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Cecylia nie przewidziała, że „gorzej już chyba nie będzie”,
wyszeptane w nieodpowiednim momencie, zostanie odebrane
przez los jako wyzwanie. Gdyby ta nieopatrzna myśl nie
wymknęła się zdradziecko, być może uniknęłaby tej ostatniej
w paradzie katastrof, jakie towarzyszyły jej od poranka.
Myśl się jednak wydarła i już pierwszy krok, jaki postawiła
po jej objawieniu, napotkał przeszkodę w postaci stojaka na
płaszcze. Zahaczywszy czubkiem buta o wygiętą drewnianą nogę
sprzętu, Cecylia straciła równowagę. Przez kilka pełnych napięcia
sekund wachlowała nerwowo powietrze ramionami w poszukiwaniu oparcia. W ciemności wyciągnięta ręka natrafiła na kredens,
a za ręką podążyły jej twarz i tors. Cecylia odzyskała balans,
kredens go utracił. Rozpędziwszy się złowieszczo, runął, zmiatając
ze swej drogi stolik i krzesła, oraz pociągając na nowo niestabilną
dziewczynę za sobą.
Gwałtowny łoskot towarzyszący zmianie szafy z pozycji
wertykalnej w horyzontalną oraz brzęk tłuczonego szła w gablotce
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rozniósł się echem po całym zapleczu księgarnio-kawiarni
„PoDokładkę” i przestraszył jedyne dwa stworzenia, które oprócz
właścicielki przebywały w przybytku o tak późnej porze. Szylkretowa Freya miauknęła żałośnie i wyskoczyła przez uchylone okno,
bury Byron prychnął, łomocząc łapami po stopniach schodów
wybiegł na poddasze i zniknął pośród regałów.
Cecylia pozostała sama z powaloną szafą, potłuczonym
szkłem i poczuciem, że w jakiś niewytłumaczalny sposób podpadła
dzisiaj wszechświatowi.
Zaczęło się już o czwartej nad ranem, kiedy usłyszała ciche
skomlenie Figara. Od sześciu miesięcy staruszek podlegał leczeniu
raka kości. Chociaż zarówno Cecylia, jak jej matka zdawały sobie
sprawę, że powinny podjąć kroki zmierzające do całkowitego
ulżenia jego cierpieniom, samolubnie upierały się, że pies jeszcze
z tego wyjdzie.
Skoro świt zawinęła psa w ciepły koc i z wielką
delikatnością ułożyła go w wymoszczonym starym śpiworem
koszu przymocowanym do kierownicy roweru. Spakowała
upaćkanego psią śliną ulubionego pluszowego królika Figara
i z ciężkim sercem zabrała przyjaciela w tę ostatnią drogę do
schroniska, gdzie na oddziale weterynaryjnym pracował dobry
przyjaciel jej i ojca, doktor Zbyszek. Do pokonania miała dwa
kilometry, dzielące dom w Przylesiskach od położonej na granicy
z sąsiednią wioską „Miziajki”. Figaro panicznie bał się samochodów. Przypomniało jej się, jak trzynaście lat temu jechała z ojcem
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na wycieczkę do zamku. To był taki rodzinny rytuał. W każdą
niedzielę, czy latem, czy zimą, tato zabierał małą Cylcię z domu na
wyprawę do muzeum, na grzyby, na spacer po mieście, na lody,
lodowisko. Czasem obierał za cel interesujący kościół, kamienicę,
schron, zamek albo klasztor. Spędzali razem całe popołudnie.
Opowiadał jej o historii, czytał wyjątki z przewodników i powieści.
Czasem po prostu szli do kawiarni, zamawiali po kremówce
i rozmawiali we wszystkich językach, jakich tata-profesor nauczył
swoją córkę. Był to jedyny dzień, tygodnia, w którym
językoznawca

podnosił

głowę

znad

słowników,

rozpraw

i tłumaczeń. Tym sposobem mama Cecylii zyskiwała chwilę dla
siebie. Zapraszała sąsiadkę na kawę, rozwiązywała masowo jolki
lub uczyła się nowej techniki robótek ręcznych z prenumerowanych czasopism.
Tego dnia nie postawili stopy na zamku, który był celem
wyprawy. Z samochodu jadącego przed nimi ktoś wyrzucił białą
reklamówkę. Ojciec zjechał na pobocze, myśląc, że to śmieci.
W zawiązanej torbie znaleźli rudą kulkę nieszczęścia. Zawrócili
natychmiast i dopóty bębnili w drzwi przychodni weterynaryjnej
przytuliska, dopóki doktor Zbyszek nie ocknął się z poobiedniej
sjesty.
Figaro miał dwa złamane żebra i zwichniętą przednią łapkę.
Kiedy stanęli w drzwiach mieszkania, „tak się za wami stęskniłam”
zamarło na ustach mamy. Nie zadała żadnego pytania, tylko
szybko przepuściła ich w drzwiach.
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Figaro był pierwszą i najstarszą znajdą. Choć już od lat
reumatyzm dawał mu się we znaki i miał trudności nawet z zeskoczeniem z progu werandy, nie tracił pogody ducha.
Teraz patrzył wiernym psim wzrokiem na ostrożnie
pedałującą Cecylię, jakby jej chciał powiedzieć, że już czas, i że tak
właśnie trzeba.
Nie ma już ojca, nie będzie też Figara – myślała, wychodząc
godzinę później z kliniki. Ten sam doktor Zbyszek, który zagipsował łapkę dwumiesięcznego szczeniaka, a dziś ulżył cierpieniom
staruszka, żegnał ją wzrokiem, kiedy wlokła się noga za nogą od
drzwi ku ogrodzeniu, do którego przypięła swój rower. Z tym, że
roweru już nie było.
Okazało się, że w czasie, kiedy ona żegnała swojego
przyjaciela, ktoś pokusił się o pożyczenie jej środka lokomocji. Tu,
na zupełnym pustkowiu, gdzie nie przechadza się żywa dusza,
a najbliższe zabudowania oddalone są o ponad pół kilometra.
Nie miała gotówki na taksówkę, więc ruszyła pieszo do
centrum wsi, żeby złapać autobus. Przez opóźnienie musiała
odwołać umówione rozmowy kwalifikacyjne na zastępstwo za
kawiarkę Gosię, która już wkrótce miała odejść na urlop macierzyński. Kiedy wreszcie dotarła do lokalu, dowiedziała się, że próby
uruchomienia ogrzewania po letniej przerwie nie przynosiły
żądanych rezultatów. Wezwała więc fachowca, a potem drugiego,
gdy okazało się, że pierwszego przerosło nie tylko zadanie, ale
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i zachowanie trzeźwości w pracy. Po południu odkryła w stosie
poczty dostarczonej rankiem przez listonosza pismo z wezwaniem
do ZUS-u, co samo w sobie przyczyniło się do wzrostu poziomu
adrenaliny.

Odebrała

e-mail

od

pisarza

umówionego

na

podpisywanie książki w najbliższy weekend, w którym szczerze
przepraszał, że jednak nie będzie mógł przyjechać, bo zatrzymuje
go „konferencja w Poznaniu – rozumie pani, to drugi koniec Polski
– chociaż przez wzgląd na wielce szanownego ojca pani – bardzo
chciałem”.
Wreszcie musiała pilnie wyjść, by odebrać dostawę
świeżych babeczek od pani Agaty, której najmłodszy syn
zachorował na świnkę. W międzyczasie Gosia zwolniła się na
popołudnie, bo wypadł jej termin USG, więc Cecylia musiała
zastąpić ją aż do zamknięcia lokalu. Przynajmniej mogła tylko
siebie obwiniać o stłuczenie ostatniej filiżanki z kompletu, który
sprezentowała jej mama, kiedy otwierała na nowo „PoDokładkę”
po remoncie.
Ruch co prawda w poniedziałki był niewielki, ale za to
przydarzyła się wytrwała akwizytorka firmy dystrybuującej
puzzle, którą Cecylia przez czterdzieści pięć minut starała się
przekonać, że księgarnia ma inny profil i puzzli, podobnie jak
artykułów szkolnych i zabawek, w asortymencie nie było i nie
będzie.
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- Jak to tak, bez zabawek, podręczników, kalendarzy? W pół
roku pani zwinie interes! – usłyszała wreszcie po konkluzji tych
beznadziejnych pertraktacji.
I już, już nieomal udało się przetrwać dzień bez załamania,
tylko ten nieszczęsny kredens, przeważony przez odkupioną
niedawno kolekcję książek podróżniczych, których wyniesienie do
składu od dawna Cecylia sobie obiecywała. Przeznaczyła je
z marszu na leżakowanie – właściwie cały zakup dokonany był
z litości nad emerytowanym nauczycielem geografii, który
zmuszony był sprzedać swój zbiór, bo nie wystarczało mu na leki.
Gdyby potrafiła w tej chwili myśleć rozsądnie, obiecałaby sobie,
że już nigdy nie będzie tłumaczyła się brakiem czasu. W tej chwili
potrafiła jedynie zaplanować to, że noc spędzi na zapleczu swojego
lokalu, płacząc nad swoim życiem przy powalonej szafie.
*
Byron otrząsnął się i wyprężył łapki.
Nasłuchiwał.
Szatański łomot, który przed chwilą przerwał błogi sen, nie
powtarzał się.
Wyjrzał ze swojej kryjówki w rozkosznym pudle po
książkach i stanął u szczytu schodów. Strzepnął uszami i wlepił
zielone oczy w mrok. No nie, znów tu coś ktoś przestawia.
10

Byron tęsknił za czasami, kiedy jego dom był tylko zwykłą
księgarnią. Mógł wtedy wchodzić, gdzie mu się podobało. Całymi
dniami spał na regałach z książkami albo na szerokiej dębowej
ladzie, na której popołudniami rozlewała się ciepluchna plama
słońca. Tęsknił też za profesorem. Ponieważ nie miał on głowy do
interesów, jego specjalistyczną księgarnię językową odwiedzało
niewielu klientów. A to równało się spokojowi. Kiedy w księgarni
świeciło pustkami, profesor rozkładał na ladzie opasłe tomy,
słowniki, manuskrypty, czasem stosy luźnych kartek, na których
przepisywał w równych rządkach teksty. Będąc jeszcze młodym
kociakiem, Byron uwielbiał skradać się niepostrzeżenie i atakować
papier. Profesor nigdy się nie gniewał. O nie, śmiał się nawet,
mierzwił sierść na jego łebku, zwijał papier w kłębek i pozwalał
mu go gonić. Kiedy Byron zostawił za sobą szaleństwa młodości
i stał się statecznym księgarnianym kotem, profesor pozwalał mu
spać na otwartym woluminie – po prostu sięgał w tym czasie po
kolejny. Profesor – to było odpowiednie towarzystwo dla kota
takiego, jak Byron.
Kiedy pewnego dnia odszedł, by już nigdy nie powrócić,
wszystko zaczęło się zmieniać. Najpierw pojawiły się nowe regały,
które pięły się pod wysokie stropy sklepu, przytłaczająco
obrzmiałe cuchnącymi klejem i nowym papierem książkami
w lśniących oprawach. Byron wolałby pozostać przy smakowicie
zakurzonych, oprawionych w materiał starociach.
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Potem przyszła ekipa budowlana. Oznaczało to banicję
Byrona na kilka tygodni. Na szczęście znalazł przytulny i ciepły
nocleg na poddaszu sąsiedniego domu.
Stukanie, wiercenie i skrobanie wreszcie ucichło, ale to nie
był koniec zmian. Rozpoczęło się malowanie, dostawy, wizyty
woniejących piżmowymi perfumami mężczyzn w garniturach, na
których samo wspomnienie Byron marszczył nos. Kiedy wreszcie
sprawy wydawały się uspokojone, Byron zdecydował o powrocie
do księgarni. Nie było jej jednak! Początkowo myślał, że młoda
pani będzie tu mieszkać. Z dawnego wyposażenia pozostały tylko
dwa stare kredensy zapełnione książkami. Pojawiły się skrzynie,
stoliki, murowany kominek z szarej cegły, w którym trzaskał
prawdziwy ogień, szafy, malowane na błękitno krzesła, obrazy,
dziergane serwetki, ciężkie lampy, wazony z kwiatami. Wkrótce
okazało się, że, jak poprzednio, lokal odwiedzali przypadkowi
ludzie. Tym razem przychodzili nie po książki, ale po to, żeby napić
się silnie woniejącego specyfiku i zjeść ciasto.
Ciasta! Tak musiało wyglądać kocie niebo... W ciężkiej
chłodni pojawiły się przepysznie wyglądające słodkości. Szybko
jednak młoda pani dała mu do zrozumienia, że kot nie miał już
wstępu do kawiarni.
Odkrył wtedy, co stało się z wszystkimi książkami.
Wywędrowały na pierwsze piętro. Do księgarni wiodły do teraz
nowe dębowe schody i wielkie szklane drzwi u ich szczytu. Tam
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Byron poczuł się jak u siebie i odzyskał nieco upragnionego
spokoju.
Mniej więcej w tym czasie, gdy nastąpiły lokalowe
rewolucje, pojawiła się Freya. Była strachliwą kotką, więc sama
unikała kontaktu z klientami, których teraz pojawiało się znacznie
więcej. Najczęściej spędzała czas śpiąc na pudłach w składzie
książek lub wygrzewając się przy ścianie, za którą skrywał się
komin. Byron nawet polubił nową koleżankę. Była jego
sprzymierzeńcem w wojnie ze zmianami.
Bo nie był to koniec zmian. Zakurzone, wyłożone płytami
jumbo podwórko, które prowadziło do wnętrza lokalu wkrótce
zostało doszczętnie rozkopane. Na nowo wyłożono jego część
granitową kostką, ale w dwóch przeciwległych rogach pojawiły się
rabatki kwiatów, wielka drewniana huśtawka, ciężka ława i pięć
żeliwnych stolików, a przy każdym cztery krzesła. Stąd nikt go nie
wyganiał. Przeciwnie, czasem udawało mu się spędzić tam miłe
popołudnie i nakłonić jakąś roześmianą młodą panią do użyczenia
mu swoich kolan na drzemkę lub wydrapania grzbietu. Nie mógł
się tam jednak dostać przez kawiarnię, więc ryzykował uciążliwą
wędrówkę przez skład na piętrze, skąd musiał znów zejść w dół na
zaplecze, wydostać się przez drzwiczki z klapką, okrążyć dom lub
wskoczyć na otaczający ogródek mur, a stamtąd na ziemię. A nie
był już takim młodym kotem – odkąd profesor wyjął go
z płóciennego worka, w którym ktoś zanurzył Byrona, trzech jego
braci i jedną siostrę w potoku, minęło osiem lat.
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Wszystkie te zmiany, których Byron był świadkiem, miały
swoje dobre strony. Młoda pani nigdy nie zapomniała nakarmić
ani jego, ani Freyi. Rano dostawali oboje puszkę mokrej karmy,
a ponieważ Freya jadała mało, czasem udawało mu się zgarnąć
większość jej porcji. Wieczorem Cecylia sypała im hojną garść
suchej karmy. Zjadał równie często okruszki ciast, wybłagane
u klientów kawiarni w ogródku. Profesorowi szczegóły takie jak
jedzenie często umykały i wówczas Byron musiał radzić sobie sam.
Chociaż nie mógł już przebywać na parterze lokalu, młoda pani
codziennie znajdowała chwilę, by wygłaskać smukłą, delikatną
ręką wypadającą sierść z grzbietu Byrona. Co prawda nosiła na
ubraniach zapach psów i innych kotów, ale też lekki i świeży
zapach liści, drzew i wiatru, w który Byron lubił się wtulać, jak
każdy wyrafinowany kot, śniący o wiejskiej swobodzie, lecz
cieszący się miejskim komfortem.
Doceniał starania Cecylii o zachowanie należytego standardu kociego życia, dlatego też zdecydował się interweniować,
gdy dostrzegł ją płaczącą na przewróconej szafie. Bezszelestnie
zszedł schodami i otarł się o obleczone gładkimi rajstopami łydki.
Szloch ustał i Byronowa pani podniosła łokcie z kolan,
robiąc miejsce dla swojego pocieszyciela. Wiedziała, że nie
powinna sama go podnosić i za samo to należało ją tolerować.
Wskoczył więc i usiadł na jej kolanach. Zawinął pod siebie
ogon i ot tak, dla zasady, wbił paznokcie w miękką wełnianą
spódnicę. Patrzył na nią przez chwilę, mrużąc oczy. Cudowne,
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doprawdy, były jego zdolności. Sama kocia obecność wystarczyła,
żeby łzy na policzkach pani obeschły. Przynajmniej teraz był
pewien, że nie zapomni mu podać kolacji.
*
Cecylia głaskała kota w zamyśleniu. Było jej wstyd za
wybuch bezsilnego płaczu, ale nie była jeszcze gotowa, żeby wstać
i zmierzyć się... z szafą i z życiem. Wstać jednak musiała, bo jakaś
ciężka ręka załomotała w drzwi na zapleczu.
Grzecznie przebłagała Byrona, żeby zszedł z jej kolan
i pobiegła otworzyć. Zanim dotarła do drzwi, usłyszała szorstki
głos z dobiegający z zewnątrz.
- Proszę pani, tu policja. Proszę otworzyć. Dostaliśmy
wezwanie, że tu przemoc domowa ma miejsce.
Ki czort – pomyślała, zaskoczona.
Otarła spuchniętą twarz rękawem bluzki, wygładziła
spódnicę i otworzyła drzwi na oścież.
- Dzień dobry – powiedział funkcjonariusz z wahaniem.
Miał geometrycznie kwadratową szczękę, przyprószone na
skroniach siwizną krótko obcięte włosy i zaschniętą strupek krwi
na lewym policzku po porannym pospiesznym goleniu. Za nim stał
starszy kolega, prezentujący obraz typowego dzielnicowego,
z wszystkimi szczegółami typu wąsy, łysinka i piwny brzuszek.
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- Dobry wieczór, panowie – odpowiedziała możliwie
spokojnym tonem – Ja nie wiem właściwie, kto mógł panów
zawiadomić. Tu nic takiego się nie stało. Szafa się przewróciła.
Pierwszy policjant dyskretnie zajrzał do środka, a potem
znacząco skinął brodą w ogólnym kierunku spłakanego oblicza
właścicielki domu.
- Bardzo panią przepraszam, ale pani wyraźnie płakała.
Gdzie mąż?
- Nie ma.
- A kiedy będzie?
- To i ja bym chciała wiedzieć – próbowała zażartować.
- To mąż lubi tak zniknąć bez słowa wyjaśnienia?
- Tomaszek, uspokój się, pani tylko sobie pokpiwa. Nie ma
pani męża, prawda? – Drugi policjant przeforsował sobie brzuchem
drogę do wnętrza lokalu.
Cecyla skinęła głową, próbując gorączkowo przypomnieć
sobie, czy skądś się znają.
- Moja żona przychodzi z synem co sobotę rano na czytanie
bajek. Mówi, że pięknie pani czyta. I że najlepsze cynamonowe
latte w całym mieście – pochwalił i poklepał się po brzuchu, jakby
właśnie jedno wypił. – Ta pani to córka profesora Lisko – wyjaśnił
swojemu koledze.
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- A, to już rozumiem. – Młodszy policjant skinął głową
i jego profesjonalnie pomarszczone czoło wygładziło się w nieoficjalnie gładkie i wyrażające sympatię. – A to warto tak płakać
z powodu szafy? – zwrócił się do niej z pobłażaniem.
- Proszę pana, właśnie dzisiaj musiałam uśpić psa, którego
wspólnie z tatą odratowaliśmy. – Głos się jej nieco załamał, ale
zmusiła się do opanowania i wyprostowała dumnie.
Nie

będzie

jej

jakiś

pierwszy

lepszy

mundurowy

insynuował, że nie radzi sobie z życiem.
- Już dobrze, już. Gdzie ta szafa? Chodź no, Mietek.
We troje zdołali opróżnić nieco szafę i przywrócić ją do
pionu. Cecylia postanowiła jednak pozbyć się jej jak najszybciej
i na wszelki wypadek zarządziła, żeby jej niespodziewani pomocnicy ustawili gablotę frontem do ściany.
- No wie pan, jakbym wiedziała, że policja świadczy takie
usługi... – zażartowała, kiedy kolos stanął w swoim kącie. – To
może chociaż odwdzięczę się kawą albo herbatą?
- Tylko proszę mi tu nie wzywać policji bez uzasadnienia! –
Młodszy funkcjonariusz pogroził jej palcem. – I nie pan, tylko
Tomek, a to Mietek. A za kawę dziękujemy, bo my za kwadrans
kończymy służbę.
- Miło mi panów poznać. A propos wzywania policji, kto
mógł panów zawiadomić? Większość sąsiadów to sklepy, już
dawno zamknięte.
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- Starsza pani z tego mieszkania znad gabinetu stomatologicznego. Fejklowicz?
- Starsza pani? – zdziwiła się Cecylia – Od pięciu lat
prowadzę „PoDokładkę” i nie wiedziałam, że tam ktoś mieszka.
Nawet jedno okno wychodzi na mój ogródek.
- Ja z nią nie rozmawiałem, ale dyspozytorka mówiła, że
kobieta była raczej zmartwiona niż poirytowana. No, pora się
odmeldować.
- To chociaż proszę się zatrzymać na minutę, spakuję panom
po kremówce.
Odprowadziła policjantów do drzwi i wręczyła obu
tekturowe pudełko z ciastkiem.
- No, to dobranoc pani – ukłonił się pan Mietek i ruszył do
radiowozu, zaparkowanego przed bramą.
Pan Tomek zawahał się w drzwiach.
- To mówi pani, że nie ma męża?
*
Cecylia nie spała dobrze tej nocy. Sprawa wezwania policji
nie dawała jej spokoju. Jak to możliwe, że przez ostatnie pięć lat
nie spotkała starszej pani, której mieszkanie dzieli ścianę z jej
lokalem? Ani wcześniej, gdy jeszcze tato prowadził księgarnię?
Kimkolwiek była, zaimponowała Cecylii. Dowody na
znieczulicę i egoizm ludzi miała przed sobie codziennie – trzy psy...
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dwa psy i pięć kotów, odratowanych w różny sposób przez nią
samą lub ojca i matkę. Imperatyw niesienia pomocy tkwił w niej
głęboko, jednak zdawała sobie sprawę, że zawdzięcza tę cechę
subtelnemu kierownictwu ojca i matki. Niewielu ludzi miało
przywilej być wychowywanymi przez dystyngowanego profesora
i matkę społecznicę.
Postawa nieznajomej wzruszyła ją i aż rwała się do tego,
żeby w jakiś sposób jej podziękować.
Zamyślona, niepostrzeżenie wyszła z Wolandem aż na działy i musiała niemal truchtem wracać do domu, żeby zdążyć ze
wszystkim, co zaplanowała przed wyjściem do pracy.
Zwolniła dopiero widząc charakterystyczne niebieskie
ściany domu, odznaczające się wyraźnie na tle wczesnojesiennej
głębokiej zieleni poprzetykanej brązem, żółcią i purpurą.
Pokochała tę chatkę – to było jej nowe miejsce na ziemi. Po
śmierci ojca musiała sprzedać rodzinną willę i przenieść się za
miasto. Maleńki drewniany dom w Przylesiskach pomogła im
znaleźć ciocia Helena. Niepodważalnym argumentem za kupnem
tej rezydencji była jej cena.
Początkowo napotkały wiele trudności.
Od wypadku matka była przykuta do wózka. Poruszanie się
po nierównym podwórzu było niemożliwe. Błękitna farba obłaziła
z zewnętrznych desek, brakowało centralnego pieca, łazienka była
wyposażona tylko w wysoką wannę. Z biegiem czasu Cecylii udało
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się wprowadzić pewne udogodnienia. Większość z nich finansowała zresztą ciocia Helena – opłaciła zainstalowanie dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnej osoby prysznic oraz wyłożenie
części podwórka kostką brukową. Cecylia wystarała się także
o dotacje z MOPS-u na zakup samochodu przeznaczonego do
przewożenia osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzięki
tej pomocy finansowej mogła każdy grosz włożyć w przekształcenie i rozwój księgarni. Bo o tym, żeby zamknąć ukochane
„dziecko na boku” ojca – jak nazywała księgarnię matka – nie było
mowy.
Zastała Klarę przy porannej kawie, z nosem utkwionym
w ekranie laptopa.
- Córcia, patrz, to ty! – obwieściła radośnie zamiast
tradycyjnego „dzień dobry”.
Ostatnio wymieniła poranną krzyżówkę do kawy na
przeglądanie internetowych memów. Na obrazku widniało wielkie
łóżko, a w nim śpiąca dziewczyna otoczona psami i kotami.
Przeczytała podpis wiedząc, że prawdopodobnie będzie
tego żałować.
Paweł miał krzywe zęby, Józek wadę wymowy, a Szczepan nie
miał samochodu... Pięć lat później.
- Mamuś, skarbuniu, nie trzeba ci w czymś pomóc zanim
wyjdę? – odezwała się słodko, ignorując docinki matki.
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- Już nie bądź taka sztywna, dziecko. To przez to, żeś taka
poważna, tak cię wczoraj rozżaliło. Ty w ogóle, dziecinko, jesteś za
emocjonalna.
- Nie jestem – zaprzeczyła, czując jak na wspomnienie
ostatniego dnia Figara na ziemskim padole, zbiera jej się na płacz.
- No jasne, że nie – matka przyznała łagodnie i ironicznie. –
Tylko, że tak. Ja wiem, że ojciec był dla ciebie autorytetem i zawsze
chciałaś być niewzruszona, jak on. Ale niestety, my kobiety, mamy
trudniejszą drogę do osiągnięcia zen. To przez te wszystkie
hormony, wiesz. Ty się w ogóle ciesz, dziecinko, że to na podłogę
zwaliłaś tę szafę, a nie na siebie albo, nie daj Bóg, na którąś
z dziewczyn.
Cecylia próbowała cieszyć się tym, że matka nie traciła
swego stoickiego opanowania, jednak osiągnęła jedynie stan
tolerancji tej filozofii.
- No dobrze, psy nakarmione, koty też, Woland był na
długim spacerze, a Ugrysia wypuściłam na podwórko. Ja będę się
zbierać, bo pewnie znów muszę od Agaty przywieźć dzisiaj ciasta.
Pocałowała matkę w policzek i ruszyła do drzwi tak szybko,
że ta zdołała ją tylko zatrzymać w progu.
- Poczekajże, kobieto biznesu. A jak ty właściwie wczoraj
wróciłaś to domu?
- Podwiózł mnie znajomy policjant.
Klarze aż zaświeciły się oczy.
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- To może zaproś pana na popołudnie na ciasto, to się
odwdzięczysz. Tyle napiekłam.
- Napiekłaś? A co?
- Jak to, co, tarty śliwkowe z kruszonką. Takie ładne śliwki
Artur przyniósł, takie dojrzałe... – westchnęła z nadmiaru
dobrobytu.
- A mogę jedno zwędzić?
- Kawiarnię masz, i jeszcze ci tam ciastek mało? – zdumiała
się Klara.
- Wiesz, że swojskie, to co innego. Chciałam podziękować
tamtej pani, która wezwała policję.
- A bierz, przecież jak sama zjem, to się w fotel nie wcisnę.
Czasem Cecylia ciągle nie dowierzała, że pogoda ducha
matki to permanentny stan. Przez półtora roku od wypadku,
w którym straciła męża, a sama doznała uszkodzenia rdzenia
kręgowego, Klara przechodziła ciężką depresję. Miewała dni, kiedy
nie wstawała wcale z łóżka, nie przyjmowała posiłków.
Odmawiała rehabilitacji i ćwiczenia bezwładnych nóg, które
bezwzględnie jej zalecano. Nie czytała, nie szyła, nie rozwiązywała
krzyżówek. Nie przyjmowała gości. Cecylia musiała siłą ją karmić,
poić, myć. Sama zajmowała się gotowaniem i sprzątaniem.
Pewnego dnia matka po prostu wstała, zawołała Cecylię
i zażądała, żeby córka obcięła jej włosy.
- No, ładnie, Cylciu – powiedziała, podziwiając efekt starań
Cecylii w lustrze, które córka własnoręcznie zawiesiła na wysokości
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dostosowanej do wózka. – Byłoby dość tego smutku, córcia, nie?
Tylko wstyd przynoszę pamięci ojca.
Od tego dnia matka przekuła smutek w celebrowanie
pamięci o zmarłym mężu. Zaczęła znowu wyszywać i sprzedawać
swoje

prace

na

portalu

aukcyjnym.

Odnowiła

kontakty

z wydawcami i znów otrzymywała zlecenia translatorskie. Piekła,
gotowała, sprzątała. Zajmowała się domem i psami. Wszystko to
pomimo sparaliżowanych nóg. Pozwoliła co tydzień w niedzielę
zabierać się samochodem na wycieczkę, do kina, teatru, galerii,
a czasem po prostu posiedzieć w „PoDokładce” przy kawie
i serniku – zupełnie jak kiedyś mała Cecylia z ojcem.
Minęło trzy i pół roku, odkąd dobry stan matki trwał,
a Cecylii wciąż wydawało się, że krucha równowaga pęknie
i powrócą dawne ciężkie dni.
Nie dzisiaj, pomyślała. Dzisiaj matka jest radosna. I właśnie
na tym postanowiła się oprzeć.
Wyjęła ze spiżarni okrągłą foremkę z wypieczonym na
złoto ciastem i zawinęła wypiek w czystą ścierkę.
- Będę po ósmej – oznajmiła z progu.
- Co tak późno? – zawołała za nią matka.
- Wtorek, mamuś.
- A, pewnie, że wtorek. To pa, maleństwo.
- Pa, mamieństwo.
Dzisiaj będzie lepszy dzień, pomyślała, odpalając silnik
samochodu. Nie mogła przecież przynieść wstydu pamięci Figara.
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*
Nie udało jej się wyrwać z księgarni aż do szesnastej.
Zatrudniła jednak studenta na miejsce Gosi i zdołała umówić
lokalnego poetę na spotkanie literackie w zastępstwie za odwołane
podpisywanie książki. Przygotowała teksty na środowy lektorat,
w tym tygodniu poświęcony Stanisławowi Lemowi. Akurat
przypadała rocznica urodzin pisarza. Odkładała właśnie na bok
„Opowieści o pilocie Pirxie” z myślą by wybrać się z wizytą do
tajemniczej sąsiadki, kiedy usłyszała donośne wysokie tony ciotki
Heleny.
Ciotka Helena była siostrą ojca i emerytowaną profesorką
historii kultury. Mieszkała samotnie w kawalerce w Rzeszowie
i mimo zaawansowanego wieku wciąż prowadziła samochód,
czytała bez okularów i co roku wyjeżdżała na wakacje do Grecji.
- Sisi, dziecko, chodź no tu!
Utapirowana

siwa

głowa

upstrzona

fioletowymi

pasemkami wsunęła się przez szparę w drzwiach do biura.
- Jadę do twojej mamy, ale pomyślałam, że wstąpię na
kawę. A przy okazji zapytam, czy masz może dla mnie to, co
zamówiłam?
- Gdyby nie książki, to byś, droga ciotko, w ogóle do mnie
nie zajrzała – Cecylia zganiła profesorkę. – Wszystko przyszło
w zeszłym tygodniu, powiem Sandrze z księgarni, żeby spakowała
ci paczkę do samochodu. A my na cynamonowe latte, tak?
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Zamówiła kawę dla cioci i wodę z cytryną dla siebie –
osobiście nigdy nie widziała nic pociągającego w kawie. Napitek
ten wręcz przyprawiał ją o ból głowy i powodował rozdrażnienie.
- Cudownie tu, dziecko, masz. – Ciocia wybrała stolik
najbliżej kominka, z widokiem na resztę sali.
Cecylia usiadła obok i czekała. Ciocia Helena była młodsza
od ojca o pięć lat, a sam ojciec miał już lat czterdzieści sześć, kiedy
poślubił własną studentkę, Klarę. Pomimo swoich sześćdziesięciu
siedmiu lat ciocia wciąż brała udział w naukowych projektach,
pisała artykuły, udzielała się w konferencjach i korzystała
z uroków życia i przyjaźni zawiązanych w „starych dobrych
czasach” uniwersyteckich. Lubiła, z wzajemnością zresztą, młodzież.
Kiedy Cecylia wpadała do niej z odwiedzinami, zazwyczaj
zastawała stłoczonych w małym mieszkanku w bloku z wielkiej
płyty studentów, z zapałem właściwym młodzieży omawiających
jakąś książkę lub wydarzenie kulturalne.
Teraz błądziła wzrokiem od kąta do kąta, podziwiając
owoce zeszłotygodniowego dekorowania. Zazwyczaj w czwartek
wieczorem – jedyny dzień wolny od popołudniowych zajęć –
Cecylia odświeżała sezonowe dekoracje w kawiarnianej części
lokalu.
- I ta jarzębina w misce, i kasztany na gzymsie. I wrzosy
w ogródku. I to wiadro przed wejściem przewrócone, to ze
świecami w środku? No kto by o czym takim pomyślał. To wymaga
wielkiej sztuki, żeby z pozornego nieporządku wykrzesać subtelne
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piękno. Cudowna atmosfera. Mój brat, świeć panie nad jego duszą,
żył ponad drobiazgami, i chociaż drugi taki stopą nie dotknie tej
ziemi, to jednak księgarnia była za jego panowania, no, co tu gadać,
norą po prostu. To wielki talent, tak umieć zauważyć piękno tam,
gdzie nie jest ono oczywiste.
- Tak, ciociu, talent, i potęga Internetu. Wiesz, ile z mamą
spędzamy czasu przeglądając zdjęcia i fora?
- A propos talentu, miałabym prośbę o przysługę...
przysłużkę. Przysługunię taką.
Tak, ciocia była bardzo aktywna... I rzadko kiedy
bezinteresowna.
- Znajomy przygotowuje pracę – zaczęła, gdy Cecylia
odpowiedziała jedynie wyczekującym

spojrzeniem.

– Taka

niewielka pozycja poświęcona nawiązaniom do folkloru w popkulturze. Natrafił na zespół rockowy, ponoć bardzo sławny. – Tu
wzruszyła ramionami, nieodmiennie deprecjonując wszystko
w muzyce, co nie było utworem jednego z klasyków romantyzmu.
– Nagrali właśnie album, w którym część tych utworów, ballad,
w warstwie lirycznej naśladuje tradycyjne islandzkie pieśni
miłosne.
Wszystko stało się dla Cecylii jasne.
- Ciociu, ja od śmierci taty nie przetłumaczyłam ani zdania.
- Najwyższy czas, żebyś znów zaczęła coś robić.
Dla cioci Heli prowadzenie biznesu nie równało się
„robieniu czegoś”. Od zawsze na tym punkcie spierali się z ojcem,
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który po zaledwie dwóch latach profesury porzucił karierę
uniwersytecką, żeby oddać się tłumaczeniom i prowadzeniu
księgarni. Był z powołania naukowcem i zmieniająca się kultura
studiów i stopniowe obniżanie wymagań nie przypadły mu do
gustu.

W

jego

prostolinijnym,

moralnym

światopoglądzie

polityczne gierki rozgrywane między członkami katedry nie miały
racji bytu. Wycofał się więc i skupił na poznawaniu nowych
języków – w sumie zgromadził ich dwadzieścia trzy. Cecylię uczył,
odkąd skończyła roczek. W wieku siedmiu lat potrafiła rozmawiać
w sześciu językach i gdyby urodziła się w późniejszych czasach,
z pewnością trafiłaby do jakiegoś obrzydliwego telewizyjnego
show talentów. Na szczęście profesor wiedział, jak wpoić córce
oprócz

islandzkiego,

galickiego,

katalońskiego,

tureckiego,

japońskiego i hindi (bo francuski czy angielski były przecież zbyt
oklepane) skromność i niechęć do przeliczania pasji na pieniądze.
Naturalnie, Cecylia początkowo chciała pójść w ślady
rodziców. Po roku studiów lingwistyki stosowanej poczuła, że traci
czas na coś, czego równie dobrze może nauczyć się sama. Wolała
także, żeby języki pozostały jej pasją, nie pracą. Zdecydowała
złożyć podanie na Akademię Muzyczną. Dzień, w którym dostała
list o przyjęciu na wydział wokalny, był najnieszczęśliwszym w jej
życiu. A to dlatego, że musiała powiedzieć ojcu, że porzuca jego
dziedzinę – na rzecz śpiewu.
Nigdy w życiu tak się nie bała. A on tylko poklepał ją po
ręce i powiedział:
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- É tutto bene. Se vuoi cantere, canti. É la tua vita, e io ti
sopporteró. Te lo prometto, bambina1.
Czytał właśnie Dantego.
Nie zdołał spełnić swojej obietnicy. Zmarł, kiedy kończyła
pierwszy rok studiów na wydziale wokalistyki. Początkowo wzięła
urlop dziekański, ale opieka nad matką i ich potrzeby finansowe
nie pozwoliły jej ponownie podjąć nauki, do tego w tak
niepraktycznej dziedzinie.
Z dwóch wizji siebie, jakie miała, życie nie pozwoliło jej
zrealizować żadnej. Prowadzenie księgarni nie było jej wielkim
marzeniem, ale nie rozpaczała. Dostosowała swoje plany do
sytuacji. Nie wszyscy ludzie na świecie muszą zrobić karierę.
Nie znaczyło to, że jej praca i życie były bezwartościowe.
- Ciociu, nie mam wprawy. Nie wiem, czy zdołałabym
sklecić dwa poprawne zdania po islandzku, wiesz dobrze, że
nieużywany język z biegiem czasu się wymyka – podjęła łagodną
perswazję.
- Toż tu nie chodzi o misję dyplomatyczną na Islandię, tylko
o tłumaczenie na polski. Polski ci się chyba nie wymknął? – zakpiła
łagodnie ciotka. - Mój świętej pamięci brat chyba spadłby
z krzesła, gdyby to słyszał. Nie po to się biedził, żeby przekazać ci
wszystkie te języki... I żebyś tak bez niczego się poddała? Poza tym,

1É tutto bene. Se vuoi cantere, canti. É la tua vita, e io ti sopporteró. Te lo
prometto, bambina. (wł.) – Wszystko w porządku. Jeśli chcesz śpiewać, śpiewaj.
To twoje życie, a ja cię będę wspierał. Obiecuję, dziecino.
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starej ciotce nie pomożesz? Gdzie ja w Polsce znajdę innego
tłumacza islandzkiego?
- No dobrze, mogę rzucić okiem. Co to za zespół?
- Nazywają się Famous Rebel.
Zarówno nazwa, jak twórczość obiły się Cecylii o uszy.
W kolekcji winylowych płyt, które były jedynym źródłem muzyki
w „PoDokładce”, miała nawet jeden ich album. Przywiózł jej go
kolega ze studiów, który odwiedził ją kilka razy po śmierci ojca.
Frontman Famous Rebel podobno pochodził z jej stron. Ciotka
potwierdziła ten zapamiętany szczegół.
- Wokalista zespołu jest z pochodzenia Polakiem, ma
w Polsce rodzinę. Ten mój kolega doktor, który jest głównym
redaktorem książki, liczy na uzyskanie wywiadu, ale potrzebuje
przede wszystkim tłumaczenia tekstów.
- Ale takie rzeczy można znaleźć w Internecie – zauważyła
Cecylia. – Na pewno znalazłoby się chociaż tłumaczenie na
angielski.
- Oczywiście, ale wolelibyśmy tłumaczenie bezpośrednie –
odparła Helena Lisko jakby niedowierzając, że jej siostrzenica śmie
proponować pośrednie środki.
- „Byśmy”? – podchwyciła tymczasem Cecylia.
- No dobrze, maczam w tej pracy swoje palce. To co, proszę?
Sięgnęła do swojej przepastnej torebki i spomiędzy jakichś
pradawnych tomów – a tylko ciotka Hela mogła taszczyć
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w damskiej torebce książki – wyjęła starannie złożone wydrukowane kartki.
- Przyjadę za tydzień, tak? A jak nie, to trzaśnij mi mejlikiem. Lecę. – Cmoknęła powietrze w kierunku swojej bratanicy
i ruszyła do wyjścia. Mission accomplished2.
Trzaśnij mi mejlikiem – powtórzyła w myślach Cecylia
i poczuła się przez chwilę jak Artur z „Tanga” Sławomira Mrożka.
Starsza pani profesorka używała więcej współczesnej gwary niż
ona sama.
A co do starszych pań, przypomniała sobie o swojej misji.
Poszła do chłodziarki po starannie owinięte w białą ścierkę ciasto
i ruszyła przez podwórko do drzwi stylizowanej secesyjnej
kamienicy.
Ta starsza pani nie przedstawiała serdecznego, pogodnego,
aktywnego typu ciotki Heleny. O nie. Mieszkanie, którego
poszukiwała, sytuowało się na półpiętrze sąsiedniej kamienicy,
bezpośrednio

nad

znajdującym

w

suterenie

gabinetem

dentystycznym.
Maryla Fejklowiczowa
- głosił napis na mosiężnej tabliczce przyklejonej nieco
krzywo na drzwiach, które uchyliły się dopiero po trzecim

2

Mission accomplished (ang.) – misja zakończona powodzeniem.
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dzwonku. Ze szpary nad grubym łańcuchem łypnęło na Cecylię
czarne oko osadzone w gęstej siatce zmarszczek.
- Czego chce? – warknął zniecierpliwiony głos z wnętrza.
- Dzień dobry – przywitała się Cecylia uprzejmie. – Nazywam się Cecylia Lisko, jestem właścicielką kawiarni obok. To do
mnie wezwała pani wczoraj policję.
Drzwi zatrzasnęły się bez uprzedzenia, szczęknął zamek, po
czym znów uchyliły się, tylko odrobinę szerzej, na tyle, by Cecylia
dostrzegła drugie czarne oko do pary. Zobaczyła też, że
pomarszczona szczupła twarz, do której oczy należały, kilkadziesiąt
lat temu musiała zachwycać. Było coś uderzającego w jakby
wschodniosłowiańskich

rysach

twarzy,

wyrazistych

oczach

i dumnych ustach kobiety.
- To co właściwie się stało? – zapytała tymczasem sąsiadka
niezainteresowanym tonem. – Ktoś ją zaatakował?
- Na szczęście nie – zapewniła Cecylia.
- A to co ja poradzę? – Kobieta wzruszyła ramionami, jakby
był to fakt nie do odżałowania.
Cecylia postanowiła się nie zrażać.
- Na szczęście tylko upadła nam szafa – wyjaśniła.
- To z powodu szafy tak płakała? - zapytała Fejklowiczowa
pobłażliwie.
- Nie, szafa była tylko przysłowiową kroplą, która
przepełniła czarę goryczy. Ja właśnie przyszłam pani podziękować.
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- To jak nic się nie stało, to po co dziękować? – Staruszka
uniosła brwi.
- Bo gdyby coś się stało, to być może uratowałaby pani
komuś życie. Nie każdy by zareagował. Przyniosłam ciasto.
Cecylia podniosła zawiniątko do góry, mając nadzieję, że
zapach śliwkowej tarty przekona starszą panią. Najwyraźniej
poskutkowało.
- Niech wchodzi – łaskawie przyzwoliła staruszka, znikając
we wnętrzu mieszkania. Cecylii nie pozostało nic innego, jak
wsunąć się przez uchylone drzwi.
Przeszła za starszą panią przez przedpokój do obszernego
salonu dziennego z wysokim sufitem. Pokój był tylko częściowo
umeblowany. Obite zielonym aksamitem kanapa i fotel stały pod
zewnętrzną ścianą przy oknie. Przed nimi ustawiono stolik,
a w kącie ciężki regał wypełniony stosami płyt winylowych i CD,
z nowoczesnym gramofonem i zestawem stereofonicznym zajmującym środkową półkę. Przeciwległą ścianę dominował wielki
kaflowy piec i węglarka wypełniona drewnianymi szczapami,
zdatnymi

być

może

na

rozpałkę,

ale

nie

do

ogrzania

pomieszczenia. Cały kąt zajmowały stosy zaklejonych pudeł,
opisanych zdawkowo „książki”, „porcelana”, „stroje” lub „fotografije”.
Tylko jedna oprawiona w ramki czarno-biała fotografia
stała oparta o ścianę. Przedstawiała unoszącą się w lekkiej arabesce
kobietę w stroju baletowym i towarzyszącego jej mężczyznę,
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opartego o balustradę. W lustrze w tle odbijała się postać fotografa,
ale jego twarz zasłaniało czarne pudło aparatu Smieny.
- To zanim jeszcze się pobraliśmy, ja i Frycek. Ba, zanim mi
się zdeklarował nawet – powiedziała starsza pani, widząc
zainteresowanie Cecylii zdjęciem. – Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty ósmy. Miałam wtedy osiemnaście lat. Czekam, żeby mi Fryc
przybił gwoździe.
Spojrzała na kobietę zupełnie inaczej. Ta nieco obcesowa
staruszka była niegdyś zawodową tancerką. Wciąż było widać
znamiona tego w szczupłej, wyprostowanej sylwetce i dostojnej
gracji ruchów, gdy zasiadła w fotelu i złożyła starannie ręce na
kolanach.
Cecylia postawiła ciasto przed starszą panią na stoliku.
- Upieczone przez moją mamę – wyjaśniła zachęcająco.
- Mnie niczego już nie potrzeba, dziecko. Jesteś córką tego
profesora – oznajmiła raczej niż zapytała. – Powiedz raz jeszcze, jak
ci na imię? Mnie już trzeba wszystko dwa razy powtarzać.
- Cecylia.
- A wiesz, że święta Cecylia jest patronką muzyki?
- Właśnie dlatego ojciec wybrał to imię.
- A to on nie był literatem?
-

Tłumaczem

i

językoznawcą,

ale

W młodości śpiewał w chórze akademickim.
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kochał

muzykę.

Starsza pani przymknęła oczy z aprobatą. Wskazała Cecylii
miejsce na kanapie, jakby jej powiązanie ze światem sztuki tak
wyraźnie bliskiej jej sercu sankcjonowało jej pobyt w mieszkaniu.
Siadając, Cecylia nie mogła nie zauważyć, że fotel starszej
pani usytuowany jest dokładnie w taki sposób, aby mogła z niego
obserwować zza zasłony firanki, co dzieje się w ogródku jej
kawiarni, a także w księgarnianej części na piętrze. I to nie umknęło
kobiecie.
- Stara jestem, to i rozrywki mam takie, a nie inne – wyjaśniła niezażenowana. – A z domu nie wychodzę.
- Wcale? – wyrwało się Cecylii.
- Nie ma na zewnątrz nic takiego, czego bym potrzebowała.
To by wyjaśniało, dlaczego do tej pory nie spotkała pani
Fejklowicz.
- Chyba się pani niedawno przeprowadziła?
- Na wiosnę. Za to się Fryc na mnie obraził. Chciał mnie
sprowadzić do siebie. Ja już się dość po świecie natłukłam, to
chociaż na starość chcę zostać we własnym kraju.
- To gdzie w takim razie jest pani mąż? – Cecylia zapytała,
coraz bardziej zaciekawiona.
- Jak to gdzie, - skrzywiła się pani Fejklowicz - tabliczki nie
widziała? Będzie przeszło dziesięć lat jak Frycek umarł. Męża ma?
– zapytała znienacka.
- Nie mam.
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- A dlaczego? Młoda jeszcze dosyć, i taka ładna, to niech
szuka. A może mój Fryc... Tylko on teraz nie przyjeżdża. Obrażony
– burknęła.
Cecylia zaczynała czuć się nieswojo – i podejrzewać starszą
panię o demencję. Raz Frycek nie żył, raz nie przyjeżdżał, trudno
było nadążyć. Zrobiło jej się jednak szkoda byłej baletnicy. Nie
opuszczała mieszkania, w którym od pół roku nie miał kto
rozpakować pudeł. Nie widując nikogo, bez psa, bez kota? To prosta
droga do utracenia piątej klepki i nieodróżniania rzeczywistości od
wspomnień.
- A może trzeba pani pomóc rozpakować te pudła?
- A na co? Umrę przecież niedługo, to będzie, jak znalazł,
łatwiej posprzątać.
Beznamiętne oświadczenie zbiło na chwilę Cecylię z tropu,
ale postanowiła się nie wycofywać. Pani Fejklowicz zrobiła coś dla
niej i ona musi coś zrobić dla pani Fejklowicz. Karma się sama nie
zrobi.
- A skąd to pani wie, że niedługo umrze?
- A bo po co żyć? – odparła staruszka pytaniem. – No, chyba
że dla Fryca, ale jego tak rzadko widzę, że prawie wcale. A ona, po
co ona żyje?
Cecylia bardzo chciała udzielić odpowiedzi szybko, jak
w grze w skojarzenia, żeby udowodnić staruszce sens życia – lub po
prostu udowodnić coś! – ale nie potrafiła. Miała nadzieję, że
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przyczyną jest złożoność odpowiedzi, uniemożliwiająca wypaplanie jej bez zastanowienia. Bo przecież nie jej zupełny brak.
Dlaczego więc? Dla pomagania mamie? Dla księgarni? Dla
ratowania psów i kotów? Dla czytani książek, słuchania muzyki...
Wszystko to takie pozbawione wyższej idei. Miała dwadzieścia
sześć lat i nagle za sprawą starszej pani zdała sobie sprawę, że nie
tyle nie wie, jaki ma cel w życiu, ale zapomniała, że w ogóle
powinna jakiś mieć.
- No, niech już tak nie myśli – przerwała milczenie
Fejklowiczowa. – Najważniejsze, że nie dla jakiegoś mężczyzny.
Najgorzej właśnie tak, żyć tylko dla mężczyzny. Nie ma większego
dramatu dla kobiety, jak kochać i się poświęcić. Po jego śmierci to
zostaje już tylko czekać na własną, jak ja.
Sąsiadka zapatrzyła się przez okno na ciepło oświetlone
wnętrze kawiarni. Cecylii zrobiło się jakoś smutno. Wszystkie
kobiety marzą o bezgranicznej miłości, a pani Fejklowiczowa
najwyraźniej starała się do niej Cecylię zniechęcić.
Próżny trud w tym względzie, Cecylia już dawno
zniechęciła się do miłości.
- To może chociaż mogę przynieść zakupy? – zaproponowała
– Jeśli już pani nie wychodzi...
- Dziękuję, niech się nie troska. Frycek już płaci jednej takiej
pani, przychodzi dwa razy w tygodniu. Ale jak już się tak upiera,
to może i mogłaby mi poszukać u siebie jakichś nagranych książek.
Bo u mnie już oczy nie te, a nuda, wiecznie ta nuda i nic.
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Nuda i nic. Cecylia się wzdrygnęła. Wydało jej się to
tragiczne, cichy, czający się pod pozorami codzienności dramat.
- Oczywiście – zgodziła się szybko. – To akurat mój fach.
A może zechciałaby pani zejść do kawiarni w którąś środę? Co
tydzień na galerii urządzamy wieczorki zatytułowane „Daj głos
książce”. Każdy może przyjść i poczytać ulubione fragmenty
pisarza. Jutro dajemy głos Lemowi, ale za tydzień mogę zarządzić
coś bardziej przystępnego.
- To nie rozumie, że ja z domu nie wychodzę?
Cecylia zrozumiała – że się zapędziła. Czasem i karma musi
stawiać małe kroczki, zganiła się w myślach i uśmiechnęła mimo
cierpkiego tonu starszej pani.
- Poszukam czegoś odpowiedniego. Jutro mogłabym
podrzucić?
- Może być. – Fejklowiczowa łaskawie skinęła głową. –
A teraz niech już idzie, bo się spóźni.
Cecylia zdziwiła doskonała orientacja sąsiadki w planie jej
zajęć. Gospodyni skinęła podbródkiem w stronę okna.
- Jak w zegarku chodzi. – Cmoknęła z pewną dezaprobatą. –
W każdy wtorek wychodzi za kwadrans osiemnasta. Gdzie tak
chodzi jak nakręcona kukiełka?
- Prowadzę w schronisku kurs gotowania i opieki nad
zwierzętami adopcyjnymi dla nowych opiekunów.
Bezmyślnie udzielona odpowiedź wywołała coś w rodzaju
uśmiechu na kamiennej dotąd twarzy starszej pani.
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- To psi teraz i gotować umieją?
- Nie umieją, ale i właściciele często nie umieją. Uczymy
zasad prawidłowego żywienia zwierząt.
- Psi teraz lepiej mają niż niejeden człowiek. To niech już
zmyka – dodała staruszka, zanim Cecylia zdążyła zaprzeczyć. – Tylko
mi jeszcze muzykę wstawi, zanim wyjdzie. To, co w adapterze.
Nie pozostało jej nic innego, jak spełnić żądanie starszej
pani. Nie obyło się bez ostatecznego szoku. Na talerzu znalazła
bowiem tłoczoną na białym winylu najnowszą płytę zespołu
„Famous Rebel”, której teksty piosenek zwinięte w rulon posiadała
we własnej torebce. Po dawnej baletnicy spodziewałaby się
prędzej Czajkowskiego, ale to?
- No chyba wie, jak nastawić? – ponagliła Fejklowiczowa. –
Gramofon w kawiarni ma?
Cecylia ocknęła się z zadziwienia.
- Tak, już.
- Ja tam się cieszę, że znów płyty w modzie. Słuchanie
muzyki to ma być rytuał, czy nie tak? Bo jak to tak, pstryk, jest,
pstryk, nie ma, bez ładu, składu, zastanowienia się. No, niech już
nastawia igłę i idzie.
Opuściła ramię na brzeg płyty i pożegnała się szybko. Do
drzwi odprowadziła ją skrzypliwa, ni to bluesowa, ni to stomprockowa przygrywka i warkliwy, ciemny głos wokalisty.
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*
Na podjeździe przed domem zastała samochód cioci Heli.
Jak zwykle, ledwie uchyliła drzwi samochodu, wielki
czarny łeb z kłapciatym uchem wsunął się do środka. Wierne
brązowe oczyska wlepiły się w jej twarz z uwielbieniem. Woland
zawsze witał ją, jakby była nieobecna przez całe tygodnie. Co
ciekawe, stosunki z mamą Cecylii miał raczej chłodne i kiedy jego
ukochana pani wychodziła do pracy, po prostu zaszywał się gdzieś
na podwórku albo w stodółce. Wychodził wtedy, kiedy usłyszał
warkot silnika samochodu i co dzień niezawodnie witał ją, zanim
jeszcze wysiadła.
W odróżnieniu od innych znanych jej psów, Woland nie
skakał, nie szczekał, nie łasił się i nie dopominał o drapanie po
brzuchu – po prostu kładł swój ciężki łeb na jej kolanach i wyglądał
przy tym, jakby doznawał ogromnej ulgi.
Podrapała kłapciate ucho, wyjęła torby z zakupami i ruszyli
do domu. Zdziwiła się, zastając o tak później porze matkę i ciotkę
w ogródku w towarzystwie Artura. Sąsiad dokładał właśnie
szczapy do tarasowego paleniska, nad którym skwierczały
grillowane kiełbaski. Matka siedziała blisko ognia, ale okryta
starannie kocem, z robótką odłożoną na kolana i z Ugrysiem
strzegącym jej stóp.
- No, nareszcie. Już kwadrans po ósmej – przywitała córkę
bez zbędnych ceremoniałów. – Kolacja się odgrzewa.
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- Mamuś, jadłam przecież na spotkaniu. Dobry wieczór,
Artek. Nie za zimno wam tu?
Artur był najbliższym poza państwem Janoszami sąsiadem
i jedynym, który we wsi jeszcze uprawiał rolę i hodował zwierzęta.
Był w tym niezręcznym wieku, młodszy o dziesięć lat od matki
Cecylii, starszy od niej samej o trzynaście – że właściwie nie
wiedzieli początkowo, jak się wzajemnie tytułować. Kilka
nieporadnych prób zeswatania córki z wdowcem skończyło się,
podobnie jak inne tego typu zabiegi Klary, fiaskiem. Nawiązali
jednak dzięki temu dobrosąsiedzkie stosunki i przeszli na „ty”.
Artur często wpadał do niebieskiej chatki po wieczornym
udoju na kawę, o czym Cecylia dowiadywała się stosując iście
szerlokowską dedukcję. Pierwszą poszlaką były znajdujące się
w zlewie dwie szklanki z fusami zamiast jednej. Podobnie jak
Klara, Artur nigdy nie przekonał się do kawy zaparzanej
w ekspresie. Drugą wskazówką było zachowanie Wolanda. Pies
był wyjątkowo nieufny wobec większości mężczyzn, ale tolerował
sąsiada. Gdyby to inny mężczyzna składał matce wizyty, pies
przepadłby w tajemnej kryjówce na resztę dnia. Kolejny dowód:
w kuchni piętrzyła się sterta suchego drewna, od noszenia którego
wyręczał Cecylię właśnie Artur podczas swoich odwiedzin.
Matka nigdy nie zdawała relacji z jego wizyt, jakby
międzysąsiedzkie stosunki były czymś wstydliwym. Rzeczywiście,
Cecylia nie miała pojęcia, o czym jej matka, tłumaczka,
intelektualistka, miałaby rozmawiać tak często z rolnikiem. Jeśli
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oboje lubili swoje towarzystwo, to chyba nie było w tym nic
złego?
Dzisiaj najwyraźniej Artur został przetrzymany przez
towarzystwo dam.
- Cześć. Niegodziwi nie odpoczywają, co?3 – zagaił.
- Zostałam jeszcze po zajęciach porozmawiać z kilkoma
właścicielami rozważającymi adopcję z naszego schroniska.
Cecylia wyniosła z ganku dwa oszklone lampiony, żeby
wnieść nieco więcej światła i ciepła w chłodnawy wrześniowy
wieczór. Usiadła na ławie i poklepała uspokajająco łeb skrytego
pod nią Wolanda. Pomimo potężnych rozmiarów, przerażali go
obcy

ludzie.

Sięgnęła

po

koc

i

zanim

się

spostrzegła,

zmaterializował się przed nią talerz z grillowaną kukurydzą. Nie
miała niestety w sobie na tyle asertywności, żeby odmówić, choć
wiedziała, że słabość zemści się w postaci kolejnego centymetra
w i tak okrągłych biodrach.
- No, a jak tam udało się gotowanie? Dużo ludzi? – zagaiła
matka.
- Sama stara gwardia.
- A pan Zygmunt się zjawił, jak co tydzień?
- Był, oczywiście. – Cecylia uśmiechnęła się na samo
wspomnienie sympatycznego emeryta i pospieszyła z wyjaśnieniem, widząc zainteresowanie na twarzy ciotki i Artura. – Pan
3

Zmieniony cytat z Księgi Izajasza (Iz 57, 20-21), który jest źródłem
spopularyzowanej w krajach anglojęzycznych frazy no rest for the wicked.
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Zygmunt to nasz najstarszy kursant. Zwykle ludzie przychodzą na
trzy, cztery spotkania, dowiadują się, co i jak, i dalej sobie radzą.
Pan Zygmunt przychodzi od samego początku, co tydzień. I nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nawet nie ma psa.
- Uczy się podstaw żywienia dla psa, którego nie posiada?
A to przednie – skwitowała ciotka Helena.
- Może z zewnątrz wydaje się to zabawne, ale my wszyscy
w schronisku raczej mu współczujemy. Nie może sobie pozwolić
na psa, a jest tak samotny, że przychodzi do nas po to tylko, żeby
mieć jakieś towarzystwo. Marta, kierowniczka, dowiedziała się, że
jego dzieci wyemigrowały kilka lat temu do Niemiec i od tej pory
nawet nie dzwonią. Mieszka w starej pegeerowskiej kwaterze, żyje
z jakiejś głodowej emerytury. Na początku przychodził tylko we
wtorki, ale teraz parę razy w tygodniu odwiedza zwierzęta.
Wiadomo, niewiele pomoże, bo to pan pod osiemdziesiątkę, ale
przynajmniej psy trochę wygłaska, z kotami się pobawi. Taka
obopólna korzyść, zwierzaki spokojniejsze, a pan Zygmunt nie taki
samotny.
- Rzeczywiście, przykro słuchać – potwierdziła ciotka
Helena i sięgnęła po przyrumienione skrzydełko.
Przypadkiem tylko Cecylia spojrzała w tym momencie na
Artura, który wydawał się mocno zamyślony. Mentalnie skarciła
się za brak taktu. Przecież i Artur żył po śmierci żony samotnie, bo
żona rozchorowała się wkrótce po ślubie i nie mogła mieć dzieci.
Za całe towarzystwo miał kilka krów, świń i kurcząt.
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Jakoś nagle te potajemne kawki matki z Arturem przestały
jej przeszkadzać. Nie mogłaby mieć ich za złe, tak, jak nie miała za
złe wizyt w schronisku pana Zygmunta. Poczuła nawet wstyd, że
do tej pory traktowała znajomość z sąsiadem pobieżnie i postanowiła dać mu odczuć, że jest w niebieskiej chatce mile widziany.
- Kiedy wykopki? – zapytała, mając nadzieję, że oderwie
melancholijny myśli sąsiada od smutnych wspomnień, a wzrok od
uporczywego wypatrywania czegoś w dogorywającym ogniu.
- A tak, prawie czas. – Artur podniósł oczy i niemal
natychmiast się rozpogodził. Stabilna, cykliczna praca na roli
dawała mu poczucie wewnętrznego spokoju. – Przeciągnął mi się
remont w stajni, ale z tą dobudówką nie było co czekać. Trzy krowy
mam cielne.
- Cylciu, za pamięci, Artur przywiózł dwa wory buraczków,
trzeba by do piwnicy znieść – wtrąciła matka sugestywnie.
- Może lepiej do lepianki, bo w piwnicy wilgotno – poradził
Artur. – Ja tu wcześniej do państwa Dobków przychodziłem, zanim
panie dom odkupiłyście. Dobek to nawet do piwnicy nie schodził,
mówił, że wiosną wody tam po kostki. – wyjaśnił.
Podmurowana zewnętrzna piwniczka okryta wzgórkiem
ziemi znajdowała się u skraju ich działki za niewielką szopą, której
zdecydowały się nie burzyć ze względu na koszty przedsięwzięcia
i używały jako skład.
- Myślę, że masz rację z tą lepianką – przyznała Cecylia. –
Jutro rano zniosę, mamuś.
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- A do tej pani, co się wybierałaś, poszłaś? – zagaiła Klara.
- Tak. Trochę dziwna starsza pani. Cały czas zwracała się do
mnie w trzeciej osobie. Podobno w ogóle nie wychodzi z domu.
- Niezdrowa? – podchwyciła ciotka.
- Niby nie. Fizycznie wydaje się być sprawna, to dawna
baletnica. Ale może ma jakąś demencję, mówiła o swoim mężu raz,
jakby ciągle żył, a raz, jakby już dawno zmarł.
- I też całkiem samotna? – zmartwiła się ciotka Helena.
- Wygląda na to, że tak.
Chwilę milczeli wszyscy, zajęci własnymi myślami.
- Upiekę rano bułki maślane, to jej zaniesiesz. – odezwała
się matka, jakby fakt, że Cecylia odwiedzi ponownie starszą panią
był oczywistością. Nie inaczej wychowała swoją córkę. – A teraz
idź przeprowadź Wolanda, bo zniesie jajo pod tą ławką, tak się
stęsknił za swoją pańcią.
- Tego jeszcze nie grali, żeby pies znosił jaja – mruknęła
i zawołała na Wolanda.
Po chwili ruszyli oboje, dziewczyna i pies, polną drogą
w gasnący dzień.
Późnym wieczorem usiadła w fotelu przy starym biurku
ojca ze słownikami islandzkiego i przeglądała teksty. Słowniki
właściwie nie były jej potrzebne. Zaskoczyło ją, jak wiele pamięta
z nauki ojca.
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Rozpoznała jeden z utworów jako cover4 jakiejś dawno
zasłyszanej piosenki.
Zdecydowała, że zanim przetłumaczy teksty czterech ballad,
chciałaby posłuchać nagrań. Przejrzała więc aplikację muzyczną
Spotify i odnalazła właściwy album wśród dyskografii Famous
Rebel.
Ustawiła cztery utwory w kolejce i przesłuchała je kolejno.
Nawet nie zauważyła, kiedy kolejka się skończyła i program zaczął
odtwarzać pozostałe kawałki wykonawcy. A że należała do
przedstawicieli tego gatunku osób, które film, książkę, serial czy
płytę lubią przerobić od a do zet, wróciła do pierwszego albumu
zespołu i ustawiła odtwarzanie chronologiczne.
Rozpoznała kilka utworów zasłyszanych w radiu, dwa
wykorzystane jako ścieżka dźwiękowa w serialu, który... Który
oglądała dawno temu z Dawidem. Przełknęła gorzki smak
podstępnie przywołanego wspomnienia i ruszyła do albumu
numer trzy. Chociaż rockandrollową, wypełnioną nieokiełznanym
radosnym jazgotem płytę miała w kawiarnianej kolekcji albumów
winylowych, jej mała wewnętrzna obsesyjno-kompulsywna
odbiorczyni kultury (pewnego dnia naukowcy z pewnością
stwierdzą taki syndrom!) nie pozwoliła jej tak po prostu ominąć
znanych kawałków.

4

Cover (ang.) – nowa interpretacja lub aranżacja utworu muzycznego dokonana
przez artystę, który nie jest pierwotnym wykonawcą.
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Krótka

droga

dzieliła

ją

od

YouTube’a,

obejrzenia

teledysków i zapoznania się z komentarzami. Zdążyła jednak
dotrzeć tylko do drugiego klipu na playliście, kiedy z transu
wyrwało ją ciche skomlenie podszyte psią naganą.
Spojrzała w pożółkła twarz starego budzika Swiza, który
służył jeszcze jej ojcu w jego nocnych nasiadówkach. Była trzecia
dwadzieścia i Woland zupełnie słusznie narzekał na to, że jego pani
wciąż nie daje mu pospać.
Podrapała

psa

za

kłapciatym

uchem

przepraszająco

i zatrzasnęła wieko laptopa.
Nie mogła zasnąć. W głowie huczały jej kawałki
przesłuchanych utworów, zapamiętane frazy tekstów, melancholijne bluesowe solówki. Prześladował ją głos, który te utwory
prowadził, z jednakową precyzją w głębokich i mrocznych niskich
rejestrach oraz w jasnych, flażoletowych wysokich. Głos ten to
melancholijnie zaciągał w niepokojących, tęsknych balladach, to
przybierał zadziorną, gorzką chrypę w rockowych, wrzaskliwych
i nieokiełznanych kawałkach. Zaskoczyło ją, jak transparentny był
to głos – mogła wyłapać bezbłędnie kawałki, w których wokalista
śpiewał z przekonaniem i te, które wykonywał bez zaangażowania.
Oprócz przeróbki „Söknuður” Vilhjálmura Vilhjálmssona pozostałe
ballady były autentyczne – przynajmniej taką informację znalazła
na okładce płyty. Wszystkie wybrane przez ciotkę utwory były
nagrane z sercem. Może miała takie wrażenie, bo nie były
śpiewane po angielsku, a może niewyobrażalna tęsknota, bolesna
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niespełniona miłość, niedomówione, sugerowane uczucia, strach,
obezwładniająca

samotność

i

wrażenie

granicznej

pustki

wyłaniającej się z krajobrazu tych tekstów uderzyły po prostu we
właściwą strunę w umysłach muzyków.
Cecylia poczuła niepokój. Już dawno nie pozwoliła sobie
zanurzyć się w twórczości żadnego zespołu. Właściwie omijała
muzykę szerokim

łukiem,

poza ulubionymi

ever-greenami

i klasyką. Tak było bezpieczniej. Nie była już przecież beztroską
studentką. Poznawanie i poszukiwanie muzyczne było domeną
młodości. Obowiązki, jakie spadły na nią po wypadku rodziców,
opieka nad matką, jej depresja, organizowanie codziennego życia
i okupione wielogodzinnymi dniami pracy próby utrzymania
księgarni

–

i utrzymania

się

z

prowadzenia

księgarni

–

zdominowały jej czas. Wyparła skutecznie mrzonki, którymi żyła
w tej wcześniejszej, beztroskiej epoce. To było przecież normalne.
Każdy dorastał i przejmował więcej obowiązków. Mogła tylko
cieszyć się, że w jej życiu był okres intensywnie poznawczy
i wykorzystała go najlepiej, jak umiała. Starała się o tym nie
myśleć, bo wraz ze wspomnieniami zjawiała się tęsknota,
a z tęsknotą Cecylia nie radziła sobie najlepiej.
Jej sposobem na poradzenie sobie z nieukojonymi
pragnieniami było ich wyparcie. Dlatego starała się nie myśleć
o śpiewaniu, muzyce, studiach. O zmianie zatrudnienia na coś, co
przynosiłoby jej więcej satysfakcji niż papierologia związana
z prowadzaniem biznesu. Starała się nie myśleć o Dawidzie. Tylko
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czasem relikty dawnego, pozbawionego ciężarów odpowiedzialności życia zakradały się i atakowały jej zazwyczaj solidną
determinację.
Poddała się o szóstej rano i pomimo piekących z niewyspania oczu i pulsującej bólem głowy, zmusiła ciało do zwleczenia
z łóżka.
Wierny Woland towarzyszył jej, kiedy rozpalała pod
kuchnią, przygotowywała śniadanie dla zwierzaków, gotowała
mleko na ulubioną owsiankę z suszoną żurawiną.
Pomogła matce wstać, ubrać się i towarzyszyła jej przy
śniadaniu i porannych ćwiczeniach mięśni. Podkrążone oczy
z pewnością nie umknęły wnikliwemu zmysłowi obserwacji
Klary, ale Cecylia mogła liczyć na jej niezwykłą intuicję. I brak
pytań. Bo co niby mogłaby odpowiedzieć? Że przesłuchanie kilku
płyt nagle przypomniało jej o dawnych pragnieniach, które
musiała porzucić?
Byłaby najniewdzięczniejszą istotą pod słońcem, gdyby
pozwoliła matce odczuć, że strata ojca i jej kalectwo przyczyniły się
do unieszczęśliwienia Cecylii.
Przecież nie jestem nieszczęśliwa – pomyślała, zaskoczona
nagłym malkontenctwem.
Poczuła, że trzeźwieje, strzepnęła głową. Wydała się sobie
samej śmieszna i patetyczna. Co tam jakieś tęsknoty, koty
nakarmić, psa wyprowadzić. Do pracy iść i cieszyć się tym, co jest.
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- Patrz, Woluś, jak cudnie siąpi na dworze. Idziemy się
pobłockać? – zagadnęła swojego podopiecznego.
Pies, jak zwykle nie odstępujący jej nawet przy śniadaniu,
podniósł łeb z wyraźną uciechą. Jeśli było coś, co choć na chwilę
tłumiło strach w wielkich brązowych oczyskach, była to
perspektywa wytarzania się w błotnistej kałuży.
Cecylia założyła więc kalosze i przeciwdeszczową pelerynę,
pocałowała czoło skupionej nad kubkiem kawy i trzecim tomem
„Krystyny, córki Lavransa”5 matki i, głęboko zaciągając się
wonnym deszczowym powietrzem, wybiegła z psem na spacer.
Odprowadzały ją czujne oczy grzejących grzbiety na
zapiecku Paćki i Kićki oraz spojrzenie matki, która z przeczytanych
przy śniadaniu kilku stron nie pamiętała zupełnie nic.
*
- O, to jednak znowu przyszła? – czarne jak węgiel oczy
kontrastujące z poszarzałą twarzą i srebrnymi włosami poddawały
Cecylię badaniu przez szparę uchylonych drzwi. – Niech już
wejdzie, jak musi – westchnęła staruszka ciężko i znikła we
wnętrzu.
Właściwie Cecylia nie wiedziała, dlaczego, ale zrozumiała,
że owszem, musi.

