosiła. Dzięki jej zaradności, 
smutnemu, ale szczeremu uśmiechowi i biednemu, lecz  nie niechlujne-
mu wyglądowi, dzisiejszego popołudnia najedli się syta, napili gorącej, 
sypanej kawy, przebrali w ciepłe, nowe swetry, a nawet kupili chleb, który 
sprawiedliwie podzielili po połowie na głowę oraz dwa pasztety drobiowe. 
W kieszeni kurtki wymacał jeszcze dwa jabłka. 

– No i  jabłka! – zapomniałbym o  nich– szepnął. Zamknął oczy 
i przypomniał sobie jej poważną minę i moralizatorski ton Donny, kiedy 
przed straganem zaprzyjaźnionej handlarki wkładała mu do ręki najwięk-
sze dostępne owoce i  pouczała aby jadł, bo przecież w  zimie witaminy 
są najważniejsze. Sama nie wzięła ani jednego, ale za te dwa, które teraz 
obciążały jego wielkie kieszenie dziękowała najpiękniej jak umiała, po-
chylając się z szacunkiem przed sprzedawczynią. 

Donna nie była wulgarna. Chętna do zaczepek, ale nie agresyw-
na. Miała dużą wiedzę o świecie, a dzieląc się nią ubierała słowa tworząc 
ciekawą muzykę, której się słucha z  zapartym tchem. Kim zatem była 
dziewczyna, która dzisiejszy poranek spędzała drzemiąc w parku na ławce 
i dokąd poszła? I dokąd on sam miał pójść? Na dworzec czy ogródki dział-
kowe, na których w opuszczonej altanie spędził ostatnią noc. 

Stał w centrum miasta i w przystrojonych świątecznymi dekoracja-
mi wystawach oglądał swoje marne odbicie.  W ich blasku dostrzegł nagle 
jej twarz, ale gdy zaskoczony odwrócił głowę, nikogo za nim nie było.

– Hm, wydawało mi się – chciał przetrzeć palcami zabrudzone 
szybki, tak jakby to one były sprawcami dziwnego omamu, ale gdy tylko 
ich dotknął, jedno szkiełko wypadło i rozbiło się na drobniutkie kawałki. 
Zrezygnowany schylił się, aby pozbierać małe kawałeczki, chociaż dosko-
nale wiedział, że wszystko to na nic. Z  tak małych okruchów pozornej 
doskonałości nie odbuduje się stabilnej całości. 

– Ale ty jesteś, chłopie,  sierota! – Donna kucnęła przy nim tak bli-
sko, że prawie dotknęli się czołami. Miał przed sobą jej roześmiane oczy, 
i w tej jednej sekundzie stwierdził, że mają intensywny zielony kolor i, że 
rozbłyskują wesołymi ognikami, chociaż zupełnie nie wiedział, co ją tak 
cieszy. Drwiła z niego w najlepsze.

Jakby intuicyjnie wyczuła, ze o  niej myśli i  aby przerwać tę nie-
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zręczną sytuację gwałtowanie wstała i  przydeptała potłuczone kawałki 
wciskając je mocno w piach.

– Nic nam po nich. Jeśli jeszcze coś widzisz to chodź za mną, bo na 
moje oko nie masz gdzie iść i gdzie spędzić nocy.

Popchnęła go lekko w kierunku przejścia podziemnego. 
– Zapnij kurtkę, nasuń czapę, bo czeka nas długa droga – pouczała 

idąc dziarskim krokiem i rzucając Stefanowi ponaglające spojrzenia, po-
kazując kierunek, w którym muszą iść.

Posłuchał posłusznie, bo jeśli obiecywała mu nocleg, to w pewnym 
sensie też ratowała życie. 

– Dlaczego po mnie wróciłaś?
– Bo stałeś jak kołek.
– Nie musiałaś...
– Chciałam.
– No tak, to zmienia postać rzeczy. Mam wrażenie, że spotkałem 

dzisiaj Matkę Teresę.
– Dominikę, a nie Teresę – przerwała, wyjawiając tym samym swoje 

prawdziwe imię.
Klasnął w ręce i  podskoczył jak dzieciak wołając wesoło:
– Zatem masz na imię Dominika. Wiedziałem.
– Skoro wiedziałeś, to czemu cały czas mówisz do mnie Donna? – 

warknęła poirytowana. Ależ on dużo gadał. Paplał jak nakręcony, a nie 
było czasu na takie dyrdymały,  trzeba się było spieszyć.

– Słuchaj, Stefan, bądź przez chwilę cicho i  maszeruj szybko, bo 
musimy zdążyć, zanim Hieronim skończy zmianę.

Chłopak był wyraźnie zaciekawiony kim był Hieronim, jaką zmia-
nę ma kończyć i jaki ma związek z nimi.

– Tylko on nam może pomóc i wpuścić do środka. Potem od dzie-
więtnastej pracę zaczyna kierownik, a znając jego, to zatrzaśnie nam drzwi 
przed nosem. Zobaczysz! I  gdzie wtedy będziesz spał?! No, odpowiedz 
sobie!

Ale nie dała mu czasu na odpowiedź, ani nawet na zastanowienie 
się i udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi. Bo przecież musiał gdzieś spać. 
Nie widział, że dzisiejszego dnia w  parku spotka dziewczynę, która za-
gospodaruje mu noc. Dominika nie czekając na odpowiedź, na jednym 
wdechu opowiadała dalej. 