5

Powieść trzytomowa autorstwa Sigrid Undset.
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A niech to, z sentymentami i odruchami serca.
- Co tam niesie tyle? – zapytała Fejklowiczowa, wskazując
na tobołki w ręku Cecylii.
Położyła siatki na kawowym stoliku.
- Prosiła mnie pani o audiobooka, więc przyniosłam –
wyjaśniła, kładąc siatki na stoliku do kawy. – Mnie u schyłku lata
zawsze dobrze robi, kiedy poczytam sobie powieści Jane Austen.
A że w księgarni mamy specjalną półkę z książkami z dużą
czcionką, przyniosłam i takie wydanie „Dumy i uprzedzenia”,
gdyby jednak wolała pani poczytać.
Staruszka odpowiedziała tylko cichy fuknięciem i brodą
wskazała drugą siatkę.
- Bułki maślane z konfiturą z róży. Moja mama upiekła dziś
rano. Może zaniosę do kuchni?
- No chyba, ja stara nie będę chodzić w tę i z powrotem.
Herbatę zrobi, jak już tam idzie.
Maryla Fejklowiczowa zasiadła w swoim fotelu. Cecylia nie
należała do osób łatwo wpadających w zakłopotanie, więc bez
zbędnego zażenowania ruszyła do kuchni, znajdującej się na prawo
od wejściowych drzwi.
W kuchni od kilku co najmniej dekad nie dokonał nikt
remontu. Choć pomieszczenie urzekało urokiem retro, było
niepraktyczne dla osoby w podeszłym wieku. Na kuchni
wyłożonej niegdyś pięknymi, dziś popękanymi i zszarzałymi
kaflami ciężko byłoby coś ugotować, lodówka – przedpotopowy
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Mińsk – brzęczała głośno grożąc rychłą rozsypką, nie było nawet
elektrycznego czajnika. Cecylia znalazła na szczęście uwieszoną na
klamce okna grzałkę i w emaliowanym garnku zagotowała wodę.
W kategorii sztućców i zastawy znalazła każdy przedmiot
w pojedynczej liczbie – biały, prosty talerz płytki i taki sam
głęboki, aluminiowy widelec i łyżka, prosty metalowy kubek –
lokalnie zwany półlitrakiem. Na stole stała mała metalowa puszka
cukru oraz słoik wypełniony suszonymi liśćmi, w których Cecylia
po analizie olfaktorycznej rozpoznała czarną herbatę.
Wszystko to zbudowało w jej głowie wyobrażenie
skromnej, jeśli nie ubogiej sytuacji życiowej starszej pani, jednak
kiedy w poszukiwaniu drugiego kubka zajrzała do niedbale
poustawianych za kredensową szybą kartonów, omal nie zapiała
z zachwytu nad ułożonym na wyściółce z gazy zestawem
porcelany Rosenthala. Przesunęła palcem po doskonale gładkim
brzuchatym dzbanku i delikatnym brzegu filiżanki i już miała
wziąć do ręki spodek, kiedy woda w garnku zabulgotała.
W kolejnym pudełku znalazła mniej rozpoznawalny, ale
czarujący porcelanowy zestaw ręcznie ozdabiany malunkami
maków i bławatków. Przepłukała zaparzaczkę z kurzu pod
lodowatą bieżącą wodą i zasypała liście. Usypała trochę cukru do
filigranowej cukierniczki od kompletu i przetarła na szybko
odkryte w eleganckiej, choć zakurzonej skórzanej walizeczce
srebrne łyżki.
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Miała nadzieję, że pani Maryla nie będzie miała za złe tych
starań. Co więcej, uważała, że starszej pani potrzeba właśnie
rytuału napicia się herbaty z gościem, zamiast byle jak
przygotowanej zalewajki popijanej w samotności.
Po namyśle wyłożyła na wygrzebaną ze spodu kredensu
mosiężną tacę także i talerzyki z maślanymi bułeczkami.
Zawahała się w progu saloniku, widząc starszą panią
wyglądającą przez okno do ogródka jej kawiarni. Była nieruchoma
jak dama na portrecie, ze wzrokiem utkwionym nieruchomo na
zewnątrz, a może jeszcze gdzieś dalej, gdzie tylko ona sama mogła
dojrzeć.
Fejklowiczowa, gdy tylko zorientowała się, że Cecylia
stanęła w progu, oderwała wzrok od okna i pokryła swoje
zmieszanie narzekaniem.
- Ile można herbatę parzyć? Niech postawi. Te cieńsze
filiżanki trzeba było wziąć, jeśli już. A zresztą, kto to wszystko
będzie zmywał? Wodę grzał?
- Proszę się nie martwić, posprzątam. – Cecylia postawiła
tacę i rozlała herbatę do filiżanek. – Jeśli pani chce, mogę przemyć
jeden zestaw stołowy i wstawić pani do szafki.
- A kto z tego będzie korzystał? Niech leży, jak zapakowane.
Specjalnie przecież nie rozpakowywałam.
- Mieszkał tutaj ktoś przed pani przeprowadzką? – zapytała,
zasiadając na kanapie ze swoją filiżanką.
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- Przecież widzi, że wszystko zaniedbane – sarknęła
staruszka. – Stało puste, tyle że Fryc rzucał grosza swojemu wujowi,
to tu przychodził przepalić w zimie, mury aby nie popękały. Jeszcze
po moich rodzicach to wszystko. Swoich lat tu dożyli. Nie
pamiętałaby, bo już dwadzieścia dwa lata, jak mamusia odeszła,
a ojciec zaraz po niej. – Wzrok staruszki odruchowo uciekł w stronę
okna, ale zmitygowała się i sięgnęła po parujący napar w filiżance.
Dręczyły ją wspomnienia, ale w pustym, odizolowanym życiu
tylko one były jej towarzystwem.
Fejklowiczowa upiła łyk i jej wyniosła, surowa twarz
zdawała się pod wpływem dobrze zaparzonej i odpowiednio
podanej herbaty wygładzać.
Cecylię z każdą chwilą tej wizyty serce bolało coraz bardziej,
bo docierało do niej jasno, jak jałowe było życie staruszki.
- Proszę mi powiedzieć, gdzie pani tańczyła? – zagaiła. –
Życie baleriny musiało być bardzo ciekawe
Przez chwilę Fejklowiczowa mierzyła ją wzrokiem i Cecylia
już myślała, że uraziła staruszkę, ale ta wyprostowała plecy
i patrząc w dno filiżanki, jakby na nim można było ujrzeć dawne
dni, zaczęła swoją opowieść.
- Najpierw w Poznaniu, w Teatrze Wielkim. Tam poznałam
Fryca. – Zerknęła w stronę opartej o ścianę fotografii. – Był pianistą.
Potem urodził się Wacław, mój... nasz syn. Fryc nigdy nie dał
Waciowi poznać, że nie jest jego synem, chociaż teraz, po tylu
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latach... Jak się okazało, że jestem w ciąży, Fryc natychmiast mnie
zabrał do urzędu. To były inne, ciężkie czasy.
- Wacław to pani syn? Gdzie jest teraz?
Była przygotowana usłyszeć, że nie żyje, ale i tu staruszka
ją zaskoczyła.
- Z żoną mieszkają i pracują za granicą. Najpierw wyjechali
do Stanów, potem Wacio chyba dostał stypendium gdzieś
w Islandii. Są oboje z Marią, swoją żoną, kardiochirurgami, zdaje
się. Nie odzywamy się. Wacio nigdy mi nie wybaczył za
dzieciństwo,

jakie

mu

zgotowaliśmy.

Wychowywał

się

w większości z moimi rodzicami. Ja wróciłam do tańca. Oboje
z Frycem wyjechaliśmy do Londynu, potem Wiednia. Z Wiednia
do Stanów, gdzie pracowałam jako choreograf. Wróciliśmy dopiero
po osiemdziesiątym dziewiątym, a i to na krótko, bo wtedy
właśnie dostałam angaż jako baletmistrzyni w Szkole Tańca Opery
Narodowej w Paryżu. No, niech nie patrzy tak na mnie, nie byłam
taką wyrodną matką. Chciałam Wacia zabrać z nami, gdy
wyjeżdżaliśmy do Ameryki. Miał wtedy... sześć lat? A ja kontuzję,
po której musiałam zejść ze sceny i zacząć uczyć, ale po dwóch
latach sam zażądał wrócić do dziadków. Jemu życie pośrodku
artystów nie nadało się. Po ojcu swoim był bardzo twardo
stąpającym po ziemi. Taniec, muzyka, to dla niego mrzonki.
Dlatego też i nie szanował wyboru Fryca, nie chciał, żeby został
muzykiem.
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Cecylia próbowała nadążyć za chaotyczną narracją. Syn nie
szanował wyboru ojca? Na pewno przecież Fryderyk był pianistą
zanim Wacław się urodził – albo w ogóle miał cokolwiek do
powiedzenia.
Fejklowiczowa nieco nieświadomie sięgnęła po bułeczkę
i uskubała maleńki kąsek dwoma palcami.
- Pani syn z żoną mają dzieci? – Cecylia, wzorem gospodyni,
poczęstowała się bułeczką.
- Toż nie słucha, co mówię – zniecierpliwiła się staruszka. –
Zresztą, co tak mnie wypytuje? Stara jestem, to i gadam bez
pohamowania, jak leci. Szkoda gadać, szkoda słuchać.
- Przepraszam – automatycznie odparła Cecylia. – Proszę się
nie dziwić, dla nas, zwykłych ludzi, takie ciekawe życie, jakie
z pewnością pani przeżyła, to jak porywająca, trochę nierealna
książka albo film. Pani była baletnicą, ja chciałabym umieć chociaż
dwa kroki postawić bez potykania się.
- I przewracania szafy? – w czarnych oczach staruszki Cecylia
dostrzegła przebłysk humoru.
- Ja i szafa posiadamy ten sam poziom umiejętności
tanecznych, więc czemu nie?
- Oj, zmyśla tak. Przyjdzie kiedyś, to może coś pokażę. Ale
nie dzisiaj, dzisiaj zimno.
Jakby dla poświadczenia tych słów staruszka wolno,
sztywno odstawiła talerzyk z niedojedzoną bułeczką. Cecylia znała
ten rodzaj ostrożnych, ograniczonych ruchów z obserwacji wielu
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psich seniorów w schronisku. Zrozumiała, że staruszce dokuczają
stawy.
- Rzeczywiście, a to dopiero wrzesień – zamyśliła się.
Bez pytania, które zapewne spotkałoby się z odmową,
Cecylia wstała i zabrała się do rozpalania w piecu. Sprawnie
ułożyła stos szczapek, zwinęła w rulon gazetę i podpaliła ją
zapalniczką, znalezioną w głębokiej kieszeni spódnicy.
- No, nawet wygląda, jakby już wcześniej rozpalała –
skomentowała starsza pani.
- Jak pojechałyśmy z mamą oglądać dom na wsi do
kupienia, a ona zobaczyła, że w kuchni stoi tam piec kaflowy
z takich przecudnych błękitnych kafli, ozdobionych motywem kiści
winogron, to już żaden inny dom nie mógł być, tylko ten. Nie
miałam serca jej odmówić, mama... – zawahała się, ale
postanowiła, że najlepszą drogą będzie szczerość. – Mama
chorowała wtedy na depresję i rzadko w ogóle wyrażała swoje
zdanie.
- To nie mieszka dalej na Puszkina? – zaciekawiła się szczerze
staruszka.
- Nie, po śmierci ojca musiałam poszukać oszczędności,
znaleźć tańszy dom. Chciałam wykupić też piętro nad księgarnią po
pani Dłuskiej. Mieszkamy teraz w Przylesiskach. Myślałam, że pani
nie mieszkała tutaj przez wiele lat. Skąd pani we, że nasz dom stał
na Puszkina?
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- Z siostrą twojego ojca, profesora, chodziłyśmy razem do
podstawówki. Nawet byłam w domu u twoich dziadków nieraz na
podwieczorek.
- Pani się zna z ciocią Heleną?
- Znałam – poprawiła Fejklowiczowa.
- Ciocia często do nas przyjeżdża. Mieszka teraz w Rzeszowie. Może zgodziłaby się pani ją zaprosić? Na pewno się ucieszy.
Starsza pani zmarszczyła brwi, jednak Cecylia dostrzegła
w tym wyraz żalu, nie złości.
- A po co to, na co, mnie starej takie spotkania? Niech lepiej
podłoży jeszcze i do pracy wraca, bo to zaraz się zaczną schodzić na
te czytania. Bułki pyszne przyniosła.
Cecylia, zrozumiawszy, że zostaje odprawiona, odniosła do
kuchni tacę, umyła filiżanki w wodzie, która powoli zaczynała się
nagrzewać, i starannie zawinęła resztę maślanek w papier.
- To może jeszcze wpadnę pod koniec tygodnia, zapytać, jak
się pani podoba „Duma i uprzedzenie”.
- Niech nie myśli, że staruszka taka głupia – skrzywiła się
Fejklowiczowa. – Sprawdzić mnie chce, tak? Czy czasem nie
głoduję, nie zamarzłam?
- Mogłabym coś przy okazji przynieść, jeśli potrzeba –
poświadczyła Cecylia cicho.
- Mnie nic nie trzeba. Biedy nie klepię, już Fryc o to dba.
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Wychodząc Cecylia obejrzała się na staruszkę, która zgodnie
ze swoim nawykiem wróciła do obserwowania podwórza przez
okno.
Myliła

się.

Cecylia

wiedział

doskonale,

że

Maryli

Fejklowiczowej czegoś jednak trzeba. Nawet wiedziała, czego.
Odrobiny zainteresowania ze strony kogokolwiek.
*
Byron spędził błogie popołudnie, wygrzewając się na
kolanach Cecylii. Co prawda Freya nieśmiało zajrzała przez
uchylone drzwi, szukając okazji do przywłaszczenia sobie ciepłej
miejscówki na welurowej spódnicy, ale Byron nie był głupcem.
Nie opuścił zawłaszczonego terytorium ani na chwilę. Mruczał
głośno z zadowolenia, z rozkoszą przekłuwając pazurami mięciutki
materiał i strzepując wibrysami. Od czasu do czasu przypominał
Cecylii o należnym trybucie, wyciągając łebek i trącając łokieć, na
którym podpierała głowę, a ona posłusznie głaskała jego grzbiet.
Wszystko wskazywało, że perfekcyjnie leniwe popołudnie
przeistoczy się w takiż wieczór, i nic a nic nie przygotowało go na
piekielny chaos, który rozpętał się zupełnie znienacka.
Zaczęło się od tego, że Cecylia spojrzała na śmieszną,
tykającą maszynerię (przy której Byron sam swego czasu spędził
wiele szczęśliwych godzin na obserwowaniu miarowego ruchu
wielkiej mosiężnej łopatki), wrzasnęła tak głośno, że aż zjeżyło mu
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się futro, po czym zerwała się bez uprzedzenia się z fotela.
Poskutkowało to oczywiście nieprzewidzianym kontaktem Byrona
z podłogą. Szczęściem spadł na cztery łapy, ale strat moralnych nikt
mu nie zdoła wynagrodzić.
Pozbawiony towarzystwa powędrował na schodami do
składu, minął wygrzewającą się w pudełku pod kaloryferem Freyę
i przez uchylone drzwi zajrzał do biblioteki. I tu jednak zapanował
niemiły rozgardiasz – Cecylia wraz z jedną z tych miłych pań, które
serwowały na dole kawę, rozkładały krzesła w najszerszej alejce
między regałami. Przez szklane drzwi zaczęli napływać zaaferowani
ludzie. Rozmawiali przy tym i śmiali się głośno.
Niezdecydowany

Byron

już

miał

przekroczyć

próg

i poszukać jakiejś przyjaznej duszy, która przygarnęłaby go i ocaliła
od zamieszania, gdy wtem drzwi otwarły się na oścież i stanęła
w nich Cecylia. Popatrzył na nią, potem w głąb alejki zapełniającej
się ludźmi, potem znów na nią. Zmrużył kalkulująco oczy.
- No chodź, jak chcesz – zamruczała zachęcająco.
Co oczywiście sprawiło, że ostatecznie Byron zdecydował
się poszukać gdzie indziej swojej przystani.
Wycofał się przez skład i zbiegł na parter, po czym przez
zamontowaną w drzwiach klapkę wydostał się na podwórko.
Przemknął pod murem, kryjąc się od siąpiącego deszczu, okrążył
dom i znalazł wejście do kawiarnianego ogródka.
Przeskakując z krzesła na stolik ze stolika na murek, dostał
się na parapet okna w sąsiedniej kamienicy. Tu musiał uruchomić
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swoje talenty wokalne. Na szczęście starsza pani miała jeszcze
dobry słuch i już po piątym żałosnym miauknięciu otworzyła okno
i wpuściła go do środka.
- Znowu przyszedł, łobuz jeden? Co? Spać nie dają, książki
czytają? – zamruczała Maryla Fejklowiczowa zupełnie niczym kot,
biorąc go na ręce.
Posadziła go delikatnie na mięciutkiej kanapie, przysunęła
swój fotel do rozgrzanego pieca, po czym usiadła, moszcząc na
kolanach wełniany koc. Tylko na to Byron czekał – znalazł się zaraz
na fotelu razem ze starszą panią. Wbił pazury w koc raz i drugi, po
czym zwinął się w kłębek i zmrużył oczy.
O tak, znacznie lepiej.
- No, wysuszy się, przecież, na co tak po deszczu latać? –
z niezrównaną płynnością i delikatnością staruszka pogładziła
wilgotne futerko.
Wyjęła zza pleców zakleszczoną tam grubą książkę
w materiałowej oprawce i otworzyła na pierwszej stronie. Oparła
grzbiet o poręcz fotela, uważnie, żeby nie przeszkodzić Byronowi
w drzemce.
- No, to i my sobie poczytamy, co? Chcesz posłuchać, jak to
było z tą Elżbietką? „Jest prawdą powszechnie znaną, że
samotnemu a bogatemu mężczyźnie brak do szczęścia tylko żony”6.

6

Jane Austen, „Duma i uprzedzenie”, tłum. Magdalena Gawlik – Małkowska.
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*
Cecylia lubiła czwartki. Był to najspokojniejszy dzień
tygodnia. Mogła wtedy zająć się wszystkimi zaległymi sprawami,
zaplanować grafik, zgromadzić dokumenty potrzebne księgowej,
zrobić inwentaryzację. Mogła posiedzieć na Facebooku i stronie
internetowej księgarni, zaktualizować posty i zdjęcia. Mogła
znaleźć dwie godzinki, żeby po prostu postać za ladą w księgarni,
sprzedać kilka książek, doradzić, porozmawiać. Miała czas, by
odpowiedzieć na e-maile z zapytaniami, prośbami o konsultacje czy
polecenia. Pomimo braku oficjalnego zaangażowania właścicielki
w dziedzinę językoznawstwa, z szacunku dla założyciela księgarnia
prowadziła wciąż bogaty dział językoznawczy. Bralczyk i Miodek
sprzedawali się równie dobrze, co „Harry Potter”. Utartym
zwyczajem właśnie w ostatni czwartek miesiąca studenci
z Rzeszowa, Lublina, czasem nawet Krakowa przyjeżdżali po
podręczniki, na które w ten dzień księgarnia oferowała dwadzieścia
procent zniżki.
Wreszcie, w czwartki Cecylia wcielała w życie wszystkie
plany i projekty dekoracyjne wyszukane w Internecie, poradnikach
i katalogach razem z matką w przeciągu tygodnia.
W kącie kawiarnianego ogródka przesadzała właśnie
srebrne, liliowe i różowe kępki wrzosów w urocze zielone
wiaderka, które matka zamówiła tydzień wcześniej w internetowym sklepie ogrodniczym. Woland, zadowolony, że ukochana
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pani wzięła go ze sobą na cały dzień do pracy, leżał tuż pod jej
stopami. Nie potrafiła nawet się niecierpliwić, kiedy musiała jego
wielkie, rozpłaszczone cielsko okrążać i przekraczać. Miała w swoim sercu specjalne miejsce dla tego psa i za każdym razem, kiedy
patrzyła na blizny bielące się w jego sierści, czuła, jak wokół tego
serca zaciska się pętla żalu i bezsilnej złości.
Pracowała raźno, witając od czasu do czasu gości, którzy
jednak woleli posiedzieć we wnętrzu kawiarni niż w ogródku,
mimo, że po wczorajszym deszczu nie było śladu. Zupełnie jakby
przygotowywali się do nadejścia jesiennych chłodów, chociaż
temperatura wciąż jeszcze dochodziła do dwudziestu stopni. Kilka
razy przemknęło jej przez myśl czy pani Maryla nie patrzy przez
okno na jej wysiłki. Nie podnosiła wzroku, żeby sprawdzić. Nie
przeszkadzałoby jej to.
Było jej lekko. Czwartek był również ostatnim dniem przed
weekendowymi późniejszymi godzinami zamknięcia, co oznaczało,
że gdy tylko skończy swoją pracę, może wracać do domu i zająć się
tłumaczeniami tekstów.
- Dzień dobry. – Cecylia ledwie dosłyszała cichy, nieśmiały
głos dobiegający od bramy. Nie tylko dlatego, że nie mogła pozbyć
się huczącej w głowie muzyki Famous Rebel, która wciąż ją
prześladowała.
Odwróciła się z gotowym uśmiechem „numer jeden”,
zarezerwowanym dla wszystkich kontaktów biznesowych, mimo
iż Agatę trudno było rozpatrywać w kategoriach kobiety biznesu.
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Młoda rozwódka wychowująca dwóch synów wyrabiała
swoje wypieki dla „PoDokładki” od początku jej działalności.
Cecylia musiała przyznać, że wkład Agaty był jednym z głównych
powodów, dla których przekształcenie antykwariatu ojca w hybrydową księgarnio-kawiarnię okazało się być sukcesem. Od początku
właścicielka i cukierniczka postawiły na jakość oferowanych
produktów – codziennie ciastkarnia serwowała trzy rodzaje ciasta
lub ciastek. Element zaskoczenia, brak menu, nowości i nowinki,
które wprowadzała Agata były zachętą dla klientów żądnych
wrażeń, nieodmiennie dobra, świeżo mielona kawa przyciągała
tradycjonalistów. Książka łączyła wszystkich.
Pomimo kilkuletniej współpracy Cecylia nie umiała
przekonać się do Agaty. Czasem trudno było jej uwierzyć, że były
w tym samym wieku. Oprócz roku urodzenia nie łączyło ich wiele.
Agata wyszła za mąż w wieku osiemnastu lat i dorobiła się szybko
dwóch synów. Cecylia przeżyła ledwie jedną historię miłosną,
zakończoną gwałtownie po krótkim narzeczeństwie. Agata,
rozwiedziona samotna matka, mieszkała z rodzicami w malutkim
mieszkanku i zarabiała wykonując dorywcze prace, żeby jakoś
powiązać koniec z końcem. Cecylia, nauczona przez rodziców
podejmowania ryzyka i wiary we własne siły, wzięła na siebie
prowadzenie poważnego biznesu, utrzymywanie siebie i matki,
zatrudnienie na pełny etat lub dorywczo dziewięciu, a w okresie
wakacyjnym nawet i trzynastu pracowników. Agata była cicha,
zastraszona, zawsze jakby wzrokiem i postawą przepraszała za
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swoją obecność, Cecylia pewna siebie, zdecydowana, zawsze
otwarcie wyrażająca swoją opinię.
W życiu Cecylii było zresztą wiele miejsca na rozwijanie
przyjaźni. Pomiędzy księgarnią a troszczeniem się o matkę,
wolontariatem w schronisku i opieką nad własnymi zwierzętami,
spotkaniami klubu książki, akcjami promocyjnymi, rachunkami,
PIT-ami i dostawami nie mogłaby odpowiedzialnie nawiązać
głębszej więzi. Tłumaczyła sobie, że z tak napiętym grafikiem nie
byłaby dyspozycyjna dla kogoś, kto by na nią liczył.
Stąd uśmiech „numer jeden” właśnie – przyjazny, ale
oficjalny i zdystansowany.
- Dzień dobry, pani Agato – odpowiedziała, wycierając ręce
w fartuch.
Poczuła, jak Woland kuli się momentalnie za jaj nogami.
Kobiety nie przerażały go tak bardzo, jak mężczyźni, ale pozostawał
wobec nich nieufny.
- Jakie ładne. – Agata zapatrzyła się w dopiero co
zakończone dzieło Cecylii, drążone w drewnie misy wypełnione
kasztanami, żołędziami i orzechami, z których część pokryta była
popękaną zieloną skórką, i smukłe dzbanki z białego szkła
nafaszerowane owocami dzikiej róży.
- Dziękuję – odparła bez zażenowania. – Nie mogę się
doczekać, aż pożółkną liście i dojrzeją kasztany, zakwitną
chryzantemy.
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- Przyniosłam jutrzejsze kruche ciasto, śliwkowe. Z nowego
przepisu.
Cecylia jakby dopiero zauważyła podwójny pojemnik,
który Agata trzymała przed sobą w wyciągniętych rękach.
-

Pani

Agato,

przecież

prosiłam,

żeby

zadzwonić.

Podjechałabym samochodem. – Cecylia skrzywiła się wewnętrznie,
słysząc własny pobłażliwy ton.
- Było mi po drodze, a nie mam miejsca w chłodni. Kubę
odprowadzałam do szkoły, dostał wiersz do recytowania na
akademii z okazji wrześniowych rocznic... Reszta, jak zwykle,
będzie na świeżo na dziewiątą rano. Na pewno – dodała kobieta
pospiesznie, jakby bała się, że Cecylia się na nią pogniewa.
Nie raz uderzało Cecylię to, jak atrakcyjną kobieta byłaby
Agata, gdyby nie to ciągłe wystraszone spojrzenie, skulone
ramiona, jakby gotowe do biernego przyjęcia każdego ciosu od
ludzi i od życia.
- Pani Agato, niech mnie pani źle nie zrozumie, ufam pani
w całości. Nigdy mnie pani nie zawiodła, kawiarnia w zasadzie
żyje i oddycha dzięki pani. Mogę panią pofatygować na zaplecze?
Chętnie bym pomogła, ale... – Podniosła wyjaśniająco oblepione
czarną ziemią dłonie.
- A tak, jasne. - Agata zrobiła krok w stronę kawiarni, ale
zawahała się jeszcze. W jednej chwili jej mlecznobiałe policzki
zapałały rumieńcem.
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- Ja właściwie miałabym sprawę. – Agata odchrząknęła
niezręcznie. – Pamiętam, że wspominała pani, że Kuba i Filip, że
mogliby w sobotę dołączyć do innych dzieci... To znaczy...
Cecylia zlitowała się nad dziewczyną i spiesznie ponowiła
propozycję,

złożoną

wcześniej

kilkakrotnie.

W

sobotnie

przedpołudnia księgarnia otwierała swoje podwoje dla dzieci,
z którymi zajęcia prowadziły panie z prywatnego przedszkola.
Pomysł z założenia miał przyciągnąć zabiegane mamy i zestresowanych tatusiów, którzy w trakcie trwania zajęć zyskiwali czas,
żeby uzupełnić tygodniowe zakupy, albo zwyczajnie napić się ze
sobą kawy. Zupełnie przypadkiem okazało się, że młode pokolenie
wcale nie jest stracone dla tabletów, smartfonów i gier na Xboxa –
dzieci wciąż uwielbiały słuchać, gdy ktoś czytał im pięknie bajki
i historie. Sama Cecylia często zaglądała, żeby w otoczeniu
przedszkolaków, siedząc po turecku na dywanie w głównej alejce
księgarnianej

galerii,

i przygodach

Muminków7.

poczytać

o

perypetiach

Mikołajka

Wśród nieustannej pogoni rachunków,

pism urzędowych, pozwoleń i faktur, chwile takie jak te
przypominały jej, jaka właściwie była wizja przyświecająca
metamorfozie „PoDokładki”.
- Ależ oczywiście. Niech przyjdą nawet w tę sobotę,
zadzwonię do dyrektorki „Tęczowego zakątka” z informacją.

7

„Mikołajek” to seria książek napisana przez René Goscinny'ego, a zilustrowana
przez Jean-Jacques'a Sempé. Dziewięcioczęściową serię o Muminkach napisała
szwedzkojęzyczna fińska pisarka Tove Jansson.
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- Mogłabym zapłacić w przyszłym tygodniu – dodała
Agata.
- Mowy nie ma. Pani wie przecież, że bez pani cudownych
cynamonowych ciasteczek i tortu cytrynowego zbankrutowałabym w pierwszym miesiącu interesu. Chłopcy mogą wziąć
udział w sobotnich zajęciach, kiedy tylko zechcą. Przynajmniej tak
mogę się jakoś odwdzięczyć za pani wkład – zapewniła.
Zdawała sobie sprawę z uzależnienia sukcesu kawiarni od
Agaty, która była nie tylko obdarzona talentem w kierunku
wyrobów cukierniczych, ale też sumienna. Nie przypominała sobie
nawet jednej sytuacji, w której Agata zawiodła, zaniedbała
dostarczenie zamówienia, czy choćby dostarczyła mniej niż
perfekcyjnie wykończone wyroby. Oczywiście, zależało jej na
pracy. Cecylia dowiedziała się od swoich pracownic, że były mąż
Agaty nie wpłacił na jej konto ani złotówki alimentów. Było w tej
dziewczynie, postawionej w tak ciężkiej sytuacji, coś jeszcze, jakaś
uczciwość

czy

moralna

odpowiedzialność,

która

Cecylii

imponowała. O odpowiedzialności wiedziała wszystko z własnego doświadczenia.
Policzki Agaty pokraśniały jeszcze bardziej i zanim szybko
odeszła w stronę kawiarni, zdołała tylko wydukać zawstydzone,
ciche „dziękuję”.
- No Woluś, już kończymy – zamruczała Cecylia do psa,
czując, jak rozluźnia się przy jej nogach jego wyprężone w strachu
cielsko. – Kończymy i hajda do domu.
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Przez chwilę jeszcze była pod wrażeniem wizyty i wdzięczności okazanej przez Agatę za gest, który Cecylii zupełnie nic nie
kosztował. Wkrótce jednak mózg, który przejawiał już pierwsze
objawy uzależnienia, powrócił od kontemplowania życiowej
sytuacji znajomej do zamęczania wspomnieniami zasłyszanych
niedawno melodii. Agata, kawiarnia, nawet kępki wrzosów
i przechodzący pospiesznie przez ogródek klienci, wszystko to
przestało istnieć. Istniała tylko muzyka.

Woland spuścił swoje kłapciate ucho wzdłuż łba i przykulił
się pod jej nogami, gdy tylko wysiedli z samochodu – niezawodny
znak, że w pobliżu znajdował się obcy mężczyzna. Kiedy jednak
obeszła dom, zastała w ogródku tylko matkę, z opuszczoną na
kolana robótką, zapatrzoną w rzędy zasadzonych równiutko jak
żołnierze w szeregu kępek wrzosów na rabacie.
- A kto to porozsadzał? – przywitała matkę, jak zwykle, bez
zbędnych formalności. – Przecież mówiłam, że wrócę wcześniej
i posadzę. No, Wolek, usiądź sobie na pięć sekund, to nie boli –
zganiła psa, który plątał jej się pod nogami.
- Artur przyszedł, zobaczył flance i porozsadzał – wyjaśniła
Klara.
Cecylii nie wydało się to dziwne, w końcu sąsiad żył
z uprawy roślin.
- A ty co skubiesz? – wskazała na robótkę w ręku matki.
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- A, taki Richelieu. – Klara podniosła serwetkę, żeby Cecylia
mogła bliżej przyjrzeć filigranowemu wzorowi w kształcie wieńca
polnych kwiatów.
- Cudne. – Cecylia pogładziła czubkiem palców sztywny,
biały materiał.
- Te dwie bliźniacze poszewki w czerwone maczki i serweta
w chabry dzisiaj się sprzedały. Serwetę to nawet kupił ktoś aż
z Francji. Już zapakowałam i wydrukowałam adresy.
- Jutro podrzucę na pocztę. – Cecylia schyliła się, żeby
pocałować matkę w czubek głowy. – A to mi się wieczór otworzył
niespodziewanie... – zamyśliła się. – To może lepiej, usiądę do tych
tłumaczeń dla ciotki.
- No, nie przed spacerem chyba, zaraz ciemno będzie.
A wątróbka jest w kuchni dla kotów – Klara zasugerowała
subtelnie, klepiąc córkę po ręce.
Udawała, że nie słyszy, jak Cecylia wzdycha głęboko.
- Nie no, skąd. Już karmię i przespaceruję, kogo trzeba.
Weszła do domu i skierowała się z sieni prosto do swojej
sypialni. Woland podążył początkowo za swoją panią, ale na
ganku zawahał się i zrezygnował.
Odłożyła torbę na biurko i z lekkim tylko rozdrażnieniem
rzuciła okiem na powierzone jej przez ciotkę teksty.
Ruszyła

do

kuchni,

gdzie

najczęściej

udawało

się

zlokalizować domowe koty i niemal potknęła się o klęczącego na
podłodze Artura, który z głową przy posadzce, a tylną częścią ciała
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uniesioną w górę, regulował drewniany podjazd zamontowany
dla wygody matki w przemieszczaniu się z kuchni do sieni.
- O matko! – zacukała się, przestraszona.
Artur wyprostował się błyskawicznie.
- Śrubki się poluzowały – wyjaśnił. – Nie chciałem, żeby
jaki wypadek się tu wydarzył.
Cecylia

nie

musiała

nawet

wymuszać

uśmiechu.

Bezinteresowna pomoc, jaką Artur dawał jej matce – i przy tym jej
samej – czasem ją zadziwiała. Pamiętała jednak o danej sobie
obietnicy, żeby sąsiadowi okazać więcej serdeczności. Zdawała
sobie sprawę, że w wypełnionym po brzegu grafiku czasem
zapominała zarezerwować miejsce na drobne prace domowe,
konieczne, żeby umożliwić matce nie tylko samodzielne, ale
i satysfakcjonujące życie. Artur zdawał się nigdy ich nie przeoczać
i nawet nie pytał już, czy mógłby pomóc. Regularnie przynosił ze
sobą skrzynkę z narzędziami. Skoro on znajdował czas, żeby pomóc
sąsiadkom, Cecylia powinna znaleźć czas, żeby okazać mu
wdzięczność.
- Powinnam była wiedzieć, że ktoś jest wewnątrz, bo
Woland tylko zatrzymał się w progu, obrót o sto osiemdziesiąt i już
go nie ma.
- Daleko chyba nie ujdzie?
- Nie, już tobą się tak nie płoszy. Nie przeszkadzaj sobie, ja
tylko kotom coś zapodam i pewnie pójdę wybiegać nasze czworonogi.
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Przepuścił ją do środka i pochylił się nad swoją robotą.
Dźwięk wiertarki wkrótce uniemożliwił rozmowę.
Wyłożyła wątróbkę do misek, ale ten sprawdzony sposób
na zwabienie kociej trójcy tym razem nie zadziałał w stu
procentach. Paćka i Kićka wyłoniły się wkrótce z sypialni matki,
brakowało tylko kocura.
Wychodząc przed dom zabrała ze sobą wiatrówkę.
- A Janoszyk gdzie? – dopytała się matki, która zdawała się
odnaleźć nowy zapał do swojej robótki.
- A kto go tam wie? – Klara wzruszyła ramionami. – Odkąd
Figara nie ma, zdziczał jakoś. Wiesz, że byli nierozłączni przez tyle
lat.
- W stodole poszukam, jeśli się nie znajdzie do naszego
powrotu. Woland, Ugryś, spacer!
Psom nie trzeba było powtarzać, zarówno strachliwy
Woland, jak jego mniejszy nierozgarnięty kolega błyskawicznie
stanęli pod bramką.
Cecylia po namyśle wróciła do domu po słuchawki. Rzadko
słuchała muzyki poza domem czy samochodem. Podczas spacerów
wolała wsłuchiwać się w szept wiatru, szelest trawy i zbóż na
okolicznych polach, śpiew polnych ptaków, a nawet dobiegające
od strony gęsto rozsianych w przysiółku zabudowań agroturystycznych piskliwe głosy bawiących się dzieci czy śpiewane przy
gitarach piosenki. Nie mogła się jednak powstrzymać. Coś
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w muzyce zespołu, na który przypadkiem zwróciła jej uwagę
ciotka, nie dawało jej spokoju.
Kiedy wróciła, Artur skończył swoją robotę i uraczony przez
Klarę herbatą towarzyszył gospodyni w ogrodzie. Z daleka Cecylia
widziała, że nawet ze sobą nie rozmawiali. Matka wciąż
wyszywała, Artur grzał ręce na kubku, zapatrzony w rozlewające
się na horyzoncie bladozłote smugi.
- Nie pogniewacie się chyba, jeśli usiądę do tych tekstów?
– zapytała przez grzeczność. Aż zżymała się w środku, żeby móc
wreszcie w skupieniu popracować nad przekładem islandzkich
ballad. – Nie wiem, ile mi zejdzie, nie tłumaczyłam od wieków. –
wytłumaczyła się dodatkowo.
- Nie, skąd, córeczko – zapewniła Klara. – A może chociaż
obiad sobie odgrzej? Pomidorowa, jak lubisz, z lanym ciastem.
- Może później, naprawdę chcę się tym zająć.
Zazwyczaj kuchenne dokonania matki stanowiły pokusę,
której Cecylia nie umiała się oprzeć – i główną przyczynę, dla której
do spaceru z psami musiała zazwyczaj dołożyć kilometr albo dwa.
Stąd też konkluzja matki, którą wyraziła z troską w głosie.
- Dobrze się czujesz, córeczko?
- Zupełnie normalnie, mamuś.
- To herbaty chociaż sobie weź. Limonkowa, świeżo parzona
– zachęciła Klara.
Zanim Cecylia zdążyła odmówić, Artur już nalewał do
kubka.
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- A magdalenki gdzie?
Matka zapatrzyła się z twarz Cecylii ze smutnym
uśmiechem. Coś zawisło między nimi przez chwilę. Obydwie zbyt
zdruzgotane odejściem ojca, rzadko poruszały temat. Wiedziały
jednak obie o jego bezgranicznym uwielbieniu Aleksandra Lisko
dla prozy Prousta8.
Wymiana ta nie umknęła Arturowi, ale taktownie nie zadawał pytań.
Zaledwie Cecylia usiadła przy biurku ojca i spojrzała na
pierwszy tekst, porzucona na łóżku torba zawibrowała i motyw
z „Romea i Julii” Franco Zeffirellego zaanonsował telefon od ciotki
Heleny.
Odebrała z wysiłkiem maskując rosnące rozdrażnienie.
Na szczęście ciotka dzwoniła na jej komórkę tylko dlatego,
że matka nie odbierała swojej. Cecylia wyniosła więc telefon na
zewnątrz, gdzie w ogrodzie, mimo mroku, który pochłaniał
łapczywie resztki dnia, matka z Arturem siedzieli w ciszy nad swoją
herbatą i napawali się zapachem ostatnich kwitnących kwiatów
okazałego bielunia.
- Mamo, do ciebie.
- No chyba nie z tego wydawnictwa...?

8 Nawiązanie

do epizodu z początku pierwszej części „W poszukiwaniu straconego
czasu” Marcela Prousta, w którym smak ciasteczka zanurzonego w herbacie
ewokuje u bohatera wspomnienia.
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- Nie, to ciocia. A co, znów chcieli odkupić prawa do
tłumaczeń ojca?
- Już trzy razy w tym miesiącu dzwonił jeden i ten sam
facet. Nigdy nie sądziłam, że „nigdy w życiu” brzmi tak podobnie
do „zastanowię się” – zakpiła Klara, biorąc słuchawkę.
Matka odstawiła herbatę i zanim przejęła telefon,
poprawiła włosy. Robiła to zawsze i nieodmienne rozbawiała tym
Cecylię – zupełnie, jakby osoba po drugiej stronie mogła dostrzec
jakiś uparcie niepodporządkowany kosmyk.
Przy kolejnym podejściu zdołała przetłumaczyć dwa wersy,
kiedy oderwało ją dobiegające z korytarza wołanie matki.
Wyłoniła się więc ponownie i w sieni spotkała matkę.
- Policja przyjechała do ciebie, kochanie. – Na twarzy Klary
malowało się przejęcie.
W pierwszej chwili Cecylia pomyślała, że coś musiało stać
się

w

księgarni.

Spojrzała

jednak

na

zegar,

było

przed

dziewiętnastą, więc dziewczyny właśnie przygotowywały się do
zamknięcia. Z pewnością najpierw zatelefonowałyby do niej,
gdyby coś się stało. Przyszła jej do głowy pani Fejklowicz, ale
przecież policja nie wiedziała nawet, że po wezwaniu patrolu
w zeszłym tygodniu przez starszą panią, Cecylia nawiązała z nią
kontakt.
Postanowiła nie przedłużać uczucia niepokoju i gdy tylko
pomogła matce pokonać podjazd i zjazd w progu tarasu
przylegającego do domu, sama wyszła głównym wyjściem przez
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ganek. Odetchnęła z ulgą, widząc aspiranta Tomka, opartego co
prawda o postawiony tuż obok jej minivanu radiowóz, ale
w cywilnym ubraniu.
- Dobry wieczór – przywitała funkcjonariusza.
Oderwał się od auta, kiedy wyszła przez bramkę.
- Cześć – odpowiedział na jej powitanie mniej oficjalnie.
- Ale mnie przestraszyłeś – Mimo wysiłków nie potrafiła
pozbyć się odrobiny pretensji z głosu. – Stało się coś?
- Nie, skąd – doparł, zaskoczony. Do Cecylii dotarło, że
Tomek nie pomyślał nawet, że Cecylia nie spodziewała się jego
wizyty. – Przepraszam, nie chciałem cię nachodzić.
- To ja przepraszam. Staram się popracować nad czymś, ale
wciąż coś mnie odrywa.
- Mogę przyjechać kiedy indziej... – zawahał się policjant.
- Jejku, nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało. Takie tam,
kłopoty z weną – zapewniła, próbując obrócić swoją niezręczność
w żart.
Nie chciała urazić stojącego przez nią człowieka tylko
dlatego, że kilka wierszy człowieka, którego nigdy nie widziała
i nigdy nie spotka, tak bardzo ją pochłonęło.
- Ja właściwie tylko na chwilę, zaraz jadę na służbę. Po
pierwsze, chciałem sprawdzić, czy żadna szafa nie dokonała
zamachu na twoje życie.
- Jeszcze wszystkie stoją pionowo.
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- A po drugie, pomyślałem, że może wybralibyśmy się do
kina w przyszłym tygodniu?
Domyśliła się już, że taki był motyw wizyty policjanta, ale
i tak poczuła dziwny skurcz w żołądku – i lekkie zażenowanie – na
dźwięk jego słów.
Fałszywa skromność nie leżała w jej charakterze. Wiedziała,
że może podobać się mężczyznom. Od czasu rozstania z Dawidem
trzymała tak rygorystyczny dystans od każdego potencjalnego
adoratora, że po pewnym czasie wyrobiła sobie, w swoim
mniemaniu,

aurę

niedostępności.

Najwyraźniej

mechanizm

zaczynał szwankować, a ona sama zupełnie nieświadomie
wdepnęła w niezręczną dla siebie sytuację.
- No, widzę, że cię zaskoczyłem – odezwał się po chwili
milczenia, która całkowicie umknęła Cecylii. – Uprzedzam, że będę
stał tu, dopóki nie usłyszę zgody. A jak trzeba będzie, to i koguta
się odpali. – Cecylia wyczuła w żartobliwym tonie nutkę
zdenerwowania.
Nigdy nie odżegnywała się od mężczyzn i nie składała
przysiąg. Po prostu założyła, że po tym, co łączyło ją z Dawidem,
jakikolwiek inny związek z mężczyzną nie wchodził w grę. Czasem
jednak złość brała górę. Dlaczego miałaby pozwolić, żeby cień
z przeszłości pozbawił ją szansy na coś nowego?
- Przepraszam – powiedziała pospiesznie. – Kino, tak, jasne.
Zostaw mi swój numer, to zadzwonię, jak znajdę wolny wieczór.
Uprzedzam, że to może być dopiero za tydzień.
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- Cóż, tydzień, wytrzymam jakoś bez popcornu. Masz na
czym zanotować?

Odetchnęła, kiedy przepisała na czysto ostatnią linijkę.
Lubiła przy tłumaczeniach pisać ręcznie. Wszystkie skreślenia,
próby i wersje nakładały wtedy na warstwę liryczną drugą
historię, sprawozdanie z walki z językiem. Czystą kopię chciała
zachować dla siebie, wersję dla ciotki Heleny postanowiła
przepisać na komputerze.
Jutro, stwierdziła, patrząc na zegar, którego wskazówki
właśnie spotkały się u szczytu tarczy.
Przebiegła wzrokiem po tekście ostatniej ballady. Spośród
czterech utworów, które mimo połączenia zbliżoną estetyką
posiadały odrębny charakter, historia tęsknoty starej kobiety,
wybiegającej w noc pełni do lasu, żeby uczcić pamięć utraconego
kochanka dotknęła ją najmocniej. Zwyczajna piosenka, a zdołała
wyrzeźbić rysy w skorupie, którą Cecylia starannie otoczyła swoje
serce pięć lat temu. Utwór, któremu akompaniował tylko dialog
dwóch akustycznych gitar, grał na jej emocjach, budząc swoją
rzewnością poczucie rozżalenia, ale także ulgę. Zrozumiała, że ten
smutny tekst nie dlatego smuci ją, że nosi podobieństwo do jej
własnej historii. Nie tęskniła za Dawidem. Tęskniła za posiadaniem
kogoś. Kogokolwiek, kogo mogłaby obdarzyć taką wieczną,
chociaż nieszczęśliwą miłością. Nie był nim człowiek, który
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skrzywdził ją i na wiele lat pozostawił w niej wyrzuty, że nie
sprostała jego oczekiwaniom, nie była dostatecznie dobra. To przez
niego nie umiała teraz ufać, bała się sprawić komuś zawód, nie
zdołała pogodzić się z przeszłością.
Smutna piosenka sprawiła, że znowu chciała otworzyć się
na coś nowego. Na myśl przyszedł jej Tomek, ale chociaż był
atrakcyjnym mężczyzną, wątpiła, żeby znaleźli wiele wspólnego
między sobą.
Kiedy szaleńczo, bez pamięci zakochała się w Dawidzie,
była bardzo młoda. Liczyła, że teraz będzie umiała postępować ze
swoim sercem ostrożniej.
Zganiła siebie po raz kolejny za rozgrzebywanie własnych
emocji, kiedy zobaczyła, że na błądzeniu w abstrakcyjnych
rozważaniach wywołanych jedną piosenką zeszła jej ostatnia
godzina.
Nie myśl o tym – przekonywała siebie samą bezskutecznie.
Ostatnimi

czasy

lista

spraw

z

kategorii

nie-myśl-o-tym

niebezpiecznie się wydłużała.
Postanowiła zaparzyć sobie ulubiony napar z czarnego bzu
i echinacei. W kuchni natknęła się na matkę, drzemiącą przed
monitorem laptopa przy odcinku „Planety ziemi”. Delikatnie
potrząsnęła ją za ramię.
- Pomóc ci się przenieść na łóżko? – zapytała cicho.
- O mój Boże, to ja zasnęłam na wózku – matka zdziwiła się
szczerze. – To ta Artura malinówka, co przyniósł. Chciałam tylko
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spróbować kieliszeczek, ale malinówka, no, malina. W końcu
wypiłam ze trzy.
- To co, zawieźć cię?
- Nie, poradzę sobie, córcia. A ty, dlaczego się jeszcze
snujesz?
- Mamuś, czy ja utkwiłam? – odpowiedziała pytaniem na
pytanie.
- Gdzie, w kuchni?
- W życiu, mamo. – usiadła przy stole naprzeciwko matki –
Czuję się, jakby wszystko było już przesądzone. To, co postanowię,
nie może niczego zmienić. Widzę swoje życie, jakie będzie za
dziesięć, dwadzieścia, czterdzieści lat. Jakby nie było więcej...
zwrotnic, które mogą zmienić moje tory. Wszystko jest proste,
przewidywalne. Wszystkie stacje w rozkładzie, jeden tor. Czy już
nigdy nie zdarzy się nic?
- Dziecko, nie podoba ci się stabilizacja? Tylu ludzi dałoby
się za twoje życie pokroić – łagodnie zrugała ją matka.
- Wiem, mamuś – westchnęła.
- Jakoś nigdy nie sądziłam, że mojej córce będzie
przeszkadzać proste, spokojne życie. – Cecylia poczuła się jak
niewdzięcznica, chociaż podejrzewała, że odpowiedź matki to nie
objaw zawodu, a prowokacja.
- Nie przeszkadza mi – odpowiedziała, sfrustrowana tym, że
nie umie ubrać swoich rozterek w odpowiednie słowa – Tylko na
co ja właściwie w życiu jeszcze czekam, mamo...? Czuję, że nie
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zdarzy się już nic, co mogłoby coś zmienić, a jeśli tak, to po co żyć?
Czy na starość będę sama w pustym mieszkaniu, dziesięć kotów
i pięć psów, żyjąc złudzeniami, że coś, co odeszło, jeszcze trwa, jak
ta pani Fejklowiczowa?
Klara, w przeciągu minuty od swojej drzemki zupełnie
rozbudzona, zaczerpnęła powietrza.
- No, nareszcie. Pięć lat na to czekam, już myślałam, że cię
całkiem złamało. – Pochyliła się w swoim krześle i położyła swoją
dłoń na mocno splecionych dłoniach córki. – Dziecko, jesteś taka
młoda. Wiem, że nie czujesz się młoda. Masz tyle obowiązków. Ale
uwierz mi, nawet jeśli ty zapomnisz o życiu, życie nie zapomni
o tobie. Jeszcze przyjdą takie zmiany, po których zatęsknisz do
swojego prostego, spokojnego życia, czy zechcesz, czy nie. A jeśli
nie zatęsknisz, to wystarczy, że wreszcie przestaniesz się bać.
Klara otarła dwie ciężkie łzy, które wypłynęły na policzki
córki.
- A co ciebie, jeśli mogę wiedzieć, tak nagle rozemocjonowało?
Nie miała zamiaru przyznać, że jak jakiś podlotek
obsesyjnie zasłuchała się w muzykę zagranicznego zespołu.
*
- „Tak skończyła się przygoda Zyzia z peleryną prawdy. Jeśli
spotkacie kiedyś ciemnowłosego chłopca o piegowatym nosie,
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który na grzbiecie będzie nosił błękitny płaszczyk z wielką zieloną
łatą, zapytajcie go, co tak naprawdę o was sądzi. Na pewno powie
prawdę”. – Cecylia dramatycznie zawiesiła głos. Widząc zasłuchane, zaczarowane buźki dookoła siebie zatrzasnęła książkę ze
śmiechem.
- To koniec bajki na dzisiaj, kochani. Ale pani Joasia ma dla
was specjalną niespodziankę, więc musicie teraz ją ładnie poprosić,
a może zagra dla was na gitarze piosenkę o drewnianym pajacyku,
który miał na imię...?
- Pinokio! – odezwał się chór dziecięcych głosów.
Przedszkolanka zrozumiała, że Cecylia nie może poświęcić
więcej czasu na czytanie i wkroczyła do akcji. Sama dopiero co
zasłuchana była w opowieść, zapominając, że tak właściwie jest
w pracy. Głos Cecylii był głęboki, dźwięczny, miękki jak aksamit.
Chociaż sama przyzwoicie grała na gitarze i znała tysiące piosenek,
począwszy od Arki Noego, na przebojach Dżemu skończywszy,
zawsze żałowała, że natura obdarzyła ją piskliwym, wysokim
rejestrem.
Cecylia wycofała się za szklane drzwi i przez chwilę patrzyła
na gromadkę dzieci, które uczyły się nowej piosenki i klaskały
w dłonie. Ze względów sanitarnych i praktycznych musiała
oddzielić księgarnię na galerii od części kawiarnianej. Klienci
pragnący w spokoju skorzystać z kilku rozmieszczonych pomiędzy
regałami kącików do czytania mieli potrzebną do tego ciszę
i spokój, a i koty nauczyły się nie schodzić na parter. Mogła tu też
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organizować swoje cotygodniowe wieczory czytelnicze czy
sobotnie spotkania z bajką dla dzieci i wciąż zachować spokojną,
kawiarnianą atmosferę na dole. Zdecydowała się na szklaną ścianę,
bo wiedziała, że regały zapełnione książkami będą współgrały
z domową, salonikową atmosferą kawiarni. To, co nie było
w planach, to zapełnienie przez klientów księgarni szklanej ściany
cytatami z kupionych czy przeczytanych książek. Odkryła
pierwszych kilka całkiem przypadkiem, bo wypisane korektorem
w mało widocznym miejscu za regałem. Potem już sama
dostarczyła markery i zawsze zachęcała gości do podzielenia się
czymś, co utkwiło im w pamięci.
„Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym, że nie trzeba
rozumieć, by czuć. Kiedy rozum zdolny jest pojąć, co się
wydarzyło, rany w sercu są już zbyt głębokie”9.
– przeczytała z trudem od tyłu napis na dole szklanych
drzwi.
Nie myśl o tym – powtórzyła jak mantrę, kiedy scena
rozgrywająca się przed jej oczami przypomniała jej własne
dzieciństwo. Przypomniała ojca.
Na dole matka popijała słynne cynamonowe latte
w towarzystwie ciotki Heleny, która wsiadła w swoje wiekowe
Uno, gdy tylko dowiedziała się, że Cecylia skończyła przekład.
Odmówiła odbioru pracy e-mailem, ponieważ, jak stwierdziła,
9

Carlos Ruiz Zafón, „Cień wiatru”.
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chciała Cecylię osobiście wyściskać. Przywiozła także dwójkę
swoich studentów, którzy, niezrażeni wypełniającym księgarnię
śpiewem przedszkolaków, gromadzili właśnie stosy potrzebnej
literatury.
- Cudownie, Sisi, wspaniale. – Ciotka Helena zsunęła z nosa
okulary. – Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Taki masz talent,
dziecko.
- I to niejeden. – Cecylia usiadła przy ich stoliku i omiotła
wzrokiem kawiarnię.
Sekretem tego miejsca było to, że na pierwszy rzut oka
wnętrze wyglądało, jakby było pięknie umeblowanym pokojem
dziennym, w którym po prostu jest zbyt wiele stolików, foteli i sof.
Antyczne meble, lustra i drobiazgi, jakby wyjęte z dziewiętnastowiecznej mieszczańskiego bawialni, sprawiały wrażenie przestrzeni
mieszkalnej. Z tego samego powodu trudno było ocenić, ilu tak
naprawdę było wewnątrz klientów. Z zadowoleniem Cecylia
stwierdziła, że było niewiele pustych „miejscówek”, jak w myślach
nazywała przytulne kąciki stworzone do intymnej konwersacji
przy ciastku, kawie i książce – te dostępne tutaj nie były na
sprzedaż, a tylko do użytku klientów (tak, czasem ginęły, ale to
ryzyko Cecylia wkalkulowała w swoją wizję).
- Wszystko to się czyta, jakby było napisane w oryginale
po polsku. Wydawca będzie zachwycony.
- O, to projekcik już się zmienił w wolumin, tak?
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- Nie wiń mnie, starej profesorki, tyle mi na emeryturze
pozostało z życia, co dociążać bibliografie studentom. To co, po
ciasteczku jeszcze, Klarciu?
Matka pokręciła gwałtownie głową.
- Pęknę chyba! Może dolewkę kawy. Chyba, że już
będziemy się zbierać? – zwróciła się do Cecylii.
- Mogę cię odwieźć do salonu, jak chcesz, a sama wpadłabym do pani Maryli, hm?
- O, a co tam u Marysi słychać? – zainteresowała się ciotka
Helena.
Kiedy tylko Cecylia zrelacjonowała jej domniemane
powiązania z ich nastoletnich lat, ciotka nieomal z miejsca
popędziła w odwiedziny. Cecylia wyperswadowała jej ten pomysł,
tłumacząc, że pani Maryla jest w delikatnym stanie. Chciała
najpierw lepiej wybadać potrzeby starszej pani. Uważała, że skoro
nigdy nie opuszcza ona mieszkania i w dodatku czasem zdaje się
miewać zaniki pamięci, musiało jej dolegać coś więcej niż tylko
samotność i zaawansowany wiek. Obawiała się demencji lub
Alzheimera. Miała nadzieję trafić kiedyś na tajemniczą osobę, która
robi dla staruszki zakupy. Może ma jakąś rodzinę, którą by można
wypytać o jej potrzeby?
Tymczasem postanowiła zastosować drobną manipulację.
Stwierdziła, że skoro staruszkę irytują wszelkie przejawy troski,
musi dać jej odczuć, że to ona jest Cecylii w jakiś sposób potrzebna.
Postanowiła poprosić o lekcje tańca. Nie liczyła na spektakularne
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rezultaty, owszem, dawno temu marzyła o tym, żeby znać kroki
chociażby do walca czy tanga, teraz jednak chodziło bardziej o to,
żeby staruszce wnieść nieco koloru w szarą codzienność.
Zostawiła ciotkę ze swoimi studentami i zaproszeniem na
kolację, matkę odstawiła do salonu fryzjerskiego na balejaż i cięcie,
a sama stanęła pod drzwiami pani Maryli Fejklowicz.
Zapukała dwukrotnie bez skutku. Nacisnęła klamkę
odruchowo, i zdziwiła się, że zawsze przezorna pani Maryla
zostawiła drzwi otwarte. Postanowiła zaprosić się do środka, na
wypadek, gdyby staruszka zasłabła.
- Pani Marylo, to ja, Cecylia – zaanonsowała się za progiem,
ale nie uzyskała odpowiedzi.
Coraz bardziej zdenerwowana ruszyła do salonu. Zastała
panią Marylę siedzącą w swoim ulubionym fotelu pod oknem.
Jedno spojrzenie wystarczyło do zorientowania się, że staruszce nic
nie jest. Nic, poza zaczerwienioną od płaczu twarzą.
- Pani Marylo, co się stało?
Staruszka podniosła dumnie głowę i wcisnęła przemoczoną
chusteczkę w rękaw sweterka.
- Nie rozumie, jak ktoś nie otwiera? To takie maniery teraz
młodzież ma, żeby się wpraszać wedle własnego widzimisię do
cudzego domu? – Fejklowiczowa odwróciła głowę, a Cecylia
dostrzegła, że mimo gniewnego tonu wciąż z trudem powstrzymuje łzy.
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- Przepraszam za najście, zaniepokoiłam się, że pani nie
otwiera.
- Nie ma czego się niepokoić. Nawet gdyby co, to tamta
mnie przecież znajdzie, zawsze przychodzi w sobotę. W końcu za to
jej Fryc... płaci... – głos staruszki załamał się, a na pomarszczone
policzki wypłynęło z jej oczu kilka kolejnych łez.
Cecylia porzuciła swoją torbę przy drzwiach i bez zastanowienia uklękła przy fotelu staruszki.
- Pan Marylo, proszę mi powiedzieć, co się stało? Ktoś pani
wyrządził przykrość, ktoś tu był?
- No właśnie nie było. Bo kto mi jeszcze może wyrządzić
przykrość, jak nie on? To ja od obcych dowiaduję się, że przyjechał
do kraju... Nawet mi nie powiedział. Nie przyszedł.
- Fryc? – domyśliła się Cecylia. Milczenie staruszki przyjęła
jako potwierdzenie.
Nie wiedziała, czy ma delikatnie staruszce wyjaśnić, że jej
mąż przecież nie żyje, czy dla jej własnego dobra pozwolić wierzyć
w złudzenia. Nigdy wcześniej nie miała do czynienia z kimś, kto
miał zaburzenia pamięci.
- No niech już tak nie patrzy... Niech się staruszce nie dziwi,
że się czasem rozklei. Nic poza nim w życiu mi nie zostało, a on...
Uparty. – Cień uśmiechu przemknął po jej twarzy. – Jak ja. I ze mną
rozmawiać nie będzie. A może... – pani Maryla złapała rękę Cecylii,
którą w bezsilności zacisnęła na poręczy fotela. – A może by
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z Frycem porozmawiała? Napisała do niego albo zatelefonowała.
Może jej by posłuchał?
Cecylia czuła jak w gardle rośnie jej wielka dławiąca gula.
Staruszka patrzyła na nią z taką nadzieją, z takim błaganiem, że nie
potrafiła po prostu brutalnie zburzyć jej złudzenia. Zanim zdążyła
się dwa razy zastanowić, wypaliła:
- Dobrze, pani Marylo, porozmawiam z nim. Obiecuję.
W

tej

chwili

dobiegła

ich

krzątanina

dobiegająca

z korytarza i dźwięk wejściowych drzwi zamkniętych najpewniej
kopniakiem. Cecylia mogła tylko rozszerzonymi ze zdziwienia
oczami obserwować, jak w drzwiach staje obładowana siatkami
z zakupami Agata.
- Znowu zapomniałam drzwi za sobą... – nie dokończyła
zdania, zdziwiona obecnością Cecylii.
– Agatko, to jest pani Cecylia. A to Agatka. – pani Maryla,
wymógłszy na Cecylii obietnicę, wydawała się wyraźnie uspokojona.
Agata drgnęła.
- Ojej, coś się stało? Coś z chłopcami?
Cecylia przypomniała sobie, że Kuba i Filip biorą
udział w zajęciach dla dzieci w księgarni. Szybko skonsultowała się
z zegarkiem.
- Nie, niech się pani nie martwi, chłopcy mają jeszcze
piętnaście minut zajęć.
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- To muszę się pospieszyć. – Agata poprawiła uchwyt na
ciężkich siatkach i zrobiła krok w kierunku kuchni.
- Pomogę pani.
Cecylia stwierdziła, że ma okazję nareszcie wyjaśnić
sytuację.
Podążyła za nią do kuchni, ale Agata nie dała jej nawet
szansy na zadanie żadnego pytania.
- Pani Cecylio, pani się na mnie gniewa? Ja przysięgam, że
ta praca u pani Fejklowicz wcale nie wpływa na moje zamówienia
dla pani. To tylko dwa, trzy razy w tygodniu, zrobię zakupy,
ugotuję, trochę posprzątam. Nigdy nie mówiłam, nie sądziłam, że
będzie miała pani za złe... Ja naprawdę nigdy nie pozwolę, żeby to
wpłynęło... A dzieci, no, każdy grosz się liczy... A do tego pani
Maryla to tak jakby rodzina.
Cecylia, widząc, że nie ma szans na przerwanie tego
wywodu w inny sposób, ścisnęła ramię kobiety.
- Pani Agato, niech się pani uspokoi. Zupełnie nie mam nic
przeciwko, przecież to pani życie. Jeżeli cokolwiek, to tylko ulżyło
mi, że pani Maryla jest w dobrych rękach. Nie byłam pewna, czy
ma się kto nią opiekować, czy ma za co żyć.
Agata, ciągle jeszcze podejrzliwa, ale nieco spokojniejsza,
zaczęła wypakowywać przyniesioną żywność i rozmieszczać ją
w szafkach ze swobodą, która świadczyła o tym, że robiła to już
wielokrotnie.
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- To pani nie wie? Fryc przecież regularnie przelewa pani
Maryli pieniądze, i to niemałe. Tylko ona ma swoje... No, ma swoje
zwyczaje. Ona niewiele korzysta. I mi też płaci, regularnie.
- Ale jak to? – Cecylia czuła, że jeśli zaraz wszystkiego nie
rozumie, wybuchnie jej głowa. – Przecież pan Fryderyk nie żyje.
- Mój Boże, jak to „nie żyje”? – Agata upuściła na podłogę
puszkę tuńczyka i przyłożyła dłoń do ust. W kolejnej chwili
rozluźniła się i wybuchła śmiechem. – No tak, pan Fryderyk, mąż
pani Maryli, nie żyje. – Schyliła się, żeby podnieść upuszczoną
konserwę. – Ja mówię o Frycu, moim kuzynie. Wnuku pani Maryli.

Z pobieżnie przeprowadzonego wywiadu Cecylia dowiedziała się tego, czego tak uparcie jej mózg nie potrafił wywnioskować przez ostatni tydzień. Panią Marylę finansowo wspierał
wnuk, nazwany po dziadku (a obaj po Chopinie). Obecnie
przebywał on w Anglii, ale comiesięcznie wpłacał sporą kwotę na
utrzymanie babci oraz dodatkowo wynagradzał Agacie opiekę nad
nią. Dębska była jego kuzynką ze strony matki i prawdopodobnie
jedyną osobą, którą pani Maryla tolerowała – i widywała.
Sam Fryderyk Młodszy, jak dla uporządkowania faktów
nazwała go w myślach Cecylia, odwiedził babcię po jej przeprowadzce do rodzinnego miasta tylko jeden raz i podobno pokłócili
się poważnie podczas tej wizyty. Proponował, żeby babcia
zamieszkała wraz z nim w Szkocji, ona natomiast nie chciała o tym
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słyszeć i z uporem obstawała przy swojej decyzji. Agata
podejrzewała, że dumna starsza pani nie przyznała się Frycowi do
swoich problemów reumatycznych. Fejklowiczowa nie chciała być
dla Fryderyka obciążeniem, tym bardziej, że jego kariera była
właśnie w szczytowym okresie. Wiecznie w rozjazdach...
- Ja tak to rozumiem, że pogniewał się na panią Marylę za
jej upór, ale nie do końca zdaje sobie sprawę, ile poświęcenia
wymaga opieka nad starszą osobą, nie ma na to pomysłu ani planu
– zastanowiła się Cecylia na głos.
- Frycek dużo robi – zapewniła Agata. – Dla babci i dla mnie.
Ale mógłby znaleźć częściej czasu... Taki bogaty, to raz w miesiącu
by nie przyleciał, no niech pani powie, pani Cecylio. Zwłaszcza, że
pani Maryli syn i jego żona nie odzywają do niej, a Frycek z kolei
do rodziców. No to jakby mają tylko siebie, nie?
Agata skończyła wypakowywanie sprawunków i złożyła
porządnie płócienne siatki w szufladzie.
Cecylia wciąż jeszcze próbowała sobie ułożyć wszystko
w głowie. Przede wszystkim zdumiało ją, jak mogła doznać
takiego zaćmienia i nie rozróżnić dwóch Fryców występujących
w opowieściach pani Maryli. A uważała siebie zawsze za inteligentną kobietę.
- A ja też niepotrzebnie wypaplałam, że on jest teraz
w Przemyślu. Ale do głowy mi nie przyszło, że mógłby przyjechać,
a do babci nie przyjść. Wiedziałam, że jest uparty, jakby nie był, to
by tyle nie osiągnął... Ale żeby aż tak?
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Agata zamilkła, widząc, że Cecylia jest pochłonięta
własnymi myślami. Postanowiła dać jej czas na oswojenie się
z rewelacjami.
- Muszę lecieć, odebrać chłopaków, bo spóźnimy się do
Domu Kultury. Ostatnia próba przed akademią, wie pani.
- No jasne, nie zatrzymuję cię – odpowiedziała Cecylia
w zamyśleniu, lecz szybko się zreflektowała. – Ojej, przepraszam.
Ale może to dobra okazja, abyśmy wreszcie przeszły na „ty”.
Agata zarumieniła się i skinęła głową.
- Myślałam, że może... Zechciałabyś przyjść obejrzeć
akademię? We wtorek, w Domu Kultury, o dziesiątej. – Zaskoczona
chyba własną śmiałością, splotła dłonie i nerwowo wykręciła
palce.
Cecylia nie spodziewała się podobnego zaproszenia.
- Chętnie bym poszła, ale pewnie nie zdołam oderwać się
od kawiarni – wymówiła się uprzejmie.
Poczuła się dziwnie nieswojo widząc zawód w twarzy
kobiety.
Po jej wyjściu Cecylia wróciła do pani Maryli, która
zapisywała coś w eleganckim skórzanym notesiku. Wyrwała
zapełnioną drobnym, równym pismem kartkę i podała ją Cecylii,
która szybko przebiegła wzrokiem adres e-mailowy i numer
telefonu.
- Jak będzie miała czas... niech z nim może porozmawia. Jak
ona na niego nie wpłynie, to pewnie go i do śmierci nie zobaczę.
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Cecylia zrozumiała z pełną jasnością, że obietnicę złożoną
zapłakanej staruszce z nieszkodliwą demencją będzie musiała
spełnić dla zupełnie zdrowej na umyśle, choć upartej starszej pani,
która po prostu nie mogła dogadać się z własnym wnukiem.

*
- Powiem wam dziewczyny, co za czasy. – Ciotka Helena
była pod wrażeniem zdanej przez Cecylię relacji z wizyty. –
Wszyscy za chlebem wyjeżdżają za granicę, rodziny się rozpadają,
każdy aby te funty czy Euro zagarniać. Myślą, że jak zapłacą za
opiekę nad starszymi, to zagłuszą sumienia. Żadnej odpowiedzialności, żadnych więzi. Kto by to pomyślał...? Nasze pokolenie
szanowało starszych, nikt by nie pozwolił, żeby obcy ludzie się
zajmowali dziadkami na starość. Biedna ta Maryla...
- No, nie tacy obcy. – Cecylia nie wiedziała sama, dlaczego
broni marnotrawnego wnuka. – Agata jest jego kuzynką, zdaje się
ze strony matki. Zresztą, u niej szansa na taki zarobek jest nie do
odrzucenia, więc on jakby pomagając babci, pomaga i kuzynce.
- To i tak dziwaczne. Co on takiego robi za tą granicą, córciu?
– matka poprawiła zsuwające się na nos okulary.
Miała zupełnie dobry wzrok, czasem tylko wspomagała go
w robótkach wymagających precyzji. Ciotka Helena była na tyle
częstym gościem w ich domu, że nawet podczas jej wizyt Klara nie
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odrywała się od igły. Obecnie wykończała frędzle na zwiewnej
trójkątnej chustce.
- Karierę. – Cecylia wzruszyła ramionami. – Od Agaty wiem
tylko, że jest dobrze sytuowany i przekazuje pani Maryli chyba
niemałe pieniądze. Problem w tym, że jej na tych pieniądzach czy
wygodnym życiu wcale nie zależy. To osobliwe, że on ją tak
zaniedbał, emocjonalnie przynajmniej, a ona świata poza nim nie
widzi.
- Jakie osobliwe, Sisi, skarbie? W tym wieku, to co jeszcze
człowiekowi potrzeba? Ani pieniędzy, ani mieszkania do grobu się
nie zabierze. A rodzina, to zawsze rodzina. Pozostaje, gdy my
odchodzimy. Istniejemy dopóty, dopóki ktoś o nas pamięta,
dopóki w czyichś żyłach krąży ta sama krew. – Ciotka Helena
pogłaskała Kićkę smacznie drzemiącą na jej kolanach. – Nasyp mi
cukru do herbaty, bo mnie ta kocunia uwięziła.
Cecylia posłodziła parujący napar i przysunęła szklankę na
brzeg stołu. Dobrze wiedziała, jak słodka Kićka potrafi rozmiękczyć
serce. Uziemiłaby największego twardziela, gdyby przysnęła mu
na kolanach.
- No widzisz, ciociu, mówimy o pani Maryli, jakby była
jakąś wiekową staruszką, a przecież ona jest mniej więcej w twoim
wieku. Ty piszesz artykuły, jeździsz na konferencje, ze studentami
lepiej się dogadujesz, niż niejeden młody doktorant. Jakoś nie
potrafię sobie wyobrazić, że mogłabyś zamknąć się w czterech
ścianach i czekać na śmierć.
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- No, ja mogę w mojej dziedzinie jeszcze coś powiedzieć.
Trudno być baletnicą pod siedemdziesiątkę. Poza tym, nie miałam
ani męża, ani dzieci i wnuków, praca od zawsze była moim życiem,
i nie robię sobie z tego powodu wyrzutów. Ale gdybym miała
rodzinę, naturalnie mam na myśli oprócz was, kobitki... to pewnie
bym nie zaznała spokoju, gdyby moje dzieci się do mnie nie
odzywały, a wnuk znajdował tylko czas na to, żeby mi pierwszego
puścić przelew. Nie możesz porównywać nas tylko ze względu na
wiek.
- No ale przede wszystkim, co ty napiszesz do tego gostka?
– chciała wiedzieć Klara.
Dla Cecylii oczywiste było, że skoro złożyła obietnicę,
będzie musiała jej dotrzymać. Poznawszy jednak fakty, miała
opory

przed

nagabywaniem

zupełnie

obcego

faceta

do

poprawienia stosunków z babcią. Żałowała, że nie zapytała Agaty
dokładnie o wiek tego tajemniczego kuzyna, może wtedy byłoby
jej łatwiej dobrać odpowiednie słowa. Zdecydowała bowiem na
wysłanie e-maila. Nie lubiła rozmów telefonicznych, zwłaszcza
z nieznajomymi, a w tej sytuacji szczególnie czuła, że wtrąca się
w nie swoje sprawy.
- Muszę to przemyśleć jeszcze. Pewnie poczekam ze dwa
dni, bo na razie to czuję do niego taką złość, że ten e-mail mógłby
być nieuprzejmy.
- Ja to wiem, że ty nie lubisz pokazywać swoich emocji, Sisi,
ale radzę ci napisać już, teraz. To dobrze, że jesteś zła. Tu przecież
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nie chodzi o to, żeby on tę wiadomość odczytał i wyrzucił do
„kosza”, tylko o to, żeby go trochę poruszyć. Na tyle przynajmniej,
aby przemyślał swoje postępowanie względem Maryli. To o jej
uczucia chodzi, prawda? Nie o jego. – Ciotka Helena z rozemocjonowania uderzyła ręką w poręcz krzesła, aż Kićka z niepokojem
podniosła łepek, zastrzegła uszkami i z premedytacją wbiła pazur
w udo ciotki.
- No jasne, że tak – przyznała Cecylia z oporem.
- A przy okazji – wtrąciła matka, – mogłabyś rozważyć
pójście na tę akademię do Domu Kultury. Boję się dziecko, że
pomiędzy nami dwiema i panią Fejklowicz nie będziesz miała
żadnych znajomych w swoim wieku. Pani Agata wydaje się być
miłą osobą. Cichą, wiem, ale niepozbawioną inteligencji. I pewnie
też przydałaby się jej jakaś przyjazna dusza.
Cecylia zazwyczaj relacjonowała matce swój dzień ze
szczegółami. Niemal za każdym razem znajdowała powody, żeby
tego żałować.
- Mamo, naprawdę, nie chodzi o nic innego, jak tylko brak
czasu. A co do tego, idę do siebie, bo muszę wybrać fragmenty
„Jane Eyre” na środowy klub książki.
Powieść Charlotte Brontë nie domagała się natychmiastowej

uwagi,

jednak

Cecylia

potrzebowała

przerwy

na

ochłodzenie zwojów mózgowych.
Niebieska chatka, zmodernizowana jedynie na potrzeby
aktualnych właścicielek, zachowała swój tradycyjny trzon. Rozkład
95

pomieszczeń nie sprzyjał zachowaniu prywatności. Z ganku
wchodziło się do sieni, a stamtąd na prawo do kuchni połączonej
z malutką sypialni matki, stanowiącej połowę dawnej izby.
Z drugiej połowy wykrojono tu niewielką przestrzeń przeznaczoną
do dziennego odpoczynku. Przy zewnętrznej ścianie rozkładał się
buńczucznie

obszerny

piec

z błękitnych

kafli.

Nietypowo

umieszczone palenisko miało swój ukryty cel. Na zewnętrz muru,
do którego przylegał piec, mieściła się wcześniej wędzarnia. Cecylia
wykorzystała potencjał dawnej konstrukcji i zainwestowała
w dostawienie drewnianej werandy, z której mieszkanki domu
mogły korzystać przez cały rok. Przebudowane palenisko świetnie
sprawdzało się jako zewnętrzny kominek z piękną żeliwną kratą,
zakupioną na tak zwanym szperlaku – podmiejskim składzie
różnych niechcianych domowych sprzętów.
Przeciwległy kraniec domu był wyraźnie obniżony.
Niegdyś mieściła się tu stajnia, którą jeszcze poprzedni właściciele
zaadaptowali na pomieszczenie mieszkalne. Kierując się po wejściu
z ganku do sieni na lewo i schodami w dół, wstępowało się do
sypialni Cecylii, będącej równocześnie składem mebli należących
niegdyś do ojca, z którymi Cecylia i Klara nie umiały się rozstać po
sprzedaży domu na Puszkina. Naczelne miejsce zajmował tu
starannie zorganizowany regał z manuskryptami ojca, wszystkimi
jego naukowymi artykułami, tłumaczeniami i rozprawami. Chociaż
Cecylia już dawno zadbała o zdigitalizowanie jego spuścizny
intelektualnej, nie umiałaby sobie wyobrazić pozbycia się tych
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kartek, które zapisał, najpierw własną ręką, a później na maszynie
do pisania. Oprócz tego ocaliła od sprzedaży antyczny sekretarz
i przynależne do niego głębokie krzesło, graczmaty skórzany fotel
z zapadniętym siedziskiem, potężne regały i nocny stolik z tą samą
lampą architekta z wielkim zielonym abażurem, przy której ojciec
wieczorami

czytywał.

Znajdowały

się

tu

gramofon,

szafa

wypełniona w połowie płaszczami i kapeluszami ojca, a przede
wszystkim książki. Setki książek, rozlokowanych nie tylko na
półkach, ale także podłodze, parapetach i w szafie. To wszystko
pozwoliło wstawić tu dodatkowo tylko niewielki tapczan, który
Cecylia musiała dzielić ze słusznych rozmiarów Wolandem. Pokój
nie był odseparowany drzwiami, tylko grubą kotarą zaciąganą na
zawieszonym nad wnęką wejściową karniszu. Matka zostawiała
drzwi swojej sypialenki otwarte na noc, żeby Cecylia mogła
w nagłej potrzebie ją usłyszeć. Cecylii zazwyczaj nie przeszkadzał
ta ciągła ekspozycja na resztę domu – nie miała przed matką
sekretów, a muzyki mogła słuchać z słuchawek.
Dom wzbogacił się pod rządami Cecylii o dwa niewielkie
pokoje na stryszku, ale zazwyczaj korzystała z nich tylko ciotka
Helena podczas swoich wizyt. Z upływem czasu i one przekształcały się w składowiska książek.
Dopiero dzisiaj nabudowana w Cecylii złość, bezsilność
i irytacja spowodowały, że chciałaby trzasnąć drzwiami i odciąć się
od świata. I nie była to wina matki, ciotki, czy nawet pani Maryli,
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która postawiła ją w niezręcznej sytuacji. Była to wina
enigmatycznego Fryderyka.
Może ciotka Helena ma rację? Może Fryderykiem,
kimkolwiek nie był, powinien ktoś wstrząsnąć i skłonić do zmiany
zachowania?
Żeby się nieco uspokoić, włączyła na zapętleniu drugi
album Famous Rebel. Był to chyba jedyny krążek zespołu, którego
jeszcze nie znała na pamięć i który mniej czuła. Zdeterminowana,
siadła przy laptopie.
Postanowiła, że gdy będzie miała ten nieprzyjemny
obowiązek z głowy, będzie mogła zająć się czymś konstruktywnym.
Szanowny pani Fryderyku, - zaczęła, i natychmiast
nacisnęła backspace. Przecież nie mógł być wiele od niej starszy
czy młodszy. Najlepiej, jak odrzuci niepotrzebne formalności i po
prostu szczerze określi swoje intencje.
Rzuciła okiem na adres e-mail i sarknęła krytycznie. Nie
podobał jej się sposób, w jaki emigrant zangielszczał swoje imię.
Przekonana, że ten szczegół nie wpłynie na ton jej wiadomości,
z furią uderzała palcami w klawiaturę.
Do: fritz@officialfr.com
Od: cecylia.lisko@podokladke.com
Temat: Maryla Fejklowicz
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Dzień dobry,
Otrzymałam adres Pana od Pańskiej babci, Maryli
Fejklowicz. Piszę z jej poręczenia.
Proszę mi wybaczyć, że mimo braku znajomości, ośmielam
się zwrócić uwagę Pana na pewne kwestie dotyczące jego spraw
rodzinnych. Rozumiem, że w innych okolicznościach byłoby to
nietaktowne, ale na względzie muszę mieć dobro pani Maryli.
W ostatnim czasie zaprzyjaźniłam się z Pańską babcią i z przykrością zaobserwowałam, że pani Maryla czuje się nieszczęśliwa. Nie
wiem, czego dotyczy zaistniała między Wami niezgoda. Nie
zamierzam dociekać, które z Państwa powinno wyciągnąć rękę
jako pierwsze.
Proszę jednak zauważyć, że pani Maryla jest osobą starszą
i, co oboje wiemy, niepozbawioną pewnej dumy. Wyraźnie
widoczne jest jednak jej przywiązanie do Pana – jest Pan właściwie
jedynym powodem, dla którego pani Maryla żyje. Zastanawiam
się, jak może traktować Pan własną babcię z taką bezwzględnością? Proszę przemyśleć swoje zachowanie. Wiem, że nic tak nie
uszczęśliwiłoby pani Maryli, jak Pańska wizyta. Rozumiem, że
przebywa pan teraz nie tylko na terenie kraju, ale też w okolicy.
Chyba nie byłoby zbyt wielkim wysiłkiem pofatygować się
w odwiedziny?
Bardzo proszę nie brać mi za złe, że pozwalam sobie
ingerować w stosunki Pańskie z babcią. Robię to wyłącznie ze
względu na łączącą mnie z Pańską babcią zażyłość. Dlatego też
ośmielam się prosić, by nie traktował Pan mojej wiadomości jako
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wiadomości osoby obcej. Ze smutkiem obserwuję, jak nieszczęśliwa
i samotna jest Pańska babcia. Jeżeli pozwalam sobie do Pana pisać,
to tylko dlatego, że nie potrafię bezczynnie przyglądać się jej
cierpieniu. Jeżeli więc mi zależy na jej samopoczuciu, o ile bardziej
powinno zależeć Panu?
Pozostawiam moją prośbę Panu do przemyślenia i wierzę,
że zrozumie Pan moje intencje.
Z poważaniem,
Cecylia Lisko
Nie przeczytała przed wysłaniem swojej wiadomości
powtórnie w obawie, że wyrzuty sumienia skłonią ją do
złagodzenia tonu. Przecież chodziło o dobro pani Maryli. Wcisnęła
przycisk „Wyślij” i w desperackiej próbie wyrzucenia całej sprawy
z głowy, zwołała Wolanda na długi, oczyszczający spacer.

*
Byron nie mógł uwierzyć własnym oczom. Sądził dotąd, że
jego wizyty u starszej pani pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą.
Teraz zorientował się, że Cecylia ma ten sam sekret! Ona także
odwiedzała mieszkanie na półpiętrze sąsiedniej kamienicy.
Co więcej, spokojne, leniwe wizyty, podczas których
wysypiał się na miękkim kocu na kolanach starszej pani,
towarzysząc jej w czytaniu książki lub wyglądaniu przez okno na
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podwórze kawiarni, w niczym nie przypominały hecy na
czternaście fajerek, która miała tu obecnie miejsce.
Oto bowiem z głośników gramofonu wśród trzasków
i zgrzytów rodził się szatański hałas. Cecylia wraz z panią Marylą
sunęły pośrodku pokoju, pani Maryla dostojnie, Cecylia nieco
niezgrabnie. Obie od czasu do czasu śmiały się, przerywały, potem
znów stawały razem i rozpoczynały swój pokraczny marsz na
nowo.
Może kiedy się zmęczą, pani Maryla przyjdzie do zmysłów
i wpuści go na upragnioną drzemkę przy nagrzanym piecu...?
Tymczasem jednak nie pozostawało mu nic innego niż czekać, więc
zwinął się w kłębek na parapecie i obserwował to dziwaczne
zachowanie kobiet, słuchając jak tubalny, pełen mocy męski głos
niesie rzewną nutę:
Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie
Potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie
Pustka w sercu, w duszy mrok
I tak do końca, za rokiem rok...10

10

Tadeusz Faliszewski, „Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie”.
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A taki miała przyjemny dzień. Odebrała rano dostawę
nowiuśkich

kompletów

książek,

które

zamówiła

z

myślą

o prezentach bożonarodzeniowych. Sam burmistrz przyszedł na
kawę, a burmistrzowa nie potrafiła nachwalić się jej aranżacji
w ogródku. Ciocia Helena podesłała jej szkic artykułu opartego
o jej tłumaczenia tekstów, jednocześnie wyrażając ubolewanie, iż
nie będzie jej dane przeprowadzić wywiadu z „tymi młodymi
ludźmi” – tylko ciotka Helena mogła marzyć o spotkaniu
z członkami światowej sławy rockowej kapeli w celu wypytania
o ludowe nawiązania w ich muzyce. Sukcesem okazał się także
kolejny środowy wieczór oparty o twórczość jednego autora. Lista
uczestników „Daj głos Brontë” zapełniła się po brzegi i chociaż
mieli rozmawiać o bardzo kobiecej „Jane Eyre”, to niemal połowę
chętnych stanowili mężczyźni.
Za namową matki wyrwała się także do Domu Kultury na
przedstawienie Kuby. Zamieniła kilka słów z Agatą przy wyjściu
i zrozumiała, że nie tylko sprawiła tym kobiecie przyjemność, ale
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i uhonorowała ją. Okazjonalnie doświadczała przejawów szacunku
ze względu na powszechną pamięć o jej ojcu, miło było pomyśleć,
że zapracowała sama na dobre imię wśród tych, którym dawała
pracę i tych, którym świadczyła usługi.
Inaczej popatrzyła też na Agatę, którą do tej pory uważała
za zahukaną i delikatną osobę. Duma z występu syna nadała jej
twarzy wyraz siły i determinacji. Macierzyństwo dyktowało sens
jej życiu w sposób tak archetypicznie prosty, że Cecylia poczuła
ukłucie zazdrości. Posiadanie dzieci było jednym z tych tematów,
które spychała w myślach na dalszy plan. Nie było sensu marzyć
o czymś, co wydawało się być odległe i nierealne. Skupiła się na
nowoodkrytej sympatii dla Agaty.
Kto wie, może za jakiś czas będzie mogła nazwać ją swoją
przyjaciółką?
Czuła, że w świecie panuje chwilowo ta przyjemna
symetria, która odejmuje człowiekowi kilka kilogramów i pozwala
przefruwać nad przyziemną codziennością. Do tego stopnia, że
kiedy wychodząc z kawiarni na końcu uliczki dostrzegła znajomą
blond czuprynę na głowie wysokiego, szczupłego mężczyzny, nie
poczuła ukłucia niepokoju. Często wychwytywała w tłumie
sylwetki podobne do Dawida i zazwyczaj w efekcie nie mogła
opanować rozemocjonowania, nawet gdy zdawała sobie sprawę,
że to mózg spłatał jej figla. Nie dzisiaj, dzisiaj w świecie panowała
harmonia.
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Wszystko układało się dobrze, aż do momentu, kiedy
wróciła do domu i otworzyła skrzynkę e-mailową.
Zdążyła

już

zapomnieć

o

wysłanej

do

Fryderyka

Fejklowicza wiadomości, ponieważ ani na drugi dzień, ani dwa dni
potem nie otrzymała odpowiedzi. Musiał mieć typek grafik
napięty jak strunę, skoro odpisał dopiero po trzech dniach!
Oczywiście,

nie

była

na

tyle naiwna

by

oczekiwać,

że

w odpowiedzi otrzyma pełne kajania się i wyrazów żalu
podziękowania za przypomnienie o rodzinnych obowiązkach. Nie
sądziła jednak, że zostanie tak bezwzględnie obrażona.
Do: cecylia.lisko@podokladke.com
Od: fritz@officialfr.com
Temat: Re: Maryla Fejklowicz
Szanowna Pani Cecylio,
Jak sama Pani stwierdziła, nie zna pani wzajemne stosunki
moich i Babci. Dlatego bardzo proszę, aby nie wtrącała Pani się
w nie swoje sprawy. Rozumiem, że starsze panie nie mają wiele do
roboty poza szukanie sensacji i plotkami, ale wolałbym nie stawać
się ich przedmiotem. Jeżeli rzeczywiście pani przyjaźń z moją babcią
jest ze szczerych pobudek, to bardzo cieszę się, że znalazła ona kogoś
w podobnym wieku, z kim może porozmawiać. Trudno mi w to
jednak uwierzyć, z uwagi na to, że gotowa jest Pani na wszystko,
żeby wykorzystać babcię do dotarcia do informacji.
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Jeżeli szuka pani tylko taniej rozrywki i wykorzystuje
babcię, żeby osiągnąć swoje cele, radzę Panią przestać już teraz.
Zapewniam, że będziemy zwalczać prawnie wszelkie próby
oczerniania mnie i mojej rodziny. Zanim uda się pani do prasy ze
swoimi pomówieniami, proszę mieć to na uwadze. A przede
wszystkim, proszę zapytać siebie, czy to po ludzku tak żerować na
naiwności i przyjaźni starszej pani. Dziwię się zresztą, że moja
Babcia, kobieta inteligentna i światowa, nie poznała się na takich
gierkach.
Bardzo proszę nie wtrącać się w sprawy, które tak zupełnie
Pani nie dotyczą, i na przyszłość nie nękać mnie niechcianymi
wiadomościami.
Fryderyk Fejklowicz
W skrzynce znajdowało się trzy inne nieprzeczytane
wiadomości, lecz Cecylia zignorowała ich istnienie. Chwyciła tylko
obszerny szalik, empetrójkę z słuchawkami, zagwizdała na
Wolanda i wybiegła z domu. Ruszyła przed siebie jak furia, ze
złością

dźgając

stopami

niczemu

niewinną

utwardzoną

nawierzchnię rzadko uczęszczanej przelotowej drogi z Przylesisk do
Olszynki.
- Za kogo ty się masz, ty dupku ty, ważniaku jeden. Zmywak
jakiś, któremu się pod kopułą poprzewracało! – dyszała Cecylia do
siebie samej, gnając niemal na oślep przez gęstą jak śmietana mgłę,
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z Wolandem, zdezorientowanym przez niezwykłe uniesienie
swojej pani.
– Czasu nie ma nawet, żeby sprawdzić choćby gramatykę
w e-mailu. Już języka ojczystego zapomniał, emigrancina zapyziały. Idiota! I co on ma na myśli, kogoś w swoim wieku?! Po czym
to on niby wnioskuje? Palant!
Poklepała Wolanda uspokajająco po głowie, widząc, że jej
rosnące

wzburzenie

niepokoi

strachliwego

psa.

Wypełniła

w odtwarzaczu kolejkę tymi utworami Famous Rebel, które
działały uspokajająco i zwolniła kroku. Słuchała muzyki na tyle
głośno, że nie zauważyła samochodu, który zatrzymał się za jej
plecami na poboczu. Nie usłyszała też, jak woła ją Tomasz. Dopiero
kiedy położył jej rękę na ramieniu, odwróciła się gwałtownie,
spłoszona. Był w pełnym mundurze, co znaczyło, że zaczynał,
kończył, albo był na służbie. Na twarzy miał przepraszający wyraz.
- Nie chciałem cię przestraszyć. – Pokazał w pokojowym
geście ręce.
- Nie, skąd, tak tylko... Mgła, trochę jak z horroru. Szukałeś
mnie?
- Po prawdzie to nie, wracam właśnie z interwencji
i zobaczyłem cię na drodze. To pomyślałem, że to chyba znak
i okazja, żeby zapytać, co z naszym kinem...
Odkładała oddzwonienie do policjanta z dnia na dzień, nie
tyle ze względu na napięty grafik, co na własną niepewność. Nie
chciała dawać mu złudzeń, podczas kiedy sama nie była pewna,
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czy jest na tyle stabilna emocjonalnie, żeby podjąć wysiłek
związany z... z chodzeniem na randki. Żadne inne określenie nie
przychodziło jej do głowy.
- No tak, przepraszam. Praca – wyjaśniła banalnie.
- To może jutro?
Trzeba było podziwiać jego determinację.
- Jutro, niestety, jestem zajęta w kawiarni. Może pojutrze?
– zaproponowała, nie znajdując wymówki.
- Przyjadę po ciebie wpół do siódmej, może być?
- Jasne. Woluś, spokój. – Sięgnęła ręką do łba psa, który
w obecności obcego skulił się za jej nogami.
- A to twój obrońca? – zapytał Tomek i zanim zdążyła
zareagować, wyciągnął rękę, próbując pogłaskać łeb czworonoga.
Całe sześćdziesiąt kilo psiej masy zadrżało ze strachu. Smycz
wyszarpnęła jej się z ręki. Przerażony Woland pomknął jak strzała
drogą odchodzącą od głównej szosy w bok i zginął we mgle.
- O nie – jęknęła Cecylia. – Woluś, stój, Woluś! Chodź do
mnie!
Cichnące pospieszne uderzenia łap oznajmiały, że pies się
nie zatrzymał.
Nie była to pierwsza ucieczka Wolanda, który nosił więcej
psiej traumy, niż pozostali jej podopieczni. Zawsze w takich
wypadkach znajdowała go dopiero po kilku godzinach, przykulonego w jakimś zagajniku albo pod miedzą w polach. Mgła nie
ułatwiała sprawy, a robiło się coraz później.
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Jak na złość w tej samej chwili z radiowozu wychylił się
partner Tomaszka, ten sam wąsaty, brzuchaty pan Mietek z radiem
w ręku, oznajmiając, że mają kolejne wezwanie.
- Przepraszam, ale to nie może czekać. – Widziała, że
policjantowi jest głupio.
- Nie przejmuj się, Woland po prostu jest po przejściach.
Znajdzie się – zapewniła go, chociaż sama truchlała z niepokoju.
Kiedy tylko radiowóz oddalił się w stłumionym przez mgłę błysku
niebiesko-czerwonych lamp, ruszyła w ślad za psem, wołając go
głośno po imieniu.
Po piętnastu minutach znalazła odciśniętą w wilgotnej
ziemi łapę i w ślad za nią zeszła z asfaltowej jezdni na wysypaną
kamieniami leśną drogę.
Czuła jak od lepkiej, zawiesistej mgły jej ubrania i włosy
przesiąkają wilgocią. Szeroki ozdobny szal, który zarzuciła na siebie
przed wyjściem, nie chronił przed chłodem, który nadciągnął wraz
z wieczorem. Pomimo tego uparcie brnęła naprzód, wołając psa
konsekwentnie. Od kluczenia po okolicznych pagórkach zaczęło jej
brakować tchu.
Kolejne piętnaście minut przyniosło rezultaty – usłyszała
dobiegające z zarośli ciche skomlenie, którym pies odpowiedział na
jej nawoływanie.
Znalazła go skulnego pod przydrożną kapliczką na skraju
lasu, do którego przylegała sąsiednia wieś. Przyklękła na jedno
kolano, nie zważając mokrą plamę, którą na kolanie dżinsów
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pozostawiła wilgotna ziemia. Zaczęła głaskać dygocącego psa,
cicho do niego przemawiając.
Minęło kolejne piętnaście minut zanim przekonała go, żeby
ruszył się z miejsca. Powoli, łapa za łapą, zawstydzony swoim
nagłym atakiem paniki, Woland dreptał za Cecylią. Wiedziała, że
pospieszanie

psa

może

przynieść

rezultaty

odwrotne

do

zamierzonych, więc cierpliwie dostosowała do niego tempo
marszu, chociaż zmrok zapadał szybko i bardzo chciała już znaleźć
się przy oświetlonej jezdni.
Skróciła sobie drogę przez brzezinę i wyszła na szosę
dokładnie w chwili, gdy mgła rozjarzyła się od reflektorów
przejeżdżającego samochodu.
Cecylia chwyciła za obrożę Wolanda i zatrzymała się
grzecznie na poboczu, ale kierowca i tak odbił w lewo, po czym
zaczął hamować i skierowywać się na skraj jezdni.
No ładnie, pomyślała. Jeszcze dostanę reprymendę.
Ruszyła w kierunku Przylesisk i zrównała się z granatową
Toyotą. Zauważyła na tylnej szybie wielką nalepkę z napisem
„Rental car”. Jakby już nie można było po polsku.
Kierowca przechylił się w stronę siedzenia pasażera
i opuścił całkowicie szybę.
- Podwieźć panią? – głos, który dobiegał z wnętrza
samochodu, charakteryzował subtelny amerykański akcent.
Tylko tyle? Nie „uważaj, babo, jak łazisz?”, żadnego „chcesz
się z życiem pożegnać?”
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- A dziękuję, ja już niedaleko, a pies nie lubi obcych.
Przepraszam, że tak znienacka wyszłam, przez ścieżkę krócej.
Z ciekawości zajrzała do wnętrza auta, ale dostrzegła tylko
zarys twarzy mężczyzny.
- A to nie jest bezteresowne... Nie, zaraz... Bezinteresowne
pytanie. Może pani mi pokazać drogę, jak się wydostać na... – rzucił
okiem na mapę, co Cecylia rozpoznała po charakterystycznym
odgłosie odginania sztywnej karty. – Na drogę numer 28?
Nawigacja

umarła.

Ktoś

mi

w

poprzedniej

miejscowości

pokazywał skrót, ale taka mgła, że zabłąkałem.
- Zabłądziłem – poprawiła machinalnie. – Niestety, nie
znam się na numerach dróg. Jedzie pan na Sanok czy Rzeszów?
- Rzeszów, lotnisko.
- To chyba dobrze pan jedzie, stąd do końca lasu i potem
prosto przez wieś, na skrzyżowaniu na końcu wsi w Olszynce
odbije pan lewo, a potem w Przylesiskach w prawo. Ale jakby pan
chciał mniej uczęszczanymi drogami, to zamiast wjeżdżać na drogę
krajową, w Krasiczynie trzeba odbić na lewo w kierunku Dynowa.
- No, widzi pani. Proszę ze mną wsiadać – zaklął błagalnie.
Obcokrajowiec, w wypożyczonym samochodzie, na drodze
w środku lasu, czego tu się bać? Dreszcze zimna, które wędrowały
się po jej ramionach i plecach, obniżyły drastycznie jej poziom
nieufności z rozsądnego.
- Ale pies? - zawahała się.
- Pies też niech wsiada.
111

- A tapicerka?
- No, niech pani nie wymyśla wymówek.
- Mogę tylko spróbować, on boi się mężczyzn.
Cecylia otworzyła tylne drzwi auta i wydała komendę.
Woland popatrzył na nią niepewnie, więc powtórzyła zachęcające
„wsiadaj”, wzmacniając komendę uspokajającym klepnięciem
w zadek. Pies, przyzwyczajony do towarzyszenia Cecylii w samochodzie, wskoczył na tylne siedzenie.
Cecylia zatrzasnęła tylne drzwi. Sama wsunęła się na
przedni fotel pasażera i z rozkoszą zapadła się w głębi idealnie wyprofilowanego luksusowego siedziska. Odetchnęła z błogością,
kiedy nagrzane powietrze z wnętrza samochodu owionęło ją
przyjemnie po twarzy, a nozdrza połechtał przyjemny zapach
świerkowego odświeżacza powietrza wymieszany z drzewnym
zapachem męskich perfum.
Z radia popłynęła właśnie „Africa”. Przyszło jej do głowy,
że to mało prawdopodobne, by ktoś słuchający takiego kawałka
miałby być mordercą. Wyobraziła sobie scenę mordu odgrywającą
się przy akompaniamencie Toto i niechętnie przyznała, że miała
ona pewien groteskowy urok. Wzdrygnęła się, tym razem nie
z powodu zimna, lecz wybujałej wyobraźni.
- To teraz prosto – rzuciła, zapinając pasy i czekała, aż jej
kierowca ruszy.
I czekała.
112

Zdziwiona zupełnym brakiem reakcji podniosła wzrok na
swojego szofera. Napotkała szeroko otwarte oczy, wlepione w nią
z intensywnością, która spowodowała skurcz w okolicach jej serca.
Szczerze przed sobą przyznała w duchu, że skurcz ten nie miał nic
wspólnego ze strachem.
Mężczyzna, do którego samochodu tak pochopnie wsiadła,
był bowiem niedorzecznie przystojny.
Napotkawszy zdziwione spojrzenie Cecylii ocknął się jakby,
lekko zmieszany odwrócił głowę i wrzucił jedynkę, co umożliwiło
jej szczegółowe oględziny tego zjawiska.
Szybko stwierdziła, iż koncentracja tylu kobiecych słabości
w jednym osobniku powinna być zabroniona. Kierowca był
posiadaczem wielkich, bezdennych czarnych oczu oprawionych
w ciemne, krowie rzęsy i delikatnie asymetryczne brwi, które,
jakżeby inaczej, tylko dodawały mu charakteru. Czarne włosy,
w których

pewnie

w

dziennym

świetle

pojawiłyby

się

ciemnobrązowe pasma, nosił profesjonalnie przystrzyżone, jednak
ułożone niedbale, jakby pielęgnacja wykraczająca przesunięciem
przez nie palców przerastała nosiciela fryzury. O wiele więcej
uwagi otrzymywał zapewne zadbany, perfekcyjnie trzydniowy
zarost – i skóra. Usiany detalami celtycki czy indyjski tatuaż
zaczynał się w okolicach obojczyków i kontynuował zapewne pod
czarnym T-shirtem i narzuconą na niego niebieską bluzą z kapturem na połaciach raczej szczupłego, choć nieobcego siłowni ciała,
po czym wyłaniał się spod podwiniętych rękawów na silnych
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ramionach i kończył na wysokości zegarka na lewym nadgarstku
i materiałowej plecionej bransoletki na prawym.
Jak kochać, to księcia, jak kraść, to miliony, jeśli się dać
uprowadzić, to nie przez jakiegoś tam brzydala, stwierdziła Cecylia
praktycznie i spróbowała się odprężyć, chociaż była boleśnie
niemal świadoma wielkiej plamy błota na kolanie, potarganego
warkocza i czerwieniejącego od zmiany temperatury nosa.
Wszystko wskazywało na to, że właśnie wsiadła do samochodu
z mężczyzną, który był bliskim krewnym diabła.
- A na tej krzyżówce skręcam w lewo czy w prawo? –
zapytał, kiedy stoczyli się z wniesienia w dół drogi i wjechali
w zabudowania na skraju wsi.
- W lewo, a za jakiś kilometr na skrzyżowaniu w prawo,
potem już prosto. Może mnie pan wysadzić w środku wsi.
- Będzie pani miała jak stamtąd wrócić do domu?
A nawet jeśli nie, to co? – wypunktowała mu mentalnie, ale
grzecznie odparła na głos:
- Poradzę sobie, mieszkam niedaleko.
- Piękna okolica, tyle lasów. Żałuję, że nie mogę zostać
dłużej – odpowiedział tonem wykraczającym poza niezobowiązującą konwersację. Wydawało jej się, że rzucił jej przy tym znaczące
spojrzenie.
Powaliła go moja uroda, czy jednak skończę w jakimś
wykrocie w lesie? – pomyślała.
I co wtedy z Wolkiem?
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- Długo pan tu przebywał? – zapytała w nadziei, że usłyszy
jakieś znane nazwisko.
- Wpadłem w odwiedziny do rodziny – odparł oględnie.
- To ładnie.
- Niestety, chętnie zostałbym dłużej, ale obowiązki
wzywają, jestem... No, moja praca to w dużej mierze podróże.
Rzadko udaje mi się wyrwać. A pani?
Dziwne, że nie przechodzi na ty – pomyślała. Nie mógł być
starszy od niej więcej niż sześć, siedem lat. Taki dżentelmen
z tatuażem.
- Ja? Prowadzę księgarnię. Kawiarnię.
- To co właściwie? – uśmiechnął się.
- I to, i to. Ciężkie czasy, trzeba poszerzać ofertę. Szekspir
podlany espresso.
- A, to by wiele wyjaśniało.
Już miała zapytać, co ten impertynencki komentarz miał
oznaczać, gdy kierowca gwałtownie zahamował. Drogę zagrodził
im opuszczony szlaban kolejowy.
- Sam nie wiem, dlaczego tak szybko jadę – mruknął do
siebie z naganą. – Taka mgła.
- To linia towarowa, pociągi jeżdżą tu niezwykle rzadko. Ma
pan pecha.
- Albo szczęście.
Nie była pewna, czy dobrze usłyszała, więc wbrew
zdrowemu

rozsądkowi

uległa
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pokusie

rzucenia

kolejnego

spojrzenia na swojego towarzysza i zorientowała się, że w tej
chwili

on

postanowił

zrobić

to

samo.

Przez

najbardziej

zawstydzające pół sekundy w swoim życiu zmierzyła się
ze świdrującym spojrzeniem smutnych czarnych oczu, po czym
odwróciła się speszona. On – nie.
Nie pozostało nic innego, jak rozpocząć wewnętrzne modły
o przyspieszenie tego przeklętego pociągu. Była pewna, że chmura
elektryczności, która zdawała się ją otaczać i atakować jej skórę,
była widoczna z kosmosu. Z ulgą przyjęła gwizd lokomotywy
i zalew rozproszonego światła przedniej lampy pociągu. Świst
i miarowy stukot wdarły się w niezręczną ciszę. Skład jednak
zdawał się nie mieć końca. Była aż nadto świadoma, że jej
towarzysz ciągle lustruje ją wzrokiem.
- Ciekawe – usłyszała.
Nie miała pojęcia, co miał na myśli. Ciekawe, ile jeszcze
wagonów, czy ciekawe, że wszystkie kobiety na jego widok dostają
palpitacji? Cecylia gardziła sobą w tej chwili.
Kiedy przechylił się nagle w jej stronę i dostrzegła, jak
wyciąga w jej kierunku rękę, bała się nie tego, że padnie ofiarą
morderstwa przez uduszenie. Bała się, bo poczuła, że jej
uporządkowane, stabilne emocje wymkną się spod kontroli.
- Pasażer na gapie – powiedział, i delikatnie podniósł
zaplątany w jej szalik liść.
- Na gapę... – poprawiła automatycznie bezgłośnym
szeptem.
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Poczuła w środku skurcz – wszystkiego. Na krótki moment
dosłownie pociemniało jej przed oczami.
Otrzeźwienie przyszło, kiedy zupełnie zapomniany przez
nią Woland trzasnął potężną szczęką tuż obok jego nadgarstka.
Złowieszczego, zatrważającego warkotu, jaki wydobył się z psiego
gardła, Cecylia nie spodziewała się usłyszeć w najśmielszych
wyobrażeniach. Wolek, który bał się wszystkich mężczyzn
i większości kobiet, nagle przeistoczył się w nieustraszonego
obrońcę. Uniesiona ręka mężczyzny zastygła.
- Woland! – skarciła psa, chociaż w jej głosie więcej było
podziwu niż nagany. – Bardzo pana przepraszam, on nigdy na
nikogo nie warknął.
Ku zaskoczeniu Cecylii, Woland przywołany przez nią do
porządku obwąchał pieczołowicie dłoń nieznajomego, po czym
pozwolił położyć sobie tę dłoń na łbie. Co prawda zapoznaniu
towarzyszyło wciąż ciche warczenie, ale mężczyzna zachowywał
się, jakby w ogóle go nie słyszał.
- A gdzie ucho zgubiłeś, kolega? – zapytał psa cicho ze
smutkiem podszytym złością, którą to mieszaninę emocji Cecylia
znała aż nazbyt dobrze. Doznawała ich za każdym razem, kiedy
miała do czynienia ze zwierzęciem w tak widoczny sposób
skrzywdzonym przez człowieka. – Ja też mam piesa, szczeniaka.
Dopiero się przygarnęliśmy.
Cecylia odruchowo spojrzała na tylne siedzenie, jakby
spodziewała się tam ujrzeć pociesznego psiaka.
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- A on zostawał w domu – dodał nieznajomy wyjaśniająco.
Z żoną i dwójką waszych cudownych dzieci?
- Kto się nim wtedy zajmuje?
- Gosposia albo przyjaciele. Czasem dog sitter.
Pomyślała o tym, jak nieodpowiedzialnie zachowują się
ludzie, którzy adoptują zwierzę, nie dysponując czasu potrzebnym
do zaopiekowania się nim na co dzień.
Sama dobrze wiedziała, jakim obciążeniem była opieka nad
znajdami. Może nie była to odpowiedzialność równa tej, którą
musiał wykazywać Artur wobec swoich krów, świń i kurcząt, ale
podobnie jak rolnik Cecylia nie mogła sobie pozwolić na wyjazdy
czy całonocne imprezy. Musiała być w domu codziennie, żeby koty
i psy nakarmić, wykąpać czy po prostu z nimi pobyć. Nie
wyobrażała sobie, że mogłaby porzucić Wolanda choćby na jeden
dzień.
- Wiem, co pani myśli. Przyznawam, że może nie
przemyślałem. Ale wie pani, jak to jest wracać do pustego domu?
Nie wiedziała.
W jej domu zawsze pełno było zwierząt. Był ojciec i matka,
a często i ciocia Hela. Nawet gdy ojca zabrakło, a matka popadła
w depresję, wciąż miała do kogo codziennie wracać i kim się
opiekować. Mogła sobie jedynie wyobrazić, jak samotna byłaby,
gdyby nie jej rodzina, ta ludzka i ta zwierzęca.
- To jedziemy – oznajmił, gdy szlaban się podniósł a on nie
doczekał się odpowiedzi. – Pani nie mówi dużo.
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Nie mogła. Nie wiedziała, czy znalazłaby swój głos,
a nawet gdyby, wydawałoby się, że każde jego drżenie zdradziłoby
temu mężczyźnie czystą żądzę, którą w niej wyzwalał.
Skurczyła się w sobie na samą myśl. Pożądanie jako
koncept nie było jej obce. Znała je z czytanych w ukryciu przed
rodzicami popularnych romansów. Jako doświadczenie? Nigdy
nikt nie pociągał jej w podobnie irracjonalny, natychmiastowy
sposób.
Zorientowała się, że przegapiła nawet unoszenie się
szlabanu i zmianę piosenki na „Wicked game” Chrisa Isaaca.
- Tu w prawo – przypomniała mu przed skrzyżowaniem. –
Za jakieś pięćset metrów może się pan zatrzymać.
- Na pewno nie podwieźć pani do doma? Domu? – poprawił
się.
- Tylko by się pan znowu zgubił, próbując wrócić na
główną drogę. Tu będzie dobrze.
Zjechali na pobocze. Cecylia otworzyła drzwi zanim jeszcze
samochód się zupełnie zatrzymał. Chciała uwolnić się od obecności
tego człowieka, która zmieniła w galaretę zarówno jej mózg jak
i dolne kończyny.
Ja mam dwadzieścia sześć lat, przywołała się do porządku,
zgorszona. Nie szesnaście!
Zaskoczona zobaczyła, że wysiadł razem z nią i obszedł
samochód, zanim zdążyła przekonać Wolanda do zeskoczenia z tylnego siedzenia.
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Jego warknięcie, kiedy nieznajomy znalazł się obok Cecylii,
było nieprzekonujące.
- Nie mogę jakoś panią rozstać. – powiedział, opierając się
o samochód. – Pani nawet nie popatrza mi w oczy.
Popatrzyła więc z zamiarem uzyskania jakichś proporcji.
W końcu, bezczelna uroda czy nie, był to tylko mężczyzna.
Skąd mogła wiedzieć, że kiedy przebije się wzrokiem przez
jego powierzchowność, zobaczy coś, co podziała na nią bardziej niż
pożądanie. Nieokreślony smutek i samotność, którymi przepełnione było ciemne spojrzenie, wywołały w niej te same uczucia,
co każda z jej znajd. Podobnie jak w przypadku psów i kotów,
poczuła potrzebę, żeby go okryć, przytulić, nakarmić i głaskać, która
w pewnym stopniu zgłuszyła potrzebę, żeby go rozebrać.
Uwięziona spojrzeniem zranionej sarny na długą chwilę,
otrzeźwiała, kiedy odsunął się od niej na dwa kroki i zapatrzył
w mgłę snującą się nad polami jak biała płachta.
- Dziękuję za zastąpienie navigation. Jednak co człowiek,
to nie maszyna.
- To my dziękujemy za podwiezienie.
Wyciągnął rękę do Wolanda, który w akompaniamencie
złowrogiego warczenia pozwolił się poklepać po łbie. Zauważyła
zdziwiona, że plecionka, którą miał zawiązaną na nadgarstku,
wyszyta była literami układającymi się w napis „Famous Rebel”.
Doprawdy, można by pomyśleć, że padła ofiarą jakiegoś
muzycznego spisku.
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Aż zadrżała, z zimna czy zaskoczenia.
- Pani zmarznie – powiedział, po czym bez zbędnych pytań
ściągnął bluzę i podał jej na wyciągniętej ręce.
Mogła odmówić przez grzeczność, ale uległa sentymentalnym podszeptom na nowo rozbudzonej w jej ciele nastolatki.
Przyjęła więc propozycję i założyła niebieską kangurkę, która
błyskawicznie rozgrzała – na razie jej policzki.
- Może odwdzięczy się pani kiedyś zaproszeniem na kawę
w tej pani kawiarni? Następnym razem, jak będę odwiedzał. –
Obszedł ponownie samochód i otworzył drzwi kierowcy.
- Pan nawet nie wie, gdzie jest moja kawiarnia.
- Znajdę panią – stwierdził. Łobuzerski uśmiech rozbłysnął
na jego twarzy.
Oby nie, pomyślała spoglądając w ślad za oddalającym się
czortem.
*
Zmuszała się do stawiania nogi za nogą po polnej drodze.
Woland wyrozumiale kroczył narzuconym przez swoją panią
żółwim tempem. Czuła, jak emocje bujają się w niej z coraz
większym impetem.
Przytuliła obszerną bluzę bliżej do swojego ciała i zaciągnęła się grzesznym zapachem jej byłego właściciela.
Nawet nie wiem, jak ma na imię, pomyślała.
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Wiedziała tylko, że – dwadzieścia sześć lat czy nie – nigdy
tej niebieskiej bluzy nie wypierze.

*
Woland, zrezygnowany, zakręcił się trzy razy na wąskim
tapczanie i zległ. Mógł tylko spod uniesionych brwi obserwować
szaleństwa swojej pani.
W jego psim życiu Cecylia była jedyną stałą. Dobrze
pamiętał swój poprzedni dom. Ścisk ciasnej obroży na szyi i krótki
ciężki łańcuch, który nie pozwalał mu się oddalić od budy nawet
na kilka kroków. Pamiętał smród obornika, którego zbiornik
znajdował się tuż przy skleconej ze sklejki szopce, w które sypiał.
Pamiętał głód i długie oczekiwanie na rzucony od czasu do czasu
suchy chleb albo starą kość. Pragnienie i nadzieję na deszcz, po
którym w wydeptanym łapami dołku zbierała się woda. Nie to
było jednak najgorsze.
Pamiętał strach. Przypalanie sierści i skóry papierosami.
Wszystkie razy otrzymane skórzanym paskiem. A najlepiej
pamiętał, jak stary upijał się. Ból po tym, jak w pijackim amoku
tępawymi nożycami obciął mu ucho. Bezowocne próby wylizania
gorejącej rany na łbie. Pamiętał, jak na przywiązanym do
motorynki łańcuchu, biegał w górę i w dół leśnej drogi, a gdy
zabrakło mu sił, żeby przebierać łapami, pozwolił się wlec po ziemi.
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A najbardziej pamiętał ten dzień, najgorszy i zarazem
najlepszy w jego życiu, kiedy tamten podpalił budę. Ogień opalił
mu sierść i przeżarł się przez połać skóry na barku, ale też ogień
wyrwał go z tamtego miejsca.
A potem długie, długie tygodnie w schronisku i codzienne
wizyty Cecylii.
Na początku się jej bał. Strach był jedynym instynktem,
który mu pozostał. Kiedy zmieniała mu opatrunki, mógł tylko
sztywnieć i skamleć z przerażenia. Kiedy na czworaka wczołgiwała
się do jego kojca, siadała oparta plecami o żelazne pręty i stawiała
na ziemi dwie miski, skulony w kącie robił pod siebie, czekając na
cios.
Ale ona nigdy nie podniosła na niego ręki.

Nie

zareagowała nawet, kiedy pewnego dnia, zamiast rzucić się na
jedzenie zaraz po jej wyjściu, podkradł się do miski i porwał z niej
wielki kawałek mięsa. Nawet nie patrzyła na niego, gdy łapczywie
połykał oderwane kawałki, tylko spokojnie jadła ze swojej porcji.
Wiedział nawet, w swój własny pieski sposób, kiedy strach
przestał być jedyną emocją, którą czuł.
Wtedy po raz pierwszy wziął z dłoni swojej pani kawałek
jedzenia. Jej dłoń pachniała milionem przeróżnych cudownych
zapachów. Zapach Cecylii był od tamtej pory zapachem
bezpieczeństwa. Był najszczęśliwszym psem na świecie, kiedy
wyprowadziła go na zawsze z kojca i zabrała do domu.
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Chętnie wyścieliłby ścieżkę przed jej stopami najsmaczniejszą suchą karmą i całymi dniami lizał po rękach. Cierpiał, gdy
wyjeżdżała na całe dnie, tracił rozum, kiedy wracała wieczorami
do domu. Każdy spacer był dla niego chwilą rozkoszy. Pozostałych
domowników nauczył się tolerować. Pani Klara była dla niego
zawsze dobra i w końcu zaufał jej na tyle, żeby nie drżeć, kiedy
głaskała go po łbie. Polubił Figara, ale stary pies był już zbyt
schorowany, by stanowić zagrożenie. Głupiutki, radosny Ugryś
schodził Wolandowi z drogi ze względu na swoje niewielkie
gabaryty.
Koty to była całkiem osobna sprawa. Czarny Janoszyk nie
wydawał się zainteresowany niczym poza czyszczeniem własnego
futra i zajmowaniem najlepszego miejsca na piecu, a często znikał
na całe dnie. Paćka i Kićka, rozpieszczone, psotne, zawsze
szukającego kogoś, kogo mogłyby nakłonić do pieszczot, czasem
zaczepiały go dla zabawy. Najczęściej czekał, aż się znudzą. Zresztą,
pod nieobecność Cecylii nic nie potrafiło odwrócić jego uwagi od
tęsknoty, a kiedy wracała do domu, był zbyt zajęty śledzeniem
każdego jej gestu i słowa.
Jego pani była zawsze opanowana, zawsze spokojna. Nigdy
nie podnosiła głosu i nie robiła gwałtownych ruchów. Nie złościła
się, kiedy lizał ją po policzkach i dłoniach. Kiedy coś go przestraszyło, spokojnie czekała, aż dojdzie do siebie, łagodnie przemawiając.
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To, co się teraz działo z jego cierpliwą, uporządkowaną
panią, wprawiło go w zdumienie.
Początkowo myślał, że wzburzenie Cecylii spowodowane
było jego ucieczką. Nie mógł nic na to poradzić. Kiedy widział
podniesioną rękę, zapominał o swoim nowym, bezpiecznym życiu
i pamiętał tylko ból. Próbował ją nawet przeprosić, przykładając
nos do jej dłoni, ale jego pani jakby tego nawet nie zauważyła.
Usiadł więc i tylko obserwował, jak miota się po zagraconej
sypialni, co i rusz strącając coś z półki i potykając się o nogi mebli,
jak mówi do siebie i to śmieje się, to płacze. Zaczynała czytać
książkę po to tylko, żeby w chwilę później rzucić tą książka o ścianę.
Przygotowała sobie herbatę, którą następnie zapomniała wypić.
Pobrzdąkała bezmyślnie na pianinie, a potem przesiedziała przy
nim pół godziny bez ruchu, na koniec z trzaskiem zamykając klapę.
Włączyła w laptopie film i spędziła przed ekranem czterdzieści
minut, ani raz na niego nie spoglądając.
Na koniec z towarzyszącą jej przez cały wieczór niebieską
bluzą usiadła w fotelu, założyła słuchawki na uszy i włączyła
muzykę tak głośno, aż drażniła ona uszy Wolanda. To wydawało
się przynieść jej nieco ulgi.
- Perspektywa, kobieto... – mówiła do siebie. – To tylko
jeden samiec. Boski, to prawda. Niezaprzeczalnie. Każdy motyl
w twoim brzuchu to potwierdzi. Ale na pewno pustak, próżny,
a do tego idiota. Równowaga we wszechświecie musi być. Z takim
wyglądem? Na pewno cham. W życiu żadnej książki nie przeczytał.
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To tylko hormony ci buzują, zegar biologiczny świruje. Ale od
czego jest rozum, nie? No. Wstydź się, bo zachowujesz się, jakbyś
jeszcze zwisała z gałęzi. Normalnie – wstyd! Dobrze wiesz, że taki –
to nawet by dwóch linijek nie sklecił. Nie tak jak ten, co pisał te
piosenki, na przykład. Tamten? Na pewno niewrażliwy. Zero poezji.
Zero kreatywności. Poza tym, z takich uczuć – to wynika tylko samo
niebezpieczeństwo. Lepiej pozostać na przewidywalnym, bezpiecznym terytorium. O jejku, Woluś! – Po raz pierwszy spojrzała na
niego przytomnie. – Przecież ja jutro idę do kina z Tomaszkiem!
Cokolwiek sobie tam do siebie nagadała, Woland mógł
tylko cieszyć się, że w rezultacie tego monologu położyła się
wreszcie do łóżka. Zawitał w nim jednak także intruz – niebieska
bluza. Najwyraźniej przedziwny humor jego pani miał źródło
w okryciu, które ściskała w dłoniach przez cały wieczór.
Jeszcze w samochodzie Woland wyczuł, że właściciel tego
fragmentu odzieży jest dla jego pani zagrożeniem. Słyszał przecież
jej przyspieszone bicie serca. I co z tego, że nie wzbudzał
w Wolandzie strachu, skoro sprawił, że jego pani tak się rozgorączkowała?
Już on, Woland, zadba o swoją Cecylię. Tak, jak ona zawsze
dba o swojego Wolusia. Przecież był jej najlepszym przyjacielem.
Ona uratowała mu życie, więc jakżeby on mógł pozwolić
komukolwiek ją skrzywdzić?
Nie odwlekając dłużej realizacji swojego planu działania,
Woland upewnił się, że jego pani zasnęła, po czym schwyciwszy
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ostrożnie rękaw bluzy w zęby, wyszarpnął intruza spod jej
bezwolnego ramienia i zrzucił na podłogę.
Zeskoczył wprost na materiał, wymierzył, po czym
z uczuciem ulgi i dobrze spełnionego psiego obowiązku pozostawił
na nim wielką żółtą plamę.
*
Cecylia nie mogła się na niczym się skupić.
Wieczór nie był nieudany. Właściwie więcej mogła
powiedzieć o filmie, który obejrzeli niż o Tomaszu. Po seansie
zawiózł ją po prostu do domu, czego nawet nie miała mu za złe,
czując jak służbowy terminarz obciąża jej torbę. Po drodze
rozmawiali trochę o pogodzie, o nadchodzącej jesieni, o przygotowaniach do akcji „Znicz”, której organizacja wymagała od
wszystkich policjantów wzmożonego wysiłku. Nic osobistego.
Kiedy zamykała oczy, widziała siebie nie w samochodzie
Tomasza, ale byłego właściciela pewnej niebieskiej bluzy, która
właśnie, dwukrotnie wyprana, dosychała w domu na kaloryferze.
Musiała niechętnie przyznać, że powodem jej roztargnienia nie jest
wczorajsze spotkanie z policjantem.
Nerwowe chrząknięcie, które przebiło się przez chmurę
fantazji otaczającą od rana jej głowę, zapewne było już którymś
z kolei. Maciek, którego Gosia właśnie szkoliła na zastępstwo,
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dreptał nerwowo w progu jej kanciapki, szumnie nazywanej
biurem, mnąc jakieś papiery w ręku.
- Faktury za kawę – wyjaśnił, kiedy udało mu się wreszcie
złapać kontakt wzrokowy z nową szefową.
- Dzięki, Maciek. – Cecylia wyciągnęła rękę po plik kartek.
- Może tak... może kawy szefowej zrobić?
Subtelna aluzja do stanu rozkojarzenia nie umknęła Cecylii.
Nie mogła się jednak gniewać za trafnie postawioną przez nowego
kawiarza diagnozę. Ukarała się więc gorzką americaną i zmusiła do
przejrzenia rachunków. Te jednak nie zdołały utrzymać jej uwagi
na długo.
Kiedy Maciek, zapewne poinstruowany przez Gośkę,
przyniósł kawę podaną w jej ulubionej beżowej filiżance, faktury
spoczywały odłożone na rogu biurka, a Cecylia zwiedzała
stratosferę.
Odwzajemniła uśmiech chłopaka, przyjmując parujący
napój. Maciek studiował zaocznie informatykę i miał ujmujący,
szeroki, chłopięcy uśmiech, który w połączeniu z pewną
naiwnością i młodzieńczą nieśmiałością wywoływał sympatię.
Młodzieńcza nieśmiałość, zganiła siebie w myślach. Nie był
przecież młodszy od niej więcej niż pięć lat.
Swoją

drogą,

zastanawiające

był

nagły

wysyp

przedstawicieli płci męskiej w jej życiu. Nie pomijając Maćka,
który był pierwszym pracownikiem płci męskiej, jakiego
zatrudniła, mogła wyliczyć policjanta Tomaszka, Artura, z którym
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sąsiedzkie więzi ciągle się zacieśniały, tajemniczego od niebieskiej
bluzy, a nawet tego wnuka pani Maryli. Z nim co prawda nie miała
bezpośredniej styczności, ale jego zachowanie wobec starszej pani
mocno zaprzątało jej głowę. Nie zapominała też o wiecznie
obecnym w swojej głowie głosie wokalisty Famous Rebel, którego
poznała tak dobrze, że miała wrażenie zgłębienia każdej
wstydliwej tajemnicy duszy jego właściciela.
A może mężczyźni – jacyś mężczyźni – byli zawsze w pobliżu, tylko ona starała się nie zauważać ich od czasu rozstania
z Dawidem? Fakt, że nagle zaroiło się dookoła od osobników
drugiej płci mógł oznaczać, że tamten ból i rozczarowanie nie są już
tak intensywne. Sama nie wiedziała, dlaczego wciąż jeszcze
odczuwa żal. Tęsknota za mężczyzną, którego tak pokochała, przez
ostatnie pięć lat była częścią jej życia. Nie wiedziała, jak żyć bez
niej.
Nakrapiany pyszczek Freyi wyjrzał ze szpary w drzwiach.
Szylkretowa kotka, którą Cecylia oswoiła i przygarnęła po
wykupieniu piętra kamienicy po śmierci jej poprzedniej opiekunki,
była najbardziej milusińskim z jej kotów. Egzystowała w księgarni
obok wielkopańskiego, pełnego godności Byrona jako cicha
i nieśmiała młodsza koleżanka. Z gośćmi księgarni nie wchodziła
w interakcje. Zazwyczaj znajdowała jakiś cichy kąt na zapleczu,
gdzie przesypiała swoje dnie, tuląc ukochane pluszowe zabawki.
Miała jednak niebywałą intuicję i zawsze zjawiała się obok Cecylii,
gdy ta miała rozterki.
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- No, chodź na tulaski – zachęciła kotkę, która nieśmiało,
jakby skradając się, pokonała drogę od drzwi do kolan swojej pani.
Głaszcząc lśniące, miękkie futerko, Cecylia układała
w głowie treść planowanego e-maila. Nie była w nastroju do
interesów, ale nie znaczyło to, że nie mogła zająć się czymś
konstruktywnym. Ponieważ wymiana wiadomości z Fryderykiem
Fejklowiczem pozostawiła u Cecylii niesmak, planowała załagodzić
sytuację oraz własne sumienie za pomocą kolejnej wiadomości.
Obiecała sobie, że napisze e-mail zwyczajnie i od serca, bez
silenia się na kurtuazję. Może szczerość przemówi do wnuka pani
Maryli lepiej niż uprzejmość?
Chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle

– myślała,

zastygnąwszy nad klawiaturą. Zazwyczaj łatwiej było jej pisać, niż
mówić – to była jej domena. Z zaskoczeniem odkryła, że w tej
sytuacji o wiele łatwiej byłoby wytłumaczyć swoje intencje
twarzą w twarz, bez pośrednictwa pisanej litery i elektronicznych
gadżetów, które odczłowieczały dialog.
Od: cecylia.lisko@podokladke.com
Do: fritz@officialfr.com
Temat: Wyjaśnienie
Panie Fryderyku
Mam nadzieję, że nie wyrzuci Pan tej wiadomości do kosza
bez przeczytania tych kilku słów. Moje sumienie gryzie się tym, że
wymieniliśmy wiadomości tak pełne wzajemnej niechęci, nigdy się
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nawet nie spotkawszy. Chciałabym spróbować to zmienić, jeśli Pan
pozwoli.
Przede wszystkim, jeśli zrozumiał Pan z mojego e-maila, że
oceniam w jakikolwiek sposób Pana stosunki z babcią, to proszę mi
wierzyć, tak nie jest. Pani Maryla dała mi Pański adres i numer
telefonu, prosząc o swoiste... wstawiennictwo? Wydaje mi się, że
jest zbyt dumna, żeby osobiście prosić Pana o przyjazd. I jeśli
przeczucia mnie nie mylą, to pewnie duma pani Maryli jest też
częściowo powodem ochłodzenia Waszych stosunków.
Może Pan postrzega Babcię inaczej niż ja? Zna ją Pan od
dziecka. Pamięta ją Pan z czasów, kiedy była aktywna,
przedsiębiorcza, stanowcza i pewnie taka pozostaje w Pańskich
wyobrażeniach. Tymczasem ja, mając okazję poznać ją teraz, mogę
spojrzeć na jej sytuację bardziej z zewnątrz.
Pani Maryla jest po prostu samotna. Straciła zapał do życia.
I chociaż z pewnością zapewnia jej Pan dostatnie utrzymanie, nie
interesuje jej już korzystanie z tego, co można kupić. Nie rozpakowała nawet pudeł po przeprowadzce. Nie napala w piecach.
Nikogo oprócz mnie i pani Agaty nie widuje, nie wychodzi przecież
z domu.
Myślę, że wnuk jest jedynym powodem, dla którego
zupełnie się jeszcze nie poddała. Wiem, że pewnie relacje Pana
z babcią zawsze były równoprawne, ale może czas przyjąć na siebie
więcej wysiłku? Troszeczkę babci popuścić, ze względu na jej wiek
i stan ducha? Zrobić ten pierwszy krok?
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Nie mam żadnych ukrytych motywów, o które mnie Pan
posądza. Nawet nie wiem, kim Pan jest, co Pan robi w życiu i w jaki
sposób miałabym to wykorzystać. Nie będę więcej Pana „nękać”
wiadomościami. Proszę tylko, żeby Pan uczynił dla babci jakiś miły
gest.
Nasi najbliżsi odchodzą zawsze za szybko i bez uprzedzenia.
Pozdrawiam,
Cecylia Lisko
- No, to teraz może dostanę odpowiedź za jakieś trzy dni do
tygodnia – stwierdziła głośno po wysłaniu e-maila.
Freya, jakby zgadzając się z sarkastyczną uwagą Cecylii,
rozumiejąco zmrużyła oczy. Poderwały się obie, kiedy tablet
Cecylii zaanonsował nadejście odpowiedzi piskliwym dźwiękiem
notyfikacji.
Od: fritz@officialfr.com
Do: cecylia.lisko@podokladke.com
Temat: Re: Wyjaśnienie
To dlaczego właściwie robi Pani cokolwiek dla Babci?
Tylko tyle? A może aż tyle, bo przecież liczyła się z tym, że
wcale jej nie odpowie.
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- To ona najpierw pomogła mnie. Usłyszała u mnie hałas
i płacz. Zadzwoniła po policję, sądząc, że stało się coś złego.
Wzruszyła mnie tym. Niewielu jest jeszcze ludzi, którzy reagują na
to, że komuś dzieje się krzywda. Pańska babcia to wyjątkowa
kobieta. Może to właśnie jej przykład sprawił, że postanowiłam się
zaangażować.
- Dlaczego Pani płakała?
- Musiałam tego dnia uśpić chorego psa. Figaro był z nami
przez trzynaście lat.
- Czyli ma pani długa wdzięczności, bo moja babcia nasłała
na Pani policję?
Dług, panią, ty analfabeto. Brak staranności wypowiedzi
w Internecie był jej małą prywatną bolączką. Już miała mu
wypunktować,

że

powinien

przeczytać

wiadomość

przed

wysłaniem, ale nie chciała go ponownie zantagonizować.
- Zrobiła, co mogła – odpisała. – Nie mogła przecież sama
przyjść mi z pomocą ze względu na swoje stawy.
- Ze względu na swoje stawy? Co to znaczy?
- Myślałam, że dowiem się od Pana. Wydaje mi się, że to
reumatyzm. Stąd między innymi problemy z umeblowaniem
mieszkania czy napaleniem w piecu. Oczywiście, wiem, że trudno
byłoby ją przekonać do codziennej opieki – już zdążyłam ją na tyle
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poznać. Przede wszystkim chodzi o to, żeby jej samej chciało się
zawalczyć, z do tego potrzebny jest Pan.
- Nigdy mi nie powiedziała, że choruje.
- To chyba Pana nie dziwi?
- Upór to cecha rodzinna. Tym bardziej nie rozumiem jej
decyzji, żeby przenieść się do Polskę.
- Do Polski – poprawiła, nie mogąc się powstrzymać. – Może
mi Pan powiedzieć, o co właściwie się pokłóciliście?
- Jednak jest Pani wścibska!
- Jestem ciekawa – przyznała niechętnie. – Byłoby mi
łatwiej zrozumieć...
- Poprosiłem babcię, żeby przeprowadziła się do mnie, do
Szkocji. Odmówiła. Od słowa do słowa wywlekliśmy dużo starych
brudów. Ta kłótnia nie jest jedynym powodem, dla którego nie
lubię przyjeżdżać do PolskI.
- A co jest? – zapisała i po chwili zastanowienia wymazała.
Przecież nie chodziło tu o dogłębną psychoanalizę zupełnie
obecnego jej Fryderyka Fejklowicza, tylko o wniesienie w jesień
życia jego babci odrobiny słońca.
- Niech zgadnę, kobieta? A Pańska Babcia o tym wie, że ma
Pan inne powody?
- Może i kobieta? Proszę mi wybaczyć, ale w Waszym wieku
to już takie sprawy nie powinny interesować. Zresztą, jeśli też ma
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Pani wnuki to Pani wie, że babcia wszystko wie najlepiej. I tak
powiedziałem za dużo. Zresztą, ta interwencja nie jest już
potrzebna. Przecież odwiedziłem babcię.
- Jak to? Był pan u Pani Maryli?
- Pani się z nią przyjaźni, a nie wie? W rezultatu
pokłóciliśmy jeszcze bardziej. Więc sama Pani widzi, że wysiłek się
nie opłaca. To może już wystarcza tych mediacji?
-

W

rezultaCIE

może

i

wystarczY.

Dziękuję

za

wyrozumiałość i życzę miłego dnia.
- odpisała oschle i trzasnęła klapką laptopa. Miała dość tego
faceta, jego wymówek i słabej gramatyki.