– Na dworcu będziesz kimał? Tam skroją cię z tej pięknej kurtecz-
ki. Za ładna i za ciepła jest. Dworcowi takiej nie mają.  A gdy dostrzegła 
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niepokój w jego oczach dodała: – Sam rozumiesz, że nie mamy za dużo 
czasu i każda minuta ma znaczenie! Musimy się pospieszyć. Jak zdążymy 
to będziesz bezpieczny ty i twoja kurteczka. 

Szczęście im sprzyjało. I chociaż zgrzali się i zasapali to kwadrans 
przed siódmą dotarli do budynku, który Stefan scharakteryzował jako 
najbrzydsze schronisko dla bezdomnych, jakie kiedykolwiek widział. 

Tynk odpadał, daszek osłaniający główne wejście wisiał zaczepiony 
tylko o jeden haczyk i groził zawaleniem przy najbliższym mocniejszym 
wietrze. Okna na parterze były pozasłaniane szarymi dyktami, a widok 
oszpecała jeszcze dodatkowo złamana gałąź sosny, której nikt nie przesu-
nął i teraz aby stanąć przed drzwiami wejściowymi należało ją po prostu 
przeskoczyć.  

Dominika naciskając guzik domofonu  i  jakby czytając w myślach 
swojego towarzysza wyjaśniła, dlaczego wszystko tutaj jest w takim opła-
kanym stanie. Rozległ się charakterystyczny dla tego typu urządzeń prze-
rywany dźwięk. 

– Nikt o ten dom nie dba. I dlatego  tak to wszystko wygląda. Kie-
rownik palcem nie kiwnie, bo uważa, że skoro dom ma mieszkańców, to 
oni powinni się o niego  troszczyć. Przecież naprawa  daszku czy pocięcie 
drzewa nic nie kosztuje. Wystarczą chęci.

– Dlaczego zatem nikt tego do tej pory nie zrobił? – Stefan był praw-
dziwie zdziwiony. Zgadzał się z tym, co mówi kierownik. Każdy przecież 
dba o miejsce w którym mieszka i żyje. Troszczy się o nie jak umie, dla-
czego więc tutaj miałyby panować inne reguły?

– Dlatego, że ten dom jest niczyj. Proste. Ci, co tu są, gdyby umieli 
dbać o rzeczy materialne pewnie nigdy nie dopuściliby do tego aby za-
mieszkać w schronisku. A ponieważ nie umieli to i teraz nie umieją. Ot, 
i cała filozofia. 

Umilkli. Za drzwiami oddzielającymi ich od ciepłego wnętrza bu-
dynku dało się słyszeć szelest i zgrzyt otwieranego zamka. 

– O, Donna! Królewno! – nie dalej jak wczoraj odgrażałaś się, że 
twoja śliczna nóżka już tu więcej nie postanie. – W średnim wieku, ubrany 
w granatowy, roboczy kombinezon wyraźnie nabijał się ze stojącej pokor-
nie i  cicho jak trusia Donny, posyłając w  stronę Stefana nieme pytania 
kim jest. 

Dziewczyna zrzuciła kaptur osłaniający ją przed wiatrem i dumnie 
wypinając pierś stanęła na wprost mężczyzny, zasłaniając Stefana. 

– Daruj sobie te uprzejmości. Ptaka przyprowadziłam. Ja nie wcho-
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dzę. Wpuść go na moje miejsce. Niech się wyśpi, wykąpie i ogrzeje, a ja 
pogadam ze Staszkiem i na jutro już się coś dla niego innego wymyśli. Za 
ładny jest na ulicę.

Mężczyzna przypatrywał się z wyraźnym zainteresowaniem Stefa-
nowi. Na awanturnika nie wyglądał. Zresztą Donna nigdy kryminalistów 
nie przyprowadzała. Ten to w ogóle na bezdomniaka nie wyglądał. Albo 
za krótko był w tym towarzystwie, albo był jakimś pieprzonym ekscentry-
kiem, który bawi się w bezdomnego. Dziennikarz może jakiś? Zdradzało 
go obuwie, odzież i delikatna buźka. Inteligencik. A może go baba z domu 
wyrzuciła, bo się z innymi kobitkami zabawiał i włóczy się teraz po mie-
ście? – Hieronim zastanawiał się taksując czujnym wzrokiem przybysza. 

– Decyzji o umieszczeniu nie ma – odparł hardo.– Nikt do mnie nie 
dzwonił, żeby dodatkowe wyrko przygotować!

– Hieronimie, no proszę – przymilała się Donna.– Przecież wszyscy 
wiemy, że to ty tutaj rządzisz i   żadnych decyzji nie potrzebujesz mieć. 
Tylko ten, jeden raz. Na moje miejsce. Tylko na tę jedną noc. Święta idą– 
trajkotała, bądź dobry dla bliźnich, proszę, proszę, proszę – szczebiotała 
coraz bardziej nakręcona. 

Miała w tym zresztą i swój interes. Gdyby Hieronim zmiękł i wpu-
ścił Stefa do środka, ten otworzyłby  okno i pomógł się jej wspiąć po gzym-
sie. Wtedy i ona również miałaby gdzie spać i nie włóczyłaby się  po nocy 
szukając jakiegoś lokalu. Przyjść tu do schroniska pod opieką mężczyzny 
to była błahostka, ale samej wracać do miasta i szukać noclegu krążąc po 
ciemnych zaułkach, to była po prostu głupota. 

– Dobra, cisza już! – krzyknął Hieronim. Włazić mi oboje do środ-
ka...

– Ja nie wchodzę! – Donna, z powrotem naciągnęła kaptur na gło-
wę i zrobiła dwa kroki w kierunku bramy. Jednak silny uścisk Hieronima 
zatrzymał ją w miejscu.