Planowała wizytę u Pani Maryli na jutro, ale postanowiła
sprawdzić, jak staruszka się czuje po burzliwym spotkaniu ze
swoim wnukiem.
Uprzedziła matkę, która dzisiaj wyjątkowo postanowiła
spędzić dzień w „PoDokładkę”. Klara właśnie wyjaśniała jednej
z klientek, zachwyconej misternymi podkładkami pod filiżanki,
zawiłości haftu szydełkowego. Tylko pomachała córce ręką.
Zastała otwarte drzwi na półpiętrze sąsiedniej kamienicy,
więc zaprosiła się do środka. Staruszka i tak nie usłyszałaby jej
pukania ponad rzewnym głosem Adama Astona wyśpiewującym
z gramofonu „Jaśminy”.
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Minęła uchylone drzwi do drugiej sypialni i oceniła
jednym spojrzeniem materac ustawiony pod ścianą, a na nim
rozkopaną pościel niedawnego gościa. Nawet łóżka po sobie nie
pościelił, panicz.
Spodziewała się zastać zapłakaną starszą panią w jej fotelu.
Tymczasem pani Maryla nie tylko nie płakała, ale w najlepszym
nastroju wyjmowała z ustawionych pod ścianami pudeł ramki
z fotografiami i stawiała je na regale, który od ostatniej wizyty
Cecylii pojawił się w saloniku.
- Niech wchodzi, się nie krępuje – zachęciła pani Maryla.
- Dzień dobry, pani Marylo. Nie przeszkadzam?
- A w czym mi można przeszkadzać, jak ja już nic w życiu
nie robię. Fryc wypakował. – Wskazała na antyczną biblioteczkę
w secesyjnym stylu. – To pomyślałam, że trzeba by co postawić.
Cecylia podeszła i przyjrzała się fotografiom. Większość
z nich wykonana w monochromie, lecz pożółkła od starości
i eskpozycji na światło. Zdjęcia przedstawiały niemal wyłącznie
baletnice, pozujące w kostiumach za kulisami teatrów. Na kilku
nowszych fotografiach znalazły się kilkunastoletnie dziewczynki
w sztywnych tutu ustawione w rzędach, a pomiędzy nimi
uderzająco piękna nauczycielka tańca o pełnych pasji czarnych
oczach.
Jedną z tych fotografii pani Maryla podniosła do oczu
Cecylii i wskazała drobną dziewczynkę siedzącą w samym środku
pierwszego rzędu.
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- Nana Morozovna. Moja primabalerina assoluta11. Tańczy
w Londynie – wyjaśniła i odstawiła zdjęcie na półkę.
Poza wyjętym już wcześniej zdjęciem z (wtedy dopiero
przyszłym) mężem, nie było tam żadnych rodzinnych fotografii,
zauważyła Cecylia. Te wszystkie baletnice, to była rodzina staruszki.
One, no i ten cały Fryc.
- No, już nie patrzy tak na mnie. Był tu, był – przyznała po
chwili Fejklowiczowa.
- Pogodziliście się? – zapytała Cecylia, zdumiona.
- A gdzie tam. – Pani Maryla machnęła ręką. – Jeszcześmy
się bardziej popstrykali. No, niechże tak nie stoi, tylko przyniesie
mi pudło, o tamto. – Wskazała ręką.
Cecylia zdjęła kurtkę i zabrała się do pomocy przy
rozpakowywaniu. Co prawda pani Maryla i jej wnuk w dalszym
ciągu toczyli wojnę, ale emerytowana baletnica przejawiała jakieś
oznaki ożywienia. O to przecież chodziło, by pomóc staruszce
odzyskać satysfakcję z życia. Tylko dlaczego ten sukces wcale nie
smakował tak słodko?
Zabrała się za wyjmowanie porcelanowych figurek,
albumów,

puzderek,

obrazków

i

odkurzanie

ich

ścierką

z mikrofibry.
- To o co się właściwie pokłóciliście? Tym razem? – uściśliła.
11

Primabalerina assoluta – tytuł nadawany najbardziej prominentnej solistce
baletowej danej generacji.
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- O nią. O co by innego? – Cecylia dostrzegła błysk humoru
w oczach staruszki.
- Rozumiem, że pan Fryderyk nie życzy sobie być nękanym
przez podstarzałe koleżanki babci? – zapytała z udawaną urazą.
- Chciałam go wyprowadzić z błędu, ale się tak rozgadał, że
trzech słów wcisnąć nie mogłam. – Pani Maryla zachichotała na
samo wspomnienie, a jej wesołość zaczynała udzielać się Cecylii.
Wyobraziła sobie bowiem nadętego pana Fryderyka, jak
peroruje starszej pani, żeby trzymała swoje koleżanki z kółka
gospodyń miejskich z dala od jego istotnej osoby.
- Trzeba go, biedaka, zrozumieć. Już raz tak było... – Pani
Maryla machnęła ręką, a Cecylia nie chciała drążyć.
- A właściwie, dlaczego nie chciała się pani przeprowadzić
do wnuka? Na pewno byłoby pani raźniej, łatwiej.
- Ja się już najeździłam po świecie. Na moje lata, to już tylko
człowiek chce wrócić do domu. A on, no, on to też tylko tak...
z samotności proponował. Tylko młody jest i nie rozumie, że takiej
samotności, jaką on czuje, stara babcia nie rozgoni.
- Nie ma żony, dzieci?
- Fryc? A gdzie tam. Boi się. Zresztą, za dobre serce ma i wie,
że takie życie, jakie on prowadzi, dla każdej partnerki byłoby
trudne. Musiałaby się ona, widzi, poświęcić. – Pani Maryla
zastygła na ułamek sekundy i zatrzymała wzrok na twarzy Cecylii,
która poczuła się jak klacz rozrodcza na aukcji. Co to, to nie.
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- No, już ja dostałam próbkę jego charakterku. Z całym
szacunkiem, pani Marylo, ale zgryźliwy ten pani wnuk.
- A czego tu oczekiwać? Tyle doświadczył. Już ja sama
wiem... A zresztą, może on jak ten twój pan Darcy, zyskuje przy
bliższym poznaniu.
Cecylia dopiero zauważyła odłożoną skrupulatnie na
parapet „Dumę i uprzedzenie”, założoną na końcowej okładce.
- I jak się czytało?
- At, zabiłam parę godzin. Ciekawie to, poczytać o takich
czasach. Jeszcze jak ja byłam młoda, podobnie było. No, dość
powiedzieć, panna z dzieckiem. Nie było do pomyślenia... Nawet
jak się pracowało w balecie, w teatrze. Teraz wy wszystkie młode,
zdobywacie świat, nie oglądacie się na nikogo. Może to i lepiej?
Cecylia zupełnie nie czuła, jakby zdobywała świat. Czy
cokolwiek.
Tylko czy to właśnie było drogą do osiągnięcia życiowej
satysfakcji? Wykładnia szczęścia nie jest taka sama dla wszystkich
ludzi – tego nauczyło ją życie i postępowanie ojca. Nie czuła
potrzeby, by podbijać nieznane lądy i osiągać nowe wyżyny. Za to
potrzeby, które czuła, tłumione przez kilka ostatnich lat, były
mgliste i nieuchwytne.
- W następną środę robimy wieczór Jane Austen. – Cecylia
postanowiła to właśnie w tej chwili. Trzeba kuć żelazo, czy też
panią Marylę, póki była gorąca. – Może pani przyjdzie?
- Ja? No, po co mnie to? I po co ja tam?
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- To chodzi właśnie o to, żebyśmy mogli porównać, jak
czytają książkę odbiorcy w różnym wieku i o różnych sytuacjach.
Pani Marylo, to tylko po drugiej stronie podwórka. To tak jakby
pani nawet nie wyszła z domu.
- Pomyślę. A teraz niech mnie jeszcze pomoże wywiesić
futra, tamte, z tamtego bębna.
Cecylia posłusznie wykonała rozkaz. W wielkiej dębowej
szafie w przedpokoju wywiesiła pięć wiekowych, ale zadbanych
płaszczów z bogatymi podbiciami. Upewniła się jeszcze dyskretnie,
że pani Maryla ma co jeść i rozpaliła w piecu w saloniku.
- Będę się żegnać, bo mi całkiem interes splajtuje przez
zaniedbanie. W razie czego, zapisałam mój numer w notesie obok
telefonu. Proszę dzwonić.
- No, już niech nie będzie taka Samarytanka. Zrobiła swoje
z Frycem, niech nie myśli, że nie wiem. – Pani Maryla, w nadzwyczajnie dobrym humorze, odprowadziła Cecylię do drzwi.
- Nie zrobiłam żadnej przysługi, przecież pokłóciliście się
tylko jeszcze bardziej – broniła się przed tym niezasłużonym
podziękowaniem.
- No, niby tak. – Pani Maryla pogłaskała Cecylię po policzku
papierowo delikatną ręką. – Ale jak wychodził, to tylko powiedział,
że jeszcze tę rozmowę dokończymy. Następnym razem.

140

*
Zastała matkę siedzącą w ogródku kawiarni z termalnym
kubkiem wciśniętym w szparę przy oparciu wózka i robótką w ręce.
Miała tak wielką wprawę, że nie musiała wcale patrzeć na ścieg,
toteż uwagę skupiała na programie pana profesora Miodka
oglądanym na rozłożonym na stoliku laptopie.
- Taka ładna pogoda, kazałam temu uroczemu nowemu
bariście wywieźć się na słońce. To ostatki. Patrz, córciu, w oczach
się

zmieniają

liście

–

westchnęła,

wodząc

wzrokiem

po

rudziejących krzewach. – Ale dobrze, żeś przyszła, Cylciu, bo pan
Maciek chyba tam nie może sobie poradzić z jakąś klientką, a Gosia
poszła na przerwę.
Cecylia pospieszyła do środka, gdzie rzeczywiście zastała
mały kryzys. Maciek nie mógł poradzić sobie ze zwrotem
pieniędzy za kawę. Elegancka, zadbana, około pięćdziesięcioletnia
blondynka w nieskazitelnym gołębioszarym kostiumie stukała
niecierpliwie czerwonymi akrylowymi szponami w antyczną
dębową ladę, którą Cecylia sama pieczołowicie odnowiła
i nawoskowała. Już to samo wzbudziło niechęć do klientki. Nie
dało się też nie zauważyć, że kawę, za którą domagała się zwrotu
pieniędzy, dopiła niemal do ostatniego łyka. Przywołała uśmiech
profesjonalny numer jeden i ruszyła z odsieczą.
- Bardzo panią przepraszam, już załatwiam zwrot. Płaciła
pani kartą?
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- Oczywiście – odparła nadąsana, jakby gotówka była
domeną plebsu.
- Proszę bardzo, tu jest paragon zwrotny.
- No przynajmniej ktoś potrafi tu obsłużyć kasę – zamruczała pod nosem klientka, odbierając świstek. – Ale co poradzić, tu
taka jeszcze prowincja. Nawet sprzedawanie kawy tu jest ponad
możliwości. Tylko dlatego tu przyszłam, bo córka się ze mną tu
umówiła.

Ona

zna

właścicielkę,

to

może

sobie

z

nią

porozmawiamy. – Obrzuciła pogardliwym spojrzeniem Maćka,
który robił się coraz bardziej czerwony na twarzy.
To sobie porozmawiajcie – pomyślała Cecylia, planując się
wycofać do biura.
- Czy w czymś jeszcze mogę pomóc? – zapytała zdawkowo.
- Nie, to wszystko.
- Maciek, mogę cię prosić? – zwróciła się cicho do chłopaka.
Kiedy znaleźli się w korytarzyku na zapleczu, Maciek
wypuścił ze świstem powietrze i lawinę przeprosin.
- Przepraszam, zamroczyło mnie. Gosia mi pokazywała,
oczywiście, ale tyle tego jest... Ta cholerna kasa to jak kontrola
lotów w NASA!
- Maciej, wyluzuj – przerwała mu ze śmiechem. –
I przyzwyczaj się, roszczeniowych mimoz ci u nas dostatek. Gośka
nie powinna była cię zostawiać, no, z drugiej strony, wygląda
jakby miała pęknąć, więc jej nie odmówię dodatkowej przerwy.
No, już. Każdy kiedyś zaczynał. – Poklepała chłopaka po plecach.
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- Cylka? Jakaś pani domaga się widzieć z właścicielką. –
Gośka stanęła w drzwiach w tej właśnie chwili.
- Blond królowa akrylowa – fuknął Maciek.
- O widzisz, wyrzuć to z siebie. – Cecylia rzuciła Maćkowi
pokrzepiający uśmiech i przygotowana na druga rundę z trudną
klientką wyszła za ladę.
Młodsza,

wyższa,

szczuplejsza

wersja

tego

samego

zadartego nosa powitała ją tym razem.
- Cecylia, to ja, Kasia! – oznajmiło to zjawisko, rozpościerając ręce do uścisku, któremu Cecylia z czystej chęci uniknięcia
niezręcznej sytuacji się poddała.
Zawsze miała awersję do osób, które przedstawiały się
zdrobnieniem imienia. Cześć, jestem Cylcia. Okropność.
Pamiętała Kaśkę ze swojego krótkotrwałego pobytu
w Krakowie.

Studiowała

dziennikarstwo

na

jednym

roku

z Dawidem, poznały się na jakimś koncercie czy wieczorku – już
sama nie pamiętała. Kaśka szła przez studia wierząc, że wygląd
i znajomość wyrwanych z kontekstu cytatów wyrytych na pamięć
zapewnią jej karierę w telewizji. Sam Dawid często wyrażał się
o niej z pogardą. A jednak zawsze znajdowały się w tym samym
kole znajomych.
Obrana strategia rozwoju kariery najwyraźniej przynosiła
efekty, bo Kaśka miała na sobie karkołomne Louboutin’y, designerską torebkę, markowe przeciwsłoneczne okulary i strategicznie
rozmieszczony botoks.
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- Oczywiście, pamiętam. Jak się miewasz?
- A, wiesz – odparła, nonszalancko machając ręką. – Właśnie
wracam z Krasiczyna, robiłam tam taki mały wywiad. Z Kayah.
A że dopiero jutro wylatuję na festiwal, to pomyślałam, że zwiedzę
miasto. Dawid zawsze opowiadał, jak tu jest uroczo. Rzeczywiście.
Poznałaś moją mamę, Renatę? Mamo, to właśnie jest Cecylia.
- Tak, poznałyśmy się. – Szczęka Cecylii zaczynała sztywnieć
od wymuszonego uśmiechu, ale nie dała po sobie poznać niechęci,
kiedy starsza z pań skinęła jej głową.
- Ale że ty teraz sprzedajesz w księgarni... Coś takiego. Jak
mi Dawid opowiedział, to o mało nie spadłam z krzesła. Chociaż,
nawet tu ładnie masz. Rustykalnie tak. – Kaśka obrzuciła wnętrze
„PoDokładki” spojrzeniem światowej kobiety. – On teraz pracuje
w telewizji, wiesz?
Wiedziała. Od czasu do czasu znajdował się jakiś pseudożyczliwy dawny znajomy, który wspominał o Dawidzie w e-mailu.
Ku jej najlepszej wiedzy, pracował obecnie jako dźwiękowiec przy
realizacji jakiegoś muzycznego show.
- Coś słyszałam.
- To on właśnie załatwił mi pracę w internetowym portalu.
Wiesz, jaki on koleżeński. Na razie tylko w dziale muzycznym, ja
najbardziej chciałabym, wiesz, wiadomości. I najlepiej w telewizji.
Tylko nam dwojgu się udało z roku, reszta to, sama wiesz,
o, sprzedają albo siedzą w telemarketingu.
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- No jasne, tylko najlepsi mogą się wybić. – Cecylia nawet
specjalnie nie maskowała sarkazmu, a i tak umknął on
rozmówczyni.
- Ja myślę tak samo... A ty masz już męża, dzieci? Bo jak nie
robisz kariery, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie? Nie to, co my,
musimy odkładać takie rzeczy, póki cycki sterczą, nie?
- Klasa dziennikarstwa – doleciało Cecylii od strony Maćka,
który kręcił się przy ekspresie, czyszcząc dysze do spieniania mleka.
- A ten festiwal, to coś ciekawego? – Cecylia miała
przeczucie, że mając możliwość pochwalenia się osobistymi
sukcesami, Kaśka zrezygnuje z szukania furtki do zdeprecjonowania
jej samej.
- A, nic takiego, taka niszowa sprawa, w Berlinie. Za to mam
na oku kilka grubszych ryb. Podobno pewien zespół, którego
wokalista pochodzi, nota bene, z twojego miasta, zagra po raz
pierwszy w Polsce koncert-niespodziankę. Może uda mi się
uzyskać wyłączność, muszę tylko, no wiesz, rozłożyć odpowiednio
argumenty.
Maciek za jej plecami parsknął i pokrył to niezręcznie
kaszlem.
- Świetnie, świetnie. No, to powodzenia. Na pewno ci się
spieszy, nie będę cię zatrzymywać. – Cecylia uprzejmie ręką
wskazała drogę do wyjścia.
Miała nadzieję, że jej twarz powróci do swojego dawnego
wyglądu po tak rekordowo długo utrzymanej ekspozycji zębów.
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- No, jasne, ty pewnie też... masz coś do roboty. Miło było.
Pa pa!
Kaśka nieznacznie nachyliła się nadstawiając policzek, ale
Cecylia sprawnie odsunęła się, żeby przepuścić Maćka i tylko
pomachała z oddalenia.

*

Nastawiła w odtwarzaczu swój ulubiony najnowszy album
Famous Rebel odrobinę za głośno. Muzyka aż ukłuła ją pod
czaszką, zagłuszając myśli. Tego właśnie potrzebowała.
Czuła na sobie badawcze spojrzenie matki, ale postanowiła
poczekać, aż znudzi jej się produkowanie dociekliwych spojrzeń
i nabrzmiałych westchnień.
Sama nie wiedziała, co ją ugryzło, jednak jednoznacznie
zdiagnozowała u siebie rozdrażnienie.
Każdego

innego

dnia

spotkanie

z

protekcjonalną,

napuszoną dawną znajomą byłoby formą rozrywki (wyłączając
może wspomnienie Dawida). Dzisiaj sprawiło jej przykrość. Po
zderzeniu z Kaśką miała o sobie mniemanie nie wyższe niż dawna
znajoma. Czuła, jakby jej życie utkwiło w martwym punkcie.
Podczas gdy jej rówieśnicy dążyli do realizacji celów i robili karierę,
ona zapomniała o wszystkim, czego dla siebie pragnęła.
Sprzedawała

kawę.

Kupiony

w

ciucholandzie

sweterek,

z upolowania którego tak się cieszyła, nagle stał się zmechacony
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i sprany. Powrót do domu był jakimś nieuchronnym domknięciem
pętli dnia, takiego samego jak ten poprzedni i następny. Nawet
zespół, z którego muzyką tak ostatnio się związała, nie był niczym
specjalnym. To Kaśka będzie towarzyszyć im na backstage’u
pierwszego w Polsce koncertu.
Po raz pierwszy od dawna nieokreślony niepokój o swoje
życie nie chciał jej opuścić tak szybko, jak zjawiał się w tych
chwilach, gdy coś wytrącało ją z równowagi. Wiedziała, że
poruszenie to jest irracjonalne, a ona sama – niewdzięczna. Przecież
miała wszystko, czego potrzeba do życia. Zdecydowanie więcej niż
wielu innych ludzi.
Ale też mniej. Nie miała rodziny, partnera, dzieci. Kogoś,
kto wsparłby ją chociażby samą obecnością, sprawiłby, że zelżeje
ciężar wyłącznej odpowiedzialności za księgarnię, pracowników,
matkę, zwierzaki.
Przyzwyczajona do swojej rozpaczy za utraconą miłością,
nie dopuszczała myśli o ponownym zaryzykowaniu. Aż do
tamtego dnia. Jej myśli uciekły na chwilę w stronę nieznajomego.
Na samo wspomnienie elektrycznej burzy w jego samochodzie
i burzy w jej sercu, kiedy zdejmował zaplątany w jej szalik liść,
miękły jej kolana.
A że miękkie kolana podczas jazdy samochodem zwiększają
wysoce prawdopodobieństwo kolizji drogowej, oderwała myśli od
tamtego mężczyzny i skupiła je na głosie tego, który przekonywał
ją właśnie z samochodowego głośnika:
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You wouldn’t know what to do with love even if it hit you
in the face... 12
Poczuła prawdę tych słów i prychnęła z politowaniem nad
swoim niedorzecznym zadurzeniem w nieznajomym.
- Cylciu, ty się dobrze, dziecko, czujesz? – Matka wreszcie
nie wytrzymała napięcia i postanowiła zamaskować ciekawość
troską.
- Tak, mamo.
- Bo jakaś taka jesteś zamyślona. Dużo pracy?
- No, jak to zawsze.
- Ciocia Hela dzwoniła. Pytała, czy może przywieźć kilkoro
studentów na Dziady.
- Ależ oczywiście. Ale to jeszcze dużo czasu.
- No tak. A nie powiedziałaś wcale, jak tam było w kinie?
Cecylii zajęło chwilę, żeby zrozumieć o czym mówi matka,
w tym czasie Klara zdążyła już wyciągnąć swoje wnioski.
- Kochanie, przecież nie wyrzucasz sobie, że poszłaś do kina
z tym przyjemnym panem policjantem? Minęło tyle czasu. Nie
możesz tak się zadręczać. Ja rozumiem, że odkąd Dawid, no, odkąd
się z Dawidem rozstaliście, obudowałaś się w jakiś taki
marmurowy sarkofag i tak tam sobie rezydujesz. I trochę zaczynasz
panikować, bo może ta solidna powłoka zaczyna pękać...? Ale to
właśnie przez takie pęknięcia dostaje się do środka światło... Tak

12

(ang.) Nie wiedziałbyś, co zrobić z miłością, nawet gdybyś dostał nią w twarz.
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śpiewał taty ulubiony bard13. Dziecko, ty tyle myślisz. Za dużo
myślisz. Pozwól się życiu toczyć.
- Toczy się...
- No widzisz.
- Pan Janosz się toczy. Ledwie. – poprawiła się Cecylia
i zjechała na pobocze.
Sąsiad

rzeczywiście

negocjował

szerokość

pobocza

chwiejnym krokiem. U Janoszów nie przelewało się. Pan Janosz
przez lata dorabiał dorywczo przy fuchach, przy czym zapłatę
w większości inwestował w napoje wyskokowe i do domu
przynosił grosze. Mimo wszystko był słownym fachowcem i kiedy
pracował, trzymał się przyzwoicie. Wszystko zmieniło się od czasu
wprowadzenia rządowego programu pomocy wielodzietnym
rodzinom. Państwo Janoszowie mieli czworo dzieci. Ich ojciec
najwyraźniej był zdania, że świadczenie zostało przyznane jemu
osobiście w dowód wdzięczności rządu za wychowanie licznej
gromadki. Nie poczuwał się więcej w obowiązku do poszukiwania
zarobku i coraz częściej wracał do domu na czworaka.
- No chyba go zgarnę, co? Pani Janoszowa się będzie
martwić, a to jeszcze z kilometr.
Matka tylko skinęła głową.

13

Odniesienie do wersu utworu „Anthem” Leonarda Cohena:
there’s a crack in everything, that’s how the light gets in (ang.) – we wszystkim
jest szczelina, w ten sposób do środka dociera światło.
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Pan Janosz nie dał się długo przekonywać, nie był w stanie
zrozumieć wiele i Cecylia podejrzewała, że jedyna działająca
funkcja, którą dysponował, to autopilot, jakimś cudownym
sposobem skierowujący go zawsze ku progom domu.
Pani Janoszowa otworzyła, zażenowana. Już od chwili
obserwowała przez firankę, jak sąsiadka pomaga jej pijanemu
mężowi wyjść z samochodu.
- Właź, łajzo – zwróciła się do męża z tkliwością, na jaką,
Cecylia musiała przyznać, jej samej w podobnej sytuacji nie byłoby
stać. – Pani Lisko, nie trza było. W aucie na pewno zapaskudził.
- Było nam po drodze – odpowiedziała Cecylia prosto.
Odruchowo zajrzała do wnętrza. Drzwi z korytarza do
kuchni były otwarte. Na wyłożonym wytartą ceratą stole stał
chleb i otwarte pudełko margaryny.
Dzieci państwa Janoszów celebrowały ten skromny
posiłek. Najstarszy, około dwunastoletni chłopak, smarował
kromki dla swoich sióstr, z których najmłodsza miała tylko pięć lat.
Urocza, chociaż wychudzona dziewczynka o złotych loczkach
porwała właśnie kolejną kanapkę i wgryzła się łapczywie w
skórkę.
- No, a jak tam kot? – pani Janoszowa wyrwała ją
z zamyślenia.
- Kot? Dobrze. Dzieci niech go przyjdą kiedyś odwiedzić. Do
widzenia.
- Do widzenia. Dziękuję.
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O mało nie rozpłakała się, kiedy weszła za matką do kuchni
w niebieskiej chatce. Na zastawionym obrusie stole stało przykryte
kloszem ciasto i przygotowany serwis do herbaty, pełna miska
owoców, których we dwie z matką nie mogłyby zjeść, nawet
gdyby nie jadły nic innego. Ulubione herbatniki matki obsychały
na talerzyku w kredensie. Wiedziała, że lodówka pęka w szwach,
wypełniona pojemnikami z gołąbkami, pierogami, sznyclami
z obiadów z poprzednich dni, które w końcu trafiłyby do koryta
w chlewiku Artura. W szafkach półki uginały się od przekąsek
i półproduktów.
Zrobiło jej się nagle wstyd. Jeszcze przed chwilą jej życie
wydawało jej się takie małe i przegrane. Teraz patrzyła na
gruszkową tartę i z trudem powstrzymywała łzy. To ciasto było
symbolem, którego potrzebowała, żeby otrząsnąć się z chwilowego
dołka. Było znakiem, że mimo przeciwności udało jej się utrzymać
siebie i matkę na powierzchni. Udało jej się zapracować na dostatni
dom dla nich obojga i stabilną przyszłość. Stworzyć oazę dla tylu
niechcianych i odrzuconych stworzeń.
Czego ona właściwie chciała? Jej życie było przecież dobre.
- No już, Woluś. – Pogłaskała psa, który od progu towarzyszył jej każdemu krokowi.
Zawsze przypominało jej to dzień, kiedy ten skatowany,
sterroryzowany pies pozwolił się jej pogłaskać po raz pierwszy.
Piszczał ze strachu przez kilkanaście minut, zanim zdołał pojąć, że
ten dotyk nie będzie go bolał.
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Schyliła się, żeby kciukami wyczyścić kąciki psich oczu,
czemu Woland poddał się z lubością.
- No, przynieś smycz.
- Może chociaż usiądź na chwilę? Cały dzień jesteś na
nogach – zasugerowała matka.
Cecylia odszukała w kastliku kilka reklamówek i zaczęła do
nich pakować pojemniki z lodówki i paczki ciastek.
- Chcę jeszcze obejść do państwa Januszów przed zmrokiem.
Nie czekaj z kolacją.
- Zagłodzisz mi się – westchnęła matka.
- Nie dramatyzuj, mamuś. – Schyliła się i pocałowała matkę
w policzek.
Zatrzymał ją w progu głos Klary, dobiegający z kuchni.
- Zostawiłaś ten swój zagrywacz!
Miała na myśli przenośny odtwarzacz.
- Dzisiaj posłucham sobie wiatru w polu – odpowiedziała
decydująco.
Był najwyższy czas zacząć żyć życiem, które ma, a nie śnić
o życiu, którego tak znienacka, szybko i boleśnie zapragnęła,
słuchając tamtej muzyki.
*
Zawahała się przed drzwiami mieszkania Agaty i ścisnęła
w ręku torbę ze słodyczami. Miała nadzieję, że nie urazi
152

dziewczyny tym gestem. Właściwie kupiła kilka bloków mlecznych czekoladek dla dzieci i witaminowych żelków jakby
nieświadomie, zanim jeszcze zdała sobie sprawę, że zamiast do
księgarni, kieruje kroki do szarej kamienicy na ulicy Rokitniańskiej.
Już miała zastukać w drzwi, ale tylko zawiesiła rękę
w powietrzu.

Ponieważ

obiecała

sobie,

że z

Fryderykiem

Fejklowiczem nie wymieni już więcej ani jednej wiadomości,
musiała poszukać sojuszników gdzie indziej. Wiedziała o jednej
tylko osobie, która mogłaby jej pomóc. Tylko czy miała prawo
wykorzystywać Agatę do realizacji planów wobec pani Maryli, co
do słuszności których sama miała wątpliwości? Może rzeczywiście
powinna dać Fejklowiczowej spokój?
Poderwał ją gwałtowny hałas, który dobiegł z wnętrza
mieszkania. Usłyszała podniesiony męski głos. Rozejrzała się,
upewniając się, czy na pewno trafiła w dobre miejsce. Przychodziła
tu wcześniej kilkakrotnie po odbiór ciast. Te malowane na biało
drzwi, ta sama wycieraczka.
Kolejny hałas, jakby łoskot upadającego na podłogę
krzesła, zmusił ją do działania. Zastukała w drzwi energicznie i nie
czekając na odpowiedź nacisnęła klamkę.
- Agatko? To ja, Cecylia. Mogę na sekundę? – zawołała
z korytarza.
Zauważyła, że skromne, ale zawsze bardzo porządnie
wysprzątane mieszkanie przedstawiało dzisiaj niepokojący widok.
Zrzucona z półki w przedpokoju sztuczna paprotka, rozbita szklanka
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i rozdarta damska torebka, z której ktoś wytrząsnął całą zawartość,
znaczyły ścieżkę do kuchni. W uchylonych kuchennych drzwiach
zobaczyła przerażoną, szczupłą twarz kobiety, po czym drzwi
otwarły się gwałtownie na oścież i Agatę zasłonił typ, który
spotkany sam na sam w ciemnej alei uruchomiłby u Cecylii tryb
sprintu i wrzasku.
Nie była jednak z nim sam na sam. Paradoksalnie
przerażenie Agaty dodało jej odwagi.
Przełknęła ślinę i odszukała swój najbardziej spokojny i
stanowczy głos.
- Dzień dobry. Ja do Agatki. – Celowo zdrobniła jej imię,
żeby zasugerować zażyłość.
- Czego? – warknął typ w odpowiedzi.
Nie dała przestraszyć wrogiemu tonowi i dla dodatnia
sobie animuszu wyobraziła sobie, jak mogłaby używać głowy
nieznajomego osobnika jako lusterka.
-

Przepraszam,

pan

nie

dosłyszał?

Ja

do

Agatki,

umówiłyśmy się. Jestem jej szefową.
- Agatka-jest-zajęta – wycedził nieznajomy przez przerwę
w zębach.
- Przykro mi, ale byłyśmy umówione i to nie może czekać.
Sprawy biznesowe.
- Biznesowe, tak? Ona nie ma żadnych spraw. Biznesowe
sprawy. Spieprzaj mi z domu.
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Uprzejmość wydawała się nie skutkować, więc nie
pozostało nic innego, jak tylko skłamać.
- Oboje dobrze wiemy, że to mieszkanie należy do rodziców
Agaty. Wezwałam już policję. Byłoby dla pana najlepiej, gdyby się
pan z nimi rozminął.
- Ty mnie, paniusiu, nie strasz. – Zrobił krok w stronę
Cecylii, która tylko podniosła wyżej podbródek. Odwrócił się więc
do Agaty. – To psy na mnie będziesz nasyłać? Ojca swoich dzieci?
Agata skurczyła się w sobie, kiedy stanął nad nią, sapiąc.
- To tak pan traktuje matkę swoich dzieci? – Cecylia
wkroczyła, chcąc odwrócić jego uwagę. – I po co to panu? W biały
dzień urządzać burdy?
- Po co się wtrącasz?
- Wtrącam się, bo nachodzi pan i zastrasza moją koleżankę.
Mężczyzna odwrócił z powrotem w stronę Cecylii. Już
przewijała na szybko film z co piękniejszymi momentami życia,
gdy cudownym zbiegiem okoliczności rozwyła się za oknem
syrena policyjna.
Facet sapnął tuż przy twarzy Cecylii, prezentując szeroki
bukiet aromatu trunków, które zdążył spożyć od rana, a może
jeszcze wczorajszego wieczora.
- Odwiedzić tylko chciałem – zaśmiał się gardłowo
i wyminął ją w wąskim korytarzu.
Cecylia miała wrażenie, że razem z trzaśnięciem drzwiami
pękają jej nerwy. Dopiero teraz poczuła, jak galopuje jej serce.
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Jednak kiedy tylko zobaczyła Agatę, osuwającą się na progu
kuchni na kolana i wybuchającą płaczem, zrozumiała, że czas na
zgrywanie twardzielki jeszcze się nie skończył.

- No, przykładaj, przykładaj – pouczyła, kiedy Agata po raz
kolejny opuściła rękę z paczką mrożonego groszku. Pod jej okiem
zaczynało

wypływać

limo,

któremu

barwy pozazdrościłby

bakłażan.
Postanowiła być rzeczowa i nie pozwolić Agacie po raz
kolejny się rozkleić. Piętnaście minut, kiedy tuliła szlochającą na
podłodze kobietę, było maksymalną dawką bezsilności, jaką
tolerowała Cecylia bez popadania w podobny stan.
- Wiesz, nie chcę naciskać, ale może jednak zadzwonię po
mojego znajomego z policji? To naprawdę równy facet.
Agata pokręciła głową przecząco. Cecylia zdecydowała do
niczego jej nie zmuszać. Nie od razu. Już samo słowo „obdukcja”
wprawiło przed chwilą całe ciało Agaty w niekontrolowany dygot.
- On wyszedł tylko na przepustkę. – Agata z rezygnacją
przyłożyła z powrotem okład. – Nie ma praw do dzieci. Rodzice
pojechali posprzątać na cmentarzu przed świętami. Chłopcy
w szkole. Ja rzadko kiedy jestem w domu sama. Ale co ty robisz?
Ja posprzątam.
Cecylia skończyła właśnie zmiatać na szufelkę pokruszone
kawałki ciastek, które w toku konfrontacji były mąż Agaty musiał
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zmieść ze starannie poukładanych na stole desek. Nie protestowała, kiedy Agata wstała i zaczęła przygotowywać składniki na
świeże ciasto. Konstruktywne zajęcie mogło pomóc jej się
opanować.
- Na jutro jeszcze zdążę, dopiero jedenasta. Warszawskie,
z konfiturą – wyjaśniła. – Zresztą, przepraszam, wszystko to...
Przepraszam, że musiałaś być tego świadkiem.
- No, co ty, Agatko? Cieszę się, że, akurat teraz przyszłam –
odpowiedziała Cecylia niezręcznie.
Zdawała sobie sprawę, że jej wyobrażenia o związkach
ukształtowała obserwacja rodziców, między którymi zawsze
istniała harmonia i porozumienie. W pewnym sensie ta idylliczna
wizja ją skrzywdziła, bo teraz nie czuła się przygotowana na
zetknięcie z odmienną, brutalną rzeczywistością.
Agata pociągnęła nosem i otrzepała ręce z mąki.
- No, ale nie będę cię zagadywać. Przecież przyszłaś z jakąś
sprawą?
- A, tak. Właściwie, nic poważnego. Chciałam cię prosić
o przysługę.
- Mnie? – Agata wyglądała na szczerze zdziwioną.
- W sprawie pani Maryli – wyjaśniła Cecylia. – Przepraszam
– dodała, gdy nagle rozdzwonił jej się telefon.
Zobaczyła kilka nieodebranych połączeń od ciotki Heleny
i kolejną przychodzącą rozmowę z księgarni. Odebrała tylko po to,
żeby poinformować jedną z pracujących tam dziewczyn, że nie
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może rozmawiać i za chwilę oddzwoni. Porzuciła telefon na
kuchennym stole.
- To w czym mogę pomóc?
- Właściwie, sama nie wiem czy to dobry pomysł. Ale
powiedz, tobie nie wydaje się to dziwne, że ona nigdzie nie
wychodzi? Pomyślałam więc, że w następną środę zrobimy „Daj
głos Austen”. Wydaje mi się, że mogłybyśmy przekonać ją do
udziału... – powiedziała spekulatywnym tonem.
- Chcesz, żebym ją namówiła? – domyśliła się Agata.
- Zasugerowała. Pomyślałam, że jeśli zaatakujemy z kilku
stron jednocześnie, może się łatwiej ugnie. Bo nadzieję, że u tego
jej wnuka coś wskóram, chyba muszę porzucić.
Uśmiech, który zaigrał na ustach Agaty, wydał się Cecylii
lekko ironiczny.
- Pardon. To przecież twój kuzyn – Cecylię uderzyło właśnie,
że oprócz zaniedbywania babci, Fryderyk ma na sumieniu także
własną kuzynkę. Zganiła się szybko za pochopne posądzanie bez
znajomości faktów. Właściwie, dlaczego była taka cięta na tego
nieznanego sobie faceta? – A czy on w ogóle utrzymuje z tobą
kontakt? No, poza sprawami finansowymi... Jeżeli to nie jest zbyt
osobiste pytanie.
- Bardziej osobiście to już chyba się nie da. – Agata
przesunęła

wierzchem

dłoni

po

wyschniętych łez, policzku.
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piekącym, nie

tylko

od

- Wątpię. – Ścisnęła Agatę za rękę. – Nie powinnaś
traktować siebie samej jako produktu przeszłych doświadczeń. Jest
w tobie o wiele, wiele więcej.
Sama wiedziała, jak to jest przez mężczyznę mieć
wypaczony obraz siebie. Dawid skrzywdził ją nie fizycznie, ale
pozwalając uwierzyć, że jest gorsza, niedostatecznie dobra. Dotarło
to do niej z dużym opóźnieniem i po wielu przelanych łzach, które
nigdy nie powinny były wypłynąć. Jego subtelne aluzje, częste
fochy, zimne komentarze pamiętała i odczuwała jak bolesny
policzek. I gdyby były mąż Agaty zdecydował się wrócić,
rozszarpałaby go na kawałki. Nie za uderzenie kobiety, ale za
pozbawienie jej poczucia własnej wartości.
- Ja też miałam kiedyś ambicje, wiesz? – przyznała Agata. –
Chciałam być księgową. Poszłam nawet na studia, ale już na
pierwszym roku pojawił się Kuba. Moi rodzice, oni są bardzo
wierzący. Wiadomo, jak u nas jest, panna z dzieckiem. To uległam
i wyszłam za niego. W sumie przed ślubem taki nie był. Dopiero
potem, jak stracił pracę, zaczął popijać. Nie mieliśmy z czego
zapłacić mieszkania. Zapoznał się z takimi typami, co wozili towar
z Ukrainy. Wiedziałam, ale co miałam robić? Drugie dziecko zaraz,
trzeba było nakarmić, ogrzać, kupić ubrania. Przez jakiś czas było
lepiej, nie pił tyle. Musiał być trzeźwy, żeby handlować. Aż go
złapali, pierwszy raz. Dostał trzy miesiące.
- A twoi rodzice? Nie widzieli, nie reagowali?
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- Ojciec zaczął przebąkiwać, że może by wnieść o rozwód.
Ale nie mieliśmy na to pieniędzy. Moi rodzice oboje mają tylko
skromne renty. Jakoś rozeszło się po kościach, bo przecież Karola
nie było. A jak wrócił, to był, no, jeszcze gorszy. Agresywny, taki...
nawiedzony. Wpadał w szał bez powodu. To właśnie Fryc nam
pomógł. Przyjechał raz, bez zapowiedzi, zastał Karola w amoku,
zupełnie podobnie, jak ty teraz. Pobili się, chociaż Fryc do
agresywnych nie należy. Potem załatwił nam hotel. Porozmawiał
z moimi rodzicami. Jakoś potrafił im powiedzieć to wszystko, czego
ja nie mogłam. Zapłacił za adwokata, który wywalczył mi prawa
do dzieci. Chciał mi sam wypłacać alimenty, ale nie zgodziłam się,
bo jak? No to wymyślił, że będę się opiekowała panią
Fejklowiczową.
- No, dobrze – przyznała niechętnie Cecylia, która wolałaby
nie znajdować powodów do usprawiedliwienia postępowania
Fryderyka Młodszego. – Ale to wszystko tak robił tak – z daleka.
Nie mogę pojąć tego waszego Fryca. Z jednej strony, serce na dłoni,
finansuje ciebie i starszą panią. Z drugiej... nigdy go tu nie ma.
Być może Cecylia przelewała wściekłość z byłego męża
Agaty na Fryderyka Fejklowicza i na cały rodzaj męski, ale kto
kobiecie zabroni?
- No przecież wiesz, że przy jego stylu życia i karierze, to
i tak musi wiele poświęcić, żeby nam pomagać.
Cecylię niemal zapowietrzyło. Nie rozumiała, dlaczego obie
z Marylą próbowały go wciąż tłumaczyć.
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- Niech mi ktoś w końcu powie, co on takiego robi? Jest
prezydentem amerykańskim czy astronautą na misji na Marsa?
- Jak to, to ty nie wiesz?
- Nie wiem czego?
Nie dowiedziała się, bo jedyną odpowiedzią, jaką udzieliła
Agata, był wybuch szczerego śmiechu. Po epizodzie długotrwałego
płaczu nagła nieposkromiona wesołość brzmiała jak cudowna
muzyka. Przez chwilę Cecylia zapomniała nawet, że dobry ubaw
Agaty odbywał się jej kosztem.
- No, już. Sypnij się wreszcie! – ponagliła ją w udawanym
gniewie.
- Nie, nie mogę... – wciąż chichocąc, Agata podniosła telefon
Cecylii do jej oczu.
Telefon otworzony był na aplikacji muzycznej Spotify
i pokazywał ostatnio przesłuchane piosenki. Cecylia nie wiedziała,
jaki to ma związek z tematem rozmowy. Nie dane jej było się tego
dowiedzieć, bo właśnie wrócili rodzice Agaty.
Zamarli w progu, widząc rozbawioną córkę z ogromnym
sińcem pod okiem.
- Na mnie już czas, zasiedziałam się – oświadczyła, wstając.
– Zostawię państwa samych. Do jutra?
- Jasne! – odpowiedziała wesoło Agata, podnosząc się
z krzesła. Kiedy się śmiała, nawet z połową twarzy purpurową od
uderzenia, przeistaczała się w naprawdę piękną dziewczynę. –
Zamówienie będzie na czas, zaraz się zabieram do roboty.
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- Nie mam wątpliwości, Agatko. Do widzenia państwu.
Rodzice Agaty nie odpowiedzieli. Ojciec ścisnął w przejściu
dłoń Cecylii.
Kiedy wyszła z kamienicy na podwórko, wybrała
odpowiedni numer w telefonie.
- No, nareszcie. Już myślałem, że się pogniewałaś. To co z tą
naszą kawą? Będzie?
- Cześć, Tomek. Jasne, że będzie. Ale dzwonię nie bezinteresownie. Mam prośbę, taką natury służbowej.

*

Piękniejszego dnia nie mógł sobie Woland wyobrazić.
Cecylia wróciła wcześniej z pracy. Przezornie zaatakował ją
niemal w progu krótkim komunikatem „spacer, spacer, spacer!”
przekazanym w formie trącania jej ręki łbem i mokrych liźnięć
w policzki. Długo nie dawała się przekonywać. A że poszli tylko
we dwoje, przy braku ograniczenia jakim bywały krótkie nogi
Ugrysia, mogli wyjść na dalekie górki, do starej dąbrowy, w której
mieszkało wyjątkowo wiele cudownie pachnących wiewiórek. Na
gonieniu tych pociesznych stworzeń spędził Woland relaksujące
pół

godziny.

Po

powrocie

w

nagrodę

za

swoje

trudy

wynegocjował z talerza swojej pani pokaźną porcję tłuściuchnych
racuchów, hojnie potrzepanych cukrem pudrem.
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Kiedy pani mrugnęła doń porozumiewawczo i udała się
w kierunku łazienki, już wiedział, że zwieńczeniem wieczoru
będzie kąpiel.
W wypełnionej parą cieplutkiej łazience położył się
Woland na miękkim frotowym bieżniku i mógł nierozproszony
wpatrywać się w oblicze Cecylii, skupione na grubej książce, którą
podtrzymywała na opartych na brzegu wanny przedramionach.
Kąpiel była świętem. Rutynowo Cecylia brała pospieszny
prysznic, podczas którego nawet nie wpuszczała go do łazienki.
Kąpiel

gwarantowała

Wolandowi

co

najmniej

godzinę

satysfakcjonującej służby przy boku swojej pani, której mokra ręka
od czasu do czasu lądowała na jego głowie w geście wdzięczności
za dobrze spełniony obowiązek. Co więcej, konsekwencje takiej
kąpieli były jeszcze milsze niż sam rytuał. Jego pani, odprężona,
owinięta w ciepły gruby szlafrok, siadała z podkulonymi nogami
w fotelu i rozkładała na kolanach książkę. Po chwili jej wzrok
przestawał biegać po literach i zaczynał błądzić po tańczących na
wietrze za oknem gałęziach magnolii, albo zawieszał się na
mrugającym płomieniu świecy. On zaś, zwinięty w kłębek u jej
stóp, wpatrywał się w nią. Istne psie siódme niebo.
I takiego właśnie zakończenia wieczoru zgodnie z ustalonym precedensem Woland się spodziewał. Toteż kiedy jego pani
niespodzianie wrzasnęła i wyprostowała się w wannie tak, że aż
woda chlupnęła na posadzkę i na Wolandowy zadek, przeraził się
nie na żarty.
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Brutalnie roztrzaskawszy cudowną wizję wieczoru, jego
pani wyskoczyła z wanny, tym samym powodując potop, szybko
owinęła się ręcznikiem i wybiegła do swojej sypialni, znacząc po
posadzce mokrą ścieżkę z kropel wody kapiących z jej włosów.
Woland, zdezorientowany, położył swoje kłapciate ucho po
sobie i z ciężkim sercem poczłapał za nią. W końcu prawdziwa
miłość jest zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie, w odprężającej
kąpieli, jak i w nagłym opętaniu.
Jego pani właśnie uruchamiała swój laptop, i jakby to
miało cokolwiek przyspieszyć, dreptała z jednej nogi na drugą
wpatrując się z nieprzerwaną koncentracją w ekran.
- O nie, nie, nie, nie, nie... Nie, nie, nie, nie, nie... – szeptała,
zaaferowana, aż Woland, pełen obaw o psychiczną kondycję
swojej pani, liznął ją po mokrej łydce dla dodania odwagi.
- Nie, nie, nie, nie, nie... – szybko przebierając palcami
wystukała coś na klawiaturze, a kiedy na ekranie pojawiła się
żądana strona, jedno wielkie, finalne – Nieeee! – wyrwało się z jej
ust krzykiem.
*
Podobno ludzki mózg jest najbardziej kreatywny, kiedy jest
się zrelaksowanym. To dlatego najlepsze pomysły przychodzą do
nas, kiedy zasypiamy. Albo pod prysznicem. Albo kiedy bierzemy
kąpiel.
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Zaledwie gorąca woda zaczęła rozgrzewać jej zmęczone
mięśnie, myśli, trzymane od wielu dni rygorystycznie na uwięzi
z konieczności koncentracji na priorytetach, zaczęły swobodnie
zapuszczać się w rejony blisko sąsiadujące z podświadomością.
Mityczna, nieuchwytna, ulotna odpowiedź na pytanie, ile jest dwa
plus dwa, nagle wskoczyła na swoje miejsce.
O nie... – rozdzwoniło się echem w głowie Cecylii.
Spontaniczne olśnienie poukładało fakty z tak bezlitosną
precyzją, że właściwie nie musiała szukać dowodów. Tym niemniej
postanowiła sprawdzić, czy istnieje jakakolwiek, najmniejsza
szansa na odzyskanie godności. Uważała się za osobę względnie
inteligentną. Nie mogła być aż tak zaślepiona. Prawda...?
Wystarczyło wyszukać oficjalną stronę zespołu Famous
Rebel w Internecie, żeby jej podejrzenia zostały dobitnie
potwierdzone. Tak, Cecylia zatraciła całkowicie przenikliwość
umysłu.
Już na stronie głównej pojawiała się lista członków
zespołu, na którą Cecylia gapiła się teraz z niedowierzaniem.
Fritz Fejkelsson – śpiew, gitara wiodąca
Einar Jónsson – perkusja, pianino
Briet Jónsdottir – gitara basowa
Tom McNamara – gitara rytmiczna
Fritz Fejkelsson. Fryderyk Fejklowicz.
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Fritz Fejkelsson? Jak mogła nie zauważyć wcześniej, że
Fejkelsson brzmi po prostu... fake14?
Ot tak, po prostu, wymieniła sobie kilka złośliwych e-maili
z wokalistą być może najbardziej obecnie rozchwytywanego
europejskiego zespołu bluesrockowego. Wokalista ten był, a jakże,
wnukiem starszej pani, z którą sąsiadowała jej księgarnia. Pff,
normalka.
Uświadomiła sobie, że nawet nie zdążyła się wytrzeć po
kąpieli, kiedy zaczęła dygotać z zimna.
Wróciła więc do łazienki, po to tylko, żeby z kolejnym
wrzaskiem wrócić przed komputer.
Najwyraźniej intuicja, która tak ją zawiodła, postanowiła
zrekompensować Cecylii swoje marne sprawowanie, i dodając
ponownie dwa do dwóch, doprowadziła do następnej szokującej
epifanii.
Dopiero trzeci teledysk Famous Rebel, który wybrała
z playlisty na stronie Youtube, zawierał materiał pokazujący
członków zespołu, zrealizowany w prostej konwencji występu live
we wnętrzach Sound City Studios w Los Angeles.
Już pierwszy kadr zawierał zbliżenie na Fritza Fejkelssona,
a.k.a. Fryderyka Fejklowicza, który dzierżąc w ręku przepięknego
Les Paula15, otwierał utwór zadziornym gitarowym riffem.
Rozpoznała go od razu. Miał na sobie dżinsy w stylu vintage
14
15

fake (ang.) – nieprawdziwy, sztuczny.
Les Paul – znany model gitary elektrycznej.
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i czarną koszulę, niedopiętą na kilka ostatnich guzików, zapewne
celowo ku uciesze zgromadzonej w studio przeważająco żeńskiej
publiczności. Kolejne zbliżenie ukazywało bose stopy muzyków
i porozrzucane między okablowaniem buty. I następnego, wprost
na prawą rękę i tę samą szmacianą bransoletkę wyszytą w nazwę
zespołu.
Wystylizowany, starannie dopieszczony jamesdeanowy
wizerunek mógłby ją zwieść, ale tę charakterystyczną zawieszkę
rozpoznałaby wszędzie. W epatującym perfekcją wokaliście
Famous Rebel rozpoznała właściciela zwykłej niebieskiej bluzy,
która zajmowała zaszczytne miejsce na górnej półce jej szafy.
Nie pozostało jej nic innego, jak tylko wybuchnąć
nerwowym śmiechem.
Zupełnie nieświadomie zadurzyła się w przystojnym
wokaliście znanego zespołu.
- Z dziesięć lat za późno, nie? – zwróciła się do Wolanda,
który zamrugał oczami, jakby zgadzał się zupełnie z tym
stwierdzeniem.
Jej

pierwszym

instynktem

było

wyłączenie

filmu

i wyrzucenie niebieskiej bluzy i jej właściciela z głowy, ale kursor
tylko zawisł nad przyciskiem stop.
Fryderyk Fejklowicz nie wyglądał na szczęśliwego w całej
tej otoczce. Zresztą, „Not bad” było jedną z tych piosenek,
w których wyczuwała brak autentyzmu. Jednocześnie jednym
z mniej charakterystycznych utworów grupy.
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Wiedziała, że nic dobrego nie wyniknie z brnięcia głębiej
w całą sprawę, ale zanim się zorientowała, już czytała komentarze
pod video. Unikała oglądania teledysków, bo nie lubiła sugerować
się niczym w odbiorze muzyki. Nawet jeśli czasem się to zdarzało,
starannie unikała czytania opinii innych ludzi. Internet był pełen
hejterów.
Już po kilku przeczytanych wpisach z nich poczuła niesmak.
Nie tylko dlatego, że rozentuzjazmowane wyrazy zachwytu
nastoletnich groupies16 uderzały w znajomy z jej własnego
doświadczenia, choć bardziej wysublimowany (jak miała nadzieję)
ton podziwu. I tutaj zawędrowali internetowi trolle toczący
bezsensowne batalie. To wszystko doprawione zupełnym brakiem
interpunkcji i ortografii, niezależnie od języka.
Hazeleye, 5 lat temu

Ta kapela rządzi. Głos wokalisty też bardzo dystynktywny!
Junomars, 5 lat temu

O to chodzi, ich występy live brzmią zupełnie tak samo jak
nagrania
Gojirrra, 5 lat temu

Jestem heteroseksualnym facetem... Ale nie zaprzeczę, że gość ma
wygląd głos I instrumentalne umiejętności. Założę się, że każda
laska z tego teledysku była w ciąży opuszczając budynek

16

Groupies (ang.) – określenie miłośniczki lub miłośnika zespołu, poszukującego
erotycznej lub emocjonalnej bliskości z jego członkami.
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Antman, 5 lat temu

Ten Les Paul wdziera się jak gul na 2:14 minuty. To jest brzmienie
Groovdoll, 4 lata temu

Coś w głosie tego gościa po prostu pasuje, taki wokalista zdarza się
raz na 10 lat
Foxy Lady, 4 lata temu

Będę szczera, otworzyłam to video tylko dlatego, że koleś
gitarzysta/wokalista na obrazku wyglądał jak niezłe ciacho. A tu
taka muzyka. Ten zespół niesie pochodnię dla współczesnego
bluesrocka. Dobra robota, jajniki!
Karol Papuga, 4 lata temu

Wczoraj widziałem ich na żywo w Vancouver. Ukradli cały show!
Tyrone13, 3 lata temu

Najbardziej czarnobrzmiący biały wokalista
kingoftheandals

To jest takie oryginalne, że ich popularność zadziwia
Ingvar Lagerkvist

Oryginalne? Raczej mainsteamowe17
Mark Zeubel

Jeśli to jest mainstream, to pokaż mi, jak się
tam dostać!

17

mainstream (ang.) – dosłownie „główny nurt”; muzyka dla mas.
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Ton komentarzy zmieniał się przy tych opublikowanych
mniej więcej dwa i pół roku temu. Po publikacji trzeciego albumu.
Cecylia wyobrażała sobie, jak po dwóch mocnych i przebojowych
krążkach, przechylone w stronę melancholii utwory z płyty „Own
voice”18 mogły podzielić fanów.
Lucy Lee 2 lata temu

O co poszło? A myślałam, że będą następcami Kings of Leon...
Marco Pirelli 2 lata temu

Na-resz-cie! Osiągnęli swój potencjał. Nie ma więcej komercji, nie
ma teledysków jak TEN
Dinah Prior 2 lata temu

Przynajmniej się kierują... gdzieś
Erica Mueller 1 rok temu

Ja tam mogłabym znieść każde rzępolenie dla takich widoków.
Szkoda, że nowe teledyski nie pokazują więcej Fritza XD
Joe Cello 9 miesięcy temu

Wszyscy jesteście idiotami. Deprecjonujecie nowy album, a ja
mówię wam, że nowy album to tak naprawdę pierwszy album.
Nareszcie muzyka robiona nie dla masówy, ale dla MUZYKI.
Zdała sobie sprawę, że w historii zespołu pomiędzy drugim
i trzeci albumem musiało zdarzyć się coś znaczącego. No tak, dwa
pierwsze krążki nagrane w Stanach, dwa kolejne w Wielkiej
18

own voice (ang.) – własny głos.
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Brytanii. Czy przeprowadzka była powodem zmiany, czy zmiana
powodem przeprowadzki?
Życie gwiazd rocka nie należało do łatwych. Zajrzała do
tego świata kiedyś na krótko i wiedziała, jaką presję niesie ze sobą
show-biznes, ile trzeba poświęcić i jak ciężko pracować, żeby
pomiędzy naciskiem producentów, fanów i własnych ambicji się
nie zagubić.
Rozgrzeszyć, czy nie rozgrzeszyć, Fryderyka

„Fritza”

Fejklowicza z pani Maryli?
Z zadumy wyrwało ją zaniepokojone skomlenie Wolanda.
Wielki psi nos trącił jej rękę, jakby pies domagał się poświadczenia,
że jego zamyślona, zadumana pani jeszcze o nim nie zapomniała.
- Racja, piesku. Nie nasza sprawa, nie? Żadnego więcej
Frycowania. Niente, nada, non. No!
*
Zawsze umykał jej ten moment, kiedy drzewa zmieniały
swoje jednolite zielone sukienki na te jesienne, patchworkowe,
różnobarwne. W okamgnieniu magnolia pod oknem jej sypialni
zapłonęła rudo, rząd brzóz przy drodze biegnącej w górę obok ich
domu zażółcił się, spod łysiejących gałęzi jarzębiny wyjrzały
krasne grona, a łąka rozpościerającą się poza ogrodem zbrunatniała.
Nie zorientowała się nawet, kiedy bociany zamieszkujące na
przydrożnym słupie odleciały na zimę. Gniazdo tak nagle wydało
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jej się smutne i puste. Wciąż jeszcze towarzyszył im ciepły wiatr,
któremu Cecylia pozwalała składać na policzkach ukradkowe
pożegnalne pocałunki, jakby był żywą istotą, która podobnie jak
wędrowne ptaki musi udać się w długą i niebezpieczna podróż, by
znów powrócić wiosną.
Zastygła w bezruchu z uniesioną w ręku filiżanką,
rozglądając się po tych nagłych jawnych dowodach, że lato
odeszło.
- Filip! – Okrzyk nagany, jaki wydała Agata, wyrwał ją
z zamyślenia. Mimo, iż był przejawem działania instynktu macierzyńskiego, niewiele było w nim autorytatywności. Cecylia nigdy
jeszcze nie widziała Dębskiej w stanie podobnego rozluźnienia. Na
jej mlecznej cerze pojawiły się nawet delikatne jak różane listki,
zdrowie rumieńce. Siniak pod jej okiem nabrał szpecącej
zielonkawej barwy, ale sama Agata zdawała się tym nie
przejmować.
Początek wizyty przebiegł nieco sztywno. Agata zresztą
przyjęła jej zaproszenie do Przylesisk z ociąganiem. Cecylia miała
na ewentualność przejawiania skrupułów przez koleżankę sprytny
plan. Wystarczyło w obecności Filipa i Kuby wspomnieć o jej
zwierzęcej gromadzie, żeby uzyskać dwóch sojuszników. Agata
mogła wydawać się nieco potulna i bezwolna, ale w kwestii
swoich dzieci zawsze przejawiała determinację.
Obecnie Kuba poddawał intensywnemu wygłaskiwaniu
Paćkę i Kićkę, które rozłożone na plamie słońca padającej prosto
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na wielki zmurszały pień przy końcu ogrodu z lubością
przyjmowały adorację. Filip, młodszy, ale też odważniejszy od
starszego brata, biegał za uradowanym z zabawy Ugrysiem wkoło
krzewów i rabatek. Ogród nie był przystosowany do dzieci.
W szaleńczym biegu Ugryś przemknął obok postawionej na brzegu
werandy latarni i strącił ją na ziemię.
- Nic się nie stało – uspokoiła Agatę Cecylia. Szybko
podniosła z ziemi lampion i przezornie wsunęła go na drewnianą
belkę pod zadaszeniem.
- Już dawno nie mieli takiego dnia, żeby się wybiegać –
usprawiedliwiała syna Agata, jednocześnie bezmyślnie głaszcząc
Wolanda. Nawet on dołączył do towarzystwa, bo lubił dzieci,
a Agaty nie sposób było się bać.
No tak – pomyślała Cecylia. Całe lato w mieście, a przy tylu
obowiązkach na pewno trudno zorganizować dzieciom letnisko.
- Daj spokój. – Machnęła ręką. – To co, masz ochotę się
pobabrać?
- Pobabrać?
Cecylia zaśmiała się na widok przerażonego spojrzenia
dziewczyny i zaczęła przekładać zestaw do herbaty na tacę.
- No tak, pojutrze czwartek – domyśliła się Agata. – Jakie
cuda tym razem wymyśliłaś?
- Jabłka, szyszki, jarzębina. Liście, oczywiście. Orzechy.
W domu topi się wosk, bo podglądnęłam cudny patent na świeczki
w ceramicznych kubkach.
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- Skąd ty bierzesz pomysły na to wszystko?
- Z Internetu, gazet i głowy mojej mamy. Czasem z własnej.
Wniosła zastawę do kuchni i wróciła z roboczym obrusem
i kilkoma kocami. Rozesłała ochronny materiał na drewnianym
stole i podścieliła koce na ławach. Słońce co prawda wciąż starało
się działać, ale jego siła nieuchronnie malała wraz z postępem
jesieni.
Agata pomogła wynieść jej roboczą skrzynkę z przegródkami pełnymi nitek, skrawków, klejów, pędzelków, brokatów
i innych przydatnych rupieci.
Na pierwszy rzut poszły szyszki, których brzegi Cecylia
delikatnie pędzlowała klejem, a następnie obtaczała w złocistym
lub czerwonym brokacie. Agata szybko podłapała procedurę
i wykonała ostrożnie kilka podobnych.
W międzyczasie Filip, który wyczerpał energię swoją
i Ugrysia, przysiadł się do mamy i jak mały kotek chłeptał mleko
z porcelanowego kubka.
- Smaczne? – zapytała Cecylia.
- Pyszne! A co to?
- No jak to co, synku. Mleko! – Agata pogłaskała syna po
głowie z rozczuleniem.
- Mleko przecież tak nie smakuje – upierał się chłopiec.
- Smakuje, kiedy jest prosto od krowy – wyjaśniła Cecylia.
Swój zapas dostawały co drugi dzień rankiem od Artura, który
zostawiał o świcie bańkę na werandzie obok drzwi. Kiedy Cecylia
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wyprowadzała Wolanda o szóstej trzydzieści, specjał ten już czekał
na odbiór. Zastanawiała się o której właściwie Artur musi wstawać,
żeby dokonać obrządku.
- A mogę ja też, mama? Tak malować? – zanim Agata zdołała
odpowiedzieć, chłopiec wyrwał jej z ręki pędzel, porwał ze stołu
najokazalszą szyszkę i z natężoną uwagą czekał na instrukcje.
Kiedy Agata cierpliwie kierowała jego pracą, Cecylię
ponownie przyciągnęły przemienione przydrożne brzozy. Tym
razem dostrzegła pomiędzy pniami sylwetkę Artura, który nie dość,
że dźwigał ciężką nylonową siatkę pełną jabłek, to prowadził pod
rękę panią Maciejową, która mieszkała samotnie na pobliskiej
górce. Wiedziała, że sąsiad znajduje czas, żeby starszej osobie
przywieźć zakupy. Mimo to, pani Maciejowa schodziła do sklepu
wielobranżowego we wsi niemal codziennie. Latem przesiadywała
na ławce przy budynku remizy strażackiej lub w samym sklepie,
gdy pogoda nie dopisywała. Rozmawiała z klientami i wypytywała chciwie o starsze osoby z ich rodzin, które znała przed laty.
Cecylia wiedziała, że starsza pani garnie się do ludzi z
samotności. Zastanawiało ją co będzie, kiedy stan zdrowia staruszki
pogorszy się na tyle, że nie będzie mogła odbywać swojej
codziennej wycieczki. Rozmawiali o tym nawet z Arturem, który
uspokajał, że Maciejowa to przedwojenny materiał i nieprędko
zaniemoże.
Śledziła szczupłą, sprężystą sylwetkę Artura przez całą
drogę. Odprowadził sąsiadkę aż pod próg i dopiero wtedy zawrócił
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w kierunku niebieskiego domku. Droga do niebieskiej chatki od
jego gospodarstwa zajmowała jakieś piętnaście minut, ale Artur
nigdy nie korzystał z samochodu, chociaż jego codzienne zajęcia
dostarczały mu aż nadto treningu kondycyjnego.
- Dzień dobry paniom – przywitał się grzecznie, stawiając
swój balast na ganku. Nawet się nie spocił. – Zgodnie
z zamówieniem, najpiękniejsze jonagoldy. Co będzie? Bo jak
szarlotka, to może nawet zaczekam. – Puścił do Cecylii oczko.
Gotowanie nie było jego forte.
- Malowanie będzie – zaśmiała się Cecylia. – Na szarlotkę
zamawiamy renety. Artur, to jest pani Agata, której wypieki biją
na głowę nawet jabłecznik mamy i dzięki której jeszcze nie
splajtowałam. Agata, nasz sąsiad, pan Artur.
- Sam Artur – poprawił i zupełnie naturalnym gestem ujął
podaną dłoń Agaty i złożył na niej staroświecki pocałunek. Agata
pokraśniała jak niewinna panna.
- Jak to, moje jabłka będziesz znowu marnować? – zwrócił
się następnie do Cecylii z udawaną naganą w głosie.
- Dobrze wiesz, że teraz nie wystarczy serwować kawę
i sprzedawać „Pięćdziesiąt Twarzy Greya”. W dzisiejszych czasach
handluje się atmosferą w równym stopniu, co towarem. Siadaj, nie
stój tak. Już po zaoraniu?
- Bogu dzięki. Okrutnie w tym roku zaspałem z wykopkami,
dosłownie dwa dni po zwiezieniu był pierwszy przymrozek. Jesień
się już rozgościła. Magnolia to wygląda, jakby jej się zapaliła
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głowa... Ale mi ta przebudowa stajni tak zeszła. No, przynajmniej
krasulom będzie ciepło.
- To się dobrze składa, bo my tu mamy nowych amatorów
ich wybornych produktów. – Zmierzwiła głowę Filipka skupionego
na swojej szyszkowej robocie. – Zostaniesz na kolacji?
- A czemu nie? – Prostolinijny Artur nigdy nie odmawiał
tylko przez wzgląd na pustą kurtuazję. – Pójdę powiedzieć Klarze,
żeby dolała łyżkę wody do zupy.
- Nie zupy, tylko sosu. Z tych prawdziwków, co to skrzaty
zostawiły rano pod domem.
Uśmiechnął się z chłopięcą przekorą i znikł we wnętrzu
domu.
Jabłka poszły na drugi ogień. Razem z Agatą powiązały je
za

ogonki,

wypędzlowały

klejem,

obtoczyły

w

miskach

z brokatem, a następnie powiesiły za sznurki na belce do
wyschnięcia.
Następnym zdaniem do wykonania były świeczki.
Cecylia wyniosła roztopioną kankę wosku i tacę z metalowymi kubkami. Kupiła je po złotówce za sztukę u ulicznego
handlarza; takie, jakie pamiętała jeszcze z dzieciństwa. Kilka z nich
Klara ozdobiła misternymi rysunkami wiązanek liści i niewielkich
bukiecików kwiatów, na reszcie Cecylia postanowiła pozostawić
oryginalną jednolitą emalię: czerwoną, błękitną i kremową.
Umieściły w nich przygotowane knoty powiązane nitkami za
końcówki i zalały woskiem, który na chłodzie zastygał bardzo
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szybko. Pracowały w milczeniu, które wydawało się żadnej z nich
nie przeszkadzać.
- Już powinny nie opadać – poinstruowała ją Cecylia.
Agata miała coś, co matka Cecylii nazywała „sprytem
w rękach” i szybko podłapywała wszystko, co pokazywała jej
Cecylia. Nawet nie zdążyła poprosić jej o odwiązanie prostujących
knoty nitek, a Agata już się do tego zabrała.
- Świeczki w półlitraku. Nigdy bym nie pomyślała... –
zamyśliła się przy tym.
- Twoja zacna matka prosiła ci przekazać, że tak pozwolę
sobie zacytować: „Sprzątaj ten bajzel i proś gości do stołu”. – Artur
stanął w progu rozebrany do swojej sztandarowej kraciastej koszuli
z podwiniętymi rękawami. Znak, że pod kuchnią buzował suty
ogień.
- A my na pewno nie będziemy przeszkadzać w kolacji? Bo
już tyle siedzimy ci na głowie. – Agata zaczęła porządkować resztki
materiałów w skrzynce.
- Moja głowa ma się dobrze – zapewniła ją Cecylia, znosząc
wykonane dekoracje do drewnianej paczki wyłożonej starymi
gazetami, która następnie miała trafić do bagażnika samochodu. –
Zresztą, zapędziłam cię do roboty, więc jesteśmy kwita. Co więcej,
to ja będę mieć u ciebie dług wdzięczności, jeśli rzeczywiście uda
ci się przekonać panią Marylę do przyjścia.
Sprytny plan dostarczenia starszej pani na środowy wieczór
„Daj głos Austen” przedstawiła Cecylia Agacie już na samym
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początku wizyty. Ponieważ przed samym wydarzeniem Cecylia
miała umówioną dostawę, nie była pewna czy zdoła się wyrwać,
żeby dopilnować osobiście przyjścia pani Maryli. Poprosiła Agatę
o współudział w intrydze. Pani Maryla miała wreszcie wyjść
z domu, tego Cecylia była zdeterminowana dokonać. Bez
jakiegokolwiek udziału Fryca Fejklowicza, vel Fritza Fejkelssona,
z którym obiecała sobie nie mieć nic do czynienia.
Agata miała za zadanie przy okazji swojej wizyty użyć
szerokiego wachlarza środków manipulacji, począwszy od delikatnego napomknięcia, poprzez sugestię, przekonywanie, aż po
szantaż. Zgodziła się zresztą bez oporów. Cecylia miała nadzieję, że
podziela jej zdanie na temat zasadności tej misji, a nie tylko zgadza
się z braku asertywności. Miło byłoby mieć zaangażowanego
sojusznika.
- Zrobię, co się da. Tylko nie wiem... ja nie mam takiej, sama
wiesz, siły przebicia – jak ty.
- Moja droga, żeby przekonać do czegokolwiek uparciucha
jakim jest pani Maryla, trzeba by było być zawodowym
mediatorem. Ja liczę na to, że ona sama zechce, a ty jedynie ją
eskortujesz.
- Nie wiem, jak ty to robisz. – Agata wyraźnie pożałowała
słów, które jej się wyrwały, bo odwróciła głowę, zażenowana.
Cecylii wydało się czasem, że Agata jest podobna w zachowaniu do Wolanda. Jak zranione nieufne zwierzę, które boi się
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poruszyć lub dać głos. Zupełnie jak przy oswajaniu psa, starała się
swoim zachowaniem nie spłoszyć jej i nie zawstydzić.
- Ja? Co ja niby takiego robię? – Dotknęła lekko ramienia
dziewczyny i chociaż obie niełatwo nawiązywały przyjaźnie, ten
gest nie był niezręczny.
- Prowadzisz własny interes, wyrabiasz dekoracje, ciągle coś
czytasz, a do tego znajdujesz czas na myślenie o zupełnie obcych
ludziach. O pani Maryli, o nas, o tym sąsiedzie – wyliczyła Agata.
- O Arturze? Daj spokój, to on o nas myśli.
- Tak? A ile razy w tygodniu niby przypadkiem przyszedł
na obiad? Niech zgadnę, nie ma rodziny?
- Nie ma. Jest wdowcem...
- A zaproszenie nas tutaj, nie myśl, że nie wiem. Jestem ci
zresztą bardzo wdzięczna, bo Kuba z Filipem niewiele wychodzą
z domu. A już na pewno nie gdzieś, gdzie jest tak ślicznie, tak
spokojnie, jak tu. – Agata zamilkła na chwilę, wodząc wzorkiem po
ogrodzie, przeistoczonym przez różową łunę zachodzącego słońca.
– A ja? Ja nawet nie zauważam, że ktoś potrzebuje pomocy. Zresztą,
co ja mogłabym pomóc? Ja jestem tą, której się pomaga.
- Daj spokój – Cecylia wydukała przez ściśnięte gardło. –
Zaproszenie was to nie żadna działalność charytatywna, jest nam
miło was gościć. A ty zupełnie się nie doceniasz. Wychowujesz
dwóch wspaniałych chłopców, pracujesz, opiekujesz się panią
Marylą.
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- Wszystko to tylko dzięki pomocy i przez pomoc.
Rodziców, Fryca i twoją. – W głosie dziewczyny było wiele
tłumionego żalu.
- Każdy czasem przyjmuje pomoc, Agatko. Przecież pani
Maryla pierwsza wyciągnęła do mnie dłoń.
- W postaci zadzwonienia po przystojnego pana Tomka?
Agata spotkała Tomaszka podczas jednej z jego licznych
„byłem-w-okolicy” wizyt w „PoDokładce”. Cecylia zrelacjonowała
historię ich znajomości przy jednej z takich okazji.
- W postaci wykazania zainteresowania drugim człowiekiem – poprawiła. – To, że ja byłam tym człowiekiem, to już moje
szczęście. No już. – Starła palcem łzę, która uciekła na policzek
Agaty.
- Przepraszam. – Dębska odwróciła zmieszany wzrok.
Cecylię wiary w potęgę cierpliwości nauczył Woland.
Wiedziała, że nie było takich słów, które magicznie odmieniłyby
samoocenę Agaty, uśmiechnęła się więc tylko pokrzepiająco
i zabrała za kontynuowanie porządkowania.
Zwinęła obrus i poskładała koce w kostkę, podczas gdy
Agata, wyćwiczona w opanowywaniu emocji, oporządzała
chłopców po ich zabawie i zwoływała zwierzyniec. Dzieci, psy
i koty chętnie garnęły się do nagrzanego domu, bo słońce właśnie
zawędrowało za pagórek i powietrze przecięła ostra szpila
wieczornego chłodu.
- No, zapraszamy. – Cecylia zagarnęła gestem swoich gości.
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Chłopcy z dziecięcą otwartością ruszyli do środka, Agatę
natomiast zatrzymał dźwięk dzwonka telefonu.
- Przepraszam – wybąkała. – To zajmie tylko minutkę.
- Jasne. – Cecylia wzruszyła ramionami.
Weszła do sieni za chłopcami, jednak zatrzymała się tuż za
progiem usłyszawszy, z kim wita się Agata.
- Cześć, Fryc. W porządku. Nie, dlaczego pytasz? Kto ci
powiedział? Tak, ale nic się nie stało. Przepłoszyła go Cecylia... No
u Cecylii właśnie, zaprosiła chłopców do siebie na wieś, bardzo
miło z jej strony... No jak to, generalnie chyba niemiła? Przemiła,
właśnie. Fryc, no nie znasz jej przecież... Ten typ, sam jesteś typ.
Spod ciemnej gwiazdy. Słuchaj, nie mogę rozmawiać. Jutro... Jutro
popołudniu, bo zamierzamy ją wyciągnąć z domu na spotkanie...
Ty sam idź na randkę, zamiast wysyłać swoją babcię! Na spotkanie
takiego klubu książki... Tak, jeszcze istnieją... Dobrze, ale teraz
muszę lecieć, bo nie chcę być niegrzeczna... No, jasne. Tak, na razie,
pa...
Prawdopodobnie udało jej się wrócić do kuchni, zanim
Agata zorientowała się, że podsłuchiwała jej rozmowę.
Wyrzuty sumienia? A co to są wyrzuty sumienia?
Przy stole było bardzo wesoło, głównie za sprawą
rozkręconych dzieciaków, które po całym popołudniu zabawy na
świeżym powietrzu ośmieliły się co do nieznanego otoczenia
i ludzi. Cecylia nie bez zdziwienia stwierdziła, że Artur ma świetny
kontakt z dziećmi, chociaż dał się też wmanewrować w zaproszenie
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chłopców do swojego gospodarstwa w celu odwiedzenia
wszystkich tych niesłychanych żywych istot takich jak krowy,
świnie i kurczaki, a nawet kilka alpak.
Kiedy wieczorem odwiozła swoich gości do miasta i Filipek
rzucił się jej na szyję ze szczerym „Dzięki, ciocia!” musiała
powstrzymywać łzy wzruszenia.
*
Sentymentalny

nastrój

znikł

jak

za

dotknięciem

czarodziejskiej różdżki, kiedy wieczorem otworzyła swoją skrzynkę
e-mailową.
Do: cecylia.lisko@podokladke.com
Od: fritz@officialfr.com
Temat: Na gorącym uczynku
Szanowna pani Cecylio,
To teraz nęka pani też moją kuzynkę? Zaczynam
podejrzewać, że nie ma pani swojej rodziny i chce podkraść moją.
A może próbuje Pani żyć moje życie rodzinne za mnie?
Stop. Wszystko to jakby zaproszenie do polemiki z Panią.
Chyba mi jej brakuje? Wiem jednak, że powinienem być wdzięczny
za to, co robi Pani dla babci i Agaty, kiedy ja nie mogę. Zdaję sobie
sprawę, że na Pani miejscu powinienem być ja.
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Pewnie go Pani nie potrzebuje, ale – uroczyście daję moje
błogosławieństwo na wszystko, co robi Pani dla nich. Wygląda na
to, że jedynym Pani celem nie jest jednak wzbudzenie mojej irytacji.
Czasem łapię się na tym, że zawsze spodziewam się po
ludziach najgorszego. Zazwyczaj tylko to mi okazywali.
Pozdrawiam
Fryderyk Fejklowicz
Cecylia wyciągnęła ręce nad klawiaturę i zastygła. Ułożyła
w głowie jadowitą i pełną drwiny odpowiedź, ale przypomniała
sobie, że impertynencki, cyniczny i złośliwy korespondent to ten
sam człowiek, który epatował smutkiem i życiowym zmęczeniem
tamtego dnia, kiedy spotkali się we mgle.
Ułożyła

więc

następnie

łagodną

polemikę

pełną

idealistycznych słów otuchy i afirmacji świata, dostrzegła jednak
hipokryzję

własnych

słów.

Przecież

ona

sama

nie

ufała

bezgranicznie. Otaczała się zwierzętami, przedmiotami, książkami,
pracą. Trzymała na dystans ludzi, nawet tych, których kochała. Od
czasu depresji matki nawet z nią nie potrafiła rozmawiać do końca
szczerze. Ze wszystkich sił pragnęła Klarze przebaczyć. Rozum
podpowiadał, że reakcja na śmierć ojca i własne kalectwo nie była
wymierzona w córkę, ale serce boleśnie wspominało uczucie
zawodu, kiedy pozostawiona bez wsparcia i rady młodziutka
Cecylia musiała podejmować decyzje przerastające wagą wszystko,
czego do tamtej pory doświadczyła.
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Był jeszcze Dawid. Przed jego epoką wierzyła, że ludzie
działają zgodnie ze swoimi uczuciami, że relacje między partnerami
mogą być jednoznaczne. Że miłości bezpiecznie jest zaufać. Dawid
pokazał jej, że można kochać i nie akceptować, kochać i pogardzać,
kochać i czuć odrazę równocześnie. Uczucia nie były już czarnobiałe, moralność rozchwiana. Zaufanie było złudzeniem.
Trzasnęła klapką laptopa, uznając, że bezpieczniej będzie nie
odpowiadać wcale. Pomaganie pani Maryli, Agacie, przyjaźń
z nimi – to mieściło się w skali jej świata. Czuła się do tego na
siłach.
Fritz Fejkelsson, samotny, pozbawiony złudzeń, pogrążony
w rozpaczy – to ciągle był ten sam młody bóg, który na teledysku
swojej kapeli wyglądał, jakby osiągnął wszystko i miał tego świadomość. Nie potrzebował jej pomocy. A nawet jeśli potrzebował
pomocy, to od kogoś, kto przynależał do tego samego co on świata.
To był grunt nieznajomy jej stopom, na który wejście groziło
zabłąkaniem lub bolesnym upadkiem.
Była pewna, że postępując rozważnie, zdoła uniknąć nie
tylko spotkania z Fryderykiem Fejklowiczem, ale także korespondowania z nim, współczucia mu, złoszczenia się na niego czy
interweniowania w jego rodzinne relacje.
Zdoła uniknąć myślenia o nim.
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*
Cecylia nie była próżną osobą, jednak cisza, która zapadała
zawsze, kiedy zawieszała głos po odczytaniu ostatniego zdania,
dawała jej poczucie posiadania władzy nad swoimi słuchaczami.
Zamyślone twarze, zamglone spojrzenia, znieruchomiałe sylwetki
świadczyły o tym, że potrafiła napisane przez kogoś słowa
powołać do życia, tchnąć w nie oddech. Czytanie, dla siebie czy dla
ludzi, zawsze pochłaniało ją do tego stopnia, że dopiero po tym,
jak wybrzmiały ostatnie zdania fragmentu, zauważała tę głęboką,
zamyśloną, pełną napięcia ciszę dookoła.
Pierwszą twarzą, która drgnęła, kiedy Cecylia zapatrzyła się
w słuchaczy wypełniających na galerii księgarni krzesła, ławy
i poduchy, była twarz Agaty.
Pani Maryli nie było wśród zgormadzonych, a Agata z poczuciem winy, które przywołało szczere łzy do jej oczu, pokręciła
tylko głową. Cecylii nigdy nie przyszłoby do głowy mieć jej za złe
tego, że nie zdołała namówić pani Maryli na przyjście.
W tej chwili myślała, bardzo intensywnie, o Fryderyku
Fejklowiczu.
*
Potężny pieniek z trzaskiem rozleciał się na dwie połowy
i spadł z kloca na ziemię. Dla dobrej miary Cecylia kopnęła obie
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części na bok i sięgnęła po kolejny ciężki kawał drewna. Czuła jak
pod flanelową koszulą pot spływa strużkami po jej plecach. Od
zawartej w nim soli piekły ją oczy. Woland, który ufał swojej pani
nawet wtedy, kiedy z rozmachem i niemałą dozą irytacji
wymachiwała niewprawnie siekierą, nawet nie reagował na kolejne szaleństwo.
Świadoma zatroskanego spojrzenia matki śledzącego jej
nagłe zainteresowanie karierą drwala z kuchennego okna, Cecylia
przyłożyła się solidnie do kolejnego zamachu. Wystarczyło, żeby
ostrze siekiery przeszyło suchy pieniek aż do samego spodu i wbiło
się w kloc do rąbania na tyle mocno, że nie wystarczyło jej siły, by
narzędzie wyszarpnąć.
Zaczynała odczuwać zmęczenie w przedramionach i barkach, jednak krótki eksperyment z siekierą pozwolił jej na dopracowanie planu, który zrodził się w jej głowie po wieczorze z Austen.
Z Austen – za to bez pani Maryli.
- Zaś w zeszły tydzień narąbałem przecież.
Była

najwyraźniej

zbyt

wzburzona,

żeby

zauważyć

zbliżającego się strony ogrodu Artura.
- Ja nie dla rąbania rąbię, o nie. No, wyłaź ty!
Artur zaszedł ją z boku ostrożnie, jakby była rozjuszonym
zwierzęciem, chwycił trzonek siekiery nieco ponad ręką Cecylii
i sprawnie ją wyswobodził.
- No i dobrze. Już właściwie skończyłam. – Cecylia obtarła
pot z czoła i machnęła siekierą jak wahadłem z nonszalancją.
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- Jestem pod wrażeniem. Czyją to gębę wyobrażałaś sobie
zamiast celu?
- Tego dupka! – Lepsze wyjaśnienie nie przychodziło jej do
głowy.
- No, należało mu się – Artur zgodził się ostrożnie, gdyż jako
mądry i doświadczony mężczyzna wiedział, że nie należy
rozsierdzać kobiety dzierżącej siekierę.
- A, żebyś wiedział. Postanowienie o nieinterwencji, o, już
ja tę jego nieinterwencję poprzestawiam, że będzie jedno oko
drugiego szukało na tej jego pięknej gębusi. No i? – Przystawiła
siekierę pod nos Artura, który, co trzeba mu poczytać za akt odwagi,
nie cofnął się nawet o krok.
- Zadzwoniłem, przełożyłem. Jedź, przestawiaj, co masz
przestawiać.
W

kuchni

Artura,

pachnącej

miętą,

o

tradycyjnie

pobielonych ścianach, złożyła tradycyjną wizytę impulsywnie,
przy okazji porannego spaceru. Pierwszym krokiem w realizacji
misternej intrygi było zapewnienie opieki Klarze, a kawiarni opieki
Klary.
Swoją drogą, o iluż to sprawach człowiek musi pomyśleć,
żeby móc wyjechać na jeden dzień.
- Dzięki, Artur. Odwdzięczę się! – Z wrażenia, że pierwsze
puzzle w układance znalazły się na swoim miejscu tak szybko
i bezproblemowo, uścisnęła prawicę Artura, przy okazji upuszczając
siekierę tuż obok jego nogi.
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- Wystarczy, że się na mnie nigdy nie zdenerwujesz.
I zostawisz rąbanie drew sąsiedzkiej komunie.
- No, nie można błyszczeć na każdym polu!
Artur miał zatem po porannym obrządku zabrać Klarę do
kawiarni, gdzie mogła ona wyręczyć Cecylię w szefowaniu,
a wieczorem odwieźć ją do domu. Cecylia w zasadzie nie musiała
go nawet prosić, wiedziała, że Artur zna rytm życia mieszkanek
niebieskiego domku nie gorzej niż własnego gospodarstwa, i bez
zbędnych instrukcji pomoże Klarze w nakarmieniu zwierząt.
Musiała zostawić mu swój samochód, dostosowany do przewożenia wózka inwalidzkiego. To z kolei wymuszało na niej znalezienie
dla siebie alternatywnego środka podróży. Zadzwoniła więc do
cioci Heleny, która dobrodusznie zgodziła się nie tylko dotrzymać
matce towarzystwa podczas nieobecności Cecylii, ale też użyczyć jej
swojego wysłużonego Fiacika, którym to Cecylia mogła odbyć
podróż do Krakowa.
W Krakowie zarezerwowała hotel na jedną noc. Przełożyła
też swój dyżur w schronisku na kolejny dzień, co nie było łatwe,
gdyż kierowniczka „Miziajki” początkowo uznała to za żart.
Najtrudniejszą sprawą okazało się znalezienie wolnych
biletów na pierwszy i jak dotychczas jedyny koncert Famous Rebel
w Polsce. Zgodnie z informacją, jaką znalazła na stronie zespołu,
wszystkie osiemset biletów na intymny klubowy koncertniespodziankę wyprzedało się w przeciągu dwóch dni, mimo iż
wydarzenie nie było częścią oficjalnej trasy i zostało ogłoszone na
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niecałe cztery tygodnie przed datą planowanego występu. Bilety
jednak były zbędnym szczegółem, Cecylię bowiem napędzał
słuszny gniew boży i poczucie racji, które miało siłę rażenia zdolną
skruszyć serce najtwardszego bramkarza. Skontaktowała się też
profilaktycznie z dawnym znajomym, który dorabiał pisując
recenzje muzyczne, i została wynagrodzona kilkoma detalami
dotyczącymi oprawy wydarzenia, które nie były upublicznione.
Nie zapomniała o opracowaniu strategii działania.
Postanowiła uzbroić się we wszystkie te elementy pancerza
kobiety, które sprawiają, iż staje się ona odporna na onieśmielenie.
Na szczęście poznała swojego przeciwnika, przynajmniej na tyle,
żeby nie dać się zaskoczyć (głównie własnej reakcji na niego).
Przećwiczyła trzy wersje makijażu, przymierzyła i odrzuciła swoje
najlepsze sukienki, a następnie szarpnęła się na zupełnie nową.
W chwilowym zaćmieniu wybrała odważną i nietanią „małą
czarną” z koronkową wstawką na plecach. Poczucie winy
z powodu strojenia piórek dla Fryderyka Fejklowicza zdusiła
dokładając do tego parę butów na obcasie, w których następnie
odbyła bolesną naukę poruszania się. Powiedziała sobie, że
wszystko to robi dla pani Maryli, chociaż wątpiła, czy eks-baletnicę
obchodziłoby, gdyby wystąpiła w parcianym worku i łapciach
z łyka.
Nie zapomniała o ważniejszej nawet od dodawania sobie
pewności siebie

części

merytorycznej. Argumenty, których

planowała użyć, tasowała w głowie jak talię zgranych kart.
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Cecylia zazwyczaj nie oszukiwała się przed sobą samą.
Miała świadomość, że wszystkie dopracowane detale miały
zniwelować podskórnie wyczuwalną niewygodną prawdę. Na
spotkanie z Fryderykiem Fejklowiczem nigdy nie będzie do końca
gotowa.
Co stwierdziwszy, nie zaprzestała przygotowań.
*
Na koncert nie zdążyła. Wysłużone Uno cioci Heleny,
nieprzyzwyczajone

do

pokonywania

jednorazowo

długach

dystansów, złapało gumę. Kiedy dotarła do hotelu, zamiast
planowanych trzydziestu minut na przebranie musiała spędzić tam
dobrą godzinę, szorując ręce czarne od smaru. Udała się w kierunku
Kazimierza, gdzie w klubie Fort odbywał się, a właściwie już się
odbył, koncert. Na szczęście miała swojego asa w rękawie – poufne
informacje o zamkniętym after party19.
Żałowała tylko trochę. Ta szczęśliwie nieświadoma Cecylia
sprzed kilku tygodni, zasłuchana w muzykę Famous Rebel, z chęcią
obejrzałaby występ kapeli na żywo.
Efekt końcowy podziwiała w bocznej szybie sportowego
samochodu zaparkowanego na parkingu klubu. Dawno nie
widziała tej dziewczyny, pewnej siebie i swojej kobiecości,

19

After party (ang.) - dosł. impreza „po”, zamknięte spotkanie po koncercie.
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gotowej do działania, świadomej własnej siły. Ta dziewczyna nie
powinna czuć ścisku w żołądku, suchości w ustach ani potrzeby
ucieczki i zapomnienia o tym głupim pomyśle.
Potrzebowała jedynie stać się dziewczyną z własnego
odbicia. W tym celu zmusiła zwatowiałe nogi do sprężenia mięśni
i pokierowała je na zaplecze klubu, gdzie według jej znajomego
można było uzyskać dostęp do środka.
Bez większego zdziwienia zorientowała się, że nie jest
jedyną, która wpadła na podobny pomysł. Skoro ona dotarła do
informacji o miejscu pobytu członków zespołu, to mogła to też
uczynić grupka fanów płci obojga, próbująca wyflirtować,
wygrozić, przekupić lub wybłagać sobie wejście do klubu.
Kluczem jest pewność siebie – zachęciła się w duchu
i rozpoczęła proces przepraszania sobie drogi przez podekscytowany tłumek, rzucający jej w odpowiedzi niechętne spojrzenia.
Dotarła przed oblicze Cerbera w postaci barczystego
bouncera20 o zadziwiająco łagodnym spojrzeniu. Podziwiała jego
zdolność do zachowania pogodnego oblicza w wojnie siły woli
pomiędzy tym, kto strzeże wejścia, a tymi, którzy chcą je sforsować.
Ona także była jedną z tych drugich. Wzdrygnęła się na tę
myśl z odrazą.
To było co innego! Chyba...

20

Bouncer (ang.) – bramkarz, ochroniarz klubu.
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- Przepraszam, czy mógłby ktoś zawiadomić Fritza
Fejkelssona, że Cecylia Lisko chce z nim porozmawiać? – zagadnęła
uprzejmie.
- Może i mógłby – odpowiedział bramkarz ze stoickim
spokojem, nie kiwając nawet palcem swej imponująco wielkiej
dłoni.
- Pan nie rozumie, to naprawdę bardzo ważne. Chodzi
o jego babcię.
- Jasne, babcia – parsknął bramkach sarkastycznie. – Czego
to nie wymyślą...
- Gdyby tylko ktoś powtórzył moje imię i nazwisko
Fritzowi, z pewnością wszystko by się wyjaśniło.
- Gdyby tylko. Impreza, niestety, jest zamknięta. Gdyby
nawet sama babcia Fritza się tu pokazała, to bym jej nie wpuścił. –
Bramkarz wzruszył ramionami.
- Fokking fokk! – ktoś za plecami bramkarza zaklął
siarczyście po islandzku i schylił się, żeby podnieść coś z podłogi.
W wąskim prześwicie między framugą a górą mięśni
bramkarza Cecylia zobaczyła swoją szansę w postaci osoby Einara
Jónssona, perkusisty Famous Rebel, który upuścił swój telefon.
- Afsakið! – zaczęła po islandzku, by zwrócić jego uwagę. –
Getur þú hjálpað mér? Ég verð að hitta Fritz!21

Afsakið! Getur þú hjálpað mér? Ég verð að hitta Fritz! (islandzki) – Przepraszam!
Możesz mi pomóc? Muszę spotkać się z Fritzem!
21
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Zaciekawiony Islandczyk klepnął bramkarza w ramię
i stanął w drzwiach klubu. Za plecami rozległ się pisk fanów
i stukot obcasów zwiastujący ich pospolite ruszenie. W mgnieniu
oka z klubu wysypiało się trzech nie mniej imponujących kolegów
niewzruszonego Cerbera, którzy odsunęli tłumek na odległość
kilku metrów, zamykając Cecylię wewnątrz kordonu bicepsów.
Einar Jónsson był wysokim facetem o sterczącej czuprynie
płowych włosów i bezpośrednim i ciekawskim spojrzeniu oczu
w kolorze zamarzniętej wody. Miał na sobie wełniany sweter
typowy dla ojczystej wyspy i sprane dżinsy, które dodawały mu
nonszalancji. Sama jego cielesna powłoka nie przyciągnęłaby
uwagi wielu. Wyglądał jak najlepszy kumpel wszystkich, ten typ
człowieka, który zawsze dobrodusznie żartuje z innych, nigdy nie
odmawia pomocy, i mówi wprost co myśli w taki sposób, że
uchodzi mu to na sucho.
- Przespałem powrót na Islandię? – Einar podrapał się
w głowę.
- Ty, albo ja – zaśmiała się. – Możesz powiedzieć Fritzowi,
że tu jestem? Muszę z nim porozmawiać. Nazywam się Cecylia
Lisko.
Szczęka Einara Jónssona wpierw lekko opadła, zadygotała,
a następnie rozwarła się jeszcze szerzej w nagłym wybuchu
niepohamowanego śmiechu.
- Myślę, że wiesz, kim jestem? – zapytała. Skoro zwróciła na
siebie uwagę, przeszła na łatwiejszy dla niej angielski.
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- Wiem, kim jest Cecylia Lisko, starsza pani, na którą Fritz
psioczył jeszcze tak niedawno – potwierdził Einar. – Chodź, zapraszam, tylko pozwól, że sam cię do niego zaprowadzę. Muszę
zobaczyć gębę tego idioty, kiedy się zorientuje!
Cecylia weszła do środka z uczuciem ulgi, chociaż
najtrudniejsze było jeszcze właściwie przed nią.
Podała Einarowi płaszcz, który ten odwiesił na tłoczony
drewniany wieszak. Przeszli przez ciemny hol. Stopniowo gubiąc
zawiedzione i zawistne wrzaski tłumu na zewnątrz, wkroczyli
w cichą, kojącą muzykę sączącą się z kolumn i niespieszny brzęk
rozmów.
- Tylko nie mów nikomu, że nasze after party są takie
nudne, bo stracimy na reputacji. Menadżer kuje jakieś tam swoje
żelaza, a my się snujemy jak te potępione dusze – wyjaśnił Einar,
prowadząc ją do stolika ustawionego tymczasowo przy scenie.
Miejscówka nosiła ślady okupacji w postaci półpustych
szklanek, porzuconych papierosów, telefonu i pozostawionego na
oparciu barowego stołka swetra, właściciele których to zgub
rozproszyli się w zakamarkach klubu.
– Usiądź, poszukam Fritza.
Wciąż uśmiechając się do siebie szelmowsko, Einar odszedł
w głąb sali i zagadnął skupionego nad tabletem mężczyznę przy
barze. Obaj wyszli do przylegającego do głównej sali sklepionego
łukowo korytarza, który prawdopodobnie do intymnych lóż.
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Ze swojego punktu obserwacyjnego tuż przy scenie Cecylia
mogła wykonać mały rekonesans bez wzbudzania niczyjej
ciekawości. Centralnym punktem była niewielka scena z dominującym ją niemal w całości pianinem, szeregiem barowych stołków,
parą mikrofonów, plątaniną kabli i wciąż rozstawionymi
instrumentami, wśród których właśnie zaczynała się uwijać ekipa
techniczna. Za barem młody bartender z wygoloną po bokach
głową i gęstą brodą sięgającą pasa z imponującą wprawą
żonglował parą shakerów. Przy kontuarze tkwiło dwóch mężczyzn,
wyglądających raczej na biznesmenów niż przedstawicieli branży
muzycznej, bez przekonania sącząc whisky z lodem. Nastrojowe
oświetlenie klubu uniemożliwiało przyjrzenie się ich twarzom,
podobnie jak twarzom zgromadzonych w kilku grupach ludzi.
Dobiegał ją tylko gwar rozmów w mieszanych językach, gęsto
przetykany uniwersalnymi dla każdej mowy wybuchami śmiechu.
Kilka osób krążyło między barem, ustawionymi pod ścianą
stolikami, a mieszczącymi się w dalszej części salkami, w których
labiryncie znikł Einar. Postkoncertowa atmosfera nie do końca
rozładowanej ekscytacji podkręciła tylko własne napięcie Cecylii.
Zdusiła w sobie jednak impuls ucieczki, nie tylko dlatego,
że Fryderyk Fejklowicz dowiedziałby się o jej wizycie oraz
następującym tchórzostwie, ale w głównej mierze dlatego, że
miała dość miotania się. To postanawiała o nim zapomnieć, to się
zaangażować. Najwyższy czas wykazać odrobinę konsekwencji.
Na szczęście Einar wrócił szybko, sam.
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- Przepraszam. Fritz rozmawia przez telefon. Poprosiłem
asystenta menadżera, przekaże mu, że czekasz, jak tylko skończy. –
Poklepał ją po ramieniu jakby znali się od lat.
Oczekiwała, że zostawi ją samej sobie, ale Einar wskoczył
na podest sceny i usiadł przy pianinie. Zaledwie zagrał kilka
leniwych nut, kiedy ręka niewidzialnego akustyka ściszyła
muzyczne tło klubu.
- To mów, Cecylia – zaprosił ze swojego piedestału.
- Mów? – zdziwiła się.
- No tak, mów. Jakim cudem polska dziewczyna zna
islandzki, jak to jest pracować jako supermodelka, dlaczego
właściwie Fryc uznał, że jesteś staruszką? A, i kiedy rozpoczniesz
karierę jako wokalistka. Tak na dobry początek – wyliczył, nie
przerywając swojej cichej gry.
Nie pamiętała, kiedy ostatnio poczuła do kogoś sympatię
w tak natychmiastowy sposób. Einar, wesoły, otwarty, przypomniał jej zresztą czasy studiów, czasy sprzed przeciążenia stratą,
odpowiedzialnością, prozą życia, kiedy sztuka konwersacji była
istotniejszym problemem niż sztuka przetrwania.
Wspięła się więc na scenę za jego śladem i przysunęła jeden
z barowych stołków bliżej pianina i bliżej swojego rozmówcy.
- Mój ojciec tłumaczył z islandzkiego – zaczęła od
pierwszego, najprostszego pytania. – Był genialnym językoznawcą.
Uczył mnie od urodzenia.
- Imponujące – skwitował. – Kontynuuj.
197

- Nie jestem, nigdy nie byłam i nie chciałabym być
modelką, i nie super, tylko supersize, jeśli już. Ta sukienka odkrywa
więcej Cecylii niż świat widział, odkąd się na niego wyłoniła. Moje
stopy wyją z bólu. Prowadzę księgarnię.
-

No dobrze, chociaż wciąż

uważam,

że wszelkie

rozkładówki są na wyciągnięcie twojej ręki. Kontynuuj.
- Fritz sam wysnuł wniosek, że jestem w wieku jego babci.
Chyba tylko na podstawie tego, że się z jego babcią przyjaźnię. A ja
po prostu nie wyprowadziłam go z błędu.
- Podoba mi się twoja fantazja. – Z uznaniem pokiwał
głową i zagrał kilka taktów z piosenki „Eye of the tiger” zespołu
Survivor. – Fritz, ten drań, ma serce złote, tylko trudno dostępne.
Kontynuuj.
- Nie śpiewam... – podjęła.
- Kłamstwo. – Błysnął na nią oczami. – Może o niewielu
sprawach mam pojęcia i dlatego muszę się obijać po świecie grając
za marny grosz na chleb... Ale za to potrafię rozpoznać, kiedy ktoś
umie śpiewać. Wyczaiłem Fritza, wiesz? Był tylko szesnastoletnim
szczylem, ledwie po mutacji, a ja dwudziestolatkiem z punkową
kapelą. Ty? Zaklasyfikowałem cię jako alt po pierwszym słowie,
jakie wypowiedziałaś. To oczywiste, że śpiewasz. Śpiewasz nawet,
kiedy mówisz.
- Już nie śpiewam – poprawiła się.
- A, to jednak fundamentalna różnica. Dlaczego?
- Zajęłam się innymi sprawami.
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- No tak, sprzedawaniem książek. W sumie dobrze, że cię
spotkałem, teraz już wiem jakie mam alternatywy, gdy całe to
grajkowanie nie wyjdzie. – Zaśmiała się, kiedy puścił do niej oko.
Podobał jej się jego dystans do siebie i sławy oraz to, że
kiedy wszyscy ścigający karierę w tej branży mieli ogromne parcie,
on wydawał się niewzruszony. Spokojnie pogrywał na pianinie
i zabawiał rozmową zupełnie obcą osobę.
- No to przyznaj się, jesteś fanką? – zmarszczył brwi w udawanej srogości.
- Byłam. Może jeszcze będę, zależy od tego twojego Fritza.
Wynagrodził jej szczerość wybuchem śmiechu.
- To co mi zaśpiewasz?
- Mówiłam już, nie śpiewam.
- A czy ja cię proszę, żebyś występowała przed tysiącami?
Zlituj się nad chłopem. Właśnie zagrałem koncert, jestem
wycieńczony. Menadżer zabronił mi wrócić do hotelu się przespać,
bo... coś tam. Wszyscy latają jak popaprani. Gdzie się odwrócę, tam
jakiś zakonspirowany dziennikarzyna chce wiedzieć, skąd czerpię
inspirację. Mam możliwość nieco się od tego odciąć i pośpiewać
sobie ze śliczną dziewczyną. Okaż trochę serca i nie odmawiaj
w potrzebie.
- Ciężki los gwiazdy rocka... – westchnęła teatralnie. – No,
dobrze.
- Zuch dziewczyna. – Klepnął ją swojsko w kolano, a następnie szarmancko ucałował ją w dłoń. – Co mam grać, madame?
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- Co tylko monsieur zechce. – Zamrugała oczami filuternie,
wciągając się w lekki, odrobinę prześmiewczy ton, którym się
posługiwał.
- A jednak, fanatyczna fanka!
Zagrał kilka pierwszych taktów singla z trzeciego albumu
grupy w znacznie zwolnionym, rzewnym tempie. „Lost” należała
do najczęściej zapętlanych przez Cecylię kawałków22.
Zaśpiewała, po prostu. Bez poczucia presji czy ukrytego
celu. Zaśpiewała, ponieważ Einar sprawił, że poczuła się
swobodnie – i ponieważ śpiewanie od zawsze pozwalało jej się
czuć swobodnie.
W życiu często uważała na słowa. Czuła się niezręcznie
w obecności osób, których dobrze nie znała. Oczytana i od dziecka
zaznajomiona z literaturą, dukała wtedy z trudem zdania, zawsze
robiąc pauzę przed ostatnim słowem, jakby musiała raz jeszcze
przemyśleć całe zdanie zanim je dokończy. Krępowała się
osobistych tematów. Unikała mówienia o sobie. Nie była
nieśmiała, raczej nieufna.
Tylko kiedy śpiewała, rozmawiała otwarcie i obnażała się
bez strachu. Rozmawiała cudzymi słowami o sobie samej. Teksty
piosenek nie dotyczyły jej samej, ale wystawiały na widok
publiczny bezbronną wrażliwość, którą na co dzień skrywała pod
grubym pancerzem.

22

Lost (ang.) – zagubieni.
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I undressed you word by word
To see how much silence you hoard
For a moment there we were lost
I was looking all around
Pure like you cannot be found
Will someone else’s gain be my loss?
I was blind to all you’ve done
Little things, big when gone
Taking you for granted all along
Your heart so rare no more mine
All I’ve left, thoughts and time
Now listening to that kinda’ song
that goes on and on and on and on…
I want to do
something about anything
or anything about something
I know that for one thing
It’s hard to forget
You always speak as you feel
You’re the only one real
I think I’d miss you even if we’d never met23
Spotkała wzrok Einara, kiedy oderwał ręce od klawiatury.
Nie patrzyła na niego, śpiewając. Właściwie nie pamiętała na co

23

Tłumaczenie na stronie 427. Inspiracja: „Save Yourself”, Kaleo.
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patrzyła ani gdzie tak naprawdę była. Gdziekolwiek to było,
dawno nie odwiedzała tego miejsca. Trans był na tyle silny, że
cichy szmer oklasków, jaki wezbrał kilka w kilka oddechów po
zakończeniu piosenki, przeszył ją dreszczem.
Rozejrzała się dookoła jak nagle wybudzony lunatyk.
Większość osób na sali przybliżyła się do sceny. Dwóch mężczyzn
siedzących przed chwilą za barem patrzyło na nią z zabawnie
uniesionymi brwiami, barman zaś zastygł z shakerem w ręku
i półotwartymi ustami.
Oklaski ucichły, ale rozmowy i śmiech, które bulgotały
jeszcze przed chwilą ostygły. Zamiast nich panowała wypełniona
wyczekiwaniem cisza.
- Twój głos jest jak płynne złoto. – Einar złapał jej rękę
i ścisnął jej palce niemal do bólu. Jego wzrok na chwile stracił
chochlikowaty błysk.
- Na dodatek ma oczy do pary.
Rozpoznała Fritza po głosie i odwróciła się powoli
z wysoko uniesioną głową.
Stał w drzwiach na backstage (od jak dawna?), oparty
o framugę, z rękami w kieszeniach spodni. Mógłby być podręcznikową ilustracją nonszalancji, gdyby nie intensywność wzroku,
który w nią wlepił.
- No, stary, myślę, że ciebie już nie potrzebujemy. – Einar
powrócił szybko do swojego żartobliwego tonu. – Zatrudnimy tę
panią na twoje miejsce.
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- Nawet nie miałbym wam tego za złe. Gdyby tylko umiała
śpiewać po islandzku.
- A kto powiedział, że nie umie? – Einar uniósł brwi
i odegrał kilka pierwszych akordów ballady. T e j ballady.
- No, to idę się spakować. – Wbrew swoim słowom, Fritz
oderwał się od ściany, zagarnął po drodze stołek dla siebie i usiadł
obok Cecylii. Zaraz obok Cecylii.
Niebezpieczny ścisk w okolicach narządów wewnętrznych,
płuc zwłaszcza, groził nie tylko utratą możliwości głosowych, ale
i przytomności, jednak Cecylia skinęła nieznacznie Einarowi, który
tylko czekał na potwierdzenie z jej strony.
Połączyli głosy z łatwością, jakby śpiewali razem wcześniej
tysiące razy. Tym razem to nie muzyka, nie gra Einara i nie na
nowo odnaleziona potrzeba śpiewania pochłonęły jej uwagę, tylko
intensywne, ekspresyjne oczy Fritza, od których nie umiała się
odwrócić. Trzymał ją tak zniewoloną aż do bridge’u. Słuchając
oryginału piosenki, ten fragment, kiedy głos wokalisty – jego głos!
– wspinał się rzewnie i przejmująco w ostatnim wersie, zawsze
przyprawiał ją o dreszcze. Nie inaczej było teraz, więc żeby dodać
sobie odwagi, zamknęła oczy, i trzymała je zamknięte aż do
momentu, kiedy wyśpiewali wspólnie outro i wybrzmiały ostatnie
pasaże akompaniamentu24.

24

Bridge, outro (z ang.) – dosł. “most”, “wyjście”, slangowe oznaczenia części
utworu muzycznego.
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Otworzyła oczy do zdziwionej, zaciekawionej twarzy
Fryderyka Fejklowicza i tym razem już nie szmeru, ale burzy
oklasków.
- Kiedy cię zobaczyłem, miałem pytać, skąd się tu wzięłaś...
Ale chyba ważniejsze jest, kim ty właściwie jesteś? – pokręcił
głową z niedowierzaniem.
Tu wkroczył Einar, z pełnym satysfakcji uśmiechem
oznajmiając:
- No jak to, kim, Fritz? To jest pani Cecylia Lisko.
- Oh, fuck – wyrwało się z ust Fryderyka Fejklowicza.
W jego twarzy odzwierciedlał się ten sam proces
dodawania dwóch do dwóch, który Cecylia przeszła osobiście jakiś
czas temu. Z satysfakcją obserwowała, jak powieki Fryderyka
zamykają się i otwierają prędko jak spust migawki.
- Chyba należą się pani przeprosiny – westchnął po polsku.
Zsunął się ze swojego stołka, ukłonił publiczności
i uprzejmym gestem zaprosił ją na backstage.
Asystent menadżera wszedł za nimi z jakąś pilną sprawą do
Fritza. Został uprzejmie, aczkolwiek stanowczo odprawiony.
Dzięki temu interludium Cecylia uzyskała chwilę, aby
sprawdzić swój stan wewnętrzny. Motyle w brzuchu? Są.
Elektryczność buzująca w żyłach? Jest. Rozkołatane serce? Jest.
Niepozbierane myśli? Owszem.
Była jednak kobietą z misją i szczęśliwie obiektywów tej
misji nie mógł rozgonić nawet ktoś tak onieśmielający jak Fritz.
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Spotkanie, chociaż na początku tego wieczora wydawało się mało
prawdopodobne, nie było zaskoczeniem.
Była na nie przygotowana. Zresztą, wspólny śpiew
otworzył między nimi kanał porozumienia. Przez krótką chwilę
dzielili ze sobą emocję, myśl, pasję. To sprawiło, że nie czuła się już
intruzem w jego życiu.
Gdyby wcześniej wiedziała, że wystarczyło w tym celu
zaśpiewać, oszczędziłoby jej to nerwów. Dopiero teraz dotarło do
niej, że lista rzeczowych argumentów, którą przygotowała sobie
przed spotkaniem, od początku była wypychaczem kosza na śmieci
i niczym więcej. Znany czy nie, to był przecież artysta, a ci
postrzegali świat nieco inaczej. Powinna była to wiedzieć, bo
niedomówienie, impresja, emocja to były niegdyś jej środki
operowania, zanim rzeczowy i racjonalny świat małego biznesu nie
wymiótł egzaltacji z jej duszy jak porządne szurnięcie miotłą.
A może to, co teraz wydawało jej się egzaltacją, było po
prostu wrażliwością, na którą dla zdrowia duszy i umysłu nie
mogła sobie pozwolić przez ostatnie pięć lat?
Nie mogła zignorować natrętnej myśli, że tak właśnie
poznała się z Dawidem. Spotkali się kilka razy wcześniej, jednak
nie zauważył jej tak naprawdę, dopóki nie usłyszał, jak śpiewa.
Usiadł naprzeciwko niej nie Fritz, a Fryderyk. Przez chwilę
szukał słów, zagryzając dolną wargę.
- Domyślam się, że nie przyjechała pani tutaj dzisiaj
pośpiewać?
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- Nie – odpowiedziała, odchylając się w krześle.
Intuicja podpowiedziała jej, że wygrzebywanie z mentalnego kosza swoich argumentów mogłoby zepsuć efekt. Czuła, że
zachowa przewagę, jeśli pozwoli Fryderykowi na samodzielne
dotarcie do sedna sprawy.
- Musi pani naprawdę przyjaźnić się z babcią, jeśli zadała
sobie pani tyle trudu, żeby tu przyjechać.
- Lubię i szanuję pańską babcię – odpowiedziała. – Pański
akcent i gramatyka znacznie się poprawiły.
- Tak, ostatnio postanowiłem popracować nad swoim
polskim – przyznał z wyrazem rozbawienia grającym wokół ust.
- Na pewno przyda się to w okresie trasy koncertowej
w kraju – stwierdziła uprzejmie.
- Chociaż może ten amerykański akcent i nieporadna
deklinacja były bardziej medialne – odparł.
- A to już dylemat, dobrze się sprzedawać albo być
poprawnym – odpowiedziała więc bez ironii.
- Przypominam sobie, że w naszej korespondencji
poprawiła mnie pani niejeden raz.
Uśmiechnęła się, bo była prawie pewna, że Fritz w myślach
właśnie gorączkowo przypominał sobie przebieg wymiany
wiadomości i wszystkie swoje niezbyt uprzejmie zwroty.
Przechodziła niedawno przez ten sam proces rewizji.
- Najwyraźniej wywarłam na panu wrażenie.
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Jej odpowiedź była zamierzona jako autoironiczna, ale
kiedy usłyszała z jego ust krótkie, rzeczowe „O, tak”, nie była już
pewna, które słowa traktował poważnie, a które nie.
- Właściwie nie wiem, co mnie bardziej zaskakuje. To, jak
pani śpiewa czy to, że tak przypadkiem zna pani islandzki.
- Nie ma w tym żadnego przypadku. Nauczył mnie ojciec.
- A ojca...?
- A ojca nauczył sam ojciec. Był językoznawcą, pasjonatem.
- Brzmi dość imponująco – powiedział, zupełnie jak Einar.
- Był imponujący – przyznała.
- Właściwie przyszło mi do głowy, kiedy się pierwszy raz
spotkali... – zawahał się, szukając odpowiedniej końcówki – ...śmy,
że pani jest jak jakaś czarownica, z tymi ogromnymi złotymi oczami
i rozwianymi włosami, sama na środku szosy, we mgle. Nie
zdziwiłoby mnie, gdyby przemówiła pani w łacinie.
Nie wiedziała, dlaczego nie przechodził na „ty”. Wokalny
bruderszaft powinien był wystarczyć, ale nie zamierzała się
wyłamywać.
- Pamięta pan więc, że się już spotkaliśmy?
Nie odpowiedział od razu. Przez chwilę nad czymś
deliberował, po czym z tylnej kieszeni spodni wyciągnął portfel,
a z portfela zasuszony między dwoma skrawkami tektury liść.
Położył go ostrożnie przed nią na stoliku.
Ten liść, który zdjął z jej szalika w swoim samochodzie
i omal nie stracił przez to ręki w paszczy Wolanda.
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Nie wiedziała, co o tym myśleć. A może wiedziała, tylko
bardzo, bardzo nie chciała dopuścić do siebie możliwości, że ten liść
dla Fryderyka jest ekwiwalentem tego, czym dla niej była jego
niebieska bluza.
Może przynajmniej nie obsikał go jego pies.
- Nie wiem tylko, czy mi pani wybaczy te moje
nieprzyjemne wiadomości. Chciałbym, żebyśmy mogli zacząć od
nowa.
- Po prostu „zacząć”. „Zacząć od nowa” to tautologia.
- Tauto – co? Zgubiła mnie pani.
- Chce pan lepiej mówić, prawda? Tautologia, czyli „masło
maślane”.
- Co prawda starałem się powiedzieć coś ważnego, ale
z pokorą przyjmuję językową poradę. No więc? Może nie zasługuję
na wyrozumiałość... Ale muszę się jakoś bronić. Więc mogę tylko
za... zapewnić? ...że moje niewierzenie to raczej nie skutek tego, że
jestem wybiórczo wredny, tylko ostrożny. To przez wcześniejsze
doświadczenia. Ten facet z e-maili, to tylko jedna moja twarz.
Ciekawe – pomyślała – ile masz tych twarzy?
- Może panu wybaczę...
- Naprawdę?
- Jeśli...
- Jak ja nie lubię słowa „jeśli”.
- …Jeśli obieca mi pan postarać się włożyć więcej wysiłku
w poprawienie stosunków z babcią. To jedyne na czym jej zależy.
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- A na czym pani zależy?
Zostawiła mu do tego pytania szeroko otwartą furtkę.
O mało nie podskoczyła w fotelu, gdy zadając je pochylił się do
przodu i oparł łokcie na kolanach. Nie zdziwiłaby się, gdyby
wytrącanie jej z równowagi było właśnie jego zamiarem.
Wyglądał na tego rodzaju osobę, która zawsze prowadzi dwie
rozmowy – jedną słowami, a drugą niedopowiedzeniem. Nie
zamierzała więc dawać mu satysfakcji i wytrzymała testujące
spojrzenie.
- Zależy mi na tym samym. Zależy mi, żeby ta wspaniała
kobieta nie była tak zgorzkniała, nie czuła się samotna, opuszczona,
niepotrzebna i odizolowana od świata. I zależy mi na tym, żeby
panu zależało.
Patrzył na nią przez chwilę w milczeniu, drapiąc
niedogolony policzek.
- Pani rozumie, że między mną i babcią, a wcześniej między
babcią i moimi rodzicami zaszło wiele konfliktów. To nie tak, że ja
obraziłem się jak rozwydrzone dziecko.
- Rozwydrzone? Z pańską polszczyzną to jednak wszystko
w porządku.
- Trudno zapomnieć słowo, które słyszało się tysiąc razy od
własnego ojca. - Uśmiechnął się smutno. – No, dobrze.
- No dobrze?
- Dobrze, to znaczy postaram się spełnić pani prośbę. Nie
musi już pani być taka zadowolona z siebie.
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Nie mogła na to nic poradzić, była. I uwidoczniała to
w szerokim uśmiechu.
Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale i okrężną drogą
trafiła wreszcie do celu.
- Fritz, człowieku, to nie może dłużej czekać. – W mężczyźnie, który pojawił się w drzwiach, rozpoznała drugiego gitarzystę
zespołu.
Tom McNamara zacukał się, kiedy ocenił sytuację,
następnie przywołał na twarz uwodzicielski uśmiech, który Cecylii
wydał się nieco obrzydliwy, natomiast musiał działać na te rzesze
kobiet, podbój serc których raportowały plotkarskie magazyny.
- Ja z przyjemnością zabawię twojego gościa rozmową,
kiedy cię nie będzie – dodał, udowadniając zasadność reputacji
kobieciarza.
Cecylii wydawało się, że po twarzy Fritza przemknął cień
irytacji, jednak niespiesznie wstał i, ignorując kolegę z zespołu,
zwrócił się do Cecylii.
- Przepraszam, to zajmie tylko chwilę.
- Proszę się nie przejmować, właściwie wyczerpaliśmy
temat.
- O nie. Nawet nie zaczęliśmy jeszcze rozmawiać.
Znów nie mogła wyczuć, czy mówi poważnie, żartuje, czy
może grozi?
- Ty. – Stuknął Toma w klatkę palcem, przechodząc obok
niego. – Wyjdź.
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Tom

podniósł

ręce

w

geście

mającym

sugerować

niewinność, puścił Cecylii oko i oblizał wargi, ale ostatecznie
odwrócił się na pięcie i wyszedł.
Cecylia została sama. W głowie szumiało jej od sukcesu
swojego planu, oszołomienia wypadkami wieczoru i napływu
hormonów. Z każdą jednak sekundą od wyjścia Fritza poczucie
dumy z własnej przebojowości malało, a poczucie strachu rosło.
W zasadzie, co tu jeszcze po niej?
Jeżeli zostanie, to nie dla pani Maryli, tylko dla siebie.
Nagle zrozumiała, że broń, którą pokonała Fryderyka, ma
dwa ostrza. Jedno z nich właśnie boleśnie zaczęło wbijać się w nią
samą. Obudziła się w niej na nowo nie tylko satysfakcja ze
śpiewania, ale też potrzeba kontaktu z artystycznym światem,
który dawniej sprawiał, że miała lepszy kontakt... ze sobą samą.
To nie żadna panika, powiedziała sobie, przekradając się do
szatni po pozostawiony tam płaszcz. To jest taktyka.
Gdyby została i zaspokoiła ciekawość Fritza, mógłby się
wycofać ze swojej obietnicy. A tak? Zaintrygowała go być może na
tyle, żeby zdążył dotrzymać słowa, zanim mu się znudzi ta
znajomość.
Coś innego jeszcze bowiem obudziło się w Cecylii.
Świadomość, że może się podobać temu mężczyźnie.
Bramkarz, który z takim poświęceniem bronił jej wstępu do
klubu, uprzejmie przetorował jej drogę przez tłum i zaproponował
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zadzwonienie po taksówkę, ale odmówiła. Miała nadzieję, że
spacer w chłodnym nocnym powietrzu pomoże ostudzić jej głowę.
- Cecylia? – ktoś szarpnął ją za ramię, niemal przebijając
ostrymi paznokciami płaszcz.
Odwróciła się do zdziwionej, poirytowanej twarzy Kaśki.
- Słuchaj no, a jak ty się tam dostałaś do środka? Może mnie
wprowadzisz? Kumpel miał mi załatwić, ale się nie pojawił...
- Też miło cię widzieć. – Nie mogła się powstrzymać przed
uszczypliwością.

Kaśka

działała

na

nią

drażniąco.

Prawie

zapomniała, że to właśnie od niej dowiedziała się o koncercie. – Ja
już wyszłam, nie sądzę, żeby mnie ponownie wpuścili.
- A co ty tu właściwie robisz?
Nie twój interes – pomyślała.
- Odwiedzam znajomego – odparła lakonicznie po chwili
wahania.
- No widzisz? Nie bądź świnia. Wiesz, co to znaczy dla mojej
kariery.
- Ja naprawdę nie mam takiej możliwości. Sama zostałam
wpuszczona zupełnie z przypadku.
- Nie wierzę ci, wiesz? Jesteś jak pies ogrodnika, sama
wlazłaś, bo pewnie ci się marzy bara na boku z gwiazdą rocka.
Zawsze chciałaś się tylko uwiesić u jakiegoś postawionego faceta.
Zrozumiała, że Kaśka jest nie tylko zła, jest też nietrzeźwa.
A także, że podniesiony głos Kaśki zwrócił uwagę kilku osób, które
zaczęły im się przyglądać.
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- Muszę już iść, i ty powinnaś zrobić to samo. Dobranoc,
Kaśka.
Odeszła zaledwie kilka kroków, kiedy za jej plecami
wybuchł wrzask ekscytacji. Obejrzała się za siebie powoli.
Fritz wymijał właśnie Kaśkę, która z wrażenia znieruchomiała. Za jego plecami kordon ochroniarzy odgradzał tłum fanów,
próbujących przedostać się bliżej swojego idola. Rozbłysły lampy
aparatów wmieszanych w tłum dziennikarzy.
- Tak po prostu sobie pójdziesz? – zapytał, przystając kilka
kroków od niej.
- Przecież mnie znajdziesz. – Uśmiechnęła się przez ramię
i ruszyła przed siebie.
*
- No przymierz, gwiazdeczko ty moja. – Matka niemal siłą
wepchnęła jej na głowę włóczkowy beret, którego wyrabianie
zakończyła pod jej nieobecność.
Już z samego rana jakaś przyjazna dusza przysłała Klarze
link do spekulatywnego artykułu na podrzędnym portalu, który
ozdabiało nieco rozmazane i wykonane z dystansu zdjęcie Cecylii
i Fryca. Docinkom nie było końca.
- Mamuś, no coś ty. – Cecylia, niewyspana po porannym
wyjeździe z Krakowa, zdjęła czapkę z irytacją, która nie wzruszała
ani matki, ani ciotki Heleny.
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- Tobie tak ładnie w zielonym. A musisz się jakoś
prezentować w mediach, jak już rozniosą cię na językach jako
kochankę rockmana. Swoją drogą, mogłaś się przyznać, że ruszasz
na randez-vous z tym oto boskim młodzieńcem. Nie byłoby mi tak
żal, że muszę w domu siedzieć, Wolanda pocieszać.
- Powiedziałam, że jadę spotkać się z wnukiem pani Maryli
i tak właśnie było – odparła Cecylia, siląc się na spokój. Wiedziała,
że zachowanie niezachwianej postawy to jedyna droga, by uwagę
pań Lisko odwrócić od niewygodnego tematu. Nie uzyskawszy
spodziewanego efektu, znudzą się wreszcie. Święcie w to wierzyła.
- A że to ten sam pan, który tak przyjemnie ozdabia okładkę
„Rolling Stone”25, to już szczegół?
- Oczko ominęłaś, o tu. – Wskazała w odpowiedzi małą
dziurkę w zrobionej przez matce czapce z przyziemnej chęci
odegrania się za docinki.
- W życiu, kochana, nie chodzi o osiągnięcie perfekcji w tym
co się robi, tylko osiągnięcie satysfakcji z tegoż – odparła matka
filozoficznie. – A ty, córuś, już nie bądź taka przececurna.
- A propos. – Ciotka Helena ułożyła właśnie nowe rozdanie
pasjansa i stuknęła palcem w kupkę kart, ażeby zaznaczyć puentę,
którą właśnie przygotowywała. – Wyobrażacie sobie, jakie to jest
życie? Na ulicę wyjść nie można, bo już cię paparazzo ściga. Ciągle
ciekawskie tłumy żądne sensacji, rozkochane nastolatki, które
25

„Rolling Stone” – kultowe amerykańskie czasopismo kreujące trendy w muzyce,
filmie, modzie, słynące z nowatorskich okładek i sesji fotograficznych.
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interesują bardziej twoje wyćwiczone a-be-esy niż artystyczne
uwewnętrznianie duszy. Wyjazdy, przeloty, wrzask. Całe życie
odgrywane publicznie, każdy dramat naocznie jak w elżbietańskim
teatrze, szmatławce donoszą, jakie nosisz skarpetki, że ci sos
skapnął na koszulę i z kim spałeś.
- Jakie spałeś, co spałeś? – zawołała Cecylia, bardziej
z humorem niż ze zniecierpliwienia. – A i skąd u cioci taka wiedza
na temat męskiej anatomii, hę?
- Ja, moja droga, jestem naukowcem. A kto to jest
naukowiec? To ktoś, kto ma dużą wiedzę na temat narzędzi, których
można używać, aby uzyskać informacje. Ja mam Internet, Internet
ma zdjęcia. Zdjęcia mają sześciopak. Nie widziałaś?
Nie,

nie

widziała.

Odkąd

pokojarzyła

Fryderyka

Fejklowicza z Frtizem Fejkelssonem, a tych dwóch z tajemniczym
właścicielem niebieskiej bluzy, unikała wyszukiwania informacji
w Internecie na jego temat. Nie potrzebowała czuć się jeszcze
bardziej przez niego onieśmielona.
- Paradoks tego wszystkiego tkwi w tym, że człowiek
prowadzi tak publiczne życie, a najczęściej jest samotny. Jest
bogaty, a najczęściej brakuje mu podstawowych w życiu wartości.
Jest znany, ale mało kogo interesuje, kim naprawdę jest. Jaką cenę
płaci się za osiągnięcia? – ciotka Helena dokończyła swoją myśl
retorycznie i przełożyła asa kier w prawy górny róg stołu.
Milczały przez chwilę, pogrążone w myślach o mężu, ojcu,
bracie. Każda kobieta w jego życiu żywiła podziw dla żelaznych
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zasad Aleksandra Lisko. O ile u matki, zawsze aprobującej decyzje
męża i siostry, wcielającej poniekąd w życie tę samą pozytywistyczną zasadę skromnej pracy u podstaw, podziw ten przybierał
postać niemal nabożnej czci, o tyle u Cecylii towarzyszył
niejasnemu buntowi. Profesor Lisko wyrzekł się sławy, którą ze
swoim językowym geniuszem mógł z łatwością zyskać w świecie
naukowym. Wyrzekł się wielu okazji do wzięcia udziału
w naukowych przedsięwzięciach, do których mógł wiele wnieść.
Cecylia rozumiała, ba, sama wierzyła w to, że człowiek powinien
żyć tak, aby siebie samego uszczęśliwić, ale postawa ojca
wydawała jej się samolubna. Zamknięty na świat, zakopany
w książkach i słownikach, Aleksander Liskom mógł dać z siebie
światu o wiele więcej. Czy nigdy nie miał z tego powodu
wyrzutów sumienia?
Cecylia – tak. Czuła często, że przez zaniedbanie swojego
potencjału postępuje egoistycznie. Powinna była udzielać się
naukowo. Posiadała tylko ułamek wiedzy, którą zdołał przekazać
jej ojciec, ale była to podstawa solidniejsza niż miał szczęście
posiadać niejeden młody naukowiec czy tłumacz.
Kiedy zastanawiała się, dlaczego właściwie wybierała tę
samą skromną ścieżkę, nie potrafiła sobie odpowiedzieć. Łudziła
się, że potrafi myśleć samodzielnie, jest zdolna do introspekcji,
analizowania własnych potrzeb i możliwości, by decydować
o własnym życiu. Jej mało prestiżowa ścieżka kariery nie była
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tylko rezultatem wychowania w kulcie takiego życia. Co więc było
przyczyną? Wygoda, spokój? Strach?
A przecież ascetyczne życie nie uchroniło ojca przed
osobistą tragedią. Przeciwnie, było powodem utraty kontaktu ze
jedynym synem i noszonych w sobie przez lata wyrzutów
sumienia.
Ojciec nigdy nie powiedział jej o Tadeuszu. Cecylia tego, że
gdzieś w świecie żyje jej starszy brat, dowiedziała się od ciotki
Heleny dopiero po śmierci ojca. Podjęła nawet starania o odnalezienie brata i powiadomienie go o śmierci Aleksandra, ale nawet
media społecznościowe nie pomogły. Nie wiedziała zresztą, czy to
dobry pomysł. Rozgrzebywanie przeszłości mogło mieć sens za
życia ojca, ale teraz? Potem depresja matki zepchnęła na dalszy tor
sprawę odnalezienia brata. Dla Cecylii był obcym człowiekiem.
Ojciec nigdy nie traktował jej jako substytut, wiedziała to.
Był na to zbyt mądry. Nie rekompensowała mu utraconego
dziecka, ale od zawsze zauważała, że nagle smutniał w samym
środku rozmowy, zabawy, lekcji. Teraz dopiero wiedziała, dlaczego.
Nie umiała nawet wyrzucać mu, że nie powiedział jej prawdy.
Matka Tadeusza, jak Cecylia bez trudu sobie to wyobrażała,
najpierw oczarowała się intelektem i klasą Aleksandra Lisko, a po
czasie rozczarowała się jego brakiem ambicji. Bez uprzedzenia
spakowała siebie i syna, i wyjechała do Stanów na zaproszenie
byłego kolegi z pracy, zostawiając po sobie tylko list. Cecylia
odnalazła tę notkę zachowaną wśród dokumentów ojca, podpisaną
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po prostu imieniem Jadwiga. Prośbę, żeby Aleksander nie
próbował odnaleźć syna motywowała tym, że bez obciążającego
wpływu Aleksandra Tadeusz będzie mógł w życiu więcej osiągnąć.
Ona będzie potrafiła dać mu szansę na karierę, życie na wyższym
poziomie, prestiż. Notatka była napisana jadowitym, przepełnionym żalem językiem i przyprawiłaby Cecylię o mdłości nawet
gdyby była tylko częścią jakiejś obyczajowej powieści.
To jednak było życie. List sprawił na ojcu na tyle duże
wrażenie, że, ku wiedzy Cecylii, nigdy nie starał się odnaleźć
Tadeusza i jego matki. Przez kolejne dziesięć lat zmagał się z
depresją. Musiał więc widzieć w swoim stylu życia jakieś
ograniczenie lub wadę własną. Aż do czasu, kiedy poznał pełną
dobrej energii i ciepła młodą studentkę, która pomogła mu
pogodzić się z tym, kim był, co więcej, podziwiała go właśnie za
to, i złagodziła wewnętrzny żal.
Wysoką cenę płaci się za swoje wybory niezależnie od tego,
co się wybiera. Czy poświęcenie ojca dla skromnego życia było tak
różne od poświęcenia Fritza dla światowej kariery? Czy jest jakaś
jednolita zasada, według której można stwierdzić, co przynosi
większy ból, kosztuje więcej wysiłku, daje więcej satysfakcji?
Wiedząc o życiowych utarczkach ojca o wiele więcej niż o pracy,
jaką w swoje osiągnięcia włożył Fritz, czy powinna go ocenić?
Przypomniała sobie jego smutne oczy. Psa, którego Fritz
przygarnął, bo czuł się samotny.
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- Mówcie, co chcecie – przerwała ciszę matka. – Ale ja
uważam, że wszystko to sławni ludzie sami sobie zgotowują. Bo
gdyby im tak nie zależało na sławie czy pieniądzach, to by się
w show-biznes nie pchali.
- Może nie. – Ciotka Helena miała swój własny sposób
niezgadzania się z kimś poprzez zgadzanie się. – Zresztą, przecież to
nie fizyka. Nie możemy ustalić stosunku wprost proporcjonalnego
kariery i wewnętrznego szczęścia. Jedno rośne, drugie spada
i odwrotnie. A może po prostu nie widzieli końca tej ścieżki, kiedy
stawiali na niej pierwsze kroki? Może uniosła ich po prostu
nakręcona spirala, z której nie mogą zeskoczyć?
- Ja rozumiem, Heluś, ty zawsze byłaś adwokatką nauki
poprzez doświadczenie. Ja jednak wierzę w mądrość archetypów.
Wiedza przodków jest dostępna dla każdego, kto szuka wskazówek
i stara się określić, czego chce. A to, Cylcia może potwierdzi jako
przedstawiciel młodego pokolenia, dzieje się szczęśliwie dość
wcześnie w życiu... I nie trzeba być geniuszem. Wystarczą trivia.
„Pieniądze szczęścia nie dają”. I już się człowiek powinien zawahać.
- Cóż, Internet powiedziałby ci, Klaruś, że owszem,
pieniądze może i nie dają szczęścia, ale wygodniej się płacze
w nowym Mercedesie. A, dziewczyny! – Ekspresywna jak zawsze
ciotka Helena uderzyła ręką w stół, aż zadzwoniła łyżka na spodku
od filiżanki. – Ja właśnie zdałam sobie sprawę!
- Z czego, Heluś? – Matka, niewzruszona, z uwagę wbiła igłę
w robótkę.
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- No przecież to ten sam młodzian, który jest odpowiedzialny za te moje ballady. Sisi! Uważasz, może dałoby się załatwić
taki maleńki... wywiadzik?!
Cecylia kochała ciotkę Helenę z całych sił. Głównie dlatego,
że miała w sobie wiele pasji i energię, której pozazdrościć jej mogły
nastolatki. Tylko ciotka Helena mogła rozmarzyć się o przeprowadzeniu wywiadu z rozchwytywanym rockmanem do swojego
akademickiego zbiorku artykułów. Cecylia nie chciała niszczyć tego
nieco nierealnego snu, chociaż była pewna, że terminarz Famous
Rebel wypełniony jest koncertami, wywiadami, nagraniami i Bóg
sam wie czym tam jeszcze sławne kapele rockowe żyją. Ile wysiłku
musiała włożyć w samo przekonanie go, żeby poświęcił trochę
czasu własnej babci?
- Ciociu, wątpię, czy jeszcze tego pana kiedyś spotkam –
powiedziała z ociąganiem. – A teraz lecę, kobitki, by tam z mojej
księgarni pewnie nie został kamień na kamieniu.
- Wolka weź – poradziła matka. – Stęsknił się.
- A jakże. Biedaczyna tak do mnie przylgnął, jak weszłam
do domu, że aż mnie obalił. Poza tym, idziemy dzisiaj razem
w odwiedziny.
- Do kogo? Do Bono czy do Jimmiego Page’a?
- Do królowej angielskiej! – westchnęła Cecylia.
Klara parsknęła śmiechem dobrodusznie, ciotka Helena zaś
nawet nie zareagowała, zajęta zapewne szkicowaniem w głowie
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konspektu

artykułu

opartego

na

wywiadzie

z

Fritzem

Fejkelssonem.
*
Woland zastygł z łapą uniesioną w górze.
Po męczarni, jaką była nieobecność Cecylii, kiedy to już
niemal zwątpił, że jego pani w ogóle powróci do swojego piesia,
pozwoliłby jej niemal na wszystko. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy
przyzwyczaił się do serwowanych mu przez pańcię szaleństw.
Ale to? Obcy dom, obce zapachy, obcy ludzie – jakże to tak?
Postąpił na przód o kilka stąpnięć łapą, zachęcony tym
cudownym, najpiękniejszym cmoknięciem swojej pani.
- No, kogo tam znowu?
Woland skulił się na dźwięk głosu dobiegający zza drzwi.
- To tylko ja, pani Marylo. Prowadzę gościa.
- A co znowu...?
Klepnięty przyjacielsko w zadek, Woland nie miał innego
wyjścia, jak tylko wejść do środka.
Starsza pani, usadowiona w fotelu ze znajomym burasem,
który zazwyczaj plątał się po księgarni, nie wyglądała wcale
groźne. Zamerdał więc ogonem – lepiej od razu dać poznać, że się
przychodzi w pokojowych zamiarach.
- No, ale mi to gość. Pokaraskany taki. – Fuknięcie staruszki
było dobroduszne, toteż ośmielony Woland podszedł bez strachu
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do jej fotela i poczynił znajomość, obwąchując wyciągniętą rękę
starszej pani.
- No, to wy się tu miziajcie, a ja idę postawić na herbatę.
- Tylko aby mocną zaparzyła! Bo Agata jak urobi, to blada
taka, jak słomka.
- Spokojnie, pani Marylo, taką zrobię, że język pani
zdrętwieje.
- No, to niech już idzie.
W pierwszym odruchu chciał podreptać za swoją panią do
kuchni, ale stwierdził, że w zasadzie nie ma się czego bać. Cecylia
udowodniła mu zresztą, że zawsze do niego wróci.
Tak było i tym razem. Pani wniosła tacę z parującymi
filiżankami i usiadła naprzeciwko staruszki. Woland podreptał
więc, żeby zabezpieczyć teren wokół stóp swojej pani od wszelkich
czyhających na nią niebezpieczeństw. I tak sobie siedzieli milusio,
starsza pani z kotem i Cecylia z Wolandem.
Do czasu, aż nie wszedł On.
Wróg numer jeden Wolanda stanął w drzwiach i zrzucił na
podłogę wielką, mieszczącą kto wie jakie zagrożenia torbę, co już
samo usprawiedliwiało warkot, jaki wymsknął się z Wolandowego gardła.
Starsza pani zerwała się z fotela, zrzucając na podłogę
biednego Byrona. Przestraszone kocisko przebiegło w przestrachu
po ogonie Wolanda, wbijając weń swoje ostre pazury. No to
musiał przecież zaszczekać, bo co mu pozostało?
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- Woland! – jego pańcia wyszeptała tylko nerwowo.
Nie wyglądała dobrze. Blada, rozdygotana i spięta. Po raz
kolejny Woland stwierdził, że ten tu człowiek stanowi dla niej
zagrożenie. Najwyraźniej Cecylia bała się go! No, a jeżeli ona
broniła swojego Wolusia, to i Woluś musiał obronić ją.
Bez dłuższej deliberacji chapnął kłami i ruszył do ataku.