– Stój królewno. Wchodzisz i już.
– Wyrzucił mnie!
– A ja cię przyjmuje. Pasuje? Nie będziesz się po nocach włóczyła, 

bo ci jeszcze ktoś buźkę przefasonuje, albo jeszcze co gorszego zrobi – 
chwycił Donnę za ramię i pchnął mocno do wejścia, nie zwracając  w ogó-
le uwagi na spłoszonego całą sytuacją Stefana. Dopiero gdy  Dominika 
zorientowała się, że Stefan nadal stoi na dworze, a  drzwi za sekundę się 
zamkną, pociągnęła go za kurtkę tłumacząc, że muszą się pospieszyć, bo 
kierownik zaraz tu będzie i wyrzuci ich na zbity pysk.
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Hieronim uśmiechnął się. To była cała Donna. Jak chciała, potrafiła 
być wrażliwa i delikatna, ale gdy trzeba było wyciągała pazurki, rzucała 
mięsem i grała twardzielkę, bo o tym, że to tylko gra był przekonany. Za 
długo tu pracował, za dużo widział i znał się na ludziach. I choć Donna 
opowiadała najróżniejsze historie dotyczące swojej bezdomności, w  za-
leżności od tego kto jej słuchał, on znał tę jedną prawdziwą i szczerze żal 
mu było dziewczyny. Dlatego gdy tylko mógł, pomagał jej. Wczoraj prze-
gięła. Imprezowała z kolegami, podobno urodziny miała i wódka lała się 
strumieniami. Kierownik ich nakrył i wyrzucił całe towarzystwo za drzwi. 
Donna się stawiała, dyskutowała, dmuchała kierownikowi w twarz, chcąc 
udowodnić swoją  trzeźwość, ale gdy tamten coś postanowi to nie ma wy-
proś. Kazał się wynosić i już nie wracać. 

Nazajutrz rano, wszyscy, którzy podzielili los Dominiki powracali 
do ciepłego domu, a  jej jednej nie było. I pomimo, że nie chciał się do 
tego przyznać, to martwił się o królewnę, jak ją często nazywał. Nie paso-
wała tu. Była zbyt delikatna, krucha. I kibicował, aby wszystko się jej tak 
poukładało, aby wyszła na prostą, odzyskała co jej i  już  nigdy więcej nie 
stanęła przed budynkiem, na którym wisi czerwona, urzędowa tabliczka 
z napisem.  Ucieszył się, że wróciła na noc, zaraz naleje jej ciepłej zupy, da 
łóżko i ciepły koc. Nie pozwoli, aby się włóczyła  po mieście w zimną noc. 

– Spokojnie – rzekł.  Kierownik ma dzisiaj wolne. Ja dyżuruję całą 
noc, tak, że masz, jak to się mówi, królewno, szczęście – zaśmiał się – za-
prowadził przybyłych do olbrzymiej kuchni, gdzie na stołach przykrytych 
brązową ceratą rozłożone były głębokie talerze, a  obok nich równiutko 
ułożone leżały błyszczące sztućce. 

– I  ty też chłoptasiu masz szczęście – zwrócił się do Stefana. Bez 
Donny bym cię tutaj nie wpuścił. Jak ci na imię i skąd przybywasz ptaku? 
– a  widząc zdziwienie w  jego oczach, wyjaśnił, że tak nazywa się tych, 
którzy nie są stąd. 

– Stefan Król– właściwie, to od tego powinien zacząć, zmieszał się 
Stefan i wyciągnął rękę, którą Hieronim mocno uścisnął i potrząsnął. – 
Właściwie to jestem stąd...

– Hieronim, po prostu. Ja tu jestem opiekunem – wyjaśnił męż-
czyzna witając się i nie czekając na wyjaśnienia Stefana. Tak jakby go to 
w ogóle nie interesowało.  Zaprosił młodych do stołu.

– Usiądźcie, ale o tam, z boku – wskazał ręką boczny stolik, znaj-
dujący się tuż obok drzwi wejściowych. Jutro wigilia i wszystko już mamy 
naszykowane do wieczerzy. Nie chciałbym aby chłopaki byli wściekli, że 



102

ktoś miał w nosie ich robotę. Pogoniłem trochę i proszę, nawet sztućce 
wypolerowali....

I dopiero, gdy Hieronim wypowiedział słowo wigilia, Stefana jak-
by olśniło. Uświadomił sobie, że już prawie miesiąc błąka się po mieście. 
Jeszcze parę dni i zakład się skończy. Wygra, a kumple będą musieli posta-
wić mu wycieczkę życia. Miesięczną podróż po Amazonii z najdroższym 
biurem podróży w Polsce – zatarł ręce z radości. Dzisiaj spotkał Domi-
nikę, zagadał do niej i chciał pożyczyć dwa złote na bułkę. Dzięki niej te 
ostatnie dni  miesiąca nie będą być może takie złe. Miał zamiar tak urobić 
Hieronima, aby pozwolił mu tu zostać. Przynajmniej zje coś ciepłego i nie 
będzie narażony na codzienne zaczepki ze strony miejskich lumpów, któ-
rzy na odległość wyczuwali od niego obcego, albo kapusia i często koń-
czyło się na bójkach. 

Westchnął zadowolony i  ściągnął kurtkę. Poczuł, jak przyjemne 
ciepło, które niósł ze sobą pochłaniany łapczywie barszcz wigilijny, wy-
pełnia mu całe ciało. Po raz pierwszy odkąd podjął zakład, poczuł radość. 
Wyglądało na to, że wszystko się mu uda. 

Wieczór, a nawet noc spędzili razem. Pomimo, że Hieronim poka-
zał, gdzie w schronisku jest strefa dla kobiet, a gdzie dla mężczyzn, po pół-
nocy Donna pukając cichutko weszła do pokoju Stefana. Nie spał. Leżąc 
w ciemności wpatrywał się w sufit, na którym uliczne latarnie i wysokie 
sosny tworzyły prawdziwy taniec cieni. Na szczęście jego pokojowi towa-
rzysze spali w najlepsze i nie zorientowali się, że mają w pokoju dodatko-
wego gościa.

– Chodź– szepnęła Dominika, nachylając się nad nim i łaskocząc 
przyjemnie po twarzy swoimi włosami. – Pójdziemy na strych, pogadamy 
i wspólnie zastanowimy się, jak przekonać kierownika, aby pozwolił ci tu 
dłużej zostać. 

Pomieszczenie usytuowane na najwyższym piętrze budynku, szum-
nie nazwane przez Donnę strychem, było tak naprawdę małym ciasnym 
i niskim pokoikiem. Gdy tylko dziewczyna zapaliła papierosa, jego wnę-
trze wypełniło się duszącym dymem. Stefan zakaszlał i obtarł dłonią łza-
wiące oczy. Donna udawała, że  nie zauważyła tego gestu. Miała ogromną 
ochotę aby zapalić i móc zresetować się, pozwolić aby tytoń wypełnił płu-
ca, umysł i przyniósł błogi spokój. Nie będzie sobie ujmować tej przyjem-
ności, tylko dlatego, że jakiemuś obcemu kolesiowi to przeszkadza.

– Co robisz na mieście?– zapytała mrużąc oczy przed  palącym dy-
mem. – Od kiedy się kręcisz po ulicach i co robiłeś zanim wpadłeś pod 
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moje skrzydła?– wyprostowała się dumnie jak na wybawicielkę przystało.  
Stefan wzruszył ramionami przez chwilę zastanawiając się co zro-

bić. Iść w zaparte i obstawać przy tym, że jest samotny, nie ma dachu  nad 
głową, koniec i kropka, czy...

Druga opcja wydała mu się bardziej trafiona. Niby dlaczego miał 
okłamywać tę dziewczynę. Pomogła mu. Poratowała jedzeniem, dała noc-
leg. Pośrednio sprawiła też, że dni wigilii i  świąt spędzi w  ciepłym po-
mieszczeniu, z ludźmi, a nie jak  szczur ukryty w kanałach. Nie pasował 
tu, czuł to całym sobą. Ściany pomalowane zieloną, łatwą do zmywania 
farbą i wszechobecny zapach dezynfekującego lizolu. 

Ale schronisko, jak by na to nie patrzeć było lepsze niż zimna i nie-
bezpieczna ulica. Ona też nie pasowała do tego miejsca. Nie była alko-
holiczką, przynajmniej nie wyglądała. A głównie tego typu się tu kręciły. 
A  kiedy spokojnie rozmawiali, kiedy się nie stawiała, wypowiadała się 
piękną poprawną polszczyzną i miała naprawdę szeroką wiedzę. Zdążył to 
zauważyć nawet po tych paru godzinach spędzonych razem. Z rozmyślań 
wyrwał go cichy, spokojny, kobiecy szept:

– O czym myślisz?
Odchrząknął. Czuł się przyłapany na gorącym uczynku. Dobrze, że 

swoich myśli nie miał wypisanych na czole. 
– Zastanawiam się, co ci o  sobie powiedzieć, tak abyś uwierzyła 

i nie przestraszyła się mnie.
– A powinnam? – nie sprawiała wrażenia, aby słowa Stefana w jakiś 

sposób ją poruszyły. 
Siedziała z podkulonymi pod brodę nogami, na ustawionym w ką-

cie pomieszczenia starym biurku i  wpatrywała się w  twarz mężczyzny, 
a podniesione brwi świadczyły o ogromnej ciekawości jaką odczuwała.

– Nie to, że powinnaś, ale....
– Ale... co?
– Chyba winny ci jestem szczerość.
Zaśmiała się i gasząc papierosa rozsiadła się wygodniej.
– No to dawaj, kolego. Mam nadzieję, że się zaraz nie dowiem, że 

jesteś jakimś poszukiwanym mordercą, albo ukrywającym się mafiozo.
– Tego nie – Stefan, potarł ręką spocone czoło. Bał się jak zareagu-

je, gdy usłyszy prawdę, ale z  drugiej strony był pewien, że chce, aby ta 
dziewczyna wiedziała kim tak naprawdę jest, a nie widziała w nim tylko 
zbłąkanego niebieskiego ptaka. 

– No dawaj, Stef, dawaj– ponagliła. – Uwielbiam te wasze historie. 



104

Wszyscy, którzy tu trafiają, potrafią godzinami opowiadać, jak to ktoś inny 
spieprzył im życie, a oni są biedni, pokrzywdzeni i cacy. No dawaj, twoja 
kolej. Zaraz powiesz, że twoja bezdomność jest przez jakąś kobietę....

– Przez kobietę nie, ale przez kolegów.
Twarz dziewczyny drgnęła, a brwi uniosły się jeszcze wyżej.  Zacie-

kawił ją. Widocznie nie tego się spodziewała. Z szeroko otwartymi oczami 
i niedomkniętymi ustami wpatrywała się w Stefana i czekała na dalsze wy-
jaśnienia. Stefanowi chwilę zajęło zanim zebrał myśli i ułożył je w spójną 
całość. 