*
Wykazała się nie lada refleksem, błyskawicznie wstając
z fotela i łapiąc obrożę Wolanda zanim jego masywna szczęka
zdążyła wejść w kontakt z jakąkolwiek (zapewne ubezpieczoną na
grubą kasę!) częścią ciała Fryderyka Fejklowicza. Doprawdy, musi
porozmawiać z behawiorystą o tym dziwacznym zachowaniu
spolegliwego i strachliwego zazwyczaj psa.
- Przepraszam cię! – wyszeptała, wciąż szarpiąc za obrożę. –
Woland, no co znowu!
Pies przestał się wyrywać i popatrzył na swoją panią nieco
przytomniej. Znała ten wzrok, poszukujący objawów dezaprobaty
w jej twarzy, więc przybrała na tyle srogi jej wyraz, żeby zmusić
Wolanda do opuszczenia ze wstydem kłapciatego ucha.
- Kolega, jak widzę, dalej zazdrosny? – Fryc tym razem nie
ryzykował głaskania. – Babciu, dzień dobry.
Cecylia rzuciła okiem na panią Marylę, która pozornie
niewzruszona usiadła na powrót w fotelu, głaszcząc Byrona.
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- Dzień dobry, Frycku.
- Tak przyjechałem. Można?
- A no to wchodź, wchodź.
Doprawdy, tych dwoje. Sama nie wiedziała, które z nich
było bardziej dumne.
- To my państwa zostawimy, żebyście sobie swobodnie
nadrobili... – wtrąciła się Cecylia, planując jak najszybsze wyjście
ze strefy zagrożenia. I nie chodziło tu wcale o niebezpieczeństwo
pogryzienia kogokolwiek.
- A niech i zostanie, przecież... – zaoferowała pani Maryla
z właściwą sobie gościnnością.
- Kiedy indziej, bo nie chcę, żeby znany muzyk stracił palce
przez mojego psiego gbura. – Agresywne zachowanie Wolanda
dostarczyło jej wymówki, i nie potrafiła się nawet tego wstydzić.
Woland wciąż jeszcze powarkiwał, więc wciąż kontrolując
go z pomocą obroży, przeprowadziła psa szerokim łukiem wokół
Fryderyka.
Ten zupełnie nie przejawiał oznak strachu i z grającym
wokół ust wyrazem satysfakcji śledził jej procesję przez pokój. Nie
poruszył się nawet, kiedy razem z psem musiała przecisnąć się za
nim do drzwi.
Wystarczyło jej zaciągnąć się tą jego wodą kolońską, żeby
poczuła się słabo.
Ten szatański „efekt Fritza” zaczynał jej działać na nerwy!
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Zamotana we własne kłębiące się emocje, wpadła na niego
z całym impetem tuż przed wejściem do ogródka kawiarni.
Woland, jeszcze przed chwilą w bojowym nastroju, wyrwał
jej z ręki smycz i skulił się w kącie ogródka pod ławką, skamląc
cicho.
Kilka sekund zajęło jej skojarzenie, skąd zna tę posępną
gębę zwieńczoną łysiną. Karol, przypomniała sobie.
- Przepraszam... – wyjąkała odruchowo.
- Nic się nie stało, szefowo. Każdemu się może zdarzyć,
nie...? – Były mąż Agaty wyszczerzył wybrakowane uzębienie
w fałszywym uśmiechu.
- Jeśli szuka pan Agaty...
- A nie, nie szukam, tak tylko się przechadzałem. Bym ją
poszukał w mieszkaniu, ale tam smerfy pod blokiem dziesięć razy
dziennie, co nie? Ktoś tam im usłużnie podszepnął, że się z żoną
pstrykamy.
Próbowała go wyminąć, ale mężczyzna przesunął się
w bramie w lewo, w prawo – zagradzając jej wejście.
- Proszę mnie przepuścić. Nie życzę sobie pana na terenie
mojego lokalu.
- A czy ja wchodzę? Mówię przecież, że jestem na spacerze.
Warunkowo zwolniony za dobre sprawowanie Korzystam ze
swobody.
- Świetnie, ale ja chciałabym dostać się do mojego lokalu
i jeśli pan mnie nie przepuści...
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- Ależ proszę... – odsunął się pod ogrodzenie.
Patrzyła przez chwilę na niego próbując zwęszyć podstęp,
ale oceniła, że w razie potrzeby mogłaby pobiec w stronę drzwi.
Napaść nie była jego zamiarem.
- A jak już mówimy o zwolnieniach…! – zawołał za nią,
kiedy była w połowie drogi między bramą a wejściem. – Ten świat
taki mały. Adrian Małecki pozdrawia, i też niedługo wychodzi!
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Nudziło się jej do potęgi. Owszem, pryszczaty nastolatek
z wioski przychodził dwa razy dziennie, żeby zabrać ją na spacer,
ale oprócz tego, że znajdował się na drugim końcu smyczy, nie
przejawiał żadnego zaangażowania. Nie rzucił jej nawet marnej
piłki. Uwielbiała biegać za piłką! Była też oczywiście gosposia, ale
ona nie przepadała za psami. Przepadała natomiast za tasiemcowatymi serialami w telewizji, przy których pojadała pysznie
pachnące kiełbaski w cieście. Przy dobrym dniu udawało jej się
wybłagać kilka kęsów, zazwyczaj jednak najwyszukańsze taktyki
proszalne nie przynosiły rezultatów. W dni całkiem złe gosposia
unosiła się na nią gniewem, krzyczała coś niezrozumiale i nawet
potrafiła wymierzyć jej celny cios ścierką. Gniewała się za to, że
papier toaletowy znalazł się w strzępach na podłodze, że musiała
odkurzać z kanap i dywanów zrzucone kłęby rudej sierści, że na
parkiecie pojawiła się wielka kałuża.
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Szybko nauczyła się, że sikanie w domu stanowi faux pas,
Cóż jednak miała, biedna, poradzić na przepełniony pęcherz, gdy
spacer był jeszcze tak daleko?
Bardziej niż samotność dokuczała jej tęsknota. Dowody na
to, jak silnie rozłąka z panem dawała jej się we znaki, stanowiły
fanty zgromadzone w jej tajnym legowisku na dnie szafy: przeżute
buty, skradziona potajemnie koszula, a ostatnio ulubiona skórzana
kurtka, zdatna zarówno do pogryzania, jak moszczenia się. Zgromadzone w tym małym sanktuarium, stanowiły jej pocieszenie
w długich dniach rozłąki.
Niełatwo było ją urazić. Nie należała do tego rodzaju
przedstawicielek płci pięknej, które stroją fochy z powodu częstej
nieobecności pana. Gdyby teraz zjawił się w drzwiach i przykląkł
swoim zwyczajem, pobiegłaby do niego z największą radością
i pieczołowicie zbadała językiem całą jego twarz.
Nie była wymagającym psem. Ogromny dom, zabawki,
spacery, ogród i las – to wszystko było jej zbędne. Pamiętała jeszcze
swoją matkę, zamkniętą w ciasnym boksie, zmęczoną, chorą. Przez
całe swoje życie nie opuściła tej klatki, rodząc miot za miotem. Jej
się udało. RSPCA odebrało ją hodowcy, kiedy miała zaledwie trzy
tygodnie. Życie w wielkiej ogrzewanej rezydencji, z pełną miską
i własną psią niańką, było o niebo lepsze. Oddałaby jednak bez
wahania wszystko, gdyby tylko mogła być ze swoim panem
każdego dnia.
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Drzwi jednak ani drgnęły, a jej nie pozostało nic innego jak
tylko gapić się w nie – i żuć.
*
Mieszkanie babci było wpół-urządzone, wpół-zamieszkane,
wpół-udomowione. Dlaczego nie zauważył tego wcześniej? Ściany,
świeżo odnowione przez wynajętą przed przeprowadzką firmę,
czekały cierpliwie na swoje gwoździe. Połowę pudeł rozpakowała
niezidentyfikowana ręka, reszta smętnie podpierała ścianę.
Jedynym przytulnym akcentem tutaj był ten pulchny bury kot,
który z początku co prawda boczył się na Fryderyka, jednak po
chwili łaskawie zezwolił na jego wizytę i powrócił do swojej
wyjściowej pozycji na kolanach babci.
- Nie wiedziałem, że masz kota – zaczął niezręcznie.
- To kot Cecylii. A raczej kot tej jej księgarni. Ta druga kotka,
płochliwa, nigdy nie przychodzi. Widzę ją czasem jak wychodzi na
podwórko, tylko jeśli nikogo tam nie ma. Uwielbia Cecylię. Ten tu
– to sybaryta. Dumny jak lew.
Dumna jak lew była też babcia Maryla. Z wysoko
podniesioną głową okupowała swój fotel niczym tron. Zaledwie
też zaszczycała Fryderyka swoim spojrzeniem, przeważnie uznając
widok z okna na podwórko za ciekawszy niż oblicze dawno
niewidzianego wnuka. Wydawać by się mogło, że spotkali się
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ostatnio wczoraj, i że dzisiejsza wizyta Fryca to nic nadzwyczajnego. Jednak Fryderyk znał swoją babcię i wiedział, że pod
dostojną i chłodną maską skrywa ona wrażliwe, a nawet
przewrażliwione serce. Dlatego tak łatwo było ją urazić.
Między nimi od zawsze tak było. Kiedy się kłócili, robili to
na całego, a kiedy mieli przepraszać, krążyli wokół tematu i jak
ognia unikali rozmawiania o własnych uczuciach wprost.
W gniewie budził się ich wspólny choleryczny temperament.
Słowa bardzo szybko spadały im obojgu z języków, przykre sprawy
z przeszłości odżywały na nowo, każde wierzyło, że ich racja to
jedyna racja. Kiedy natomiast się uspokajali, mimo powoli
rosnącego wstydu za swoje zachowanie, nie potrafili wyrazić
skruchy. Zarówno introwertyczny Fryderyk, jak dumna Maryla nie
umieli przyznać się do błędów.
Upór, który przejawiali w życiu osobistym, umożliwił im
obojgu osiągnięcie sukcesu na niwie zawodowych poczynań.
Kiedy jest się artystą, trzeba dokonywać twardych wyborów i nie
oglądać się za siebie.
Tak zawsze myślał.
Jak to się stało, że do tej pory nie zauważył, jak wiotka stała
się Maryla Fejklowicz? Jak słabe nagle wydały się jej ręce, ciało
szczupłe, a skóra pergaminowa. Przeraziła go ta zmiana. Był
przyzwyczajony do postrzegania Maryli Fejklowiczowej jako damy
ze stali. Tymczasem babcia poruszała się ostrożnie niczym porcelanowa lalka, unosząc równie kruchą filiżankę ze smolistą herbatą.
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No jak to, jak? – zganił siebie w myślach. Nie zauważył, bo
rzadko kiedy tutaj bywał.
Przyznawał teraz Cecylii rację. W myślach, bo przecież
przyznanie się do błędu nie przeszłoby mu przez gardło.
O nie. Jedyną drogą było po prostu zacząć od nowa, powoli
krusząc mur, który między nimi wyrósł.
- To na ile zostaniesz, synku?
- Nie wiem, babciu. Gwoździe w każdym razie ci zdążę
przybić. – Wstał z fotela i przesunął ręką po ścianie, szukając
najlepszego miejsca na ramkę z ulubionym zdjęciem dziadka.
- No, właśnie na ciebie z tym czekałam – odpowiedziała,
jakby to sankcjonowało jej przeprowadzkę do dawnego mieszkania.
- Potem muszę jechać, bo mam spotkania z menadżerami,
muszę

podpisać

terminarze

na

przyszły

rok...

–

mówiąc

zaobserwował, jak twarz Maryli drgnęła niezauważalnie. – Ale gdy
już wszystko załatwię, mogę wyrwać się do ciebie, może nawet na
cały tydzień? Kupilibyśmy ci jakieś porządne łóżko i przy okazji
jakiś tapczan do gościnnego. Wygłuszyłbym może swoją sypialnię.
Jeśli mam tu częściej bywać, muszę ćwiczyć.
Może właśnie tego potrzebowała, jego błogosławieństwa
do urządzenia się we własnym mieszkaniu. Zapewnienia, że teraz
będzie to dom z prawdziwego zdarzenia, do którego będzie
regularnie wracał. Może do tej pory nie chciała zmienić tego
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mieszkania w dom, dlatego że on uważał powrót do tego miasta za
zły pomysł.
Skrzywił się na wspomnienie swoich słów. Powiedział jej
wtedy, że całe życie była samolubna. Dlatego, że wybrała karierę
zamiast wychowywania swojego syna, ojciec jest zimnym,
cynicznym, nieczułym draniem. Że do końca życia pozostanie
egoistką, bo nawet teraz, kiedy skończyła karierę, nie chce pomóc
swojemu wnukowi.
Najbardziej żenujące było to, że cała ta kłótnia pewnie nie
miałaby miejsca, gdyby Fryderyk nie był tego dnia w parszywym
nastroju. Nastroju, który wywołała Cecylia Lisko. Historia
zatoczyła koło i teraz dzięki Cecylii Lisko zrozumiał, że musi
wyciągnąć do babci dłoń.
Oferując jej przeprowadzkę do Szkocji liczył, że Maryla
pomoże mu okiełznać samotność i poczucie wykorzenienia. Nawet
wtedy wydawało mu się to jedynie półśrodkiem. Problem nie
tkwił w pustym domu, do którego teraz wracał, ale w domu,
z którego wiele lat temu wyszedł. Co więcej, zrozumiał, że to
Maryla Fejklowicz potrzebuje pomocy, a on sam był być może
jedyną osobą, która mogła jej udzielić. Jedyną osobą, która mogła
zrozumieć, dlaczego babcia poświęciła wszystko dla sztuki,
dlaczego nie umiała dać z siebie więcej swoim bliskim, dlaczego
nie

mogła

znaleźć

porozumienia

z

stąpającym po ziemi synem.
Przecież sam postępował podobnie.
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praktycznym,

twardo

Od początku wiedział, że nie może sobie pozwolić na
dekoncentrację. Musiał dać z siebie wszystko albo nic. Przebył
morderczą życiową drogę z kanapy szkolnego przyjaciela, na której
wylądował, gdy ojciec wyrzucił go z domu, poprzez liczne
obskurne knajpy, piwnice, w których odbywał dziesiątki prób,
podrzędne studia nagraniowe i restauracje, w których grał do
kotleta, aż do profesjonalnego studia i wielkich hal koncertowych.
Jeśli mu się udało, to nie dlatego, że szafował kompromisami.
Muzyka wystarczała na długie lata. Dopiero niedawno
zaczął zauważać w swoim stylu życia jakieś braki, odczuwać
nieokreśloną, nieuchwytną potrzebę wyjścia poza ten hermetyczny świat, w którym tkwił od tylu lat.
Oczywiście, babcia nie wiodła swojego życia samotnie –
miała u boku dziadka Fryderyka. Z tym, że on stanowił część tego
świata, w którym ona się spełniała. Ich miłość była totalna, bo
kochali nie tylko siebie, ale też tę samą sztukę.
Wybór był więc mocno ograniczony. Jeżeli wzbierające
w nim ciche żądania były efektem tykania zegara biologicznego, to
aby w myśl babcinego przepisu osiągnąć partnerskie szczęście,
musiałby wybrać koleżankę z zespołu. Kochał Briet jak siostrę, ale
prędzej rzuciłby zespół niż postrzegał postrzeloną, rozchwianą,
energetyczną basistkę w kategorii obiektu westchnień.
Oczywiście, mógł także poznać kobietę spoza swojego
świata, ale zbyt dobrze zdawał sobie sprawę, na jakie poświęcenie
musiałaby być gotowa. Byłby skończonym egoistą, gdyby
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oczekiwał od kogokolwiek podporządkowania się jego stylowi
życia.
Cicho jak motyl zakradła się w jego myśli pewna
miedzianowłosa dziewczyna o bursztynowych oczach i elektryzującym głosie.
- To ja się pójdę rozpakować, babciu. – Zabębnił palcami
w poręcz krzesła i zerwał się na równe nogi, czując nagłą potrzebę
zajęcia myśli prostą czynnością, która uspokoiłaby rozedrgane
nerwy.
- Dobrze, Frycku. A do Agaty, kiedy pójdziesz? – ni to
zapytała, ni to zasugerowała babcia.
- Jutro może – odparł zdawkowo.
- No dobrze. To dzisiaj jeszcze może chociaż zajrzyj do
Cecylii. – Babcia odchyliła się w fotelu i wyjrzała przez okno do
kawiarnianego ogródka.
- Do Cecylii? – zdziwił się. No to tyle jeśli chodzi o unikanie
tematu.
- No, a co tak się dziwisz? Chyba wypadałoby jej
podziękować. – W enigmatycznym uśmiechu babci czaiła się jakaś
dwuznaczność.
- Babciu, co ty sobie tam roisz?
- Ja nic, synku. A ty?
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*
Miał wrażenie, jakby z kąta ogrodu miała zaraz wyfrunąć
rozbrykana wróżka, sypiąc dookoła magicznym pyłem. Placyk przy
kawiarni był kolorowym, przytulnym, zaczarowanym ogródkiem.
Widział go wcześniej z okna w saloniku babci, ale dopiero kiedy
wszedł w szeroką, łukowo sklepioną bramę, został wessany
w idylliczną atmosferę, którą czyjeś ręce zbudowały tu mnóstwem
pieczołowicie dopasowanych szczegółów. Wkroczył w świat
wyjęty z książkowej ilustracji albo nastrojowego obrazu. Nie
wyobrażał sobie, jak przechodzień, który przypadkiem zawędrował
w wąską uliczkę odbiegającą od głównego rynku miasta, mógłby
nie dać się wciągnąć do środka.
Ktoś zadbał i o to, żeby nawet po zmierzchu zachęcić ludzi
do delektowania się tym, co oferowała kawiarnia na zewnątrz. Na
poręczy krzeseł przewieszone były pledy, a dookoła rozstawione
białe latarnie z grubymi świecami. Zakochana para okupywała
właśnie drewnianą ławkę ustawioną w kącie, z przejęciem szepcąc
sobie do ucha im tylko znane sekrety, chociaż nikt inny nie
wydawał się zainteresowany. Starsze małżeństwo pochylało się
nad wspólnie czytanym listem. Dwie przyjaciółki wymieniały
plotki nad kawą i czekoladowym ciastkiem.
Fryderyk chętnie zostałby tu i napawał się spokojem tej
małej oazy, jednak ta sama tajemnicza siła, która wypchnęła go
z domu, kazała mu wejść do środka.
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Zupełnie wbrew sobie, bo przecież zarzekał się, że
wplątywanie siebie w życie Cecylii (i vice versa) było nie do
zaakceptowania. Powinien trzymać się z daleka. Już teraz obawiał
się, że posunął się za daleko. Najwyraźniej zdrowy rozsądek
i poczucie odpowiedzialności gdzieś zawieruszyły się pomiędzy
jednym a drugim spojrzeniem w bursztynowe oczy. Wbrew sobie
samemu ulegał niebezpiecznemu przyciąganiu, zupełnie jakby sam
o sobie nie decydował. W jednej chwili najspokojniej w świecie
rozpakowywał w swoją torbę, kiedy wysłużony podręcznik „365
ćwiczeń z gramatyki”, wypadając z bocznej kieszeni, poderwał go
na równe nogi. Następnym zarejestrowanym w jego świadomości
wydarzeniem było już wychodzenie z mieszkania z decyzją
odwiedzenia właścicielki kawiarni.
Gdyby nie wymalowany piękną kursywą na drewnianej
desce napis wiszący nad drzwiami, stwierdzający, że tu należy
przyjść „PoDokładkę”, wchodzący mógłby pomyśleć, że przypadkowo trafił do dyskretnie eleganckiego mieszczańskiego salonu
z przełomu wieków. Dopiero po chwili zauważało się porządek
w rozmieszczeniu niewielu stolików i krzeseł. Każdy z nich był
małą prywatną alkową, stworzoną wprost to intymnego tête-àtête. Charakter miejsca zdradzało profesjonalne stanowisko
baristyczne,

umieszczone

za

starodawną

przeszkloną

ladą

z solidnego drewna, której wnętrze kusiło klientów selekcją ciast
i ciasteczek.
Wypieki Agaty – zdał sobie sprawię.
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Czekoladowe muffiny, orzechowy tort z wielu cieniutkich
warstw

i

cytrynowa

rolada

rozłożone

na

kwadratowych

ceramicznych talerzykach wyglądały tak perfekcyjnie, że niemal
sztucznie. Wybór ciast był niewielki, ale trudno było oprzeć się
każdemu z nich. To, co podawano danego dnia do kawy, było
niespodzianką dla klientów. W kawiarni nie istniało menu.
Fryderyk ścisnął bukiet bieluśkich stokrotek w ręku i zbliżył
się do baristki.
- Dzień dobry. – Młoda kobieta w zaawansowanej ciąży
powitała go nienachalnym uśmiechem. – W czym mogę pomóc?
- Szukam pani Cecylii Lisko – przyznał otwarcie.
- Ojej – wyrwało się dziewczynie, co zapewne uznała za
mało profesjonalne, bo poczerwieniała. – Szefowa jest właśnie
w trakcie... To znaczy... To może ja zapytam?
Nie czekając na odpowiedź, wyszła na zaplecze. Liczył na
to, że dziewczyna wolała nie ryzykować nagany od pracodawczyni
za

odprawienie

spod

jej

drzwi

przystojnego

mężczyzny.

Zachowywał co do swojego wyglądu dystans, ale nie po raz
pierwszy pozwalał, by facjata otworzyła mu drzwi. Rozpoznawał
wyraz uznania w oczach kobiet, nie był idiotą. Nie był też
kobieciarzem i koncentrował się na pracy na tyle mocno, żeby
rzadko ulegać pokusie.
Aż do teraz.
Poczuł nagle na plecach czyjś wzrok. Odwrócił się i omiótł
wnętrze kawiarni spojrzeniem. Klienci zgromadzeni w większości
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wokół wesoło trzaskającego ognia w kominku zajęci byli rozmową
między sobą.
Podniósł więc wzrok ku szczytowi schodów, gdzie za
szklaną szybą w całości pokrytą chaosem wypisanych różną ręką
tekstów siedziała w pozie sfinksa drobna szylkretowa kotka.
Sympatyczny zwierzak przechylił łebek schwytawszy spojrzenie
Fryderyka, więc ten nie namyślając się wiele ruszył po schodach
w górę z zamiarem zawarcia bliższej znajomości.
Jego uwagę na chwilę przed uchyleniem drzwi przykuły,
jak się okazało, różnorakie cytaty wypisane na drzwiach do
księgarni,

mieszczącej

się

na

piętrze.

Literatura

poważna

sąsiadowała tu z fantastyką, literaturą faktu i romansami
w zupełnej komitywie.
„Jest niemożliwym kochać i się rozstać.”26
„Zawsze

wybiorę

bycie

szczęśliwą

ponad

bycie

poważaną.”27
„Curiouser and curiouser...”28
„Nauczyłem się kochać desperację.”29

26

E.M. Forster, „Pokój z widokiem”.
Charlotte Brontë, „Jane Eyre”.
28 „Courioser and courioser” (ang.) – Coraz to ciekawiej. Lewis Carroll, „Alicja
w krainie czarów”.
29 George Gordon Byron, „Więzień Chillonu”.
27
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„Spójrz, przyjrzyj się sobie jaka jesteś naprawdę, nie
wolno się siebie bać.”30
„Każda wielka miłość ma w sobie coś upokarzającego
i śmiesznego.”31
„Całowanie przypomina picie herbaty z sita – ani jednym,
ani drugim nigdy nie można się nasycić.”32
Przerwał zagłębianie się w literackie mądrości, słysząc
przeciągłą skargę małej kotki. Zaledwie uchylił szklane drzwi,
zwinne stworzenie wdrapało się po nogawce jego spodni
i wełnianym swetrze wprost w zagłębienie ramienia pod szyją.
No, żeby z tym wielkim czarnym bydlęciem szło tak łatwo...
– zamarzył, gładząc satynowe futerko.
Zszedł do kawiarni ze swoją przymilną pasażerką. Z zaplecza
dobiegły go przyciszone żeńskie głosy i chociaż właściwie cały
pomysł wizyty wciąż wydawał mu się niezbyt trafiony, zaczął się
obawiać, że zostanie odprawiony z kwitkiem.
Kierując się głosami, wszedł na tyły lokalu, gdzie odnalazł
niewielkie biuro. Stanął w drzwiach w momencie, kiedy spotkana
wcześniej baristka miała wychodzić, a dobrze mu znajomy
aksamitny głos instruował ją na odchodne:
- Przeproś go uprzejmie, Gosiuniu.

30

Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”.
Jarosław Iwaszkiewicz, „Panny z Wilka”.
32 Przysłowie chińskie.
31
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- Od razu tam zmuszać panią Gosię do przepraszania. –
Puścił oko do kawiarki, która odwzajemniła się porozumiewawczym uśmiechem. – Zapukałbym, ale nie mam wolnej ręki.
- Freya nie powinna schodzić do kawiarni, bo sanepid. –
W głosie Cecylii Lisko brzmiała nutka nagany.
- Obezwładniła mnie – wyjaśnił i wsunął się do pomieszczenia, wymijając pracownicę. – Co się stało?
Cecylia klęczała na krześle i mokrą szmatką próbowała
zmyć z okna wypisany sprayem napis. Z całą pewnością nie był to
kolejny intelektualny cytat. Graffiti zblakło nieco pod wpływem
jej zabiegów, ale Fryderyk z łatwością odczytał „dorwę cię”, wymazane czerwoną farbą.
Dopiero teraz zauważył jak blada i roztrzęsiona była
Cecylia.
Zsunęła się ostrożnie z krzesła i odłożyła mokrą myjkę na
parapet.
- Teraz widzę, że przyszedłem nie w porę – powiedział
ostrożnie, spekulatywnie.
- Przepraszam – odpowiedziała, jakby to była jej wina, że
ktoś wybazgrał obraźliwy frazes na ścianie jej biura.
- Ja przyszedłem przeprosić. I podziękować. – Położył na
stole swój bukiet, ale rozkojarzona Cecylia ledwie na niego
spojrzała.
Ciche warczenie dobiegające spod biurka świadczyło
o obecności niezmordowanego obrońcy swojej pani.
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Fryderyk miał tym razem broń w postaci uczepionej jego
szyi kotki, więc Wolandem się nie przejął.
- Pozaciąga ci sweter – powiedziała Cecylia, gdy Freya
przylgnęła do niego bliżej i wbiła w wełnę swoje pazurki, aż poczuł
ich ostrość na skórze.
- Nie szkodzi. Słuchaj, może chcesz mi powiedzieć, co tu się
stało? – zapytał, bo nie mógł zignorować jej zdenerwowania.
- Nic właściwie. Chuligaństwo. Przepraszam... – powtórzyła.
Nie ukrywał, że to jak czarująco zawstydzała się w jego
obecności, satysfakcjonująco łechtało jego ego. Wydawała mu się
wtedy niewinna, bezbronna i wstydliwa. W każdych innych
okolicznościach przyznałby się z dumą do wywołania rumieńców
na tym gładkim policzku. W tej chwili nienawidził tego, że był dla
niej źródłem dyskomfortu. Nie mógł się jednak z gracją wycofać.
Wbrew sobie i swojej zdroworozsądkowej polityce nieangażowania się, miał potrzebę niesienia pomocy. O ile łatwiej byłoby ją
jednak wynieść z płonącego domu albo stoczyć walkę na miecze
w jej obronie. Ta sytuacja była wyraźnie emocjonalna, a z tym
Fryderyk radził sobie nieco gorzej niż z czynem heroicznym.
- Szefowo, pan Tomasz z komendy przyszedł. – Młody
chłopak, który pojawił się w drzwiach, obrzucił Fryderyka
zdziwionym spojrzeniem. W jego oczach błysnęła iskierka
zdradzająca rozpoznanie, ale nawet się nie zająknął.
- Proś, Maciek, oczywiście. Niestety, to nie może czekać –
zwróciła się do niego, kiedy pracownik opuścił biuro. – Może
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zechcesz posiedzieć w kawiarni? To nie powinno zając dłużej niż
kwadrans. Maciek robi zacną gorącą czekoladę. Na koszt firmy. –
Uśmiechnęła się słabo.
- Może lepiej wpadnę jutro. Nie chciałem robić kłopota,
kłopotu. – poprawił się. Zawsze w stanach zdenerwowania plątał
mu się język.
- Dzień dobry. Ale nie powinnaś była zmywać, to przecież
dowody. – Mundurowy, który stanął w drzwiach, od razu podszedł
do Cecylii i położył rękę na jej ramieniu.
Nie podobało się to Fryderykowi. Jak również i to, że
Woland ani mruknął na te poufałości.
- Maciek zrobił zdjęcia. Zresztą, nie będę tego zgłaszać,
chciałam tylko porozmawiać prywatnie. Poradzić się. Przepraszam,
panowie się nie znają. Fryderyk Fejklowicz, Tomasz Ferenc.
Fryderyk wyciągnął rękę do policjanta, balansując kotkę na
ramieniu.
- A, to pan jest tym muzykiem. – Policjant uścisnął jego rękę
silnie. – Bardzo mi przyjemnie, chociaż okoliczności mogłyby być
inne. Masz jakieś podejrzenia? – zwrócił się do Cecylii,
automatycznie uruchamiając ton policyjnego przesłuchania.
- Mam pewność, bo przecież mamy kamery. Zakradł się
dosłownie na pół minuty, kiedy ja byłam u sąsiadki, pani Maryli
Fejklowicz, Maciek na przerwie, a Gosia obsługiwała klientów.
Ojej, ja nie pokojarzyłam... – Cecylia przerwała swoją relację
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i spojrzała na Fryderyka z wyrazem troski. – To był Karol Dębski,
były mąż pani Agaty Dębskiej. Kuzynki pana Fryderyka.
Na sam dźwięk imienia i nazwiska tego człowieka Fryderyk
poczuł suchość w ustach i nerwowy skurcz mięśni w całym ciele.
Nienawidził typa każdą komórką ciała.
Siłą woli zmusił się do rozluźnienia i rzeczowości.
- Ten człowiek ma zakaz zbliżania się do mojej kuzynki, a to
jest, jakby nie było, jej miejsce pracy – powiedział z wymuszonym
spokojem.
- Tak, rozumiem. – Policjant skinął głową. – Pani Agaty
jednak nie było tu w trakcie zajścia. Można mu jedynie zarzucić
wtargnięcie na teren prywatny i zniszczenie mienia...
- Tomku, to trzeba przemyśleć. – Cecylia oparła się o brzeg
biurka. – Nie możemy pochopnie działać. Jeśli wykażemy się
agresją w stosunku do niego, może się to odbić na Agacie i chłopcach.
- Nie chcesz chyba pozwolić, żeby mu to uszło na sucho? –
pod wpływem srogiego tonu policjanta w obliczu Cecylii pojawił
się ślad irytacji i uporu, który, zważając na okoliczności,
niestosownie rozbawił Fryderyka.
- Przede wszystkim nie chcę, żeby pani Agata została
poddana niepotrzebnemu stresowi – odpowiedziała równo. –
Niechcący weszłam między panią Agatę i jej eksmęża tamtego dnia
w ich mieszkaniu. A skoro chroni ją prawny zakaz zbliżania się, to
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naturalne, że skierował swoją złość na mnie. Uważam, że jeśli go
zignorujemy, prędzej się zniechęci.
- Albo zobaczy, że może sobie na wszystko pozwolić, bo
i tak nic mu nie zrobimy – Fryderyk wpadł Cecylii w słowo, nie
mogąc dłużej powstrzymać złości. – Ten facet nabruździł już dosyć
kobietom w moim życiu i powinien spotkać się z bezwzględnym
traktowaniem.
Pomyślał, że niezręcznie się wyraził. Cecylia według
obiektywnych standardów była co najwyżej znajomą. Zdawała się
jednak nie zauważyć, bo... była mocno spięta.
Zaciśnięte na brzegu biurka dłonie aż pobielały, cienka
warstwa potu błyszczała na jej czole, a dolna warga drgała lekko.
Poczuł podziw dla niej, bo swoje zdenerwowanie maskowała jak
wytrawna aktorka spokojnym, rzeczowym tonem. Posiadała
niezrównaną władzę nad własnym głosem, w każdym aspekcie.
- Przede wszystkim musimy myśleć o Agacie – powtórzyła,
patrząc mu prosto w oczy. Odniosło to zamierzony efekt,
mianowicie przypomniało Fryderykowi, co jego kuzynka musiała
przejść przez tego człowieka oraz jego własne wyrzuty sumienia,
spowodowane tym, że nie było go w pobliżu, by temu zapobiec. –
Zresztą, pan Dębski mnie nie martwi, jeśli miałabym oprzeć się na
tym, co mi powiedział, kiedy na niego wpadłam. Musiało to być
zaraz po tym, jak opuścił miejsce zbrodni. – Uśmiechnęła się słabo,
gestykulując w kierunku zabazgranego okna.
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- Jak to, to ty z nim rozmawiałaś? – Policjant wydawał się
tracić cierpliwość.
Naturalnie, Cecylia nie była dla niego tylko obywatelką
w potrzebie. Trudny do przeoczenia był sposób, w jaki na nią
patrzył i postawa obrońcy, wykraczająca poza zwykły profesjonalizm.
Fryderyk próbował znaleźć w zachowaniu Cecylii jakieś
dowody na wzajemność. Albo była zbyt wzburzona, by ją
okazywać, albo tej wzajemności nie było.
- Wpadłam na niego wychodząc od pani Maryli – przyznała
Cecylia cicho ze wzrokiem wbitym w podłogę.
- No i? Mów, co ci powiedział.
Takim tonem to kolega nic nie wskóra – pomyślał, chociaż
sam z napięciem czekał na jej odpowiedź.
Zanim odpowiedziała, wzięła głęboki oddech i wierzchem
dłoni starła pojedynczą łzę, która stoczyła się po jej policzku.
- Że Adrian Małecki wychodzi na wolność.
Musiał uwierzyć Cecylii na słowo, że gorąca czekolada była
– jakiego użyła określenia? Przednia? Zacna. Tak, zacna.
Skrzywił

się.

Cecylia

i

jej

poprawna,

górnolotna

polszczyzna, która wprowadziła go w błąd co do jej wieku.
Gęsty, parujący specyfik podany mu w delikatnej białej
filiżance przez panią Gosię mógł równie dobrze być wywarem
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z buraka, bo Fryderyk nagle stracił zmysł smaku. Wzrok najwyraźniej także, bo chociaż ktoś zbliżył się do niego z pytaniem
o autograf, po odejściu tej osoby (chłopaka? dziewczyny?) nie
mógłby jej nawet z grubsza opisać.
Istniały dla niego tylko drzwi na zaplecze kawiarni, które
obserwował z intensywnością przyczajonego drapieżnika. Zza tych
drzwi został wyproszony przez pana policjanta Tomasza Ferenca
dobre dwadzieścia minut temu. Nazwisko, które przywołała
Cecylia, wywołało grymas wstrętu na twarzy funkcjonariusza.
Najwyraźniej słyszał je nie po raz pierwszy. Fryderyk obrócił je
kilka razy na własnym języku, ale nie sądził, by kiedykolwiek
słyszał o Adrianie Małeckim. Dałby wiele, żeby wiedzieć.
Oczywiście, mógł zachować się jak normalny, zdrowy na
umyśle człowiek, pójść sobie w diabły i wrócić w dogodniejszym
dla Cecylii czasie. Ale po co być rozsądnym, kiedy można się
zachowywać jak upierdliwy stalker?
Gdyby nie ta pojedyncza łza, którą uroniła, łatwiej byłoby
mu się wycofać. Albo gdyby nie to, że odejść, znaczyłoby
zaakceptować status pana aspiranta jako osoby bliższej Cecylii, niż
on sam... Tego nie mógł uczynić.
Drgnął, kiedy otworzyły się drzwi. Trącona łyżeczka
zabrzęczała na spodku, a uśpiona na jego kolanach Freya zerwała
się i z pretensją zamiauczała przeciągle. Wzrok Cecylii poszybował
w kierunku tego hałasu. Czuł się jak zadurzony uczniak.
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Policjant skinął i zasalutował na pożegnanie oficjalnie, co
Fryderyk przyjął za dobrą monetę. Najwyraźniej w ciągu
dwudziestu minut sam na sam z Cecylią aspirant Tomek (skądinąd,
sympatyczny gość) nie zdołał zwinąć mu jej sprzed nosa.
Dyskretnie obserwował, jak Cecylia bierze kilka głębokich
wdechów i neutralizuje rysy twarzy, zmierzając w kierunku jego
stolika. Była sobą, kiedy usiadła naprzeciwko z rękami złożonymi
grzecznie na podołku spódnicy. Była sobą i wywierała na
Fryderyku ogromne wrażenie.
Nie

była

klasyczną

pięknością.

Zdecydowanie

nie

wpisywała się w kanony współczesnego piękna lansowanego
w mediach. Miała figurę idealnej, pełnej klepsydry. Taką, którą
mężczyzna ma na myśli, kiedy mówi, że lubi u kobiet krągłości. Nie
schlebiał im włochaty zielony sweter i wełniana spódnica, ale
w pamięci Fryderyka stał żywo obraz Cecylii i jej miękkich linii,
uwydatnionych przez czarną sukienkę wczorajszego wieczoru.
Miała ekspresywną twarz i była tego świadoma, bo często
celowo wygładzała jej rysy, gdy uznała, że zdradza zbyt wiele
emocji. Wysuniętego podbródka nie mógł przeciwważyć niewielki,
lekko zadarty nos. Gęste konstelacje złocistych piegów tuż pod
kośćmi policzkowymi wytrącały dalej tę twarz z symetrii – było
ich więcej pod lewym, mniej pod prawym policzkiem. Jej oczy
były zbyt wielkie, otoczone ciemnobrązową firanką gęstych, ale
krótkich rzęs. Jej włosy, dość proste, przy samych końcówkach
niesfornie zawijały się w loki. Te drobne niedoskonałości składały
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się na postać, którą niełatwo było zapomnieć. Najbardziej
urzekające było jej spojrzenie. Nawet nie tyle niezwykły,
jasnobrązowy, niemal złocisty kolor jej oczu, co sposób w jaki
patrzyły, wnikliwie, ale też z ostrożnością, obawą, rezerwą, trochę
jakby zza szklanej tafli, która miała uczynić ją nietykalną. To
chłodne, zamyślone, kalkulujące spojrzenie było wyzwaniem
wprost stworzonym dla niego. Chciał rozbić szybę i uwolnić
utajone za nią światło.
Rozbudzona Freya poniosła wysiłek zeskoczenia z jego
kolan i wspięcie się na jej, zanim Fryderyk znalazł słowa do
ponownego rozpoczęcia przerwanej rozmowy.
- Stanęliśmy na tym, że właśnie miałeś się przede mną
płaszczyć – usłużnie podpowiedziała mu, widząc jego trudności ze
znalezieniem języka.
- Płaszczyć! –

fuknął żartobliwie. Nie próbował nawet

powstrzymać uśmiechu. – Przyszedłem, bo pomyślałem, że należy
ci się kilka słów wyjaśnienia.
Wyglądała na zdziwioną.
- To zupełnie zbędne. Ja jestem życzliwa, a nie ciekawa.
- Ale pomyśl: jeśli nie dasz mi się wytłumaczyć, już zawsze
będziesz mieć o mnie błędną opinię.
- A jaką niby ja mam o tobie opinię? – Pochyliła się do
przodu bojowniczo, gotowa na polemikę.
- Pewnie nie chciałbym się dowiedzieć – mruknął,
niepocieszony.
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Rozmowa nie kierowała się po jego myśli.
Cecylia zmarszczyła brwi, próbując rozgryźć, czy mówi
poważnie, czy żartuje. Bawiło go bycie dwuznacznym i to jak
odruchowo podnosiła się jej prawa brew, kiedy ją dezorientował.
- Powiedziałeś kiedyś, że kłótnia z panią Marylą nie była
jedynym powodem, dla którego nie przyjeżdżałeś – podjęła z wahaniem. – Co było?
- Tego z kolei ty nie chciałabyś się dowiedzieć.
- To chcesz czy nie chcesz się wytłumaczyć?
- Chcę. Najlepiej przy kolacji. Jutro?
Patrzyła przez chwilę na niego, niemal słyszał, jak kalkuluje
w głowie jego motywy, swoją reakcję, możliwe scenariusze
rozwoju tej sytuacji. Powinien był robić to samo i wtedy oboje
byliby bezpieczni. Tymczasem brnął na oślep, bez baczenia na
konsekwencje swoich czynów. Czuł się przy tym jak dziecko
podczas pierwszej przejażdżki kolejką górską. Podniecony i przerażony. Miał względną pewność, że nie było tego po nim widać. Lata
praktyki introwertyka w show-biznesie.
- Niestety, jutro mamy wieczór z Agathą Christie –
wymówiła się po chwili z wahaniem. – A pojutrze kurs w schronisku, który już raz przełożyłam, żeby pojechać na krakowską
interwencję.
Nie dał się wpędzić w poczucie winy i brnął dalej.
- No cóż, pewnie nie powinienem naciskać, zważywając...
- Zważając.
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- ...zważając na to, że już mam u ciebie dług. Ale naprawdę
znaczyłoby dla mnie wiele, gdybyś pozwoliła mi, jak oni mówią?
zrzucić trochę światła? Na mnie i na babcię.
- Rzucić. Dlaczego? – mógłby przysiąc, że jest zdenerwowana, chociaż mówiła z pozornym spokojem. – Co to właściwie ma
być? – pomachała kilkakrotnie rękami nad stolikiem, od siebie do
niego i z powrotem. – Jakiś kaprys, żeby sobie postroić żarty
z naiwnej właścicielki prowincjonalnej kawiarni? To nie jest
zabawne. Skoro do tej pory w twoim napiętym grafiku brakowało
czasu dla własnej babci, to tym bardziej nie powinieneś go tracić
na zaznajamianie się z kimś, kto tylko przypadkiem wszedł między
was dwoje. Nie ponosisz odpowiedzialności za mnie.
- Przecież wiesz, że nie jestem wyrachowany, więc nie, to
nie jest kaprys – odparł z przekonaniem. – Chyba nie sądzisz, że
jestem tutaj z poczucia odpowiedzialności?
Właściwie nie wiedział, dlaczego przybrała defensywną
postawę. Przecież jej nie atakował. Nie potrafił do końca jej
rozgryźć. Równie dobrze mogła go potępiać, co po prostu obawiać
się go bliżej poznać.
Zaczynało mu szumieć w uszach od manewrowania wokół
min, którymi najeżona była ta rozmowa. Zupełnie tak jak wtedy,
kiedy wymieniali e-maile. Fakt, że Cecylia nie była kłótliwą starszą
panią, tylko prześliczną kobietą o fascynującej osobowości, wcale
nie ułatwiał sprawy. Nie rozumiał, jak dwoje relatywnie
inteligentnych ludzi, których łączą wspólne pasje, może bez
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wyraźnego powodu być do siebie negatywnie nastawionych.
Może oprócz tego, że oboje byli na tyle mądrzy, by przeczuwać
katastrofalny finał ich hipotetycznej zażyłości.
- Sądzę, że skoro przyszedłeś przeprosić i podziękować, to
misja została wypełniona. Możesz wracać do pani Maryli, a ja do
mojej plamy.
- Już zmyte, szefowo. - Młody barista pojawił się znikąd
i zgarnął pustą filiżankę po gorącej czekoladzie, którą Fryderyk
bezwiednie wypił. Cecylia popatrzyła na niego bez specjalnej
wdzięczności.
- Zależy mi, żebyś wiedziała, jak doszło do tego, że w ogóle
zupełnie obca... Nie, nie zaprzeczaj! – Widział, jak jej usta gotują się
do protestu. – Zupełnie obca, chociaż pełna życzliwości osoba,
musiała, jak to ładnie powiedziałaś, interwent... interwenc...
- Interweniować – poprawiła ze stoickim spokojem.
- Czemu się tak przy tobie denerwuję? – powiedział i zaraz
tego pożałował, gdy popatrzyła na niego spłoszona. – Największe
ryzyko, które ponosisz, jest takie, że czegoś się o mnie dowiesz.
A może dowiesz się więcej o mojej babci? A przecież nie przestaniesz się z nią przyjaźnić? To mój deal33. Wynagrodzę ci twoje, jakże
cierpliwe, wysiłeki.
- Naprawdę masz problem z fleksją, a zwłaszcza z tymi
końcówkami z ruchomym „e” – odparła powoli, unikając centralnej

33

deal (ang.) – umowa, ugoda.
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kwestii, ale też po chwili jej twarzy przybrała wyraz zainteresowania. – Ile miałeś lat, gdy wyemigrowaliście do Stanów?
- Osiem. Lub dziewięć.
- I tak zapuściłeś się z polskim?
- Rodzice nie pozwalali mi w domu rozmawiać po polsku.
Chcieli za wszelką cenę się zasymilować.
Wyglądała na zszokowaną i nieco zirytowaną, Być może
żałowała okazywania, że jednak ciekawi ją jego historia, być może
oburzyło ją niepatriotyczne postępowanie rodziców.
- Słuchaj. - Z rozmysłem pochylił się do przodu, gotowy
odwołać się do swojej ostatecznej broni: totalnej szczerości. Chcesz czy nie, jesteś teraz osobą naszego małego mieszczańskiego
dramatu. Zależy mi, żebyś wiedziała, co działo się w pierwszym
akcie. Zmusiłaś mnie do naprawienia moich stosunków z babcią,
więc zaakceptuj to, że liczy się dla mnie także naprawa stosunków
z tobą.
- Prawie się nie znamy. Ja nie powinnam się w tym
wszystkim liczyć – odparła z uporem, miał wrażenie, że do siebie
samej bardziej niż do niego.
Przeciwnie – pomyślał.
Cecylia liczyła się. Nie mógłby ścierpieć świadomości, że
myśli o nim źle. Nie mógł jednak otwarcie zaprzeczyć, więc milczał
przez chwilę, bawiąc się zabawną świeczką zrobioną ze zwykłego
ceramicznego kubka. Przypomniało mu się nagle, jak będąc
dzieckiem pił u dziadków z takiego kubka ciepłe mleko. Do
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rodziców Maryli bywał zsyłany często, gdy tylko ojciec z matką
mieli konferencje czy wyjazdy na staż. Z kolegami z podwórka
wykradali takie kubki babciom i udawali, że grają na perkusji. To
był najszczęśliwszy czas w jego życiu. Od tamtej pory wszystko, co
robił, było do pewnego stopnia wymuszone, wypracowane,
wystarane, często nie przynosząc spodziewanej satysfakcji. Kiedy
stawał na scenie, musiał przełamywać swoją nieśmiałość.
W studiu walczył z każdym riffem, szlifował brzmienie. Pisząc
teksty, godzinami gryzł się nad jednym wersem zwrotki. Pracował
ciężko, żeby jego muzyka wydawała się lekka.
Tęsknił za czymś, co dla odmiany nie wymagałoby wysiłku.
Śpiewając z Cecylią, otrzymał tego próbkę.
- Chcę znów usłyszeć, jak śpiewasz – powiedział po prostu,
od serca, podnosząc na nią oczy.
Speszyła się i cofnęła instynktownie do samego oparcia
swojego krzesła.
- Raczej nie planuję kariery w chórku Famous Rebel.
- A szkoda. Twój głos jest jeden na milion. Famous Rebel
mógłby ci, jak to mówią, czyścić buty.
- Jestem odpowiedzialna za zbyt wiele spraw, żeby sobie
pozwolić na zabawę w muzykę – odpowiedziała hardo, żeby
pokryć nutkę żalu, którą Fryderyk jednak wyłowił. Złagodziła ona
nieco szorstkość tego komentarza.
- Odpowiedzialność to chyba twoje drugie imię – odparł. –
Ale ja ciebie nie namawiam na rzucenie twojej, fantastycznej
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skądinąd, księgarni czy kawiarni. Chciałbym tylko mieć ten
przywilej, żeby posłuchać, jak śpiewasz. Jesteś ciekawą, utalentowaną osobą. Chcę cię po prostu poznać. Nie kryje się za tym żaden
ukryty plan. Nie jestem złoczyńcą, który na ciebie dyba. Dybie?
Dybie. W moim świecie ktoś tak niezłomny, tak, nie wiem,
autentyczny? To rzadkość. Nie masz powodu, by się przed tym tak
zapierać. To robią ludzie na całym świecie. Zaprzyjaźniają się. Ty
już okazałaś mi przyjaźń. Przyjechałaś do Krakowa i przywołałaś
mnie do porządku, kiedy straciłem, no, grip34, na sprawy, straciłem
równowagę. Teraz ja chcę okazać tobie przyjaźń. Ja jestem w miarę
inteligentnym facetem, a ty w miarę inteligentną kobietą. To
naprawdę taka zgroza, żeby dwoje ludzi, którzy mogliby się
wzajemnie ubogacić, zaprzyjaźniło się? A ty się bronisz, jakbym co
najmniej proponował ci dobrowolne poddanie się obdzieraniu ze
skóry. – Miał nadzieję, że jego ostatnie zdanie zabrzmiało bardziej
sarkastycznie niż czule.
Cecylia nie zaprzeczyła nawet dla samej zasady, co
oznaczało, że trafił w sedno. Bała się. Tylko czego dokładnie i tak
dokładnie to: dlaczego?
- Koty mrużą w ten sposób oczy, żeby okazać człowiekowi
zaufanie – powiedziała wolno, wskazując ruchem głowy Freyę. –
W niej już masz przyjaciółkę.

34

Grip (ang.) – uchwyt, w znaczeniu: kontrola.
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Fryderyk spojrzał w dół. Pstrokata kotka mrużyła jedno
oczko, drugim patrząc wprost na niego.
- Skoro ona mi ufa, ty też możesz – odparł, gładząc miękkie
futerko kotki, czemu poddała się ona z wyraźną przyjemnością.
- Dobrze, kapituluję – odpowiedziała Cecylia, wstając
z krzesła. – Możemy zawrzeć braterstwo krwi, splunąć sobie wzajemnie na dłonie i odtańczyć poleczkę. Tyle, że naprawdę nie mam
zbyt wiele czasu. Ale dam ci poradę, taką przyjacielską: zajmij się
swoją babcią.
*
- Frycku, weźże ściągnij te słuchawki. – Nawet gderliwość
babci Maryli brzmiała nobliwie. – Twój telefon piszczy, cały czerwony, a i do drzwi ktoś się dobija. Już ze trzy paczki dzisiaj
naznosili.
Posłusznie odłożył na bok Quincy’ego Jonesa. Muzyka,
oprócz bycia towarzyszem z przyzwyczajenia, służyła wygłuszeniu
dźwięków właśnie, głównie tych pochodzących z telefonu.
Odblokował aparat i skrzywił się, widząc ponaglające
światełko notyfikacji.
Nieodebrane połączenia: 19
Wiadomości tekstowe: 6
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Od: Tom McNamara
Stary, co ty znowu wymyśliłeś? Mam nadzieję, że nie
zrobisz nam drugiego „Ragged Dolls”. Stary byk Jo chce w poniedziałek omówić terminarz. Pakuj babcię i swoją reprezentatywną
mordę w samolot.
Od: Tom McNamara
Chyba, że to nie o babcię chodzi?
Od: Briet Jónsdottir
Jak tylko zaliczysz, wracaj, bo ja z nimi tu nie wytrzymam.
Od Einar Jónsson
Fritz, bracie, wiem, ja wszystko wiem. Tylko obiecaj mi, że
już nie wpadniesz jak kamień w wodę :/ Problem tkwi w tym, że
na wszystkich sprawiasz wrażenie racjonalnego faceta, więc jak
zaczynasz się biegunić pomiędzy skrajnościami, to od razu panika.
Jesteś za bardzo zasadniczy. Z tobą to wszystko albo nic. I tak,
wiem, że wyszliśmy na tym dobrze. Ale może czas zaakceptować
odrobinę szarości? Jak nikt chcę, żebyś wreszcie wyluzował.
Jesteśmy w dobrym miejscu. Cokolwiek się stanie, damy radę.
Tylko nie bądź pętak. Nie musisz się odcinać od życzliwych tobie
ludzi. Mam na myśli siebie, oczywiście, bo moja siostra i idiota
Tom znów pochłonięci są kłóceniem się ze sobą. Potwierdź
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poniedziałek z Jo i rezerwuj bilet. Powrotny. Kłaniaj się Cecylii
o boskim głosie. I nie tylko. Szczęściarz. Łajdak.
PS. Poprawiłem. Myślę, że miałeś dobrą wizję z tym
zwolnieniem tempa. Bas dalej siedzi. Przesyłam nagranie.
Załącznik: Rafmagn #3
Od: Joseph „Jo” Ashford.
Poniedziałek, 10.00, Carlton George Hotel. Asystent prześle
szczegóły i terminarz. Jo się spisał. Headline w Glastonbury!35
Przyszły rok należy do FR.
Od: Molly McInroy.
Dogsitter złożył wypowiedzenie. Pies szcza i jest nieznośny.
Proszę szukać, bo ja tego drania wyprowadzać nie będę!
Odłożył telefon z tym dziwnym uczuciem kurczenia wokół
płuc, które pojawiało się zawsze w momencie, kiedy był rozdarty
między naciskami z różnych frontów życia. Dotąd udawało mu się
priorytetyzować sprawy w ten sposób, by nie musieć wyrzucać
sobie zaniedbań. Coś się jednak zmieniło i już nie ufał swojemu
instynktowi.

35

Headline (ang.) – tu: główny artysta na festiwalu.
Glastonbury – coroczny festiwal muzyczny odbywający się w pobliżu wsi Pilton
w hrabstwie Somerset w Anglii.
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Zaczął nasłuchiwać odgłosów z korytarza. Odebrał tego
dnie wiele dostaw przesyłek kurierskich z drobnymi elementami
wyposażenia, z pomocą których zamierzał urządzić swój kącik
w mieszkaniu babci. Nie opłacało mu się pakować wszystkiego do
walizki za każdym razem, kiedy będzie wpadał w odwiedziny.
Usłyszał jednak nie rzeczowy, służbisty ton kuriera, ale głos
damski. Jego serce wykonało małe salto, kiedy próbował go
zidentyfikować.
Obrzydliwe – pomyślał. – Jestem zawiedziony, że to tylko
Agata.
- Dzień dobry. – Kuzynka stanęła w progu, a za nią młodszy
z jej synów.
- Cześć – odpowiedział, wyjmując z pomiędzy warg
gwoździe, które tam przechowywał dla wygody. – Wchodź,
Agatka.
Zesztywniała, kiedy pochylił się, żeby pocałować ją
w policzek. Nie od zawsze była taka powściągliwa. Do tej pory
upatrywał się przyczyny w jej nieudanym małżeństwie i upokorzeniach, których doznała ze strony Dębskiego. Dopiero teraz
przyszło mu do głowy, że być może Agata czuje się nim onieśmielona. Widywali się rzadko, a oprócz spraw związanych z opieką nad
babcią nie omawiali niczego innego. Owszem, pomagał jej
finansowo, opłacił adwokata oraz naukę Kuby i Filipa. Dopiero
teraz przyszło mu do głowy, że właściwie nie zrobił dla niej nic
osobistego.
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Miał sporo do nadrobienia, nie tylko w sprawie babci.
- Siadajcie. Jeszcze dwa gwoździe i skończone.
- No to wbij, synku, a potem zaparzysz nam herbaty –
poinstruowała babcia Maryla.
Obserwował jak ostrożnie, małymi krokami przemieszcza
się w kierunku swojego fotela.
Jeszcze nie poruszył z nią kwestii jej stanu zdrowia. Nie
chciał wywoływać nowej kłótni. Zamierzał zrobić dyskretny
rekonesans w specjalistach reumatologach.
- Właściwie miałam nie przychodzić – zaczęła Agata
nieśmiało. – Kuba został po lekcjach na ognisku astronomicznym,
więc muszę zaczekać. Chciałam tylko zabrać tupperware’y. Nie
wiedziałam, że przyjechałeś – zwróciła się do Fryderyka.
- To nawet dobrze, że wpadłaś, miałem się wybrać
w odwiedziny do ciebie – oznajmił i został ukarany za wszystkie
swoje zaniedbania zdziwioną miną Agaty. – Ale pewnie nie dziś,
bo dziś zabieram babcię na randkę.
- Co ty tam pleciesz, Frycku?
- Mówię, że wychodzimy razem.
- Ale na co? Po co? Gdzie?
- Do kawiarni obok. Coś tam dzisiaj będą czytać.
- Agathę Christie – pospieszyła Agata z wyjaśnieniem.
- Właśnie. A może pójdziesz z nami? Obiecałbym ci, że
postawię ci ciastko, ale... – wzruszył ramionami i puścił oko do
Filipa.
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- Mam do wykończenia babeczki... – zawahała się Agata,
wciąż siedząc sztywno na brzegu kanapy.
- Jakie nami? – w międzyczasie babcia nie dała o sobie
zapomnieć.
- No nami, mną i tobą, babciu. Już wypakowałem twoje
perły. Możesz się nawet przebierać, bo ja już prawie... – Na
poświadczenie, że prace dobiegają końca, stuknął dla dobrej miary
gwóźdź młotkiem i zawiesił przygotowany już portret babci
w stroju, w którym tańczyła w „Kopciuszku” Prokofiewa. – Już, już
– ponaglił ją.
- No wiesz! Po toś tu przyjechał, żeby mnie, starą,
przestawiać po kątach? Łobuz! Widzi, jaki łobuz? – zwróciła się do
Agaty oburzona, jednak Fryderyk wiedział, że sprawił jej
przyjemność. – Ale wymyślasz! Perły nie są odpowiednie na
dzisiaj. Wezmę ten wisior z szafirem.
Podniosła się powoli i skierowała do swojej sypialni.
- Pani Maryla nie wspominała, że masz przyjechać –
nawiązała Agata ponownie, kiedy madame zamknęła za sobą
drzwi.
- To była decyzja podjęta w ostatniej chwili. Miałem
kilkudniowe okienko.
Uśmiechnęła się w odpowiedzi enigmatycznie. Nie
wiedział, jak blisko była ze swoją pracodawczynią. Z tego
uśmiechu wnioskował, że dosyć dobrze się znały.
- Co u ciebie? – zaczął z innej beczki. – Rodzice zdrowi?
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- Dzięki Bogu. Jakoś dajemy sobie radę. Chłopcy już są duzi.
- Chyba nie na tyle, żeby nie lubić już lego? Co, Fifi?
Oczy Filipa rozszerzyły się w niedowierzaniu.
- Leć do mojego pokoju. Ale jeden zestaw zostaw Kubie! –
krzyknął za nim, grożąc mu żartobliwie młotkiem. Chłopak
pomknął jak strzała.
- Nie musisz... – Agata wbiła wzrok w dywan.
- No co ty, Aga. – Machnął ręką i powiesił ostatni obrazek,
niewielki pejzażyk paryski.
Usiadł na kanapie przy Agacie. Niemal widocznie walczyła
ze sobą, żeby się od niego nie odsunąć.
Onieśmielał własną kuzynkę.
- To co, pójdziesz z nami do „PoDokładki”? W końcu to
wieczór twojej imienniczki, jak słyszę.
- Nie wiem, naprawdę. Fifi ma problemy z czytaniem.
Ciężko go zmusić do odrobienia zadań. Muszę z nim posiedzieć.
- A gdzie go zachęcisz do czytania, jak nie w księgarni? –
zaśmiał się i instynktownie złapał ją za rękę.
Była w szoku, ale nie wyrwała się.
- A ten, nie nachodził cię więcej?
- Nie. Cecylia chyba poprosiła tego pana Tomka... Patrol
policji kręci się ostatnio często w naszej uliczce. Zresztą, on tylko
lubi postraszyć. Przecież nic by nie zrobił.
Fryderyk miał odmienne zdanie, ale go nie wypowiedział.
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- Gdyby Karol sprawiał ci problemy, dzwoń natychmiast –
przykazał.
Zawstydziła się i nie odpowiedziała, za to z wdzięczności
uścisnęła jego dłoń.
- A Karol znajomił się może z jakimś Adrianem Małeckim?
- Małecki? Nie. Pierwsze słyszę. Może się znają z tego..., no,
z ciupy. Dlaczego pytasz?
Fryderyk, podobnie jak Cecylia, uważał, że Agata nie
powinna wiedzieć o zajściu w kawiarni. Postanowił zmienić front.
- Tak mi się obiło o uszy, akurat ten policjant był
w kawiarni, gdy tam zaszłem.
- Zaszedłem. – Agata nie zdołała się powstrzymać od
poprawienia błędu. – Zaszedłeś, mówisz. Przypadkiem?
- Te, ty mnie nie podpuszczaj. Chciałem po prostu tę waszą
Cecylię zaprosić na obiad w ramach podziękowania.
- A ona odmówiła – domyśliła się Agata.
- Skąd wiesz? Skąd wy, kobiety, zawsze wiecie?
- Oj, Frycek. – Agata jakby nagle się odprężyła. Świadomość, że w jakiejś dziedzinie życia ma doświadczenie i wiedzę
większą niż on sam dodała jej pewności siebie. – Jesteś tu na kilka
dni. Wpadniesz z tą swoją przystojną gębą, namieszasz i polecisz.
Kobiety są zachowawcze. Cecylia jeszcze bardziej niż inne.
Asekuruje się i trzyma dystans. Słuchaj, ty jej nie przewracaj
w głowie.
- A kto tu mówi coś o przewracaniu?
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Agata nie odpowiedziała, tylko ze swojej torebki wyjęła
codzienną gazetę i otworzyła ją na kolumnie plotkarskiej. Zdjęcie
jego i Cecylii rozmawiających przed klubem w Krakowie w żałosnej jakości zdobiło szczyt strony.
Aż ścisnęło go w żołądku. To był właśnie powód, dla
którego uważał, że nie powinien wchodzić w relacje z kobietami.
Ich życie zamieniło by się w brukowcowe piekło.
- Ona ma może silny charakter, ale wrażliwe serce –
powiedziała Agata po chwili.
- Wujek, patrz! – Filip wbiegł do pokoju ze złożonym już
modelem statku kosmicznego z uniwersum Star Wars.
- No proszę, ale z ciebie spryciarz.
- Co się mówi? – pouczyła Agata syna.
- Dzięki. – Filip pociągnął nosem.
- No, synek. – Babcia, w eleganckiej granatowej garsonce
i bluzce z żabotem, wkroczyła do pokoju. – Tylko prysznic weź, bo
ja między ludzi z taką smrodliwą eskortą nie pójdę.
*
„PoDokładkę” nabrało kryminalno-sensacyjnego charakteru, godnego celebrowanej tego wieczora autorki.
Fryderyk przeprowadził babcię pod ramię przez kawiarnię,
w której ruch ustał, za to na księgarnianej galerii zgromadził się
mały tłum. Wyraźnie wydzielone było stanowisko lektorskie,
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oświetlone jasno antyczną amplą. Górne światła zostały zgaszone.
Ustawione wzdłuż szklanej ściany stały szeregi lampionów,
oświetlających wypisane na niej cytaty. Ubrana po gotycku
nastolatka dopisywała właśnie kolejny w samym rogu szklanych
drzwi i zatrzymała się z uprzejmym uśmiechem, żeby ich
przepuścić.
W krzesłach postawianych w równych rzędach siedziało
kilka starszych osób. Młodzież tłoczyła się w niewielkich grupkach,
wymieniając uwagi i nawzajem wskazując sobie fragmenty
powieści, które mieli odczytywać.
Zaprowadził babcię do pierwszego rzędu. Jakaś uprzejma
młoda kobieta pojawiła się przy nich w jednej chwili z poduszką
dla babci i ofertą ciepłych napojów. Maryla grzecznie odmówiła,
jako że picie kawy z papierowego kubka nie mieściło się w jej
światopoglądzie.
Dostrzegł Cecylię między regałami. Tłumaczyła coś stanowczo krępemu mężczyźnie w garniturze. Fryderyk poczuł ulgę, że to
nie na niego patrzyły z takim chłodem bursztynowe oczy.
Zawahała się na chwilę, kiedy jej spojrzenie uciekło w stronę audytorium. To wystarczyło, żeby jej rozmówca wszedł jej
w słowo.
- Przepraszam w imieniu Cecylii, na pewno przyjdzie się
przywitać, jak tylko odgoni tego sępa. – Elegancka starsza pani
usiadła obok niego i z energią zaczęła wachlować się egzemplarzem
„Morderstwa w Orient Expressie”. – Jestem ciocią Cecylii, Helena
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Lisko – dodała wyjaśniająco, mierząc go wzrokiem od stóp do
głów.
- Bardzo mi przyjemnie – odparł gładko, jednocześnie
zastanawiając się, jak i dlaczego go rozpoznała.
- Dobry wieczór, Helu. – Babcia pochyliła się do przodu
i zwróciła się do starszej pani.
- Maryla! – pani Lisko klapnęła książką o kolana. – Nie
zauważyłam cię. No, aleś się nic nie zmieniła!
Zanim Fryderyk zorientował się, co się dzieje, obie kobiety
poderwały się z krzeseł i cmokały po policzkach z wylewnością.
- Frycku, chodziłam z Helą do podstawówki – wyjaśniła
babcia, gdy już się od siebie oderwały.
- Jakby to było wczoraj... – W oku pani Heleny błysnęła łza,
którą wymrugała z determinacją, po czym zwróciła się do
Fryderyka. – No, posuńże się, tylko nie oddalaj, bo mam z tobą to
pogadania.
- Ze... mną?
Pani Helena poświęciła chwilę, żeby wygodnie się
usadowić pomiędzy Fryderykiem a jego babcią.
- A tak. Muszę ci powiedzieć, Maryniu, że zupełnie
nieświadomie prześwietliłam tego oto młodzieńca. – Pani Helena
rozpoczęła wyjaśnienia gestykulując na tyle żywo, że aż uderzyła
go w ramię swoją kopią powieści, zupełnie tego nie zauważając.
- Co ty powiesz? - babcia zaraziła się ożywieniem swojej
rozmówczyni.
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- A tak. Maczam, że tak powiem, moje kulturoznawcze palce
tu i tam. Emerytura, rozumiesz, brak rodziny, oczywiście oprócz
Cylci i Klary. Nuda, jednym słowem! Wzięłam się za takie tam,
folklorystyczne dyrdy-szmyrdy. Rozumiesz?
Babcia entuzjastycznie przytaknęła. Pani Helena sięgnęła
pod swoje krzesło i ze skórzanej teczki tam umieszczonej wydobyła
stosik

zadrukowanych

kartek

spiętych

wielkim

różowym

spinaczem. Fryderyk, zaintrygowany dawną znajomą babci,
próbował bezskutecznie rzucić na nie okiem, kiedy dawna znajoma
babci kontynuowała swoje wyjaśnienia, wymachując zrolowanym
plikiem jak batutą dla podkreślenia swoich słów.
- To moi studenci, widzisz, Maryniu. Oni są bardziej, jak by
to powiedzieć, zanurzeni w pop-kulturze. Ja to już jestem tylko
trup-kultura, nie pop. Ale przynieśli mi, no, przynieśli. Ale co ja
tam? Ja ledwie co dwa słowa po niemiecku. Uważasz? Mając za
brata Aleksandra. Jak to mówią, zgarnął dla siebie wszystkie geny...
Bo ty wiesz, że Olek był językoznawcą. Pamiętasz Olka?
- Co nieco. Słyszałam, że był wybitnym lingwistą. To tata
Cecylii – babcia szepnęła wyjaśniająco.
- Tak, ten właśnie. Cecylia to samo, wykapany Olek. To
poprosiłam ją... trochę się plączę... Jakoś tak się wzruszyłam.
Pani Helena spojrzała na babcię Marylę i zawiesiła głos.
Zawiesiła także rękę, co pozwoliło Fryderykowi zobaczyć o czym
właściwie rozprawiała.
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Fritz Fejkelsson, „Pójdź z wiatrem”
Tłumaczenie Cecylia Lisko.
Przeczytał nagłówek i poczuł się dziwnie skrępowany.
Zazwyczaj nie myślał o tym, że ktoś prześwietla jego teksty. O ile
anglojęzyczne piosenki pisał z chłodną głową, o tyle ballady
islandzkie pochodziły z jakiegoś innego, odległego miejsca. Nie
stworzył ich – przyszły do niego w przebłysku intuicji, zrodziły się
z uwielbienia dla dzikości islandzkiego krajobrazu, duchowości
mieszkańców tej przybranej ojczyzny, z melancholii, którą
mieszkając tam nauczył się szanować, ze zderzenia z samotnością
i izolacją, które prowadzi do samopoznania. Z magicznego światła
Aurory borealis.
„Fara með vindi” było jego intymną spowiedzią. Było też
balladą, którą Cecylia zaśpiewała razem z nim.
- To co, zgodzi się pan? – Pani Helena ścisnęła go za ramię,
wyrywając z chwilowej zadumy.
- Tak, oczywiście – odpowiedział automatycznie.
- To pięknie. Moi studenci oszaleją! Wywiad z panem
zapewne podbije nam nakład. Ale to nie dziś, nie dziś. Już prawie
zaczynamy.
Istotnie, kątem oka zobaczył, jak Cecylia żegna się ze swoim
rozmówcą i zajmuje miejsce lektora.
- A może Dziady?
- Dziady? – Fryderyk nie nadążał za tempem toku myślenia
staruszki.
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- A tak, skąd pan ma wiedzieć? Mój brat od lat urządzał
Dziady.

Nocne

opowieści

przy

ognisku,

jedzenie,

śpiew,

wspominki. Urodził się był biedny w przeddzień święta zmarłych,
jakże mu było inaczej świętować? A Cecylia z matką po jego
śmierci kontynuują tradycję. Może dacie się zaprosić na Dziady?
- Nie śmielibyśmy się narzucać – wtrąciła się babcia.
- Ależ skąd! Impreza otwarta. To byśmy znaleźli chwilę na
zrobienie tego wywiadu. Ależ się cieszę, że się pan zgodził!
- Cała przyjemność po moich stronach. – odpowiedział
z zachowaniem refleksu i pokerowej twarzy, za to bez poprawności
deklinacyjnej, z czego zdał sobie, jak zwykle, już po wypowiedzeniu słów.
Nie pamiętał nawet, kiedy padła i czego konkretnie
dotyczyła propozycja.
- No widzisz, Maryniu. Góra z górą... A teraz ciii, bo już Sisi
z oczu latają gromy.
Istotnie, Cecylii nie udało się „odgonić sępa” na czas
i niestety musieli już zaczynać. W międzyczasie zebrani zajęli
miejsca siedzące, klęczące, a nawet stojące i właściwie tylko pani
Helena uniemożliwiała jeszcze swoją bynajmniej nie dyskretną
konwersacją rozpoczęcie czytania.
Zaczęła bez żadnych wstępów od wybranego przez siebie
fragmentu. Fryderyk nie miał nawet czasu pożałować, że nie
zamienił z nią słowa. Wraz z resztą słuchaczy został zaczarowany
już pierwszym wypowiedzianym przez nią zdaniem. On sam,
268

ciotka Maryla, pani Helena i czterdzieści osób dookoła, ba! sama
nawet Cecylia znikła, rozpłynęła się, stała się przezroczysta. Znikło
wszystko poza jej głosem.
*
Było po dwudziestej trzeciej, kiedy Cecylia pojawiła się
w drzwiach kawiarni wraz ze swoją ciotką. Odprowadziła panią
Helenę do zaparkowanego pod bramą ogródka małego fiacika, po
czym otuliła się szczelniej wielką kraciastą chustą i wróciła do
wnętrza.
Seans czytelniczy przedłużył się do godziny zamknięcia
kawiarni.

Chętnych

do

przeczytania

swojego

ulubionego

fragmentu nie brakowało, na koniec zaś rozgorzała zacięta
dyskusja, którą Cecylia moderowała z zaangażowaniem.
Babcia Maryla zrobiła się zmęczona, w rezultacie czego
pożegnali tylko panią Helenę i wrócili do mieszkania, gdzie
Fryderyk usadowił się w oknie z dostarczoną tego dnia świeżo
zakupioną gitarą. Zabijał czas ogrywaniem nowego sprzętu
i wyglądaniem na podwórko kawiarni. Chciał po prostu sprawdzić,
czy Cecylia bezpiecznie wyjedzie do domu.
Ona jednak, zamiast wsiąść w któryś z ustawionych pod
kamienicą samochodów i odjechać za ciotką, wróciła do lokalu. Po
chwili górne światło w „PoDokładce” zgasło. Wnętrze oświetlały
jedynie stojące w oknach latarnie.
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Niewiele myśląc (myślenie nie było ostatnio dominującą
taktyką podejmowania decyzji), zgarnął z wieszaka sweter
i wybiegł bez opowiadania się babci, pochłoniętej czytaniem
pożyczonego od ciotki Heleny kryminału.
Drzwi do kawiarni były zamknięte. Zanim zdążył zapukać,
Cecylia otworzyła je szeroko, bez słowa wpuszczając go do środka.
- Kawy? – zapytała.
- Chętnie.
Obserwowanie jak w milczeniu, kompetentnie obsługuje
imponujący ekspres podziałało na niego uspokajająco, a nawet nie
zdawał sobie sprawy, że był zdenerwowany.
Był zdenerwowany przez ostatnie osiem lat.
Wkrótce jego nozdrza podrażnił gorzki aromat. Z filiżanką
kawy w jednej, a zaparzonej dla siebie herbaty z imbirem w drugiej
ręce oraz talerzykiem z kawałkami drożdżowego ciasta balansowanym na przedramieniu, Cecylia ruszyła w głąb lokalu.
Poprowadziła go do niskiego stolika zastawionego misami
wykonanymi z barwionego lodowego szkła, a także słoikami,
puszkami i woreczkami, których zawartość zaatakowała jego zmysł
powonienia szturmem.
Postawiła jego kawę w wolnym kącie stolika, a sama zajęła
się mieszaniem składników.
- Robisz własne pot pourri?
- To, niestety, bardziej ekonomiczne wyjście, niż kupowanie
gotowców – wyjaśniła, odkrywając pod wieczkiem zawartość
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metalowej tubki, w której znajdowały się aromatyczne laski
cynamonu. – Pozwala też poeksperymentować.
- I zmusza do zarywania nocy w pracy.
- Daje to moim stalkerom sposobność do odwiedzin. –
Uśmiechnęła się figlarnie, co zwiększyło jeszcze chęć Fryderyka do
zapoznania się bliżej z wszystkimi aspektami jej charakteru.
Złośliwą i stanowczą, zjawiskowo piękną i utalentowaną
już znał. Teraz mógł podziwiać Cecylię w zrelaksowanej,
wyciszonej odsłonie. Pod koniec dnia, kiedy znieruchomiała wokół
niej przestrzeń, kiedy zmęczenie dało się we znaki, kiedy była zbyt
wyczerpana przez wyzwania dnia, by trzymać słowa na uwięzi.
- Na wszelki wypadek odprowadzę cię potem do samochodu, żeby któryś z tych prześladowców się nie przyplątywał...
- Nie ma takiej potrzeby, zostaję tu na noc.
- Tu?
- Jutro wzięłam dyżur w schronisku, więc muszę zrobić dziś
to, co miałam zrobić jutro. Mogę sobie na to pozwolić, bo z matką
zostanie ciocia Hela. Mama jeździ na wózku inwalidzkim –
wyjaśniła, widząc jego nierozumiejące spojrzenie.
Nie przyszło mu wcześniej do głowy zapytać babci o panią
Lisko. Dowiedział się tylko od niej, że ojciec Cecylii, znany filolog,
zginął w wypadku, który najwyraźniej musiał też okaleczyć jego
żonę. Chciał się dowiedzieć o niej wszystkiego. Liczył, że to pomoże
mu zrozumieć źródło jej rezerwy.
- Poznałem twoją ciotkę. To bardzo urocza dama.
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- Zapewniam cię, że ciocia była pod wielkim wrażeniem
waszego spotkania. – Na jej ustach zaigrał znów filuterny uśmiech.
– Moja ciocia zazwyczaj ze wzgardą odrzuca wszystko, co w muzyce
nie jest Chopinem albo Schumannem. Teraz chyba zrewiduje swoje
zdanie o współczesnej muzyce.
- Byłem zaskoczony, że znają się z babcią.
- Ciocia Hela zna wszystkich w tym mieście.
- A ja mam dylemat.
Bawiło go, jak próbowała wziąć go na wyczekanie,
spokojnie odmierzając garściami suszone jabłka do powoli
zapełniających się mis. Widział, jak zerka na niego nieznacznie,
niezobowiązująco.
- Jaka jest natura tego dylematu? – zapytała wreszcie
z ciężkim westchnięciem, jakby sama nie dowierzała, że daje się
wciągnąć w jego tok rozmowy.
- Otóż, twoja ciocia zaprosiła Marylę na... Dziatwy.
- Dziady. Emigrant jeden.
- Na Dziady. I tu jest catch 2236. Z jednej strony powinienem
ją eskortować, bo wedle twojego rozkazu mam dopilnować, by
babcia wróciła do życia towarzyskiego. Z drugiej strony, nie mogę
tego zrobić, żeby nie narażywać się na oskarżenie o stalking.

36

Catch 22 (ang.) – paragraf 22; określenie sytuacji bez wyjścia, które ma swoje
źródło w powieści Josepha Hallera.
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Wychylił ostatni łyk z filiżanki i z uczuciem satysfakcji,
które zawsze dawała mu porządna dawka kofeiny, podsunął się
głębiej w fotelu.
- Nieźle rozegrane – skomentowała. – Widzę ja jedno
honorowe dla nas wyjście z tego ambarasu.
- O tak?
- Tak. Zapominasz, że znam moją ciotkę i domyślam się, że
jej naukowa ambicja nie pozwoliłaby jej zmarnować okazji do
przeprowadzenia wywiadziku. Czyż nie?
- Zostałem w to wma-new-ro-wa-ny. – Uniósł ręce w geście
poddania, skandując trudne wielosylabowe słowo.
- W konsekwencji, korzystając z zaproszenia, odwiedzasz
ciocię Helę, nie mnie.
- Podoba mi się twój tok myślenia.
Fuknęła niby urażona, dziewczęco, uroczo.
Obserwował przez chwilę, jak dodaje składniki swojej
mieszanki. Wyobrażał sobie, egzotyczny i nęcący zapach jej dłoni
po przesypaniu garściami takiej ilości różnych wonnych składników.
- Dzięki, w każdym razie – powiedziała, podnosząc wzrok
znad misy, nad którą testowała efekty swoich starań.
Wyciągnął rękę, żądając umożliwienia i jemu zaciągnięcia
się aromatem.
Jak się tego spodziewał, był to zapach kobiecy, intensywny
i pikantny.
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- Za co „dzięki”? – zapytał, oddając jej misę.
- Że przyprowadziłeś panią Marylę dziś wieczorem.
- A myślałem, że to mój obowiązek? Nie, ta, odpowiedzialność?
- Nie przeginaj, Fritz. – Pogroziła mu palcem.
Wstała, żeby rozlokować swoje misy: na drewnianym
gzymsie

kominka,

na

ladzie,

na

parapecie

okna

między

lampionami, na drewnianych schodach i w księgarni, na galerii.
Obserwował ją jakąś częścią świadomości, podczas kiedy
reszta uwagi rozlazła się po kątach jego głowy. Nie przypominał
sobie, kiedy ostatnio czuł się taki spokojny, taki bezpieczny.
Odprężył się na tyle, że nawet nie zauważył, kiedy i skąd przyniosła ze sobą dwie lampki i butelkę Pinot Noir.
- Nie odmówisz?
- Skąd. – Wychylił się, żeby odebrać z jej rąk wino
i korkociąg, z którymi bezskutecznie walczyła. – Wszystkich swoich
stalkerów częstujesz winem?
- Tylko tych, którzy naprawdę nie mają szans. Szkoda mi
biedaczków – odparła bez zająknięcia.
Postanowił odebrać to jako żart.
- Zasłużyłam – stwierdziła, upijając łyk, zanim jeszcze wino
zdążyło pooddychać.
- Ciężki dzień?
- Mhm – mruknęła, mrużąc oczy.
- Czego chciał garnitur?
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- Tego, co zawsze. Kupić wyłączne prawa do prac ojca.
Średnio raz na pół roku przychodzi tu jakiś delegat z tego czy
tamtego wydawnictwa. Typ ludzi, którzy nie rozumieją, że „nie”,
znaczy „nie”, albo którzy myślą, że gdy kobieta powie „nie”, to na
pewno za pięć minut powie „tak”. Obiecują mi coraz więcej
pieniędzy, coraz lepsze warunki umowy. I nie powiem, że by się
nie przydało. Kredyt. Drugi kredyt. Ale jakoś... Nie wyobrażam
sobie. Ojciec by sobie nie życzył.
- Co po sobie zostawił?
- Przeszło sześćset tłumaczeń na i z dwudziestu trzech
języków. Prace, dysertacje, własne rozprawy. Prędzej bym wzięła
trzeci kredyt – a pierwsze dwa mi wcale nie w smak – niżbym miała
dorabiać się na jego spuściźnie.
- Przecież to dobrze, że ktoś chce wznowić książki twojego
ojca. Nie chciałby tego?
- Nie mam nic przeciwko wznowieniom. Chcę tylko mieć
nad nimi kontrolę i pozostawać właścicielką praw autorskich.
Odsprzedanie prac ojca bez zachowania wpływu na to, co się z nimi
stanie, jest dla mnie przerażające. Ostateczne.
Nie miał pojęcia, iloma sprawami żonglowała na co dzień.
Nie myślał o sobie jako o kimś prowadzącym wyjątkowy tryb
życia, bardziej „specyficzny”.
W jego świecie ogniskiem skupiającym wszelkie wysiłki
była muzyka. Cokolwiek planował, czegokolwiek się podejmował,
wszystko to było kolejnym krokiem rozwoju Famous Rebel.
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Podporządkował jednej kwestii całe życie. Zapominał, że normalni,
a

raczej

niespecyficznie

żyjący

ludzie

muszą

zmagać

się

z wymaganiami z wielu płaszczyzn. On sam nie umiałby pewnie
wypełnić PIT-a, załatwić kredytu ani nawet ugotować makaronu.
- Jak ty to robisz? - zastanowił się na głos.
- Robię co?
- Prowadzisz biznes. Opiekujesz się mamą. Przygotowujesz
własnoręczne pot pourri. Znajdujesz czas, żeby odwiedzać sąsiadkę.
Śpiewasz. Znasz języki. Jak ludzie to robią, w ogóle, że znają się na
tylu różnych rzeczach? Czasami wydaje mi się, że jedyne co ja
umiem, to grać na gitarze.
- To na pewno nieprawda. – Zmarszczyła brwi.
- Mam taki koszmar, który zawsze wraca. Wychodzę na
scenę, sam. Przede mną tłum. Panuje cisza. Siadam na stołku i biorę
do ręki gitarę. Kładę rękę na gryfie i nic. Nie pamiętam, jak grać.
Nie umiem. A tłum na dole zaczyna niecierpliwić się, poruszać.
Czegoś ode mnie chce, a ja nie umiem tego dać. Jest tak, jakbym
poza umiejętnością grania nie istniał. Jeśli nie umiem grać – jestem
nikim.
- Sam powiedziałeś, to tylko koszmar. Na moje oko, wynika
tylko z ciągłego napięcia spowodowanego zawodową odpowiedzialnością.
- A myślałem, że jestem nieodpowiedzialnym draniem?
Upiła łyk, obracając wino wokół języka. Piła podobnie jak
rozmawiała, powoli, z namysłem - testując każde słowo.
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- Jesteś odpowiedzialnym draniem – sprecyzowała. – Gdybyś nie był odpowiedzialny, nie zaszedłbyś tak daleko. Odpowiedzialność to jedna z części składowych tego, co to znaczy być
wokalistą. Wokalista bierze na siebie odpowiedzialność. Staje
przed

zespołem

muzyków,

naprzeciwko

publiczności.

Ma

obowiązek porozumiewania się z ludźmi, którzy są przed nim. To
spora presja, zrobić coś, co komunikuje jego samego i zrobić to
w taki sposób, żeby ludzie, dla których gra i śpiewa poczuli, że ktoś
zabiera głos w ich imieniu. Równocześnie musi prowadzić ciągły
i spójny dialog z tymi, którzy stoją za nim. Jest instrumentem, nie
tylko dlatego, że posiada struny głosowe, ale dlatego, że zostaje
wykorzystany

przez

twórców

i

odbiorców

muzyki.

Jest

odpowiedzialny za to, co czują, jak odbierają go słuchacze
i współtwórcy muzyki. Jest ogniwem, na którym waży się siła
połączenia publiczności z artystami. Nie wystarczy umieć grać na
instrumencie, żeby tworzyć muzykę, którą ktoś naprawdę odbiera.
Miała rację, oczywiście. Nigdy nie próbował w kategoriach
odpowiedzialności ująć nacisku, jaki wywierała na nim kariera.
Fakt, że opisała to uczucie z taką precyzją, uświadomił mu, że te
rozważania prowadziła niegdyś odnośnie siebie samej.
- To chyba nie dlatego przestałaś śpiewać?
- Nie podjęłam decyzji o zaprzestaniu, właściwie. Zmarł mój
ojciec, mama została sparaliżowana. Nie miałyśmy środków do
życia. Oprócz księgarni mojego ojca, która nigdy nie przynosiła
wielkich zysków. Ważniejsze sprawy rozpanoszyły się w moim
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życiu, nie zostawiając miejsca na śpiew. Zresztą, chciałam zostać
dyrygentką chóralną.
- A to zaskoczenie. – Uśmiechnął się ironicznie.
- Co to niby ma znaczyć?
- Chcesz dyrygować chórem, a powinnaś śpiewać. Prowadzisz księgarnię, a powinnaś pisać książki. Tłumaczysz teksty, kiedy
powinnaś je tworzyć.
- Nie bądź nie fair. Ktoś musi stać za kulisami, żeby ktoś
mógł błyszczeć na scenie. – Pogroziła mu palcem.
- Auć. - Przyjął osobisty przytyk z humorem. – Trzeba tylko
umieć znaleźć tę stronę, do której się przynależy, inaczej
nieszczęście.
Oboje podnieśli głowy na dźwięk skrobania pazurów po
parkiecie.
W świetle lampionów zabłyszczało czarne futro Wolanda,
który wyłonił się właśnie z zaplecza. Przeciągnął się jak po
najlepszej drzemce i warcząc leniwie, jakby dla samej zasady,
przyczłapał do swojej pani. Złożył łeb na jej kolanach i zastygł tak,
z bezgranicznym uwielbieniem wpatrując się w jej twarz.
Fryderyk pomyślał, że jego maślany sposób patrzenia na
Cecylię pewnie niewiele różni się od psiego.
- A jak ma się twój pies? – zapytała, wyciągając rękę do
pieszczot, co Woland przyjął z entuzjastycznym merdaniem
ogonem.
- Dogsitter właśnie nas opuścił. Gosposia jest w rozpaczy.
278

Oczekiwał pogadanki na temat odpowiedzialności za żywe
stworzenie, okrucieństwa w skazywaniu swojego psa na samotność, bury za brak rozsądku i przewidywania.
Cecylia jednak nie podniosła żadnej z tych słusznych
kwestii. Zamiast tego, dalej spokojnie gładziła Wolanda z czułością.
Dopiero po chwili odezwała się, nie odrywając nawet wzroku od
psa.
- Szukasz czegoś, czym możesz być, oprócz bycia muzykiem?
Nikt nie nauczy cię tak, jak pies. Jak być opiekunem, przyjacielem,
jak wywiązywać się z obietnic, jak kochać i poświęcać czas. Jak
oswajać.
Mówiła o psie. Z całą pewnością, mówiła o psie.
- Gdy opanuje się te wszystkie czynności względem psa,
ludzie to już błahostka – dodała po chwili milczenia. - Chociaż, co
muszę niechętnie przyznać, z babcią pięknie ci dziś poszło. Za co
dziękuję.
- Dziękujesz, że własną babcię udało mi się namówić na
wyjście z domu? – miał nadzieję, że odbierze jego powątpiewanie
zgodnie z intencją: jako szczerą samokrytykę.
- Dziękuję za to, że moja zawiła intryga znalazła szczęśliwy
finał.
- Nie byłbym optymist... Optymistą? Jeszcze wiele wody
upłynie, zanim zapomnimy o wszystkim.
- Cóż. Jedyne co mam do roboty, to posprzątać cały lokal...
Więc śmiało.
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Niepokojąco łatwo było z nią rozmawiać.
Opowiedział jej. O poczuciu porzucenia, jakiego doznał we
wczesnym dzieciństwie. O ambicjach jego rodziców i ich braku na
wychowywanie syna. O nieco dzikiej i nieokiełznanej swobodzie
tamtych

wczesnych

lat,

kiedy

pozostawał

pod

nadzorem

wiekowych pradziadków. O tym, jak bardzo nie chciał wyjeżdżać
z rodzicami do Stanów.
Miał wtedy tylko osiem lat. Osobiście napisał list do babci
Maryli, prosząc ją, żeby wzięła go do siebie. Pracowała wówczas
dla Szkoły Tańca Opery Narodowej w Paryżu. Paryż był o wiele
bliżej Polski niż Nowy York... Bliżej pradziadków, kolegów
z podwórka, wakacji na Mazurach, ślicznej Elki z pierwszej „ce”.
Maryla nie zgodziła się. Była zbyt zaangażowana w świat
baletu. Było to wówczas wysoce mizoginistyczne środowisko,
a ona najlepsze lata miała już za sobą. Musiała podążać z duchem
czasu, ciągle się dokształcać, jeśli nie chciała być uznana za
przebrzmiałą klasycystkę. Nie mogła sobie pozwolić na osłabienie
pozycji przez poświęcanie czasu na wychowywanie wnuka.
Przecież nawet własnego syna oddała na wychowanie rodzicom.
Wyjechał więc z rodzicami, którzy teraz mieli dla niego
jeszcze mniej czasu niż w Polsce. Konferencje, sympozja, wykłady,
pokazowe operacje. Kardiochirurgia była ich całym światem.
Fryderyk otrzymał wszelkie szanse na rozwój, którego zwieńczeniem miało być, naturalnie, pójście w ślady Wacława i Marii.
Opiekowała się nim Au Pair, której przykazano dbać o to, ażeby
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jak najszybciej przyswoił sobie angielski. Skutecznym narzędziem,
które stosowała, były razy zadawane skórzanym paskiem. Miał
tylko dziewięć lat, gdy to się zaczęło. Nawet nie przyszłoby mu do
głowy buntować się dla zasady.
Rodzice przeliczyli się jednak w innej kwestii. Fryderyk,
zmuszony do lekcji gry na pianinie, głównie dla wyszkolenia
motoryki dłoni i podniesienia prestiżu rodziców w kręgu ich
snobistycznych znajomych, niechcący odkrył pasję do muzyki.
Po czterech latach życia w Stanach rodzice zadecydowali
o przyjęciu propozycji kontraktu w Landspítali w Reykjaviku. To
była nagła decyzja, związana z próbą zatuszowania sprawy
oskarżenia o popełnienie lekarskiego błędu przez ojca, w wyniku
którego życie stracił pacjent.
W Islandii Fryderyk odnalazł się bardziej niż w Stanach.
Wydobył tu także z ukrycia swój własny głos i spóźniony bunt.
Ojciec i matka prowadzili teraz skromniejsze, mniej towarzysko
aktywne życie, ale nawyk ignorowania własnego dziecka był
zakorzeniony na tyle głęboko, że nie interesowali się tym, z kim
zadaje się Fryderyk. Gdyby na jego drodze nie stanął Einar wraz ze
swoją siostrą, pewnie skończyłby zaćpany w rynsztoku.
O tym, że syn występuje w garażowej kapeli, ojciec
dowiedział się przypadkiem, kiedy korzystał z komputera syna.
Wściekł

się.

Nienawidził

artystów.

Uważał

ich

za

darmozjadów i fantastów, którzy zatruwają świat rojeniami. Sztuka
była dla niego niepraktyczna. Odrywała ludzi od prawdziwych
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życiowych problemów, których rozwiązaniu należało poświęcić
energię.
Fryderyk już wtedy rozumiał, że postawa ojca względem
świata artystycznego i ogólna oziębłość wynikały z trudnego
dzieciństwa i zaniedbań, jakie popełnili wobec niego jego rodzice.
W dniu osiemnastych urodzin Wacław wyrzucił syna na
bruk.
Fryderyk zwrócił się o pomoc finansową do babci.
Spotkał się z nią w Paryżu. Jej mąż już wtedy chorował na
szybko postępującą demencję. Wtedy też Fryderyk dowiedział się,
że dziadek Fryderyk Fejklowicz nie był biologicznym ojcem
Wacława. Maryla kategorycznie odmówiła wówczas wyjawienia,
kto był współodpowiedzialny za powołanie Wacława na świat,
dopóki jej mąż żył.
Wrócił do Reykjaviku, poratowany przez babcię pewną
kwotą pieniędzy. Tam miał kanapę swojego przyjaciela i kapelę,
która stała się zalążkiem Famous Rebel.
Byli z babcią od tamtej pory w stałym kontakcie.
Fryderykowi wybaczenie jej zaniedbań względem rodziny dla
wyższych artystycznych celów przyszło o wiele łatwiej, niż
wybaczenie zaniedbań własnego ojca. W przeciwieństwie do ojca
i matki, Maryla dopingowała swojego wnuka z całych sił i była
przekonana

o

jego

talencie.

Po

śmierci

dziadka

kwestia

biologicznego ojca Wacława po prostu wyleciała mu z głowy. Jego
kariera zaczęła nabierać rozpędu. Wraz z pozostałymi członkami
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zespołu zdecydowali o wyjeździe do Stanów. Wyprodukowali
kilka singli. Podpisali kontrakt z wytwórnią.
Bywało różnie.
To długa historia.
Zdecydowali o przeniesieniu się na powrót do Europy,
nabrali wiatru w skrzydła. Po premierze czwartego albumu
w ogóle, a drugiego nagranego na starym kontynencie, babcia
Maryla poinformowała go o przejściu na emeryturę. Nie było to
radosne zakończenie satysfakcjonującej kariery. Kobieta, którą
Maryla uważała za swoją przyjaciółkę, sprzedała prasie informacje,
którymi babcia się z nią podzieliła. Artykuł podsumowujący jej
życiowy dorobek, napisany przez podrzędnego dziennikarzynę
kipiał sensacją i skandalem. Sugerowano, że Maryla Fejklowicz,
niegdysiejsza primabalerina i mentorka dla wielu pokoleń tancerzy, w młodości prowadziła rozwiązły tryb życia. Nie wiedziała,
kto jest ojcem jej dziecka. Nie umiała go pokochać, nie
interesowała się jego losem.
Babcia załamała się.
Wtedy Fryderyk zasugerował jej przeprowadzkę do domu,
który właśnie kupił w Szkocji. Odmówiła bez zastanowienia.
Próbował przekonywać, że cała ta sytuacja dowodzi, że Maryla
potrzebuje opieki, aby nie dopuścić ponownie do zakłócenia jej
spokoju w podobny sposób.
Oburzyła się, oczywiście. Niezależna, indywidualistyczna,
nie chciała przyjąć do siebie wiadomości, że sobie nie radzi. Zresztą,
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sam Fryderyk zdawał sobie sprawę, że samotność motywuje nim
w równym stopniu, co strach o babcię.
Oczywiście, wbrew prasowym plotkom, wiedziała, kim jest
prawdziwy dziadek Fryderyka. Przecież wiele razy prosił ją
o spotkanie z nią, o spotkanie z synem i wnukiem...
Stracił nad sobą panowanie. Wyrzucił jej, że przez całe życie
była egoistką i myślała tylko o sobie. Nie miała prawa ukrywać
przed nim prawdy o dziadku. Teraz wreszcie, kiedy skończyła
z baletem, mogłaby przestać myśleć tylko o sobie.
Ona zarzuciła jemu, że przecież postępował tak samo.
Podjął samodzielnie decyzję dotyczącą losów całego zespołu, która
mogła pogrążyć kariery Einara, Briet i Toma.
- Co to była za decyzja? – zapyta Cecylia w napięciu.
To był pierwszy raz, kiedy mu przerwała. Słuchała go do tej
pory w milczeniu, z emocjami grającymi coraz gwałtowniej
w bursztynowych oczach, w miarę jak dopasowywała elementy
jego historii do tego, co wiedziała o nim wcześniej od babci
i z publicznie dostępnych wiadomości.
- Chciałbym... Ale jest za kwadrans druga nad ranem, a ja
już i tak nadużyłem twojej uprzejmości.
- Ojej. – Cecylia zerwała się i spojrzała na ścienny zegar.
Niestrudzona praca mosiężnego wahadła potwierdziła jego słowa.
- A ja jeszcze muszę posprzątać w księgarni... Choć, Woluś, zamknę
cię na zapleczu. Nie przepada za Byronem, a on na pewno tam
łazikuje.
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Jasne. Wielkie bydlę bało się kota, natomiast nie miało
problemu, żeby szczerzyć kły na Fryderyka.
Nie wiedział, czy ma się sam odprowadzić do drzwi, czy
czekać, aż wróci. Właściwie nie chciał jeszcze iść i chociaż żarty
o stalkingu zbliżały się niebezpiecznie blisko prawdy, zakorkował
zapomniane przez nich obojga wino i udał się na galerię.
Zdążył poskładać większość krzeseł, zanim pojawiła się tam
Cecylia. Zastygła w drzwiach ze zdziwionym i rozbawionym
wyrazem twarzy. Znał tę reakcję. Za każdym razem, kiedy robił
publicznie coś zwyczajnego – kupował kawę, wiązał sznurówki,
pomagał staruszce przejść przez jezdnię – ludzie patrzyli na niego
w ten sposób. Jakby nie spodziewali się, że osoby jego pokroju
mogą skalać się tak przyziemnymi czynnościami. Zazwyczaj go to
irytowało. Cecylia jednak była wyjątkiem.
Lubił ją zaskakiwać.
- Nie gap się tak. No wiem, nie widziałaś w życiu faceta,
który pomaga sprzątać.
- Żartujesz? – odparła. – Nie ma takiego dnia, żeby jeden czy
drugi gwiazdor rocka nie pomagał mi w porządkach.
- To może od razu zarezerwuję się do sprzątania na jutro?
- Jutro to ja mam wolontariat w schronisku.
- Oj, niedobrze – westchnął z udawaną rezygnacją. – Babcia
też przestała widywać się z ludźmi. Zupełnie tak samo... A kto wie,
czy znajdzie się druga taka Cecylia, gotowa interweniować. –
285

zignorował przyjemne mrowienie, które pojawiło się na jego
języku wraz z wymówieniem na głos jej imienia.
-

Pracuję

nad

tym

–

odpowiedziała

poważnie,

poświadczając tym samym domysły Fryderyka o tym, że za
ostrożnością Cecylii kryje się jakaś historia. Chciał wysłuchać jej
równie mocno, jak opowiedzieć swoją.
A ponieważ rozumiał, że na wszystko musi przyjść
odpowiednia pora i czas, pomógł jej dokończyć sprzątanie i już za
progiem,

grzecznie

i

z

bezpiecznego

dystansu

powiedział

„dobranoc”.
Wrócił do mieszkania, gdzie na swoim materacu przeleżał
w pełni rozbudzony do samego rana.

*

Wejście do niewielkiej świetlicy w biurze schroniska
„Miziajka” w Przylesiskach było jak przeniesienie w czasie. Obdrapana lamperia w kolorze jajczanego żółtka zdobiła ściany. Ktoś
udekorował je plakatami informacyjnymi, których rola edukacyjna
zapewne szła w parze z funkcją zakrywania przybrudzonej,
miejscami odpryśniętej farby. Opiewały one wszelkie sprawy
związane z higieną, wychowaniem i opieką nad domowym zwierzęciem, łącznie z humorystyczną infografiką przedstawiającą
strefy na ciele kota i psa, które można i których nie można głaskać.
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Lekko wypaczone klepki podłogowe stukały głośno pod
butami. Nawet ławki wyglądały jakby szkolnie, przy czym ustawione były w półokrąg skierowany otwarciem w stronę kredowej
tablicy. Rzędem ustawione pod ścianą stały metalowe miski
z wodą, którą właśnie chłeptał łapczywie kudłaty kundelek.
Kiedy wszedł, większość miejsc przy ławkach było zajętych
przez ożywione towarzystwo. Jakoś nie przyszło mu do głowy, że
na zajęcia wsparcia dla właścicieli adoptowanych kotów i psów
przychodzą oni z rzeczonymi zwierzakami, więc zdziwił się, kiedy
zobaczył czworonożnych gości. Zajął miejsce na końcu sali, które
wyglądało na puste.
Starał się nie klasyfikować swojego zachowania jako
żałosne. Wytrwały. Był po prostu wytrwały.
Gdyby Cecylia zgodziła się z nim wyjść jak człowiek, nie
musiałby się za nią uganiać.
Uganiać!
Uganiał się za kobietą...
Nie widział jej jeszcze, ale wiedział, że jest w pobliżu. Na
parkingu przy leśnej dróżce odnotował jej samochód. Początkowo
planował porozmawiać z nią przed rozpoczęciem kursu, ale zaciekawiło go, jak właściwie wyglądają zajęcia, które gromadziły
widownię zarówno ludzką, jak i psią.
- A pan, widzę, ma psa takiego, jak i ja? – starszy mężczyzna
odsunął dla siebie krzesło i usiadł obok Fryderyka.
- To znaczy jakiego? – zdziwił się.
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- Niewidzialnego! – roześmiał się jego towarzysz. Unosząc
nieznacznie kraciastą czapkę kaszkietówkę, przedstawił się. Romaniak, Zygmunt.
- Fejklowicz, Fryderyk – odparł tym samym tonem.
Z miejsca poczuł sympatię do staruszka, który ze swoim
długim nosem, srebrzystymi wąsami i siatką głębokich bruzd
wokół oczu wyglądał jak dystyngowany dżentelmen starej daty.
- Zaraz będzie Wojtek – oznajmił nowy znajomy tonem
konesera. – Behawiorysta. Bardzo ciekawie, proszę ja ciebie – bo
mówmy sobie po imieniu...? Proszę ja ciebie, mówi. Kto by to
pomyślał, że to tyle dowiedzieć można się... Jak psa uczyć, a z takimi adoptowanymi to nawet – oduczyć. Wiedzieć, co on, ten pies,
mówi, dlaczego robi to, co robi. Jak mu pomóc. Bo zwierzę,
Frycku... mogę ci mówić Frycku? Miałem kolegę Frycka, raześmy
gruszki chodzili kraść... Bo zwierzę, Frycku, to odpowiedzialność.
Słowo „odpowiedzialność” prześladowało go ostatnio.
Staruszek kontynuował.
- Potem przerwa, a potem Cylcia, będzie mówić, jak żywić
takiego psa, jak czesać, kąpać i odrobaczać. Bo jeśli już jedno wiem,
odkąd tu przychodzę, to to, że trzeba o psa dbać tak, jak o człowieka. Jak jemu coś dolega w ciało, to samo bawienie się z nim nie
wystarczy... A choćby i takie zwierzę zdrowe było na ciele, to
będzie nieszczęśliwe, jeśli nie da mu nikt uwagi. I tak, jak
u człowieka, trzeba dbać i o ciało, i o duszę. Bo ja wierzę, proszę ja
ciebie, Frycku, że psy mają duszę!
288

Fryderyka przygniotła fala poczucia winy, gwałtownie jak
prawdziwe tsunami.
Uganiał się za kobietą, to fakt. A nie wiedział nawet, jak
zadbać o swojego psa.
- Często tu pan przychodzi?
- At. – Pan Zygmunt klepną się ręką w kolano, obleczone
w wyprasowane w kant spodnie. – Robić co nie ma, dzieci
wyjechały, a blisko jest. Tu zaraz mieszkam, z pięćset metrów za
drogą. Jedynym sąsiadem jestem schroniska, bo dookoła wszędzie
pustki. To przychodzę, bo chociaż te stworzenia biedne, to
człowieka trzymają przy duchu. Takiemu to nie wadzi, że człowiek
stary, pomarszczony, powolny. Tak samo cieszy się do młodego, do
starego.
Przerwali rozmowę, bo właśnie zaczynał się pierwszy
wykład. Zgodnie z zapowiedzią pana Zygmunta wystąpił
zwierzęcy behawiorysta. Był to wolontariusz pracujący na co dzień
z psami policyjnymi, który za darmo udzielał porad wszystkim
decydującym się na adopcję psa z „Miziajki”.
Początkowo Fryderyk słuchał z uwagą. Specjalista mówił
ciekawie i z zapałem zdradzającym, że jego zawód jest również
powołaniem. Opowiadał bez wywyższania się, z życzliwością
i szacunkiem dla słuchaczy, którzy zdecydowali się otoczyć opieką
opuszczone

czworonogi.

Wykładając,

zabawiał

nie

tylko

adoptujących, ale też Miśki, Azory i Pikusie, które towarzyszyły
swoim nowym opiekunom. W miarę jak wykład behawiorysty
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uświadamiał Fryderykowi znikomość jego wiedzy na temat
zachowań i potrzeb psa, jego myśli zaczynały dryfować w kierunku
słusznego samooskarżenia.
Fender miał komplet szczepień, karmę z wyższej półki
i designerskie legowisko. Nie miał natomiast żadnej z tych rzeczy,
o których była mowa na wykładzie. Uwagi, regularnego kontaktu
z właścicielem, dyscypliny. Miłości.
A przecież Fryderyk lubił psy. Za każdym razem, kiedy
wracał do domu, prawdziwą radość sprawiało mu ekstatyczne
powitanie zgotowane mu przez Fendera. Za każdym razem, gdy
wyjeżdżał, zdewastowany wzrok szczeniaka przyprawiał go o ucisk
w sercu.
Byli przecież do siebie przywiązani, pies i on.
Brakowało mu tylko jednej rzeczy. Odpowiedzialności.
- No, przerwa! – chrząknięcie pana Zygmunta wyrwało go
z zamyślenia. – Przewietrzym się, Frycku?
Fryderyk ruszył do wyjścia za panem Zygmuntem jakby
w amoku, ciągle zniesmaczony wynikami autoanalizy, do której
zmusiła go pogadanka behawiorysty. W drzwiach zetknęli się
z Cecylią, która na plastikowej tacy niosła dla uczestników spotkania kawę i herbatę.
- No nie! – przywitała go z udawanym oburzeniem
i szczerym uśmiechem.
- Pani Cylciu, proszę ja ciebie, ja to od razu wyczułem pismo
nosem – wtrącił pan Zygmunt, klepiąc Cecylię po ramieniu z wielką
290

delikatnością. – Już tu niejeden taki się pojawił, co dla pani
przyszedł, a z psem wyszedł.
- Ten pan ma już psa – odpowiedziała mu Cecylia.
- No wiem – potwierdził pan Zygmunt serio. – Takiego
niewidzialnego! No chodź, proszę ja ciebie, Frycku.
Tak zaproszony, Fryderyk nie miał wyboru i podążył za
swoim nowym znajomym.
Pan Zygmunt, zadomowiony w schronisku, zdjął klucz
zawieszony na ściennym haku i poprowadził Fryderyka w kierunku niskich zabudowań po drugiej stronie ogólnego wybiegu, gdzie
mieściły się boksy. Jego pojawieniu się towarzyszyło radosne
ujadanie zaprzyjaźnionych mordek wystających spomiędzy krat.
Pan Zygmunt otworzył pierwszy boks i z ostrożnością
człowieka podeszłego w latach schylił się, żeby przyjąć radosne
powitanie niewielkiego burego mieszańca jamnika z niezidentyfikowanym gatunkiem.
Fryderyk zajrzał w kilka kolejnych boksów. Wśród
zaciekawionych i ożywionych wizytą pana Zygmunta psów
znajdowały się i takie, które nawet nie podniosły łbów. Domyślił
się, że to najstarsi mieszkańcy „Miziajki”, ci, którzy stracili już
nadzieję, ci, których boksy goście poszukujący zwierzaka do adopcji
jakoś omijali. Smutne, apatyczne, zrezygnowane psie oczy łamały
serce.
- Proszę. – Pan Zygmunt otworzył kolejny boks i zaprosił
Fryderyka do środka. Kudłaty spanielek, być może nawet rasowy,
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podskoczył wesoło na dwóch nogach. Miał je tylko dwie. Za tylne
łapy służył mu drewniany wózek przypięty do grzbietu układem
szerokich pasów.
Frydek usiadł na słomie i pogłaskał nadstawiony łepek.
- Nie wraca pan na drugą część wykładu? – zapytał.
- At. Proszę ja ciebie, na pamięć znam. Czasem idę, jak chcę
z ludźmi posiedzieć. Czasem chcę posiedzieć z nimi. – Zatoczył ręką
koło obejmujące boksy.
- Nie ma pan psa? – zaciekawił się.
- Ja już, Frycku, proszę ja ciebie, nie mam prawa mieć psa.
Osiemdziesiąty pierwszy rok idzie! Pies to odpowiedzialność.
Wziąłbym, a jak kostuszka przyjdzie? To tylko z powrotem tu trafi.
Egoistą nie można być.
Egoistą, dokładnie takim, jakim był Fryderyk, kiedy
adoptował Fendera. Los jego własnego psa nie był wiele lepszy od
tych smutnych, odrzuconych stworzeń, zamkniętych na przestrzeni
kilku kwadratowych metrów, którym tylko ludzie dobrej woli
okazywali odrobinę miłości.
- Ale mnie pan zawstydził – wyznał szczerze.
- Ja? Nie, skąd. Wyobraź sobie, ja nawet psów nie lubiłem.
Syn psa przyprowadził dla mojego wnuka. Nie lubiłem go. Psa,
znaczy, nie wnuka. Przydałby się im wtedy taki Wojtek z Cecylią.
Nie umieli wychować, pies agresywny się zrobił. Na mnie warczał,
raz nawet za nogawkę złapał. I syn nagle wyjechał. Do Niemiec
wyjechał. Psa zostawił... Chciałem go tu oddać, ale mi pani
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kierowniczka z Wojtkiem nie dali. On tu wtedy zaczynał właśnie,
świeżo po szkole. I tak osiem lat ze mną był, Maksik. Jak zdechł,
tom trzy dni płakał bez ustanku, taki dobry pies był. Do teraz jak
sobie przypomnę... Proszę ja ciebie, Frycku. Syn opuścił, a pies, pies
nie opuścił.
- Psy kochają bezgranicznie, w przeciwieństwie do ludzi. –
odparł Fryderyk myśląc o Fenderze, który wybaczał mu każdą
nieobecność z nieodmienną wielkodusznością.
- Żeby choć ludzie od psów chcieli uczyć się. Jedno co wiem,
teraz, po tylu latach patrzenia w te oczy... – Pochylił się do spaniela,
który wlepił w niego wdzięczny wzrok. – Jeśli człowiek umie
zaopiekować się psem, jeśli umie psa pokochać i o niego dbać, to
będzie umiał dbać i o drugiego człowieka.
Fryderyk zatrzymał się w pół ruchu i powtórzył słowa pana
Zygmunta w głowie. I drugi raz. I zrozumiał to, co już wcześniej
sugerowała mu Cecylia i podpowiadało mu sumienie.
Nie był godny zaufania Cecylii. Nie był godny zaufania
w ogóle. Dopóki nie umiał zatroszczyć się o stworzenie, za które
wziął o d p o w i e d z i a l n o ś ć, nie mógł zawierzyć samemu
sobie i oczekiwać zawierzenia od innych.
- Dziękuję, panie Zygmuncie – powiedział, ściskając prawicę
starszego pana.
Sam nie wiedział, kiedy podjął decyzję.
Wyszedł na podwórze, gdzie Cecylia w otoczeniu kolegów
wolontariuszy i kursantów prowadziła ożywioną dyskusję. Za nią
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spuszczony ze smyczy Woland wbiegł z radosnym ujadaniem
w wielką stertę zgrabionych liści. Widząc beztroskę niegdyś
skrzywdzonego psa, tylko umocnił się w swoim postanowieniu.
Dało mu ono nadzieję na to, że dla Fendera nie jest jeszcze za
późno.
Zdecydował się im przeszkodzić, bo skoro już poczynił
plany, chciał jak najszybciej zadziałać.
Zauważyła, kiedy zaszedł ją z boku i uśmiechnęła się
zapraszająco.
- Interesujący wykład? – zapytała.
- Prawdziwa, ta, epifania – odparł poważnie.
- Wojtka już poznałeś. A to Marta, kierowniczka schroniska
i pan Zbyszek, lekarz weterynarii i dobroczyńca „Miziajki” –
przedstawiła swoich kolegów.
Behawiorysta Wojtek posłał Fryderykowi pełne spekulacji
spojrzenie i na pół kroku przybliżył się do Cecylii. Był mniej więcej
w wieku Fryderyka i relatywnie przystojny, co Fryderyk uważnie
odnotował. Doktor Zbyszek był facetem dobrze po czterdziestce,
z pierwszym zarysem brzuszka i bielejącymi na dłoniach bliznami
od, zapewne, licznych ugryzień swoich pacjentów. Kobieta, którą
Cecylia przedstawiła jako kierowniczkę przytuliska, trzymała
doktora pod rękę. Najwyraźniej tych dwoje było ze sobą
związanych. Prawdopodobnie na tyle, żeby planować wspólną
przyszłość, bo w ręku Cecylii tkwiła koperta opisana eleganckimi
złoconymi literami jako „Zaproszenie na ślub”.
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- Miło mi państwa poznać. – Fryderyk uścisnął dłonie
doktora i behawiorysty.
- Pan jest tym muzykiem? – upewniła się Marta.
- Bywam muzykiem – przyznał.
- Ojej! – kierowniczka wyraźnie była pod wrażeniem. –
Pierwszy raz gościmy w „Miziajce” kogoś tak imponującego.
- Imponująca jest wszystkich państwo inicjatywa. – Zawstydził się na tyle, żeby znów położyć gramatykę zdania. – Mogę
porwać państwu Cecylię?
Został

wynagrodzony

przez

zacięte

oblicze

Wojtka

i zachwycone – Marty i doktora Zbyszka.
- Znów mnie będziesz namawiał na randkę? – zapytała, gdy
odeszli na bok.
- Nie – odparł, co, jak stwierdził z satysfakcją, przywołało
w bursztynowych oczach pewien żal. – Przyszedłem się pożegnać,
muszę pilnie wyjechać.
- Mam nadzieję, że nie stało się nic złego?
- Chyba jeszcze nie – odpowiedział enigmatycznie.
- Mam odwołać wywiad z ciocią Heleną...?
- Skąd. Nie śmiałbym jej zawiesić... Zawieść. Wrócimy na
pewno na te wasze Dziady.
- Kto „my”?
Nie odpowiedział.
Chciał zapytać, czy pan Wojtek, który podczas ich rozmowy
trenował sztukę rażenia wzrokiem z dystansu, zajmie miejsce
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„osoby towarzyszącej” w zaproszeniu. A może policjant Tomek?
Stwierdził po namyśle, że pozwoli Cecylii samej dojrzeć do decyzji
o zaproszeniu właśnie jego.
- Do zobaczenia. – powiedział, wsadzając nagle zupełnie mu
zbędne ręce do kieszeni. Cześć, Woland.
Odwrócił się i odszedł w stronę samochodu, odprowadzany
spojrzeniem Cecylii i nieprzekonującym warczeniem psa.
*

Wiedziała, że była złym, bardzo złym psem. Pani Molly
McInroy wciąż jej to powtarzała. Miała to na uwadze, kiedy pod
naciskiem jej szczęki materiał, którym obszyty był jej materac
puścił, i cudownie nęcąca zawartość w postaci kłębów waty
ukazała się jej oczom.
No po prostu marzenie! To nie była przecież jej wina, że tak
bardzo się nudziła. Znudzony pies ma prawo poszukać sobie jakiejś
rozrywki.
Gosposia Molly McInroy została zupełnie wyparta ze
świadomości Fender w amoku świetnej zabawy. Gryzła, drapała
i szarpała watę, rozsiewając jej strzępy po całej sypialni.
Opamiętanie przyszło dopiero wtedy, kiedy jej czułe uszy
wychwyciły dźwięk otwieranych frontowych drzwi.
Ups.
Ups, ups, ups.
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Cóż, skończyć to się mogło czymś więcej niż tylko
dobrodusznym klapsem od opiekunki. Przeczuwając, że konsekwencje tej drobnej rozrywki mogą okazać się bolesne, z prędkością błyskawicy wskoczyła do swojego legowiska w szafie i usiadła
w kącie, udając, że jej tam nie ma.
Ale kroki osoby, która pojawiła się po chwili tuż za
drzwiami szafy, nie brzmiały jak miękkie powolne stąpanie
gosposinych papuci.
Te kroki to były kroki... pana!
Zapominając o swoim (drobnym przecież!) przewinieniu,
oraz kolekcji skradzionych i przeżutych przedmiotów osobistych
należących

do

pana,

wyskoczyła

z

szafy

i

zaatakowała

entuzjastycznie jego twarz językiem.
- Jakiś ty wielki! – zdziwił się na jej widok, a potem
potoczył wzrokiem po swoich zniszczonych butach i poszarpanych
koszulach. – Przepraszam, piesku. – powiedział cicho, gładząc jej
futro.
Nie gniewał się. Nie gniewał się!
No oczywiście, że nie. Przecież pan był najwspanialszy,
najukochańszy, najlepszy!
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*
- Podsumowując... – Jo zawiesił głos i skonsultował się raz
jeszcze z terminarzem w swoim tablecie.
W hotelowym apartamencie gnili od rana wszyscy
członkowie zespołu Famous Rebel, menadżer, jego asystent oraz
pies.
Fender był prawdopodobnie najszczęśliwszy z całego
towarzystwa. Fryderyk nie cierpiał walnych narad, podpisywania
kontraktów i całego tego planowania, które towarzyszyło karierze
muzyka. Umieszczało to działalność artystyczną w sztywnych
i ciasnych ramach zobowiązań i terminów, urągających tej właśnie
idei, która pociągała go w sztuce – twórczej wolności.
- Styczeń, trasa koncertowa w Europie – kontynuował Jo
po chwili. – Amsterdam, Hamburg, Berlin, Ateny i Madryt. Potem
Londyn, Manchester, Oslo, Sztokholm. W lutym wylatujemy do
stanów na pierwszą część trasy za wielką wodą. Po pierwszej części
gramy podczas Brit Awards. Potem część druga, dokładny spis
wszystkich miast macie w papierach. Dwa, trzy duże występy
w tygodniu przez sześć tygodni. Trzymamy się głównie wschodniego wybrzeża. Na początku maja powrót i wpadamy do studia,
żeby nagrać singiel. Dziesięć dni przerwy, a następnie próby,
próby, próby. Sezon festiwalowy

mamy równie napięty:

oczywiście gwóźdź programu to Glastonbury, a teraz i Open’er. Po
Open’erze pierwsza minitrasa w zachodniej Europie, na razie cztery
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koncerty, ale niewykluczone są kolejne. Sezon kończymy
w Moskwie. Jesień to praca nad nowym krążkiem, tak, żeby akcja
marketingowa „Rafmagn” ruszyła pełną parą jeszcze przed końcem
roku. Jakieś uwagi? – zwrócił się na koniec do członków zespołu,
pochylonych, każdy we własnym zakresie, nad grubym plikiem
papierów.
- No ja. – Fryderyk podniósł rękę. – To raczej prośba niż
wymóg. Chciałbym, żeby uwzględniono przy organizacji trasy
obecność mojego psa, zarówno transport, jak i akomodację.
Jo uniósł nieznacznie brew, ale zachował pokerową twarz.
Fryderyk wiedział, że menadżer, który przejął stery w ich zespole
cztery lata temu, zjadł zęby w show-biznesie. Tolerował lub
pacyfikował niejedno widzimisię gwiazd i gwiazdorzyn. Był
przygotowany na rzeczową polemikę z próbą odwiedzenia go od
pomysłu wożenia po całym świecie wyrastającego szczeniaka, ale
ku jego zaskoczeniu Jo tylko skinął głową.
Pół godziny i dwieście podpisów później Jo oddelegował
się w towarzystwie obłożonego papierkową robotą asystenta.
Fryderyk wyszedł na balkon i nieświadomie sięgnął do kieszeni
po papierosa. Nie palił wiele, właściwie tylko wtedy, kiedy był
przygnębiony. Ponieważ przeczuwał, że narada zespołu wpędzi go
w pochmurny nastrój, wyposażył się na zaś w paczkę „Royalsów”.
Sam

na

siebie

złorzeczył

w

duchu.

Przecież

wszystkie

zobowiązania, które podejmowali, oznaczały, że kariera Famous
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Rebel stabilnie się rozwijała. Poczucie wpadnięcia w pułapkę było
nieracjonalne.
Pod wpływem pełnego dezaprobaty spojrzenia psa, który
nie odstępował go na krok, z ociąganiem odłożył nietkniętą paczkę
na bok. Wziął w zamian głęboki oddech i potoczył wzrokiem po
roztaczającej się stąd panoramie, z dominującą spiczastą wieżą
Kościoła St. George’s Tron strzelającą w kierunku ciężkiego od
chmur nieba.
- Wyglądasz, jakbyś potrzebował spuścić parę. – Einar
wyszedł za nim na i stanął zaraz za progiem. Bał się wysokości.
- Jest środek dnia – przypomniał mu Fryderyk, zaznajomiony aż nazbyt dobrze z metodami relaksacyjnymi Einara.
- Wstyd przynosisz całemu narodowi rockendrollowców. –
Einar pokręcił głową z przesadą.
- Jedno piwo – zastrzegł więc Fryderyk, mierząc palcem
w pierś przyjaciela.
- Nie tak szybko. – Tom przeforsował się na taras. – Myślisz,
że ja nie widzę oznak? Te rozbiegane oczy, papierosy, nagłe
wyjazdy. Pies. Pies, Fritz? Pies? Obiecałeś. Fritz. Obiecałeś już
niczego nie odpalić – powiedział z naciskiem, stukając palcem
w pierś Fryderyka.
- Nie mam zamiaru nic odpalić, Tom – odparł Fryderyk, siląc
się na spokój.
Naprawdę, sprawa „Ragged Dolls” ciągnęła się za nim jak
brzydki zapach. A przecież wszystko zakończyło się pomyślnie dla
300

zespołu. Nie chodziło o to, co zrobił, tylko jak. Tym razem było
inaczej. Był zadowolony z miejsca, w jakim znajdował się obecnie
Famous Rebel. Był opanowany. Kontrolował się.
- Słuchaj, Tom, przecież wszyscy właśnie podpisaliśmy
sterty zobowiązań – wtrącił Einar mediacyjnie.
- Wcześniej jakoś go to nie powstrzymało. – Tom aż sapnął.
- Tom, nie świruj. – W drzwiach za Tomem pojawiła się
Briet. – Przecież wiadomo, że chodzi o spódnicę.
- Nie chodzi o spódnicę. – Miał nadzieję, że nie tylko
brzmiało to wiarygodnie, ale było prawdą.
- Jeszcze by tego brakowało. Po tylu latach celibatu, nic
dziwnego, że jedna panienka tak mu rozstroiła nerwy. – Przez
wściekły wyraz Toma przebił się wredny uśmieszek.
Tom był najmłodszym członkiem zespołu. Fryderyk, Einar
i Briet znali się jeszcze jako nastolatkowie w Reykjaviku. Po
wyjeździe do Stanów do ich zespołu dołączył Amerykanin
polskiego pochodzenia, Jack Bolecki, z którym nagrali debiutancką
płytę. Pech chciał, że tuż przed rozpoczęciem trasy promującej
krążek, Jack złamał rękę. Ich ówczesny menadżer załatwił na
zastępstwo za niego młodego muzyka studyjnego. Okazało się, że
Tom współgra z zespołem o wiele lepiej niż Jack.
Jako najnowszy członek zespołu, Tom od zawsze próbował
zaznaczyć swoje zdanie. Utartym zwyczajem większość decyzji
podejmowali Fryderyk i Einar. Ekscentryczna i wyluzowana Briet,
a wcześniej nieco spolegliwy Jack zawsze im ustępowali.
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Tom był jednak inny niż tych dwoje. Potrafił być
jednocześnie chamski i czarujący, egoistyczny i uczuciowy, energetyczny i energochłonny, arogancki i nonszalancki. Obydwaj
z Einarem serwowali własne opinie bez ogródek. Podczas gdy
Einar robił to dobrodusznie, intencją Toma było zazwyczaj
dokuczyć.
Tom i Fryderyk byli jak ogień i woda. Introwertyczny
i skupiony, Fryderyk często musiał zagryzać zęby przy szukającym
uwagi, hiperaktywnym Szkocie.
Fryderyk szanował go za lojalność i zaangażowanie
w zespół. Tom kochał Famous Rebel nie mniej niż pozostali
członkowie zespołu. Na tyle, żeby zwalczyć uzależnienie od
narkotyków, na tyle, żeby umieć rozgraniczyć sprawy zawodowe
od osobistych i nie pozwolić licznym rozstaniom i powrotom do
Briet wpłynąć na działalność kapeli.
Właśnie ze względu na ten szacunek powstrzymał się od
wypominania mu, jakim wysiłkiem całego zespołu udało się
utrzymać ekscesy, odwyki i związek – czy raczej związki – Toma
z Briet w tajemnicy.
- Słuchaj mnie tu, Tom. – Fryderyk przyjacielsko klepnął go
w ramię. Żeby porozumieć się z Tomem, często musiał udawać, że
jest towarzyski i zadziorny jak on sam. Był zresztą nie tylko
muzykiem, ale i aktorem, na scenie i w życiu. To była cena za drogę
na szczyt. – Famous Rebel to moje życie. Co zrobiłem po „Ragged
Dolls”, zrobiłem, bo uważałem, że to jedyny sposób na to, żeby ten
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zespół był wszystkim tym, czym mógł być. Nic tego nie zmieni.
Famous Rebel jest na pierwszym miejscu. Przecież wiesz.
- No wiem. – Tom przytaknął i pociągnął nosem jak
łagodnie zrugane dziecko. – To mój sposób, żeby wyrazić, że
martwię się o ciebie – dodał swoistym dla siebie sarkastycznym
tonem.
- Jutro widzimy się na próbie. – zapewnił Fryderyk uspokajająco. I sam odetchnął z ulgą, bo myśl o próbie wywołała w nim
dreszcz ekscytacji. Nie odechciało mu się grać, przeciwnie,
odczuwał narastającą potrzebę wyżycia się na gitarze i zdarcia
gardła. Teraźniejszy kryzys nie mógł więc być tym samym, który
dorwał go po „Ragged Dolls”. – Myślę, że poszliśmy z Einarem
w dobrym kierunku z nowymi kawałkami do „Rafmagn”.
- Po prostu nie może znieść, że jakaś spódnica mu ciebie
podkradnie. – wtrąciła Briet, przytulając się do Fryderyka spontanicznie. – Zazdrośnik.
Była być może jedyną kobietą, której dotyk nie był dla
Fryderyka niekomfortowy. W ogóle Briet naturalnie i odruchowo,
z dziecięcą wprost łatwością dotykała wszystkich, co nieodmiennie
go zadziwiało.
- Nie chodzi o żadną spódnicę – mruknął.
- No, to chodzi o spódnicę, tak? – Einar przełknął haust piwa
i odetchnął z lubością.
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W hotelowej restauracji w porze brunchu panował spory
ruch, więc wybrali pobliski bar. Obsługi nie trzeba było długo
przekonywać, żeby wpuścili ich z psem. Nad wyraz uczynna
barmanka nawet przyniosła dla Fendera miskę wody.
- Nie chodzi o spódnicę – odpowiedział Fryderyk, zgodnie
ze swoim sumieniem.
- Chłopie, jeśli nie chodzi o taką kobietę, jak Cecylia, to
z tobą jest coś nie tak – stwierdził Einar z przekonaniem. – No,
w razie czego, chętnie przejmę ten problem od ciebie. Jak za
dawnych dobrych czasów.
Einar nie przeliczył się, spodziewając się zimnego,
zazdrosnego błysku w oku Fryderyka.
Obdarzony osobistym urokiem, Einar zawsze oczarowywał
kobiety początkowo zainteresowane Fryderykiem. Przez wiele lat
w ten właśnie sposób Fryderyk wyplątywał się z niezręcznych
sytuacji. Nie był święty, oczywiście, ale nigdy nie zdołał stworzyć
trwałej relacji. Odkąd stali się sławni, przyciągali pewien typ
kobiet, atrakcyjnych, czasem nawet pełnych klasy, ale niezdolnych
do zatrzymania na sobie uwagi.
Einar był w tym względzie mniej zasadniczy niż Fryderyk.
Uwielbiał kobiety, a może po prostu uwielbiał kobiecość.
Wszystkie te wabiki, które stosowały dziewczyny, żeby skutecznie
zakręcić

się

wokół

mężczyzny.

Fatałaszki,

perfumy,

flirt.

Dziewczęcą nieśmiałość, drapieżną zaborczość. Wielbił każdy
przejaw kobiecej natury i pławił się w nich do woli. Brak
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intelektualnego porozumienia w zupełności mu nie przeszkadzał.
Podchodził do swoich relacji z dystansem, szczerze informując
kolejne partnerki o braku intencji stabilizacji. Żadnej z nich
dotychczas to nie przeszkadzało.
- Cecylia to tylko... część. Manifestacja. Nie wiem, równie
dobrze mogłaby być to jakaś zezowata brzydula z krzywym nosem,
gdyby pojawiła się w odpowiednim miejscu i czasie.
- Jasne. – Einar wzniósł toast za głupotę swojego przyjaciela
półpustym kuflem. – Na nieszczęście dla ciebie, odpowiednie
miejsce i czas zaserwowało ci posągową piękność o pełnej figurze,
magnetycznej osobowości i głosie anioła. Pech.
- Żebyś wiedział. Gdyby była paskudna, byłoby łatwiej.
Einar wydawał się szczerze ubawiony.
- Łatwiej, ale nie tak przyjemnie.
- Weź, nie żartuj. – Poczuł się sfrustrowany brakiem powagi
przyjaciela.
- No dobrze. Dobrze. Jeśli nie chodzi o kobietę, to o co?
Sławy ci brakuje, mamony, rzeszy fanów, satysfakcjonującej
kariery?
- Stary... – Fryderyk aż jęknął z powodu uproszczającego
tonu przyjaciela.
- Perspektywy, Fritz. Brakuje ci perspektywy. – Einar
poklepał go przyjacielsko po ramieniu.
- Może. A może problem właśnie tkwi w tym, że zawodowo
osiągnąłem właśnie satysfakcję. Ostatnie... ile, piętnaście lat,
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więcej...? poświęciłem, żeby zbudować Famous Rebel. Nawet
kiedy wreszcie wydaliśmy płytę, zaczęliśmy koncertować, ciągle
coś nie grało, ciągle trzeba było walczyć. A teraz wszystko się
poukładało i obsesja straciła sens.
- A na jej miejsce pojawiła się nowa obsesja.
- Tylko nie zaczynaj znów o spódnicy.
- Dla mnie, Fritz, mógłbyś nawet oglądać się za spodniami.
Tolerancyjny jestem.
- I niepoważny.
- Poważny. Ale jestem tylko człowiekiem, więc jeśli trochę
bawi mnie obserwowanie, jak wiecznie kontrolujący sytuację,
rozsądny, niezachwiany Fritz przejawia jakieś oznaki rozterki, to
trzeba mi niestety wybaczyć.
- Ja, niezachwiany? A „Ragged Dolls”? – zdumiał się
Fryderyk.
- Dobrze wiemy, że „Ragged Dolls” to właśnie był przejaw
niezachwiania. Nawet jeśli nasz przyjaciel Tom tego nie rozumie.
Tom... to dupek. Kochany dupek, ale jednak dupek. Jeszcze jedno
proszę – zwrócił się do barmanki.
Fryderyk ze zdziwieniem odkrył, że Einar zdążył wychylić
już swoje pierwsze piwo. Jego stało na barze nietknięte,
odgazowane, sącząc smętnie wilgoć w podkładkę. Nigdy nie
przepadał za alkoholem, a teraz miał jeszcze poczucie, że mając pod
opieką psa, nie może tak po prostu nieodpowiedzialnie upić się
w samo południe.
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- Tylko nie przesadź, bo wiesz, jaki Jo jest przewrażliwiony.
- I słusznie, po tym, ile musiał wypłacić łapówek, żeby
odwieść dziennikarzy od publikowania dowodów na niegdysiejsze
ekscesy naszego Szkota. Ja ci solennie obiecuję, Fritz, że drugie
będzie ostatnie. Muszę przecież jakoś zapić smutki.
- Jakie znowu smutki?
- A takie, że mój najlepszy przyjaciel, brat prawie, nie
uwłaczając Briet, znalazł być może kobietę swojego życia i idiota
nie wie, co zrobić. Więc rozpaczam, bo gdyby mnie się to
przytrafiło, nie miałbym cienia wątpliwości. Ale nie, biedny Einar
zamiast jedną na milion, znajduje miliony takich samych. Więc
musi, bidulek, sączyć zimne piwo w towarzystwie idioty i jego psa.
- To ja miałem spuszczać parę, nie ty – sarknął Fryderyk
dobrodusznie, bo choć to, co Einar mówił, często było podszyte
ironią, to ton jego wypowiedzi zawsze był kordialny.
- No dobrze, dobrze. Więc o co rozbija się ten kryzys
egzystencjalny Fritza? A, dziękuję. – Einar przytknął właśnie
zaserwowane przez barmankę świeże piwo pod sam nos i napawał
się jego aromatem jak najznamienitszym winem.
- Nie wiem. Może to właśnie jest zupełnie odwrotnie do
„Ragged Dolls”? Stanąłem na tym szczycie, który upatrzyłem sobie
lata temu. Po ciężkiej wędrówce, wielu próbach podejścia i kilku
porządnych zjazdach, wreszcie wspiąłem się tam, gdzie chciałem.
Rozejrzałem się i zobaczyłem, że trochę tu pusto. Że góra wcale nie
jest taka wysoka. Że widoki nie takie piękne. Wszystko to jakieś
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płytkie i nie daje mi takiego kopa, jakiego się spodziewałem.
Jestem tu sam i nie ma nikogo, kto by mnie poklepał po plecach
i powiedział „dobra robota”.
- Ekhem, a my?
- No wy, oczywiście. Dałbym sobie odrąbać... no, może nie
rękę, ale nogę, za ciebie i za twoją stukniętą siostrę. Pewnie nawet
mały palec u stopy za Toma. Ale...
- Ale nas nie zabierzesz wieczorem do domu, nie rozgrzejemy ci łóżka i nie pomasujemy zmęczonych plecków. Wiele bym
dla ciebie zrobił, stary, ale nie to. – Einar westchnął ciężko, tym
razem w jego oczach tliła się iskierka zrozumienia, jakby problem
Fryderyka wcale nie był taki wydumany i znajdował odzwierciedlenie we własnych odczuciach Islandczyka.
- Samotność dopada nas wtedy, kiedy wreszcie dochrapaliśmy się czegoś. Potrzebujemy się tym podzielić, a tu nie ma
z kim.
Nagle na nowo pognębiony, Fryderyk usączył łyk ze
swojego kufla. Pies, do tej pory drzemiący spokojnie u jego stóp,
podniósł się, oparł przednie łapy na jego kolanach i oblizał
entuzjastycznie pysk.
- A to takiś, bratku, pijaczyna... – Einar podrapał Fendera
między uszami.
Siedzieli przez chwilę w milczeniu. Fryderyk niemal widział
jak w głowie Einara kręcą się trybiki. Tak zawsze bywało z jego
przyjacielem. Musiał przetrawić problem po swojemu, zanim
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doradził. Zazwyczaj patrzył na sprawy pod innym kątem niż
Fryderyk, i to właśnie cenił on w przyjacielu najbardziej. Niemal
zawsze poszerzał perspektywę na sprawę w sposób, jaki jemu
samemu nie przyszedłby do głowy. Był doradcą idealnym, bo po
co radzić się kogoś, kto na wszystko patrzy tak samo?
Cierpliwie oczekując aż mądrości życiowe Einara dojrzeją,
Fryderyk rozejrzał się po barze. Oprócz nich dwóch – a właściwie
trzech, jeśli liczyć psa – o dość wczesnej porze przebywało tu sporo
innych klientów, głównie konsumujących gigantyczne porcje
barowego lunchu. Nigdy nie przekonał się do angielskiego
tłustego śniadania, kaszanki i kiełbasy z jajkami zalanych grochem
w pomidorowym sosie. Wychwycił kilka ciekawych spojrzeń
skierowanych na nich, czy to ze względu na psa, czy ze względu na
to, że zostali rozpoznani. Prześliznął się po nich bez zatrzymywania.
Z doświadczenia wiedział, że był to najlepszy sposób. Złapać
kontakt wzrokowy, to jakby zaprosić kogoś do podejścia. Nie był
zadufanym celebrytą i zazwyczaj lubił rozmawiać z fanami, nawet
jeśli rzadko kiedy ich relacje wykraczały poza standardowe prośby
o selfie, autografy, darmowe bilety i niewybredne próby flirtu ze
strony kobiet wszelkiego wieku, a czasem nawet mężczyzn. Dziś
jednak chciał po prostu napić się piwa z kumplem.
- Fritz? – Einar uniósł w górę palec i potarł kudłatą brodę,
dając

tym

samym

znak, że

jego

konkluzje

dojrzały

wypowiedzenia.
- No, co? – Fryderyk aż spiął się cały w gotowości.
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do

- Powiedz ty mi, synu, ta Cecylia. Rzeczywiście taka
niezwykła, jak się wydaje?
- Niestety, w każdym calu. – Fryderyk aż jęknął, bo
przeczuwał, iż wnioski Einara nie sprzyjają jego hormonom.
- To ty najlepiej byś zrobił, gdybyś w spokoju ją zostawił.
– Einar uniósł kufel i pociągnął solidny łyk, po czym obtarłszy
owłosienie twarzy z resztek piany, kontynuował. - Masz potrzebę
dzielenia z kimś swoich zawodowych sukcesów, to zrozumiałe. Ale
masz ty potrzebę bycia kimś, z kim można dzielić sukcesy? Jeśli to
nie działa w dwie strony, to nie związek, to służba.
- Czyli, wedle ciebie, jestem egoistą, który tylko liczy na to,
że ktoś będzie mnie wielbił i patrzył jak w święty obrazek. Plecki
masował...
- I pławił się w twojej glorii – dokończył za niego Einar. –
Otóż, nie, nie myślę tak. Nie jesteś egoistą, ale twój styl życia jest
egoistyczny. Bardzo dużo pochłania. Z ciebie, z twojej rodziny
i kogokolwiek, z kim się zwiążesz. Owszem, kobiet, które by
ścierały kurz z twoich stóp pewnie by się sporo znalazło... Chyba
dobrze mniemam, że to by cię nie uszczęśliwiło? A Cecylia,
uważasz, Cecylia nie jest stworzona do podporządkowania,
całowania po stopkach i poprawiania poduszek. To jest kobieta,
która budzi zachwyt, a nie się zachwyca. Kobieta, której nie
wystarczy być ozdobą na ramieniu nawet najzdolniejszego faceta.
Sama musi błyszczeć. Silny charakter. Działaczka. Może sama
jeszcze o tym nie wie, ale tak właśnie jest. Nie ścierpiałbym, gdyby
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taka kobieta jak ona była przez ciebie stłamszona i unieszczęśliwiona. Osobiście przylałbym ci w tę piękną, ubezpieczoną gębę.
Fryderyk milczał, Fender zaś, widząc jego przygnębienie,
zaczął kręcić niecierpliwie kółka wokół jego stołka.
Einar klepnął go w ramię pokrzepiająco.
- Nie jestem idiotą, i wiem, że i tak pofruniesz jak ta ćma
do ognia... Bądź szczery wobec siebie i wobec niej. Nie obiecuj jej
czegoś, czego nie możesz dać. Cokolwiek zrobisz, nigdy nie kłam, że
to na zawsze i na pewno. I bądź cholernie wdzięczny, jeśli nadal
będzie się chciała do ciebie odzywać.
*
Fender łypnęła okiem na skupionego nad konsoletą
akustyka i z trudem się przeciągnęła. Przednie łapy musiała w tym
celu przełożyć pomiędzy pręty w drzwiczkach klatki, tej samej,
w której Fritz przywiózł ją do domu z placówki RSPCA37. Nie była
już tym samym maleńkim szczeniaczkiem.
Było jej cudownie. Pan nie opuszczał jej teraz prawie na
krok. Mogła spać razem z nim w jednym łóżku, jeść z jednego
talerza, siedzieć na tej samej kanapie. Mogła patrzeć, jak ćwiczy na
siłowni, jak gra, jak komponuje, jak pisze. Mogła nawet przyjechać
z nim do sali prób i spokojnie sobie drzemać, wiedząc, że pan jest
37

RSPCA – Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals – brytyjskie
Królestwie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
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tuż za wielką szklaną szybą i że gdy tylko skończy, zabierze ją na
długi bieg po parku. Tam będzie miała okazję obronić pana przed
wszystkimi podłymi zwierzakami i udowodnić mu swoje oddanie.
Może wtedy już jej nigdy nie opuści?
Pan był jej, tylko jej. Nie musiała się nim z nikim dzielić.
*
Fryderyk w zamyśleniu przesuwał kciukiem lewej ręki po
stwardniałych od naciskania strun opuszkach palców. Uczucie
uskrzydlenia po dobrze zagranej próbie towarzyszyło mu aż do
wieczora. Atmosfera wśród jego przyjaciół z zespołu tym samym
się oczyściła. Tom, widząc jak mocno Fryderyk angażuje się
w pisanie nowych kawałków, przestał się frustrować. Musiał
nawet zignorować kilka niewybrednych żartów na temat tego, jak
dobra spódnica może usprawnić działanie weny twórczej.
Wyczerpująca próba pozwoliła chociaż na chwilę uwolnić
się od uporczywego myślenia o dręczących go egzystencjalnych
rozterkach. Nie chciał ich nazywać romantycznymi, uparcie
umacniając się w twierdzeniu, że problem leży głębiej niż tylko
w nieproszonych reakcjach chemicznych w mózgu.
Postanowił kontynuować dobrą passę i spędzić wieczór
w sposób wolny od Cecylii. Zaszył się więc w swoim pokoju gitar,
właściwie jedynym pomieszczeniu w dopiero zakupionym domu
w Fairlay, w którym czuł się dobrze. Postanowił zacząć od
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wykonania telefonu do babci Maryli, żeby poinformować ją
o zarezerwowanych dla siebie i dla Fendera biletach na
tygodniowy pobyt w Polsce.
- Halo? – głos w słuchawce przebił się przez głośną muzykę.
- Babcia? – zapytał, mimo iż rozpoznał natychmiast, że
głęboki tembr głosu w słuchawce nie należy do Maryli Fejklowiczowej.
- Niestety, nie, choć bywają tacy, którzy mi insynuują, że
jestem w wieku pani Maryli. Dobry wieczór, Fryderyku. – Cecylia
zaśmiała się wdzięcznie.
Wydawała się być lekko pozbawiona tchu, bardzo
beztroska i taka... rozigrana?
Gdzieś głęboko w tle głos babci Maryli, równie swawolny,
zapytał: „Cecylio, to ja ściszę, co?”. Następnie wbrew intencji
stworzenia dogodnych warunków do rozmowy telefonicznej, ta
sama babcia Maryla, ponoć schorowana i zgorzkniała, zanuciła
z mocą: „I zakwitły znów jaśminy, brzmi słowików śpieeew,
mocniej tulą się dziewczyny w parku pośród drzeeew...”38.
- Cecylio? – zażądał stanowczo. – Co ty wyprawiasz z moją
babcią?
- Od razu „wyprawiasz”. Nic takiego. Dwie stateczne starsze
damy piją sobie wieczorną herbatkę.