– Jestem adwokatem – zrobił pauzę, aby mogła spokojnie przeana-
lizować to, co właśnie usłyszała.– Mam swoją kancelarię, pracuję w sądzie, 
prowadzę sprawy w różnych miastach w województwie. Dziewczyna ani 
drgnęła. 

 – Przyjaciele ostrzegali mnie, że z każdym rokiem robię się coraz 
bardziej..., jakby to powiedzieć... prawy. Taki wiesz: odtąd –  dotąd. Po-
dobno przestałem zwracać uwagę na ludzi, na ich odczucia. Przestałem 
się wczuwać w ich sytuacje i prowadząc sprawy w jakiś sposób im poma-
gać. Dla mnie liczyły się tylko przepisy, paragrafy i... należna zapłata. Przy 
tym ostatnim ściszył głos. Było mu wstyd, gdy to opowiadał. Ale przerobił 
to już z przyjaciółmi, a nawet z psychoterapeutą i wiedział, że mają rację. 
Robiłem się zimny, nieczuły, nieludzki – podkreślił czerwieniąc się.

Na chwilę przestał opowiadać. Donna też milczała. Ale chyba była 
zaciekawiona, a może wzburzona tym co usłyszała, bo sięgnęła po kolej-
nego papierosa i głośno się zaciągnęła, nie komentując niczego.

– To z kumplami wszedłem w zakład, że jeśli wytrzymam cały mie-
siąc jako bezdomny włócząc się po miejskich ulicach, śpiąc byle gdzie 
i  jedząc byle co, ale przede wszystkim gdy zobaczę jak żyją ludzie, jakie 
mają problemy i jak układają się ich losy,  to wykupią mi w Earth Travel 
Camping wycieczkę do Amazonii.

– W tym biurze!? – Donna głośno krzyknęła. U nich taka wyciecz-
ka musi kosztować fortunę – bardziej stwierdziła niż zapytała. 

– No  właśnie i o to chodziło, sam nigdy bym sobie takiego prezentu 
nie zrobił. Ale widzę, że się znasz na rynku turystycznym.

– Troszeczkę. Ale mów, mów, bo nas ranek tutaj zastanie.
– Miałem być mieszkańcem ulic i miałem stanąć oko w oko z ludź-

mi, ich problemami, sposobami na przeżycie, na radzenie sobie w świecie. 
Miałem dostrzec w nich ludzi, zwykłych ludzi z wadami, zaletami i pro-
blemami, które sprawiły, że są tu gdzie są. Nie miałem natomiast postrze-
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gać ich przez pryzmat kolejnych artykułów i traktować jako instrumenty 
do sięgania po coraz to wyższe stołki w sądownictwie. 

– I co? Udało ci się.
– Myślę, że tak. To znaczy – Stefan zaśmiał się nerwowo. Nie chciał, 

aby to co powie było przez Dominikę odebrane jako czcze przechwałki.– 
Tych parę dni do końca miesiąca jakoś już dociągnę. Jeśli mi pomożesz, 
może uda mi się zostać tutaj. A jeśli nie– zniżył głos– to gdzieś na dworcu. 
Przez święta powinno być tam spokojniej.

– A ludzie? Jak teraz odbierasz ludzi? Czy zobaczyłeś to, że ludzkich 
historii nie można zaszufladkować do poszczególnych kodeksów?

Dominikę sprawy społeczne interesowały znacznie bardziej niż 
Stefana sposób na bezdomność. Była ciekawa, jak ktoś kto ma wszystko, 
bawi się życiem, chwyta dzień i pieniądze, po miesiącu takich doświad-
czeń patrzy na ludzi. Bo przecież na ulicy nie spotykał tylko bezdomnych. 
Miejskie ulice to przekrój wszystkich charakterów i osobowości. To splo-
ty przypadków, przeznaczeń i osób, które swoimi słowami, zachowaniem 
czy czynami generują nasze być albo nie być. 

Pochylił głowę. Oglądał swoje buty, jakby je widział po raz pierwszy 
w życiu. Wstydził się spojrzeć na dziewczynę i zobaczyć w jej oczach po-
gardę za to, że kłamał, udawał kogoś kim nie jest, że drwił z ludzi.

To ona odezwała się pierwsza, przerywając swoim cichym głosem 
niezręczną, przedłużającą się ciszę. Nie mogąc się doczekać odpowiedzi 
rzekła, patrząc chłopakowi prosto w oczy. 

– Szczerość za szczerość Stef....– sięgnęła do kieszeni po paczkę pa-
pierosów. Dawały jej ukojenie i pozwalał zająć ręce. – Jako osoba nie ma-
jąca domu funkcjonuję dopiero rok, albo– Donna zamyśliła się– aż rok. 
Staram się dopasować do istniejących praw i reguł, i radzić jak mogę, aby 
przetrwać,  ale to jest cholernie trudne. Kiedy tu trafiłam, Hieronim wy-
ciągnął do mnie dłoń. On pierwszy uwierzył w to co mówię, wtajemniczył 
w obowiązujące zasady i poniekąd czuwał, aby nie stała mi się krzywda... 
i tak jakoś trwam.

– Dlaczego nie odejdziesz? Nie zakończysz tego?
-Donna wydawała się być zaskoczona takim pytaniem. W  głosie 

chłopaka nie wyczuła kpiny i potępienia. On się naprawdę zainteresował 
jej losem. Kontynuowała więc, aby mógł poznać całą prawdę.

– Nie mam nic i nic nie umiem. Ot i to cała blokada, która spra-
wia, że tkwię tu z innymi takimi popaprańcami jak ja. No już, nie patrz 
tak – szturchnęła Stefa w ramię – nie jest istotne, czy kogoś eksmitowali 
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z mieszkania, czy przepił cały swój majątek, czy tak jak stracił wszystko. 
Istotny jest fakt, ten jeden malutki szczegół, że jest się tu– tupnęła nogą– 
albo co gorsza, na ulicy. 

– To co się stało,  że wszystko straciłaś?
– Wszystko co miałam, było mojego męża. Bizneeesssmmmeen-

naa– przeciągała litery i  rozszerzała ręce, aby podkreślić wielkość biz-
nesową męża. – Wyszłam za niego za mąż gdy miałam 18 lat. A musisz 
wiedzieć, że jestem dzieckiem porzuconym przez rodziców, wychowywa-
nym przez dom dziecka. To Jurkowi zawdzięczam to, ze miałam dom, że 
miałam co jeść i w co się ubrać. A używałam sobie, jak mało kto na tej 
planecie. Ale co tam– stać nas było. To znaczy jego było stać, bo ja nie pra-
cowałam! Ba, ja nawet szkół nie miałam, i nadal nie mam żadnych. Rozu-
miesz?– zapytała, ale nie zostawiła Stefanowi ani sekundy na odpowiedź 
– Nic nie mam. A nic! A wszystko co mieliśmy prawnie stało na Jurka.

– O  takich podziałach majątku czy intercyzach to dużo wiem – 
wtrącił Stefan.

– To w  takim razie reszty możesz się tylko domyślać. W  pewien 
poranek wpadli do naszego domu, faceci ubrani w czerń. Rzucili nas na 
podłogę, a potem wszystko było tak, jak w filmie. Jurek stracił wszystko, 
za długi. W ten sposób dowiedziałam się, skąd miał pieniądze za nasze 
wystawne życie. No ale stracił wszystko i uciekł, wyjechał...

– Jak to? A ty?
– Jak widzisz, ja jestem tu, a on ... on po prostu spieprzył!– w oczach 

Dominiki błysnęły łzy. Jeszcze nie do końca przepracowała traumę, z któ-
rą przyszło jej żyć. – Komornik zabrał wszystko, a ja mam tylko tyle ile 
zdążyłam zabrać ze sobą, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że moja bajka 
może się w taki sposób skończyć. 

Stefan nie był zaskoczony tym, co usłyszał. Już na pierwszy rzut 
oka Dominika miała w sobie to coś, tę klasę, której na próżno było szukać 
u kobiet ulicy. Była inna, zbyt delikatna, krucha a przede wszystkim miała 
zbyt rozległą wiedzę na różne tematy dotyczące kina, sztuki, podróży. Już 
jak wędrowali do schroniska dała mu się poznać właśnie z tej strony. 

Objął ją ramieniem i przytulił do siebie. Nic więcej nie mówili. Sie-
dzieli w ciszy i słuchali bicia swoich serc. W pewnym momencie Stefan 
niespodziewanie się poruszył. Zdał sobie sprawę, że od ponad dziesięciu 
lat nikogo nie przytulał, nie pocieszał, nie zamykał w swoich ramionach, 
aby dać spokój i ukojenie. Dopiero tym gestem uświadomił sobie, jak bar-
dzo miał zatwardziałe serce i jakim był nieczułym na drugiego człowieka. 
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Dopiero dzisiaj, w schronisku dla bezdomnych, tuląc do piersi kobietę uli-
cy i słuchając jej smutnej historii zdał sobie sprawę, że życie tylko wtedy 
jest prawdziwe, gdy ma się kogoś, kogo można wspierać i z kim przeżywa 
się smutki... i radości. Prawdziwy sens życia, to nie kodeksy, przepisy i ar-
tykuły, to żywi ludzie i ciepło, jakie bije z ich ciał i serc.

A za oknem jaśniało. Budził się nowy dzień – Wigilia Bożego Na-
rodzenia. 

Anna Sozańska

Z  wykształcenia pedagog, jednak na co dzień pra-
cuje z  dorosłymi. Zafascynowana ludźmi i  relacjami, jakie 
miedzy sobą nawiązują. Obserwatorka życia codziennego, 
które później opisuje w swoich tekstach. Trenerka komuni-
kacji  i społecznik. Laureatka pierwszego miejsca konkursu 
ogłoszonego przez miesięcznik „Twój Styl” pt. Miesiąc z życia 
kobiety oraz konkursu literackiego zorganizowanego przez 
wydawnictwo Znak. 

W wolnych chwilach jeśli nie czyta to pisze i odwrot-
nie. Dom, książki i Bieszczady, to jest to, co kocha najbardziej. 
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Maja Marta Świątek

Migawki

Zimno przenika przez płaszcz. Margot zaciska dłonie w pięści aż 
bieleją jej kostki, a potem wsadza je głęboko do kieszeni. Zastanawia się, 
kiedy ta cholerna trójka wreszcie przyjedzie. Podskakuje, czując się idio-
tycznie. Raz i dwa, raz i dwa. Jeżynowe glany chlapią błockiem naokoło. 
Staruszka siedząca na ławce przystanku spogląda na nią z  ukosa. Mar-
got ma to w nosie. Myśli o tysiącu bardzo-ważnych-spraw. O tym, że nie 
umie grać na gitarze. Że lakier odpryskuje jej z paznokci. Że jej ostatni 
obraz przypomina psią kupę, w którą jakieś dziecko powtykało dla zaba-
wy zapałki. Że Lilka znów nie oddzwoniła. Marjorie ma dziewiętnaście lat 
i uważa się za bardzo dorosłą. Naciąga kaptur głęboko na oczy. Sprężynki 
włosów podskakują razem z nią. 

– Przepraszam, panieneczko? – odzywa się tuż obok głos.
– Uhm? – odburkuje Margot w odpowiedzi.
– Czy ja mógłbym proszić o troszkię papieroska?
Margot odwraca się gwałtownie i mierzy intruza wzrokiem. Stary, 

na oko już po pięćdziesiątce, dziadyga w  burej mycce na niemytej gło-
wie… Fetor nie do zniesienia, w dodatku zionie przetrawionym alkoho-
lem… Margot odruchowo się cofa, czując mdłości. 

– Nie mam. Nie palę – stara się jak najmniej oddychać.
– A, to barzo dobrze! Barzo a barzo… zdrowo! Taka być powinna 

młodziesz… A  może panienka poratuje złotóweczką? Brakuje mnie na 
bilet… 

Marjorie niechętnie gmera w torebce, po czym końcami palców po-
daje monetę.

– Ależ dziękuję pienknie! Barzo dziękuję – dziadyga kłania się nie-
malże w pas. – Będzie panienka miała szczenście. Stefan tak mówi – stuka 
się po głowie paznokciem z żałobną obwódką. – Panienka barzo dobrze 
robi! Trzeba zawsze jeździć trójką. Trójka to najszczęśliwsza liczba. Nu-
merologia od dawna mówi tak – oddala się powoli, nagle jakby zapomi-
nając, że miał czekać na tramwaj oraz kupić bilet.

Z kiosku nieopodal dobiegają dźwięki Last Christmas. Święta, świę-
ta… Znowu będzie musiała wcisnąć się w spódniczkę i udawać wzorową 
córeczkę i wnusię. Wykrzywia wargi w grymasie. Tramwaj w końcu nad-



109

jeżdża. Dziewczyna wsiada, z ulgą klapie na siedzenie. Przykłada głowę 
do szyby, leciutko… Czuje drżenie szkła. Nie widzi prawie nic za oknem. 
Jakby mleko polało ulice. Oddech unosi się obłoczkami. Palce wzdrygają 
przed mokrym i zimnym metalem uchwytu. 

***
Stefan człapie wolno przed siebie. Ma jeszcze trochę czasu. Bimber 

produkcji Staśka przyjemnie grzeje mu bebechy. W kieszeni ma skarb – pół 
paczki Cameli znalezionych na ulicy. Wygrzebuje jednego i osłania ręką 
zapałkę. Przystaje, opiera się o murek przy muzeum. Podobno tutaj kiedyś 
było więzienie dla kobiet, za okupacji niemieckiej. Przymyka oczy i pali, 
zaciągając się mocno. Dziś wigilia. Pójdzie do Stefana, swojego imiennika. 
Będą pili wiśniówkę i podzielą się opłatkiem, który dostali ostatnio od są-
siadki – dewotki, dbającej o zbawienie ich niepokornych dusz. Prawdziwe 
święta! Produkty żywnościowe z opieki społecznej spieniężyli na rynku 
i  zaopatrzyli się w bardziej przydatny asortyment. Kaszanka od kuzyna 
Tadka ze wsi już czeka na tę okazję zapakowana w zatłuszczony papier 
w wysłużonym plecaku Stefana. Niemal czuje jej smak na języku. Wyrzu-
ca niedopałek do kosza i podąża w stronę znajomej kamienicy. 

***
Małgosia patrzy na mamę klejącą pierogi z  grzybami. Pochylone 

plecy, włosy związane gumką w koński ogon, troszkę tylko przyprószone 
siwizną. Radio wygrywa radośnie „Przybieżeli do Betlejem…”. Nagle ko-
mórka wibruje w kieszeni jeansów. Dziewczyna wyjmuje telefon i czyta: 
„Margot, Margot, Marjorie, gdzie ty jesteś – właśnie Ty?”. Uśmiecha się 
pod nosem i  odpisuje. „Mistrz i  Małgorzata” – tajny kod jej i  Łukasza. 
Bułhakow by się uśmiał… Szybko wstaje z krzesła i całując mamę w prze-
locie w policzek ubrudzony mąką rzuca: „To ja wyjdę na chwileczkę!” i nie 
czekając na odpowiedź wsuwa ręce w rękawy płaszcza, zawiązuje w pięć 
sekund glany. I leci. Nie Małgosia, tylko Margot. 

***
Marjorie wchodzi do „Ciastka z  cukrem”. Owiewa ją ciepło i  za-

pach cynamonowych bułeczek,  które barista właśnie stawia na ladzie. 
W ulubionym kąciku, za starym pianinem nakrytym szydełkową serwetą 
dziewczyna dostrzega przyjaciółkę. Zamawiają tequilę z pomarańczą i cy-
namonem. A potem latte z bitą śmietaną i syropem migdałowym. Słod-
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kość rozlewa się na języku, miesza z palącą tequilą. 
– No to za te święta – mówi Lilka uśmiechając się promiennie.
– Za święta – Margot odwzajemnia uśmiech.
Eva Cassidy śpiewa „Fields of gold”,  pluszowo kołysze je obie. Pa-

trzą sobie w oczy czując przepływające między nimi ciepło.
– Mówię ci, jakiego niedawno spotkałam dziwaka! Śmierdział wódą 

na kilometr, kazał mi jeździć tylko trójką – Margot puszcza oko.
– Nie, no co ty powiesz – Lilka parska śmiechem – to ja powinnam 

go spotkać raczej! Może pomylił dziewczyny.
– Ewidentnie. 
Tramwajem numer trzy Lilka zwykła jeździć do swojego ukocha-

nego – Tomka.
Gadają jeszcze pół godziny o  swoich natchnieniach, o  przeczu-

ciach, snach i o klimacie świąt.
– No to do zobaczenia! – Lilka całuje Małgosię w policzek.
– Widzimy się w sylwestra! – Margot macha rękawiczką.
Niemal biegnie ośnieżoną Piotrkowską na spotkanie z Łukaszem.

***
Stefan człapie za jakąś parą. On, niewysoki lecz barczysty blondyn 

z gołą głową, z papierosem w kąciku ust i aparatem fotograficznym za-
wieszonym na szyi. Ona – nie do pomylenia – eteryczna ruda w druidzim 
kapturze, spod którego wyfruwają sprężynki. Stefan rozpoznaje w  niej 
dziewczynę z przystanku.

– I  wiesz – mówi on, wskazując ręką na wystawę mijanego salo-
nu mody ślubnej – jak będziesz kiedyś wychodziła za mąż, to nie możesz 
mieć białej sukni tylko taką – czerwoną!

Ona parska śmiechem w odpowiedzi, bo jak to? Ruda marchewka! 
To by dopiero było!

– Istny pożar – mówi z poważną miną.
Śmieją się oboje, trzymając się za ręce w padającym śniegu.

***
Stefan skręca w bramę, uśmiecha się pod wąsem. Młodzi i zakocha-

ni, nie ma co! On sam pamięta jeszcze te szczenięce uniesienia. Wchodzi 
po schodach na piętro, mocno otupując buty. Wali ręką w drzwi:

– Otwieraj, Stefan, ty stary śmierdzielu!
– Już idę, idę, nie trzeba było się tak denerwować – odzywa się zza 

drzwi skrzypiący głos. Szczęka zamek i po chwili Stefan ląduje w mocnym 
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uścisku kolegi. 
– Widzi mnie się, że to dziś będzie prawdziwe świętowanie! – mówi 

wyciągając z plecaka wiśniówkę i kaszankę. W tle telewizor gra już disco 
polo. Pokój wypełnia światło choinki, prawdziwa iluminacja z  czerwono 
– niebieskiego plastiku.

***
– Jaśnie pani, powóz zajechał! – mówi Łukasz, kłaniając się przed 

Margot w pas i podając jej końce palców pomaga jej wsiąść do tramwaju. 
Ona uśmiecha się do niego przez szybę, a on robi jej zdjęcie.

***
Małgosia wchodzi do domu, otrzepuje rękawy. Pachnie zimnem 

i  śniegiem, ma różowe policzki. Słyszy jak w  salonie prababcia Halina 
opowiada jak było w więzieniu dla kobiet, do którego trafiła krótko po 
tym, jak pradziadka wywieźli na roboty.

– Pędziłam bimber, żeby utrzymać czworo moich dzieci! I dlatego, 
że wódka była ze zboża  zabrali mnie do więzienia. Dziećmi zajęła się moja 
siostra. Jak ja tam głodowałam! Czasem dostawałyśmy kawałek czarnego 
chleba i pół kubka kawy…

A zupa… Jaka to była zupa – woda z pływającym kawałkiem ziem-
niaka. Raz jedna z kobiet potknęła się i ten ziemniak upadł na podłogę… 
bała się po niego pójść ze względu na strażniczkę, więc tylko siedziała pod 
ścianą z miską polewki na kolanach i bezgłośnie płakała.

– Oj babciu, babciu, przestań już, to takie straszne! – mówi Małgo-
sia i całuje babcię w zwiędłe jabłuszko policzka.

– Dobrze, że już jesteś, chodź, nakrywamy szybko do Wigilii! Tata 
już się kąpie – rzeczywiście, z  łazienki dochodzi charakterystyczne bul-
gotanie i podśpiewywanie pod prysznicem. – mama, jak zawsze ma dla 
Margot coś do roboty. 

– Już za chwilę, tylko najpierw skoczę się przebrać.
Marjorie z  ulgą zamyka drzwi swojego pokoju. Przymyka oczy, 

wspominając jak Łukasz na nią patrzył, jak się czuła, kiedy trzymał ją za 
rękę i jak smakowała cynamonowa guma do żucia, którą ją poczęstował. 

Potem oczy otwiera, przebiera się rzucając zmięte ciuchy na ciem-
noczerwony koc w słońca i księżyce, okrywający jej kanapę. Dopina z tyłu 
wąską granatową spódnicę, włosy szybko spina w kok, usta pociąga bez-
barwnym błyszczykiem. Kiedy zmywa resztki czerwonego lakieru z pa-
znokci (zapach acetonu drażni nos), do drzwi puka mama. 
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Maja Marta Świątek

Łodzianka z pochodzenia, z  wykształcenia filo-
log polski, z  zamiłowania wielbicielka literatury, teatru 
i   filmu. Laureatka tegorocznego konkursu na opo-
wiadanie, zorganizowanego przez wydawnictwo Znak 
i Magdalenę Kordel. Prywatnie żona Piotra, mama Te-
osia i Agatki, lubi kawę z cynamonem, psy i pisanie.

– Co ty się tak guzdrzesz? Dziewczyno, potrzebujesz specjalnego 
zaproszenia?

– Już idę! – odkrzykuje Margot. I rzeczywiście idzie, w biel obru-
sa, w zapach świerku i makowca, w kolędy grane przez radio, w tę całą 
otoczkę, której tak nie cierpi, głównie za to, że łzy, zupełnie nieproszone 
– podchodzą jej do gardła.



http://www.siepomaga.pl/juliapotocka
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