38

Adam Aston, tango „Jaśminy”.
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Jakoś nie pomyślał dotąd, że Cecylia lubi towarzystwo
babci. Wydawało mu się, że jej zaangażowanie wynika z jakiejś
potrzeby natury charytatywnej. Tymczasem wyglądało na to, że
świetnie się razem bawią.
- Widzę, że nie opuściłaś babci, kiedy misja „Fryderyka za
fraki” zakończyła się sukcesem?
- I to spektakularnym. Cóż, wciąż lubię panią Marylę
bardziej niż rzeczonego Fryderyka. My, starsze damy, musimy się
trzymać razem.
Chichot babci Maryli dotarł aż do jego uszu.
- Właściwie, skoro już cię zastałem, starsza damo, poproszę
cię o poradę.
- Czym mogę służyć, szanowny młodzianku?
- Pies mnie kłopotuje. Nie, kłopocze.
- O?
- Co, o?
- Nic, o. Zamieniam się w słuch, w czym problem?
- Jeden, nie wiem, co najlepiej mu podawać jeść. Dwa, że
wyrywa mi się na spacerach. Trzy, że sika w domu. Cztery, że śpi
w moim łóżku i nie da się z niego wygonić. Pięć, że jest agresywny
wobec innych psach...
- Psów.
- Psów w parku. To tak na początek.
- Co to za pies? Jak duży?
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- Co za pies? – powtórzył za nią, osłupiały. – Duży, kudłaty,
brązoworudy, z wielkim łbem, długim pyskiem i spojrzeniem
takim, że nie mogę mu niczego odmówić. Żywy bardzo.
- Retriever?
- Co, retriever?
W odpowiedzi usłyszał tylko

dźwięk

nadchodzącej

wiadomości obrazkowej, która po otwarciu okazała się zdjęciem
psa rasy red retriever, kropka w kropkę podobnego do Fendera.
- Retriever – zgodził się.
- Przyjazny pies, łatwy do wytresowania – oznajmiła. –
Szczeniak czy wyrośnięty?
- A kiedy taki pies jest wyrośnięty?
- Jak ma tak z sześćdziesiąt centymetrów, pod trzydzieści
kilo.
- To wyrośnięty chyba.
- Sucha karma najlepsza. Co ja robię: kupuję cztery, pięć
różnych paczek karmy, najlepiej kurczak, jagnięcina, wołowina, ryż
i warzywa, mieszam to wszystko. Nie podaję ryb. Jeśli twój pies
nie ma konkurencji w domu, to może się żywić wolno. Po prostu
postaw mu miskę z karmą i dosypuj w miarę potrzeby.
- Z ciekawości, co by się stało, gdyby miał konkurencję?
- Gdyby w domu było więcej psów, próbowałby wywalczyć sobie pozycję alfy poprzez kontrolowanie miski. Po prostu by
utył. Zresztą, jak będziesz widział, że tyje, to mu po prostu
wydzielaj i zapewnij więcej ruchu. Oprócz suchej karmy możesz
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podawać resztki ze stołu, ale dopiero, kiedy sam skończysz jeść.
Pamiętaj, jeśli chcesz kontrolować swojego psa, musisz być alfą.
A to znaczy, że jesz pierwszy. Psy są przed wszystkim mięsożerne, więc możesz mu rzucić kawałek steku lub filet. Kości raczej
unikaj. Mogę ci przesłać przepis na domowe biszkopty, świetne
w utrzymaniu czystości zębów. A czym go dotąd karmiłeś?
Chińszczyzną na wynos i gotowymi mrożonymi posiłkami
Men’s Health, brzmiała prawdziwa odpowiedź.
- Wiesz, trochę tego, trochę tamtego.
- To uważaj przy zmianie diety, żeby biedaczyna nie miał
wypadku natury, hm, jelitowej. Nie zawsze to, co im smakuje, jest
dla nich dobre. Woluś, biedaczek, przepada za wątróbką, a po
wątróbce go... tego. Tak, tak, o tobie mówię. – Zacmokała do psa,
który najwyraźniej brał udział w tym szaleństwie, jakie rozgrywało
się w mieszkaniu pani Fejklowiczowej.
- Oh men, nie wiedziałem, że utrzymanie psa kosztuje tyle
wysiłku. A co dalej...?
- A dalej, to twoja babcia chce z tobą rozmawiać. Chcesz,
prześlę ci numer Wojtka. On ma świetne patenty. Da ci zniżkę na
szkolenie z clickerem.
- Z czym?
- Dasz radę. Tylko konsekwentnie! – poradziła mu jeszcze,
po czym jej głos oddalił się jak jakaś przemijająca wizja.
Wysoki, nieco skrzekliwy ton babci Maryli, który go
zastąpił, był jak kubeł zimnej wody.
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- Fryc, syneczku. To kiedy przyjeżdżasz? Bo bardzo tu bez
ciebie nudno!
- Szczerze wątpię, babciu. Szczerze wątpię.
*
Pani Helena udzieliła mu szczegółowych instrukcji dotarcia
do niebieskiej chatki, ale nawet i bez nich rozpoznałby dom Cecylii
bez trudu. Wnętrze i przylegający do niego ganek były rzęsiście
oświetlone latarniami, które w zapadającym właśnie zmierzchu
tworzyły wyspę blasku. Jego urokliwe ciepło było jak światło
przewodnie latarni, które przyciągało i zachęcało, ewokowało
dobre i nieco melancholijne wspomnienia, a może tylko marzenia.
Gdyby podróżował sam, pewnie zatrzymałby się na
poboczu i przedłużył tę chwilę, żeby bardziej namacalnie uchwycić
to mgliste, aluzyjne uczucie. Miał jednak komplet pasażerów
w postaci babci Maryli, Agaty, chłopców i psa, więc z rosnącym
uczuciem oczekiwania i tremy skręcił w boczną drogę, prowadzącą
do drewnianego domku.
Zaparkował

obok

znajdujących

się

na

szerokim,

kamienistym podjeździe za bramką trzech aut i niemal zachłysnął
się powietrzem nasyconym dymem z ogniska, butwiejącymi liśćmi
i rozmokniętą po wczorajszej mżawce ziemią. Chłodny wiatr targał
trawą na rozpościerającej się między chatką i asfaltową drogą łące.
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Wilgotne powietrze niosło ze sobą śmiech i ożywiony gwar
rozmowy.
Pomógł babci Maryli wysiąść i owinął ją starannie futrem
ze srebrnych lisów, które mimo jego komentarzy na temat
okrucieństwa wobec zwierząt postanowiła założyć. Z babcią pod
jedną rękę, bukietem frezji w drugiej oraz psem na smyczy
trzymanej w zębach, ruszył w kierunku chatki. Wyprzedzili ich Filip
i Kuba, którzy jak stali bywalcy pobiegli odważnie naprzód, witając
się z krótkonogim, krępym kundelkiem podpalanej maści. Agata
trzymała pieczę nad swoimi entuzjastycznymi synami, ale i ona nie
omieszkała wesołego

mieszańca

podrapać

za

uchem.

Ten

przynajmniej nie przejawiał zainteresowania antagonizowaniem
Fryderyka i nawet nie spojrzał na Fendera, kiedy przechodzili obok.
Przykładem tej wesołej dziecięco-zwierzęcej kłębiącej się
bandy, a także podążając za ludzkimi głosami, okrążyli dom
i zjawili się przed zebranym na tarasie towarzystwem.
Zaskoczyła go liczba obecnych gości. Wśród nich rozpoznał
tylko policjanta Tomka, zaangażowanego przy dokładaniu ognia
w pomysłowym zewnętrznym kominku oraz panią Helenę,
usadowioną na rattanowej kanapce pod zadaszeniem. W siedzącej
obok na wózku inwalidzkim pięknej kobiecie o jasnych włosach
i wpatrzonych w niego z namysłem wielkich orzechowych oczach
domyślił się matki Cecylii. Oprócz nich obecna była grupka
młodych ludzi, siedzących na kocach rozścielonych przy brzegu
318

werandy. Dalej w ogrodzie majaczyło kilka sylwetek osób
przechadzających się pomiędzy rabatami.
Ten mały zakątek stworzony był ręką tej samej osoby, która
zaprojektowała kawiarniany ogródek „PoDokładki”. Przywoływał
w myślach Fryderyka dawno zapomniane niedzielne popołudnia
z pradziadkami, wiejskie, świąteczne, sąsiedzkie posiedzenia przy
wieczornej herbacie. Z adaptera wyniesionego na stolik pod oknem
sączyła się rzewna ballada Agnieszki Osieckiej. Obok kominka na
kopie szczypek wypełniającej starą węglarkę grzały się przy ogniu
dwa koty, jeden pstrokaty, drugi śnieżnobiały. Na drewnianym
stole migotały latarnie i dymiła świeżo zaparzona kawa
w fajansowych filiżankach na spodeczkach. Poduchy i koce okupowały każdą przestrzeń, przepastne wiklinowe krzesło i ławkę
z oparciem,

parapet,

a

nawet

drewniany

podest

tarasu.

Wystarczyło przyjść i usiąść, i już było się częścią tej grupy.
- Dobry wieczór państwu – babcia Maryla odezwała się
pierwsza. Młodzież podniosła ciekawie głowy, jakiś rosły chłopak
nawet wstał po dżentelmeńsku.
- A dobry wieczór, Maryniu! Panie Fryderyku! – Pani
Helena podniosła się ze zwykłą sobie werwą i schyliła po koc,
który zsunął jej się z kolan. Następnie rzuciła się w stronę babci
Maryli, wycałowała jej policzki „z dubeltówki” i zwróciła się do
swojej szwagierki. – Klaro, Agatkę już znasz. A to właśnie jest pani
Maryla Fejklowiczowa oraz jej wnuk, Fryderyk. A to pani Klara
Lisko, mama Cecylii...
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- Miło nam państwa dzisiaj gościć. – Pani Klara skinęła
babci, natomiast Fryderyka zmierzyła badawczym spojrzeniem.
Czuł je na czubku swojej głowy, kiedy schylił się, by pocałować jej
dłoń i wręczyć bukiet frezji. – Bardzo proszę, usiądźcie. Zaraz
zrobimy herbaty.
- Tak, najpierw ploteczki, ale potem, panie Fryderyku,
potem... – pani Helena stuknęła się dwukrotnie palcem w nos,
przypominając o obiecanym wywiadzie. Zabrzmiało to jak groźba.
Profesorowa Lisko pociągnęła babcię za sobą na rattanową
kanapkę i własnoręcznie okryła jej nogi pledem, Fryderyk
natomiast nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. Interakcje
społeczne bywały dla niego wyzwaniem i poczuł się nagle
przytłoczony licznym towarzystwem. Jasne, występował przed
tysiącami, ale inaczej jest stać na scenie za potężnym buforem
muzyki, kontrolując dialog z publicznością odgrodzoną od niego
kordonem, inaczej zaś odnaleźć się pośród mało znanych sobie
ludzi i nawiązywać rozmowę. Potrzebował więc kogoś, przy kim
mógłby się zakotwiczyć, więc dyskretnie – miał nadzieję – rozejrzał
się za Cecylią.
Z pewnością nie było jej na zewnątrz. Przykucnął przy
Fenderze tuż obok drzwi prowadzących do domu, w których
zawieszono grubą kotarę, żeby ograniczyć ucieczkę ciepła
z wnętrza, niepewny, czy może tak po prostu tam wejść. Przez
chwilę z rozkojarzeniem przysłuchiwał się rozmowie starszych pań,
której przewodziła żywiołowa pani Helena.
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- No jak tam, Agatko, co pani nowego piecze? A jak rodzice?
Chłopcy? Zdrowi? Grypa! Ani mi nie mów! No, opowiadaj.
- Cugu nie ma, panie Tomku. – Zza węgła domu wyłonił się
mężczyzna w średnim wieku, ubrany w błękitną, doprasowaną
koszulę z podwiniętymi mimo wieczornego chłodu rękawami. –
Wentylator szwankuje, zaraz zajrzę, tylko... Dobry wieczór
państwu.
- Cześć, Artur. – Fryderyk wychwycił w spojrzeniu i tonie
pani Klary miękkość.
- Skrawki przyniosłem dla psów. – Przybysz uniósł
reklamówkę, którą trzymał w ręku.
- Cylcia w kuchni, to jej zanieś – poinformowała go pani
Klara.
Nowy gość ruszył z familiarną swobodą do środka, w czym
Fryderyk upatrzył swoją szansę, żeby niepostrzeżenie wsunąć się
za nim.
Cecylia stała przy kuchni, metalową łopatką przewracając
pieczone na blasze placuszki, których zapach natychmiast
uruchomił w jego ustach ślinotok. Była ubrana w zwykłe dżinsy,
śnieżnobiałą koronkową bluzeczkę i czerwone trzewiki. Przy jej
nogach, wierny jak cień (albo wierny jak Fender – teraz i Fryderyk
wiedział, jak oddane są psy!) siedział Woland.
Przywitała Artura rozkojarzonym uśmiechem, ten zaś bez
słowa ruszył do lodówki, gdzie ulokował swoje cargo, a później
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dalej do wnętrza domu. Wzrok Cecylii natomiast przesunął się na
Fryderyka, a następnie na jego psa.
Fryderyk drgnął.
Nie

przemyślał

tego,

jak

zaborczy

Woland

może

zareagować na jego pupila. Już miał pociągnąć swojego psa
z powrotem na zewnątrz, gdy Cecylia zamachała kuchenną
łopatką, szepcąc z przejęciem:
- Ciii... czekaj!
Woland podniósł się, zupełnie wobec nowego obiektu
zainteresowania ignorując obecność Fryderyka. Ochoczo przybliżył
się do Fendera, który zresztą sam przyjaźnie zamachał ogonem.
Rytuał

zapoznawczy,

uwzględniający

wzajemne

okrążanie,

obwąchiwanie, a nawet trącanie się łapami przebiegł z nad wyraz
dobrym rezultatem.
- Gdybym wiedział, że to takie proste, od razu bym go
przywiózł – odezwał się Fryderyk, kiedy psy w najzupełniejszej
harmonii poczęły się ze sobą trącać łbami.
- Ojej, bo mi się przypali. – Zatroskana, uniosła brzeg placka,
po czym stwierdziwszy odpowiednie wypieczenie, przeniosła go
do miski wyścielonej kuchennymi ręcznikami. – Bardzo cię przepraszam. Ciotka przywiozła kilkoro studentów i jeszcze znajomi ze
studiów się zjechali. Musiałyśmy na szybko poszerzyć menu, bo co
to za Dziady, bez dostatku jadła dla duchów? Żywimy się dzisiaj al
fresco.
- Mną się nie przejmuj. Bosko pachnie.
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Zmarszczyła

brwi,

kiedy

bez

skrępowania

podszedł

i poczęstował się gorącym jeszcze plackiem. Proziak poparzył mu
palce i język, ale bosko smakował. Zszokowane spojrzenie, które
w nim utkwiła, tylko zaostrzyło jego apetyt.
- Miłość od pierwszego wejrzenia. – stwierdziła, kiedy po
początkowej fazie zapoznawczej Woland dosłownie upadł u stóp
Fendera.
- Jak to, miłość? Przecież Woland to chłopiec.
- No jasne. Zaraz. Ty wiesz, że twój pies – to suczka? –
zapytała. Coś w jej rozbawionym nagle spojrzeniu utwierdziło go
w przekonaniu, że robi sobie z niego żarty. Doskonale wiedziała, że
nie miał o tym pojęcia.
Zanim zdołał odpowiedzieć, nadeszła Agata z miską
upieczonych przed południem słodkich orzeszków z nadzieniem.
- Z nieba mi spadłaś, Agatko! – Cecylia bez skrępowania
pocałowała ją w policzek. – Tyle się gawiedzi zleciało, czym ich tu
nakarmić?
- To w czym mogę pomóc? – zapytała Agata, zawstydzona
trochę spontanicznym powitaniem, lecz gotowa do akcji.
- Może masło wyciągnij do tych proziaków z lodówki. Ja
zajrzę do pieca, tam gomółki dochodzą.
- Fryc, weźże te psy na zewnątrz – poleciła mu Agata
autorytatywnie.
Nie miał wyboru, musiał się wycofać. Zagwizdał na psy, ale
dopiero kiedy Cecylia ruchem głowy nakazała Wolandowi wyjście,
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Fender ruszył... ruszyła! Za nim. Cóż, najwyraźniej drogę do pozycji
alfy a watasze miał jeszcze daleką. Przynajmniej czarne bydlę już
nie chciało skoczyć mu do gardła.
Znalazł się znów w niezręcznej sytuacji, nie dość, że nie
mógł jakoś zmusić się, żeby po prostu usiąść obok kogoś i rozpocząć
rozmowę (jak? o czym?), to jeszcze wśród grupki przyjaciół Cecylii
kilka osób zaczęło przyglądać mu się z namysłem zdradzającym
rychłe rozpoznanie.
Na całe szczęście bystry umysł pani Heleny dostrzegł jego
zakłopotanie.
- To co, panie Fryderyku? Może znajdziemy jakiś kącik...?
- Z przyjemnością – zgodził się z uczuciem ulgi.
Poprowadziła go przez kuchnię w głąb domu do pokoju,
który mógł być tylko sypialnią Cecylii.
Oczywiście, w bezsenne noce zdarzało się jego niepokornym myślom zawędrować w te rejony, zawsze jednak wyobrażał
sobie, że obecna będzie przy tym sama Cecylia, nie zaś jej
emerytowana ciotka z siedmioma dekadami na karku.
Powstrzymał odruch, żeby dotknąć po kolei wszystkiego:
nagich klawiszy pianina, które jakby jeszcze pulsowały ciepłem
spod jej palców, grzbietów książek pachnących zapachem jej dłoni,
okrągłego lusterka w mosiężnej ramie, zawieszonego tuż przy
wejściu, gdzie jej twarz pokazała się na mgnienie oka... Zamiast
tego

usiadł

grzecznie w

fotelu.

Zawieszony

niedbale

na

podłokietniku koc sprawiał wrażenie, jakby dopiero co z niego
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wstała. Z cierpliwością czekał, aż pani Helena przygotuje się do
swojego wywiadu.
W osłupienie wprawił go poziom jej profesjonalizmu.
Spodziewał się kołonotatnika i wiecznego pióra na naboje. Zamiast
tego pani profesor ze swojej skórzanej teczki wyjęła konwertowany tablet z klawiaturą i metaliczny różowy rysik. Zasadziwszy
na nosie zgrabne okulary w drucianych oprawkach, rozpoczęła
serię pytań, zadawanych w tempie tak intensywnym, że skutecznie
z głowy uleciało mu to, gdzie właściwie się znajduje.
Pytania pani Heleny były celne i nietuzinkowe, więc
korzystanie z kliszowych formułek, które podczas innych wywiadów pozwalały mu pozostać w strefie komfortu, nie wchodziło
w grę. Na dobre zacukał się dopiero pod koniec interrogacji.
- Dlaczego do tej pory nie zdecydowaliście się jako zespół
na publikację twórczości związanej z ojczyzną, także, jak rozumiem,
ojczyzną wybraną członków zespołu?
Wszystko, zawsze w jakiś sposób sprowadzało się do
„Ragged Dolls”.
- Myślę, że na tym etapu... Nie, na tym e t a p i e naszej
twórczości, osiągnęliśmy wreszcie na tyle pewności siebie jako
artyści, że bez wstydu czy zażenowania chcemy pokazać
przywiązanie nas wszystkich do islandzkiej tradycji i folkloru.
Długo pracowaliśmy nad tym, żeby osiągnąć na tyle swobody,
grać to, co dyktuje nam serce, dusza... Niekoniecznie to, co chcą
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usłyszeć wytwórnie. Dojrzeliśmy do tego, żeby czerpać i inspirować się, może nie tyle twórczością folklorystyczną, co samą
Islandią, jej atmosferą, uczuciami, jakie w nas wzbudza. Chcemy
kontynuować ten trend i dlatego kolejny album, który przygotowujemy, będzie nosił tytuł w języku islandzkim. „Rafmagn”
znaczy „elektryczność”, a w tłumaczeniu dosłownym „moc
bursztynu”.
Pani Helena zaprotokołowała jego odpowiedź, pisząc bez
patrzenia na klawiaturę.
- Islandia jest dla pana jak druga ojczyzna?
- Islandia nigdy nie zastąpi Polski jako mojej ojczyzny, ale
to pierwsze miejsce, w którym poczułem się jak w domu po
wyprowadzce z Polski. Głównie dzięki Einarowi i Briet. Jest w tej
kranie dzikość, która do mnie przemawia, surowość, którą
nauczyłem się podziwiać, duch wolności, który sprzyja tworzeniu.
- No dobrze. Dobrze, dobrze.
Pani Helena oderwała ręce od klawiatury i przebiegła
wzrokiem po zapisanym tekście. Poprawiła kilka literówek
i trzasnęła klapką tabletu.
- To tyle, panie Fryderyku. Ależ mi pan nabije nakładu. –
Uśmiechnęła się wdzięcznie jak nastolatka.
- Służę.
- Mam wielkie szczęście, że się pan zakochał w Cecylii.
Omal nie zakrztusił się własną śliną.
- Ja właściwie... Nie wiem...
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- Oczywiście, że pan wie. Ja i pan, dzielimy, myślę, jedną
cechę, której Cecylii i Klarze brakuje. Na przykład, co myśli pan
o sąsiedzie moich dziewczyn, Arturze?
Fryderyk zupełnie nie wiedział, co powiedzieć, więc
wypalił z pierwszą myślą, jaka przyszła mu do głowy.
- Że żywi uczucie do pani Klary...?
- Otóż to. Wnikliwość, panie Fryderyku. Intuicja. Artur
kocha się w Klarze jak szczeniak, natomiast ona sama pewnie
nawet się nie domyśla. A Cecylia ani tyle. Z moją bratanicą kwestia
jest jednak bardziej skomplikowana... Biedactwo, została za bardzo
skrzywdzona, żeby móc niektóre sprawy oceniać obiektywnie.
A skoro widzi pan w ułamku sekundy coś, czego codzienni
świadkowie nie umieją się domyślić, to znaczy, że cechuje pana
szczególny wgląd. Dlatego postanowiłam, że postąpię wbrew woli
mojej szwagierki, i powiem panu wprost. W przeciwieństwie do
Klary, uważam, że romans z panem może Cecylii wyjść na dobre.
To

właśnie

bezpośrednie

pytania

dotyczące

jego

prywatnego życia zazwyczaj sprawiały, że czuł się niekomfortowo.
Jednak od pani Heleny biła wręcz bezpretensjonalna miłość do
bratanicy i szczere zainteresowanie jej dobrem. Dlatego nie czuł
skrępowania. Zresztą, swoboda, z jaką pani Helena przeszła od
jednego typu wywiadu do drugiego, udzieliła się i jemu. Musiał
także w tej kwestii odpowiadać w zgodzie ze swoim sumieniem.
Pochylił się więc do przodu, żeby dobitniej zaznaczyć swoją
odpowiedź.
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- Pani Heleno, - zaczął spokojnie – ja nie planuję wdawać
się z Cecylią w romans.
- No i właśnie szkoda.
- Nie wiem, co wyniknie z naszej znajomości. Po prostu to
jest, jak to mówią, nieuchronione?
- Nieuchronne.
- To jest nieuchronne, że zbliżymy się do siebie. Ja nie mogę
trzymać się z daleka. Nie umiem się powstrzymać. Romans, to jest
coś, no, negatywnego.
Pani Helena uniosła brew w autentycznym zdziwieniu.
- Przepraszam, pani Fryderyku, że ośmielę się być szczera.
Zdaje sobie pan sprawę, jak trudno pogodzić wasze dwa światy,
prawda? Pewnie już pan to odczuł. A będzie coraz trudniej. Klara,
na ten przykład, uważa, że pana obecność tylko namiesza w życiu
jej córki.
Naprawdę, ledwie zamienił z matką Cecylii dwa słowa,
a najwyraźniej już był przedmiotem spekulacji. Zresztą, uprzedzenie matki jakiejkolwiek kobiety nie miało go prawa dziwić.
Gdyby to do jego córki zalecał się jakiś muzyczyna,
powyrywałby mu wszystkie kończyny.
- A pani? Co pani uważa?
- Ja uważam, że Cecylia nie musi prowadzić konwencjonalnego życia. Bo i dlaczego? Pan mógłby jej bardzo pomóc.
Zastanowiło go badawcze, intensywne spojrzenie, którym
pani Helena najwyraźniej próbowała go sprowokować do jakiejś
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pożądanej odpowiedzi. Nie wiedział jednak, czego się po nim
spodziewa.
- Powiedziała pani, że Cecylia została skrzywdzona...? –
zapytał, najwyraźniej uderzając właściwą strunę, bo pani Helena
przytaknęła z powagą.
- Panie Fryderyku, czy pan uważa, że Cecylia zasługuje na
miłość i szacunek?
- Oczywiście.
- A skąd pan wie?
- Pani Heleno. Często myślimy, że jest za wcześnie, żeby
wiedzieć pewne rzeczy, a i tak je wiemy. Prawda?
- Istotnie. Może to właśnie jest nasza wnikliwość...? Otóż,
uważa pan, że Cecylia zasługuje na miłość i szacunek. Natomiast
ona – nie.
- To niedorzeczne. Cecylia chyba zna swoją wartość...
- Tak pomyślałby każdy, kto ją zna, i kto nie jest wnikliwy.
A pan jest wnikliwy, panie Fryderyku.
Chciałby wierzyć, że to prawda. Czy było coś, co nie do
końca zgrywało się w życiu Cecylii? Chyba najbardziej to, że jak na
miarę swojego talentu, zadziwiająco niewiele robiła w kierunku
muzyki. Miała nie tylko głos i feeling, ale też warsztat. Od
początku Fryderyk przeczuwał, że wyrzeknięcie się pasji, do której
jest wybitnie uzdolniona, poprzedził jakiś epizod.
- Wie pani, ona przynależy do Ronnie Scott’s, nie tutaj... –
powiedział z namysłem.
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- To prawda, drogi chłopcze. Cecylia trzyma się swojej
księgarni, bo uznaje ją za dziedzictwo po ojcu. Uważa, że jeśli
wypuści ją z rąk, w jakimś sensie wypuści jego. Byli bardzo blisko.
Cecylia jest bardzo podobna do Olka.
Pani Helena zamilkła na moment i zmrużyła oczy.
Wspomnienie o zmarłym bracie wciąż było bolesne.
– Wie pan, - podjęła po chwili – Cecylia odbyła niemal całą
naukę licealną w toku indywidualnym pod kierunkiem swojego
ojca. Bardzo się do siebie zbliżyli.
- Z tego, jak wyrażają się o nim najbliżsi, mogę tylko
wnioskować, że takiego ojca nie sposób nie kochać.
Za to mojego nie sposób nie nienawidzić, dopowiedział
w myślach.
- Aleksander zrobił dla Cecylii wiele w trudnych chwilach
jej życia. Niestety zmarł, zanim mógł zupełnie jej pomóc. Gdyby
nawet żył... Pewnych rzeczy nie dokona najbardziej oddany ojciec.
Potrzeba kogoś innego.
- Mnie – stwierdził bardziej, niż zapytał.
Pani Helena wzruszyła ramionami.
- Kogoś.
No tak. To była kolejna niepasująca kwestia, na tyle
oczywista, że łatwo było ją przeoczyć.
Postanowił zapytać, bo najwyraźniej tego oczekiwała pani
Helena, chociaż gmeranie w życiu osobistym Cecylii bez jej udziału
i wiedzy wydawało mu się nieuczciwe. Skoro jednak jej własna
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ciotka, bez wątpienia mająca dobre intencje, zdecydowała się na
ten temat z nim porozmawiać, trzeba było brnąć dalej.
- Dobrze, pani Heleno. Więc jak to się stało, że kobieta tak
inteligentna, wrażliwa, pełna ciepła, utalentowana, a do tego
piękna, jest sama?
Uznanie, które wyczytał w twarzy pani Heleny, nieco
wynagrodziło mu poczucie moralnej mierności.
- Panie Fryderyku, nim odpowiem, muszę zobowiązać pana
do dyskrecji. Cecylia nigdy by panu tego nie powiedziała. Nie po
tym, czego doświadczyła. A ja, cóż, ja jestem staroświecka.
Uważam, że prawda jest jedyną drogą. Co więcej, uważam, że
prawda jest potrzebna. – Pani Helena wzięła głęboki wdech
i zapatrzyła się w szarość nieba za oknem. – Otóż, Cecylia pokochała pewnego mężczyznę. No nie, niech pan tak nie patrzy
z zazdrością. Była wówczas młodziutka. Ten związek był poważny,
przynajmniej dla niej. Wie pan, jak to jest, po raz pierwszy tak
doszczętnie się zakochać...? Była to jednak bardzo trudna relacja,
a Dawid wielokrotnie dał Cecylii odczuć, że nie umie uporać się
z jej przeszłością.
Fryderyk przełknął z trudem ślinę – niepostrzeżenie
w gardle wyrosła mu kolczasta gula.
- Jaką przeszłością?
- Będąc w pierwszej klasie liceum, Cecylia padła ofiarą
gwałciciela, zwyrodnialca, który nie tylko wykorzystał ją, ale
i zmaltretował.
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Po prostu nie miał słów, więc tylko patrzył na panią Helenę
z momentalnie rozbudzoną wściekłą bezradnością.
- Nie skupiajmy się na tym. Ponieważ Małecki... – Małecki!
– ...był bratankiem dyrektora szkoły i tak zwanym popularnym
chłopcem, kiedy konsekwentne zeznania Cecylii poskutkowały
skazaniem go za ten i inne występki, rówieśnicy zgotowali dla niej
piekło. Pan wie, jak okrutni potrafią być nastolatkowie...? Wtedy
Olek zadecydował, że Cecylia będzie uczyła się w domu. Bardzo
pracował nad tym, żeby wynagrodzić jej tę krzywdę. Widzi pan,
Cecylia jest bardzo silną dziewczyną. Z pomocą ojca odzyskała
równowagę.

Olek

wspierał

ją,

gdy

postanowiła

podjąć

studia w krakowskim konserwatorium. Chciała zostać dyrygentką
chóralną. Odbudował w niej odwagę, której pozbawił jej tamten
bydlak. Na studiach poznała Dawida. Pan wie, jak to jest, po raz
pierwszy tak doszczętnie się zakochać...? – powtórzyła.
Czy wiedział? Odkrył kobiety, zupełnie tak samo jak każdy
młody chłopak. Nie miał jednak tej jednej, pierwszej poważnej
miłości, do której się wraca pamięcią. Wyobrażał sobie raczej niż
znał z autopsji uczucie motyli w brzuchu, pierwsze nieśmiałe
pocałunki, randki w parku w czerwcowe noce, przeświadczenie, że
to „coś”, na co wszyscy czekają, właśnie nadeszło i będzie trwać
wiecznie.
- Cecylia nigdy o tym nie mówi... – ciągnęła po chwili pani
Helena. - Ten młodzieńczy związek był bardzo burzliwy. Dawid
był chłopcem inteligentnym, a nie mądrym. Oczytanym, a nie
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doświadczonym. Idealistą. Kiedy się poznali, Cecylia właśnie
zaczynała błyszczeć na obranej ścieżce. Ma piękny głos, sam pan
zresztą wie. Podejrzewam, że dla Dawida umawianie się z nią było,
no cóż, prestiżowe. Potem zapewne się i zakochał. Sisi powiedziała
mu o tym, co ją spotkało. Chciała być w stu procentach szczera, wie
pan, młoda, naiwna, wychowana w umiłowaniu prostolinijności.
Nie chciała ukrywać niczego. Może liczyła na to, że znajdzie w nim
oparcie. Tymczasem jemu było coraz trudniej się pogodzić z tym,
że jego dziewczyna nie jest „czysta”. Wie pan, niby dwudziesty
pierwszy wiek, a jednak wciąż piętnujemy ludzi za krzywdy, które
ich spotkały. Unieszczęśliwiał ją swoimi wybuchami gniewu.
Zazdrości. O tamtego, rozumie pan? Dawał jej odczuć, że, no,
brzydzi się nią. A Cecylia próbowała być tej swojej miłości wierna,
więc trwała w ten sposób. On jej się nawet oświadczył, więc tym
bardziej wmówiła sobie, że to wszystko się kiedyś ułoży, przecież
mają przejść razem przez resztę życia. Na całe szczęście zmarł
Aleksander. Dobry Boże, ale mi się powiedziało. Mam na myśli, po
śmierci Aleksandra Cecylia musiała zaopiekować się Klarą, bo Klara
popadła w depresję... Rzuciła więc studia, a Dawid rzucił ją. Pod
pretekstem, że nie może pozwolić sobie na związek na odległość.
Prawda jest, podejrzewam, taka, że ten związek przestał mu się
kalkulować. Prestiż, którego się spodziewał umawiając się
z Cecylią, przestał być czynnikiem, natomiast fakt, że uważał ją za
kobietę wybrakowaną przesądził o wszystkim. Nie wiem. Może
jestem zbyt cyniczna co do tego człowieka. Nie umiem jednak
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zdobyć się na wielkoduszność. Ten niedojrzały chłopak zostawił
moją siostrzenicę w poczuciu, że nie zasługuje na to, żeby być
kochaną.
- Idiota – wycedził przez zęby Fryderyk.
Czuł jak z wściekłości drgają mu nerwy w całym ciele.
Najchętniej w coś by przywalił. A najlepiej w kogoś.
Milczał, walcząc z rosnącą w nim przemocą. Pani Helena,
pochłonięta

swoją

relacją,

dopiero

teraz

zauważyła

jego

gwałtowną reakcję. Poczuł na sobie jej wzrok, co pomogło mu
przywołać się do porządku.
- Wie pan, zadziwia mnie jedna rzecz. To nie Adrian Małecki
tak naprawdę stłamsił coś w Cecylii. Po tym wszystkim, gotowa
była jeszcze otworzyć się, kochać, cieszyć życiem w pełni. To
człowiek, któremu zaufała i zawierzyła z młodzieńczą ufnością
zniszczył w niej zdolność do szanowania samej siebie, poczucie
własnej wartości. Gdyby pan mógł ją widzieć, kiedy była
młodziutka, zanim to wszystko się stało. – Wspomnienie zalało
oczy pani Heleny ciepłym blaskiem. – Była taka rozmarzona
i niepokorna. Miała w sobie ogień.
- Wciąż ma – odparł z przekonaniem, przypominając sobie
ich wspólny śpiew.
- Moje karygodne wtrącenie się w sprawy bratanicy ma
jeden cel, panie Fryderyku. Mianowicie, ostrzec pana, że Cecylia
gotowa jest działać wbrew sobie, byle tylko odsunąć od siebie
prawdopodobieństwo ponownego rozczarowania.
334

Pani Helena skończyła rozmowę, co zaznaczyła zsunięciem
z nosa drucianych okularów i zatopieniem ich w kieszeni
włóczkowego swetra.
Fryderyk, szukając ujścia dla targających nim emocji, wstał
i przeszedł do okna po przeciwległej stronie pokoju. Szarość za
oknem ustąpiła ciemności. Tylko daleki odblask lampionów i ognia
wydobywał kształty z mroku. Chciał pozbierać myśli. Pani Helena
wyczuła to, bo podniosła się z fotela.
W drzwiach natknęła się na Cecylię i jej psich towarzyszy.
Zdrajczyni Fender wyczuła najwyraźniej jego nastrój, bo opuściła
Wolanda i nisko zamiatając ogonem stanęła przy boku swojego
pana. Nadstawiła łeb do głaskania, świadoma, że nic tak nie
pociesza człowieka, jak pieszczenie psa.
- Ciociu! Gdzieżeś ty się tak zadudrała? Pani Marta z Wojtkiem przyjechali, przywieźli pana Zygmunta. Chodź, przedstawię
cię.
- Sisi, kochanie, Dziady jeszcze młode... – uspokoiła ciotka
Helena, gładząc policzek bratanicy.
- A jak wywiad? – zwróciła się do niego, ale odpowiedziała
za niego pani Helena.
- Bosko. Ręce mnie świerzbią, żeby się rzucić w wir pisania.
- O nie! Na pewno nie dzisiaj. Idziesz? – jeszcze raz
popatrzyła w jego kierunku.
Wolałby mieć choć z pół godziny dla siebie, żeby przetrawić
to, czego się dowiedział. Nie znalazł jednak żadnej wymówki,
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zresztą, jak mógłby zostać sam w jej sypialni? Zmusił się, żeby
ukryć swoje wzburzenie, kiedy popatrzył w rozświetlone
bursztynowe oczy, i uśmiechnął się do rozmarzonej i niepokornej,
pełnej ognia dziewczyny.
*
Dziady w niebieskiej chatce było to przedziwne wydarzenie. Nie były to Dziady prawdziwe, bo odbywały się na całe pięć
dni przed pierwszym listopada, a to dlatego, żeby goście
swobodnie mogli rozjechać się do domów i dołączyć do rodzin na
obchody Wszystkich Świętych.
W ogrodzie zrobiło się jeszcze tłoczniej. Ktoś rozpalił dwa
dodatkowe ogniska pod werandą, które czyniły przebywanie na
październikowym chłodzie znośnym. Fryderyk przywitał się
z panią Martą i jej narzeczonym, a najserdeczniej zaś z panem
Zygmuntem, któremu z radością przedstawił Fender.
Z myślami nieustannie krążącymi wokół opowiedzianej mu
historii, starał się nie dać gospodyniom ani gościom powodu do
niepokoju.
Ponieważ wieczorny chłód zaczął być dokuczliwy mimo
buzującego w kominku i paleniskach ognia, część starszego
towarzystwa przeniosła się do urokliwego kącika kanapowego
w kuchni, gdzie grube ścienne makaty strzegły dostojne kości od
wychłodzenia.
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Fryderyk zgodził się zagrać partyjkę tysiąca z babcią, panią
Heleną oraz panem Zygmuntem jako oponentami (sromotnie
poległ na rzecz pani Heleny). Po dwukrotnej porażce koledzy
Cecylii, flankowani przez wciąż onieśmielonych studentów,
znaleźli go i w tym kącie. Zjadł pieczonego ziemniaka z ogniska,
który Cecylia podstawiła mu pod nos, podczas gdy oni maglowali
go pytaniami. Zgodził się zaśpiewać kilka piosenek. Niegdysiejsi
studenci muzykologii, dziś nauczyciele w szkole muzycznej,
animatorzy i chórzyści, wszyscy chętnie śpiewali i grali na gitarach.
Byli to sympatyczni i otwarci ludzie, do których od początku
poczuł sympatię, ale nie było wśród nich talentu na miarę Cecylii.
Fryderyk miał nadzieję, że ktoś przekona ją do zaśpiewania.
Wymówiła się brakiem czasu.
Zaledwie zamieniła z każdym kilka słów. Wspomagana
przez Agatę dbała, żeby goście stale mieli ciepłe napoje, koce i pod
dostatkiem zakąsek.
Nie zamienili ze sobą ani słowa przez kolejne kilka godzin.
Dopiero kiedy po krótkiej rozmowie z Arturem przekonał sąsiada
do wyskoczenia po skrzypce i umilenia wieczoru grą na tym
ulubionym instrumencie babci Maryli, Cecylia sama poszukała
jego towarzystwa.
Grzał właśnie ręce przy kominku, w kręgu zasłuchanej
w prosty, nieafektywny występ Artura starszyzny. Jak na
samouka, grał przyzwoicie pod względem technicznym, doskonale
zaś potrafił akcentować emocjonalność melodii.
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- Skąd wiedziałeś, że Artur gra na skrzypcach? – zwróciła się
do niego z zabawnie rozdziawioną buzią.
- Zapytałem – odparł rozbawiony, wzruszając ramionami.
- Mamuś, tyś wiedziała?
Klara, zasłuchana podobnie jak inni, pokręciła tylko głową,
nie odrywając wzroku od skrzypka.
Być może pani Helena nie miała racji. Klara mogła zdawać
sobie sprawę ze swoich uczuć do sympatycznego rolnika, tylko nie
pozwalała im sobą kierować.
Stali

tak

dłuższą

chwilę,

w

milczeniu

słuchając

bezpretensjonalnej, wzruszającej ludowej melodii.
I to była właściwie najdłuższa chwila spędzona w jej
obecności podczas tego wieczoru, czego i żałował, i nie żałował.
Wolałby najpierw poukładać sobie w głowie wszelkie
sprawy, nim dojdzie między nimi do kolejnej rozmowy. Z drugiej
strony, po prostu miał ochotę z nią przebywać, najchętniej bez tych
wszystkich ludzi dookoła. Ciągle jednak ktoś domagał się jej
uwagi. Zorientował się, że przyjazd Marka, Jagi i Olka to była
próba odnowienia kontaktu, przerwanego przez odejście Cecylii
z Akademii Muzycznej. Naturalnie więc, byli koledzy ze studiów
absorbowali jej czas.
Muzyczne występy w miarę upływu wieczoru zastępowała
rozmowa. Jej tematem był w większości ojciec Cecylii, jako iż
tradycja tych uwspółcześnionych Dziadów miała swój początek
w obchodzeniu jego urodzin. Każdy, kto go znał osobiście, miał do
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opowiedzenia anegdotę na jego temat. Prawdopodobnie te same
historie były powtarzane przy tej okazji co roku, i w tym też tkwił
pewien komfort. Fryderyk nie znał profesora, ale zasłuchał się na
równi z innymi, wyłapując przemilczenia i niedopowiedzenia,
w których ukrywała się relacja ojca i córki, tragiczna i piękna.
Nawet trochę jej zazdrościł. Jak wiele poświęciłby jego ojciec,
gdyby to Fryderyka spotkała krzywda?
Filip i Kuba poddali się około jedenastej, wyczerpani
dokazywaniem i używaniem swobody, więc Agata zdecydowała
skorzystać z zaproszenia Cecylii i przenocować wraz z synami w gościnnej sypialni. Babcia Maryla robiła się coraz bardziej zmęczona,
więc Fryderykowi nie pozostało nic innego, jak podziękować za
zaproszenie i odwieźć ją do domu. Pozostali goście, ci, którzy nie
nocowali (to znaczy wszyscy prócz pani Heleny i jej studentów,
ulokowanych na własne życzenie w stodółce na balach z sianem
wraz z arsenałem śpiworów), także rozjeżdżali się do domów.
Wieczór pozostawił w nim niedosyt. Spędził z Cecylią tak
mało czasu. Właściwie nawet nie porozmawiali. I chyba to nie
dawało mu spokoju, kiedy odprowadził wieczorem babcię do jej
pokoju i na pożegnanie pocałował jej czoło. Frapujące poczucie, że
o czymś zapomniał, nie opuszczało go, kiedy brał prysznic i mył
zęby. Nie stłumiła go głośna muzyka w słuchawkach, którą
próbował zagłuszyć galopadę myśli.
Zajęło mu dobre czterdzieści pięć minut, żeby zorientować
się, co jest nie tak.
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- O cholera. – mruknął, zrywając się, żeby z powrotem
zmienić piżamowe spodnie na dżinsy.
Zapomniał zabrać psa!
*
Jej sylwetkę, odciętą na tle ciepłego światła sączącego się
z sieni, dojrzał już ze szczytu ścieżki. Musiała usłyszeć silnik jego
samochodu.
A może czekała na niego? Na swoją koronkową bluzkę
zarzuciła dziwnie znajomy niebieski sweter z kapturem. Próbował
nie doczytywać się w tym żadnego znaku.
Krocząc przez chłodne, nocne powietrze w kierunku tej
ciepłej oazy, uprzytomnił sobie, że jest po pierwszej nad ranem.
Właściwie powinien był napisać esemesa. Chyba tracił zdrowy
rozsądek, kiedy chodziło o Cecylię, a to nie był przecież zwykły
dzień.
Rozmawiała przez telefon, trzymając go między uchem
a uniesionym

ramieniem.

Ręce

miała

zajęte

przez

czarne

kocurzysko. Zastanowiło go, z kim właściwie telefonowała o tej
porze, ale wypowiedziane po islandzku pożegnanie rozwiało
jakiekolwiek wątpliwości.
- Hann kom hingað... þú ert óþekkur! Já... Sjáumst, Einar39.
Hann kom hingað... þú ert óþekkur! Já... Sjáumst, Einar (islandzki) – Właśnie
przyszedł… Jesteś nieznośny! Tak... Do zobaczenia, Einar.
39
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- Einar? – upewnił się, zatrzymując pod schodami.
- Zgubiłeś coś? – odpowiedziała pytaniem, rozbawiona.
- Nie zdziwię się, jeśli zamiast mi ją powierzyć, zadzwonisz
po Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
- Tak źle nie jest. Łatwo było ją przeoczyć, tak się z Wolkiem
rozamorowali gdzieś w kącie. A propos, może upewnij się, że
Fender ma wszystkie szczepienia, bo ja alimentów nie będę płaciła.
- Racja, ja zresztą jednym psem nie umiem się zaopiekować,
a co dopiero... – zwiesił głowę w pokorze.
Prawda była taka, że zostawiłby Fender intencjonalnie,
gdyby to dawało mu szanse na powrót do Cecylii.
- Twoja zakochana pannica śpi sobie niewinnie w mojej
sypialni. – Zaprosiła go gestem do środka.
W sieni odstawiła czarnego kocura, który wciąż domagał
się uwagi, ustawiwszy się przy misce.
- Wodę tylko dostaniesz o tej porze, Janoszyczku – oznajmiła mu pieszczotliwie, lecz stanowczo.
- Nie mleko? – zapytał.
- Większość dorosłych kotów nie trawi laktozy – odpowiedziała bez protekcjonalizmu.
- Skąd ty wiesz to wszystko? – zapytał z niekrytym
podziwem.
Uśmiechnęła się w odpowiedzi i gestem zaprosiła do
swojej sypialni.
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Już po raz drugi tego dnia dostrzegł sytuacyjną ironię.
Kiedy wyobrażał sobie, jak by to było trafić z Cecylią do jej
sypialni w środku nocy, zupełnie nie przyszło mu na myśl, że
będzie to w celu odebrania Fender z randki z jej nowym ukochanym.
Zdrajczynię zastał in flagranti, zwinięta w kłębek na samym
środku łóżka, pysk przy pysku z tym czarnym bydlęciem. Na jego
wejście podniosła łeb i zamerdała ogonem, jak gdyby nic nie
zaszło. Woland natomiast obdarzył go tolerancyjnym spojrzeniem
i nastawił swoje jedyne ucho. Być może końca dobiegły czasy,
kiedy próbował pozbawić Fryderyka kończyn, ale na kordialną
przyjaźń nie miał co liczyć.
Usiadł na łóżku przy psiej parze i obdrapał nadstawiony
łeb Fender. Patrzyła na niego z oddaniem, unosząc włochatą brew
apologetycznie, jakby chciała powiedzieć: „Wybacz! Nie mogę się
mu oprzeć”. Wybaczyć, naturalnie, musiał, bo doskonale psinę
rozumiał.
Cecylia musiała bezszelestnie wysunąć się sypialni, podczas
gdy Fryderyk zajmował się psem. Kiedy podniósł wzrok, nie było
jej w pokoju.
Płyta

w gramofonie, który wrócił na miejsce po

świadczonych dla wieczornych gości usługach, lecz nie zwalniał
obrotów, właśnie dograła do końca strony A. Odruchowo wstał,
żeby odwrócić winyl. Stary Linn Sondek LP12 brzmiał nie gorzej
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niż jego własny zaawansowany sprzęt, choć nowoczesna technologia miała tę zaletę, że nie musiał martwić się o ręczne obracanie
płyt. A może to właśnie był urok starych adapterów, które
sprawiały, że muzyki słuchało się z rozmysłem?
Leonard

Cohen

wznowił

swoją

rzewną

balladę,

a Fryderykowi wpadła w oko wetknięta pomiędzy sprzęt grający
a stos winyli biała koperta kryjąca, jak dobrze wiedział, zaproszenie
na przyjęcie weselne. Równie bezmyślnie, jak w przypadku
uruchomienia strony B na płycie, wziął je do ręki i niestety dał się
na tej czynności przyłapać Cecylii, która wróciła, niosąc dwa kubki.
Ich zawartość wraz z kłębami pary rozsiewała woń goździków,
imbiru, pomarańczy i czegoś jeszcze, czego nie potrafił nazwać.
Bursztynowe oczy błysnęły humorem, ale już brew nad
nimi uniosła się pytająco.
Właściwie nie miał nic do stracenia.
- Ciągle czekam, aż mnie zaprosisz – oświadczył, stukając
białą kopertą w kciuk.
- Ciebie? Zaprosić ciebie? Na wesele w wiejskiej remizie? –
Był prawie pewien, że powątpiewający ton nie był formą żartu.
- Tak, wiem. Zazwyczaj wolisz mężczyzn przystojnych. Ale
dla mnie chyba zrobisz wyjątek? – powiedział tuż przed tym, jak
podobne zdanie wyśpiewał kanadyjski bard40.

40

You told me again/ you preferred handsome men/ but for me you’d make an
exception (ang.) Powiedziałaś mi znowu/ wolisz mężczyzn przystojnych/ ale dla
mnie uczynisz wyjątek. Leonard Cohen, „Chelsea Hotel No. 1”.
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Zaśmiała się, jak na to liczył.
- Czy jest w ogóle jakaś piosenka, której nie znasz? – Rzuciła
mu wyzwanie, celowo unikając odpowiedzi w kwestii zaproszenia.
- Słuchanie muzyki jest dla muzyka tym, czym czytanie
książek jest dla pisarza – odparł. – Powinnaś wiedzieć, jesteś po
trochu i tym, i tym.
- Ja? Ja jestem panią z księgarni. Książki sprzedaję. I kawę.
Usiadła u wezgłowia łóżka. Ostrożnie balansując, żeby nie
rozlać gorącego napoju, podwinęła pod siebie nogi. Natychmiast
znikąd pojawił się czarny kot, który zajął miejsce na jej podołku.
Naśladując Cecylię, Fryderyk zajął miejsce w nogach
tapczaniku. Rozdzielały ich wciąż w najlepsze przytulone psy.
- To przyznaj się, czego chciał przebrzydły bębniarz?
- Przebrzydły bębniarz? No, panie Fritz Fejkelsson, widzę,
że polszczyzna wraca do pana błyskawicznie. Aliteracja piękna, że
się szczęki ściskają się z frustracji.
- Mam niezłą zachętę i świetny podręcznik.
- „365 ćwiczeń z gramatyki”?
- No, pani z księgarni, zna pani swój fach.
- Rozejrzyj się.
Nie musiał. Zapewne sypialnia Cecylii mogłaby być
określona jako przestronna, gdyby nie tony książek poustawianych
na regałach, biurku, parapetach, na stosach wspierających ściany.
Biblioteka ta sprawiała przytłaczające wrażenie. Domyślał się, że
wiele z nich należało wcześniej do jej ojca. Nie mogłaby się ich
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pozbyć, zupełnie jak on nigdy nie pozbyłby się swoich gitar. Każda
była specjalna.
- Nie lubisz odpowiadać na pytania, co? – zrejterował.
- Phi, co to za rozmowa, pytanie, odpowiedź. Tak jest
ciekawiej.
- Tylko mało konstruktywnie.
- Konstruktywnie... – obróciła zbitek sylab na języku –
Konstruktywnie wyznam,

że Einar

próbował się

z

tobą

skontaktować w ważnej sprawie, ale nie mógł się dodzwonić.
Fryderyk sięgnął do kieszeni po telefon, który rzeczywiście
z wyrzutem migał tuzinem nieodebranych połączeń. A wyciszył go
tylko dlatego, że babcia robiła sobie popołudniową sjestę przed
wizytą. Taka mała rzecz, a uruchomiła lawinę reakcji u ludzi,
z którymi był związany. Obiecał sobie być bardziej ostrożnym,
żeby nie dać Einarowi, a tym bardziej Tomowi i Briet, powodów
do niepokoju.
- I tak po prostu zadzwonił tu?
- No, nie po prostu, wiedział, że tu będziesz.
- Skąd?
- Powiedziałam mu. Dzwoni czasem – wyznała prostodusznie.
- Dzwoni – powtórzył jak echo. – Einar, do ciebie, dzwoni.
Po co?
Podobała jej się najwyraźniej ta ekspozycja zazdrości, bo
żeby ukryć śmiech, zagryzła zęby na brzegu kubka. Uspokoiwszy
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się, odstawiła herbatę na nocny stolik i wyjętą z szuflady
szczeciniastą szczoteczką zaczęła rozczesywać futro Fender, która
spojrzała wdzięcznie w damskim porozumieniu.
- To naprawdę nie fair. Twój pies chce mnie zamordować,
mój pies je ci z ręki.
- Bo opiekuję się nią, podczas kiedy jej pańcio haniebnie ją
porzuca. A może to dlatego, że ty wobec mnie masz niecne zamiary,
a ja wobec ciebie nie?
- Jakie to niecne zamiary?
Unikając odpowiedzi na obecne pytanie, wróciła do
wcześniejszego. Czuł się, jakby prowadzili kilka osobnych rozmów,
przerywanych i podejmowanych na nowo zgodnie z tylko jej
znanym rytmem.
- Einar prosił mnie, żebym miała na ciebie oko. Najwyraźniej przejawiasz symptomy „Ragged Dolls”, cokolwiek to nie
znaczy. Troszczy się o ciebie.
- A przy okazji flirtuje z tobą.
- Tylko trochę. Dowiem się wreszcie, o co chodzi z „Ragged
Dolls”?
- Czekaj, czekaj. „Co to za rozmowa, pytanie, odpowiedź...”
- Pytam poważnie. Nie migaj się.
Widział powagę – i niepokój – grające w jej twarzy. Wyczuł
je nawet Woland, który odruchowo przysunął się do niej szurając
przednimi łapami po narzucie i polizał po ręce.
- Nie migam się. Tylko wstydzę, trochę.
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- No, to teraz musisz opowiedzieć.
Opowiedział. Epizod, który pominął w swojej wcześniejszej
relacji o tym, jak zaczęła się kariera Famous Rebel.
Niemal z dnia na dzień zostali zauważeni przez przedstawiciela amerykańskiej wytwórni płytowej podczas supportowania
jakiegoś dawno zapomnianego zespołu. Podpisali kontakt bez
czytania, podekscytowani jak szczeniaki. Nagle trafili w tryby
maszyny

marketingowej.

Zachłyśnięci

sukcesem,

boomem

popularności pierwszego albumu i uwagą mediów, nie zauważyli,
że tracą kontrolę nad tym, co grają, gdzie grają, jak grają. Jemu
samemu przestało coś pasować jeszcze przed nagraniem drugiego
albumu. Wytwórnia odrzuciła prawie połowę ich przygotowanego
materiału i zażądała zastąpienia go muzyką napisaną przez, jak
określił to ich menadżer, profesjonalnego kompozytora.
Po wydaniu „Ragged Dolls” było tylko gorzej. Nastrój
członków zespołu był odwrotnie proporcjonalny do osiągnięć
sprzedażowych. Płyta szybko zyskała status złotej. Pierwszym
impulsem do niezadowolenia z obecnego układu były recenzje.
Krytycy, zarówno profesjonalni, jak i amatorzy, chwalili autorskie
kompozycje Fritza i Einara, pomijali milczeniem pozostałe.
Wytwórnia jednak wiedziała swoje i sięgała po wszelkie środki.
Kawałki Famous Rebel pojawiały się w reklamach i ścieżkach
dźwiękowych seriali. Wywiady, do których udzielania byli
zobowiązani,

bazowały

na

wielkoformatowych

zdjęciach

okraszonych niewielką ilością treści pisemnej, co było częścią gry
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obliczonej na przyciągnięcie żeńskiej publiczności. Gry udanej, co
zaczęło być widocznie podczas koncertów. Fryderyka mierziła
myśl, że marketing i towarzysząca mu otoczka zaczął być bardziej
istotny niż muzyka. Zniesmaczało go porównywanie Famous Rebel
do tej czy tamtej kapeli. Chciał znaleźć własne brzmienie, ale
żelazny uścisk wytwórni nie dawał mu pola do eksperymentów.
Przez pewien czas żaden z członków zespołu nie podniósł
tej kwestii. Euforyczne podniecenie, jakie dawały im występy na
żywo, przyćmiewało rozczarowanie polityką wytwórni.
- Siedzieliśmy po uszy w bagnie – opowiadał. – To jeszcze
nie był największy problem. Problemem było to, że zaczynaliśmy
się tam czuć komfortowo. Pewnego dnia jechałem samochodem.
W radio poleciał jeden z kawałków, tych „nie naszych”. Był dobry.
Może nie rewelacyjny, ale dobry. Tylko nie nasz. Wcisnąłem gaz
i pojechałem przed siebie. Dwa miesiące spędziłem w przydrożnym motelu, całymi dniami leżąc na obskurnym łóżku i gapiąc się
w sufit, upaprany resztkami jedzenia na wynos. Podjąłem decyzję
o zerwaniu.
- Z zespołem?
- Z wytwórnią. Nie było to proste. Byliśmy, no, niedoświadczeni, co wytwórnia wykorzystała w momencie podpisywania kontraktu. Kara finansowa za zerwanie była horrendalna. To
było duże ryzyko. Mogliśmy wszystko stracić. Mogliśmy zostać
przekreśleni przez cały przemysł muzyczny. Ale ja nie mogłem
wrócić. Briet, Einar, nawet Tom zdecydowali się odejść razem ze
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mną. Ale to ja ich zmusiłem. Podjąłem decyzję sam. Do tej pory
wyznawaliśmy demokrację, Famous Rebel był naszym wspólnym
dzieckiem. A ja zachowałem się jakbym miał prawo do podejmowania decyzji za wszystkich. Pokłóciliśmy się jak nigdy dotąd.
Zależy mi, żebyś wiedziała, że nie jestem skłonny do przemocy.
Wtedy, no, sypały się drzazgi z fruwających gitar. Zaliczyłem
pęknięcie szczęki. Tom – zwichnięty nadgarstek.
Zamilkł, zażenowany. Wydawało mu się, że nawet
ogólnikowy opis cyrku, który urządził swoim przyjaciołom i ich
karierze, poświadcza jakąś skazę na jego charakterze. Ostatecznie
wszystkim wyszło to na dobre, jednak z perspektywy czasu
wiedział, że powinien był wzniecić tę rewolucję w inny sposób.
- Rozumiem, że ta historia ma happy end? Inaczej nie
powstałoby dwa kolejne albumy – zagaiła Cecylia po chwili milczenia.
Pochłonięty wspomnieniami, nawet nie zauważył, jak
podczas jego opowieści oba psy zniknęły z łóżka. Siedział teraz
z Cecylią po turecku, twarzą w twarz, bez żadnej bariery.
- No tak. Przeprowadziliśmy się do Europy. Znaleźliśmy
nową wytwórnię. Kolejny album, „Own voice”, w całości napisany
został przez nas. Wynajęliśmy prawników, którzy zagwarantowali
nam

kontrolę

nad

materiałem,

występami,

wywiadami,

teledyskami. Nie musimy świecić mordami w gazetach czy klipach,
jeśli nie mamy takiej chęci. Einar nawet stał się inwestorem
wytwórni i producentem. Jest dobrze.
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- No, chyba należą ci się przeprosiny – westchnęła Cecylia,
klepiąc go mimowiednie po kolanie. Jej dotyk pozostawił po sobie
armię ruchliwych mrówek.
- Przeprosiny? Za co?
- No, za przytyki o braku odpowiedzialności. Chyba ten
ciężar nie jest ci obcy.
Nie odpowiedział. W efekcie katarktycznego wyznania
rozluźniło się jego ciało i umysł. Nagle zdał sprawę z tego, jak
blisko niego znajduje się Cecylia. Przez kilka długich sekund nie
mógł oderwać wzroku od jej pełnych, lśniących warg, zdawało mu
się, że prawie czuje ich korzenny, egzotyczny aromat.
Niełatwo jednak było mu zapomnieć wszystko, czego
dowiedział się od pani Heleny. Dlatego z ociąganiem odchylił się
niezręcznie do tyłu, żeby przerwać tę fiksację.
- Na mnie chyba już pora.
- Na pewno chcesz wracać po nocy? Nasze pierwsze
spotkanie dowodzi, że nie najlepiej radzisz sobie z odnajdywaniem
drogi w terenie.
- Nowy samochód, nowa nawigacja. – Uśmiechnął się.
A potem najzwyczajniej w świecie palnął głupstwo, wyznając coś,
o czym Cecylia nie miała pojęcia. – To nie było nasze pierwsze
spotkanie...
- Jak to, nie pierwsze?
- Nasze pierwsze spotkanie... Nie do końca było spotkaniem. Kiedy babcia się przeprowadziła, przyjechałem jej pomóc. To
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było na wiosnę? Wczesnym latem? Twój cudowny kawiarniany
ogródek był rozkopaną dziurą, właśnie go przebudowywałaś. Stał
tam taki stolik w rogu, plastikowy. I plastikowe krzesła. Chyba
nocowałaś wtedy w kawiarni.
- No tak, było wtedy dużo pracy...
- Ja się obudziłem rano. Po szóstej? I wyjrzałem przez okno.
A tam byłaś ty, otulona jakimś kocem, z bosymi stopami opartymi
o stos brukowej kostki. Przy tym stoliku popijałaś poranną kawę.
- Herbatę, rano piję zieloną herbatę...
- Herbatę. Czytałaś książkę. Nawet filiżankę podnosiłaś bez
odrywania wzroku. Nic nie było w stanie przerwać twojej
koncentracji. Książka musiała być ciekawa, bo z emocji aż zagryzałaś wargi. Jakbyś kradła te poranne pół godziny tylko dla siebie,
zanim na dobre zacznie się dzień. Potem przyszedł kot, ten mały,
kolorowy. Freya. Dopiero wtedy odłożyłaś książkę i wzięłaś na
kolana

kotkę.

Siedziałaś,

głaszcząc

ją,

wpatrzona

w

coś

niewidocznego, coś tylko w twojej głowie. Ja tego dnia pokłóciłem
się z babcią. To był dobry pretekst, żeby uciec. Wyjechać i nie
wracać. Patrząc na ciebie tamtego poranka, zrozumiałem, że
właśnie osiągnąłem to, czego w życiu chciałem, ale nie mam tego,
co jest mi potrzebne.
Oczy miała pełne pomieszanego strachu i ekscytacji.
Zapomniał zupełnie o pani Helenie i wszystkim, co mu
powiedziała.
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Pamiętał tylko to, co czuł krok po kroku, spotkanie po
spotkaniu, od tamtego poranka aż do dzisiejszego wieczoru.
Nie mógł się oprzeć grawitacji ust, tak wyraźnie
czekających na jego ruch.
Milimetry dzieliły go od utonięcia w ich zmysłowym
smaku, kiedy tuż obok rozniosło się jazgotliwe ujadanie Wolanda.
W ferworze swoich amorów zapomniał o psiej animozji...
Moment prysł. Cecylia, zlękniona, odskoczyła do tyłu,
Fryderyk natomiast już żegnał się z kompletem kończyn.
Spodziewany atak jednak nie nadszedł, a pies, zamiast
rzucić się do gardła łotrowi napastującemu jego panią, pomknął
do sieni. Fender ruszyła za nim nie tracąc chwili, połączywszy
swoje powściągliwe szczekanie z tubalnym Wolanda.
- Może to sarna podeszła? – zastanowiła się Cecylia na głos.
Oboje szybko otrząsnęli się i zaniepokojeni ruszyli za
uciekinierami.
Znaleźli psy na podjeździe, krążące z nosami przy
samochodzie Cecylii.
Chwilę zajęło Fryderykowi odszukanie w telefonie funkcji
latarki. Kiedy jasny snop białego światła rozświetlił mrok
spostrzegli, że samochód osiadł nisko na oponach, z których przez
wyszarpane ostrym narzędziem szpary zeszło powietrze.
Nie trzeba było geniusza, żeby domyślić się, kto może być
ich sprawcą.
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- Chodź, musimy wracać do domu, bo może tu jeszcze jest.
– otoczył Cecylię ramieniem. – Do domu!
O

dziwo,

jego

komendy

z

natychmiastowym

posłuszeństwem posłuchała nie tylko Fender, ale i Woland.
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Nareszcie. Janoszyk bezdźwięcznie zeskoczył z zapiecka na
ostygłą kuchenną blachę, a stamtąd na posadzkę.
Kto to widział, robić z życia taki jarmark, kiedy można je
przeżywać na spokojnie, bez zamieszania. Najpierw przewinął się
przez dom tabun ludzi, i to nie typu spokojnego, głaszczącodokarmiającego, ale takiego, który śpiewa, śmieje się i wszczyna
infernalny hałas na instrumentach wszelkiej maści. W wśród gości
– o zgrozo! – dzieci. Udało mu się w większości uniknąć
konfrontacji z przedstawicielami młodej generacji, głównie dzięki
Paćce i Kićce. Ich postawa gotowości do interakcji z ludzkim
miotem doprawdy uwłaczała godności kota, ale miała tę zaletę, że
odwracała uwagę od jego dostojnej osoby.
Kiedy już wydawało się, że ta nieznośna domowa rewolta
dobiegła końca, psy (głupiutkie, jak to psy) wszczęły alarm
i rozgoniły rozkoszną nocną ciszę. Na tym nie koniec, o nie!
Z żywiołowym błyskiem koguta pod dom zajechał radiowóz. Tu
nawet Cecylia podzielała zdanie Janoszyka, bo wybiegła na próg,
gromiąc policjanta Tomka:
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- Błagam cię, Tomek, sąsiedzi...!
Wówczas to właśnie Janoszyk postanowił udać się do
kuchni, gdzie z mistrzowską precyzją godną kociego ninja
wygrzebał spod przykrywki spory kawał tłuściutkiej serowej
gomółki i zabijał czas w oczekiwaniu na powrót domowej
równowagi konsumpcją.
W tym domu nie było mu źle. W zasadzie nie ograniczano
mu tu kocich swobód, więc wciąż mógł korzystać z przywileju
swobodnego przemieszczania. Chadzał własnymi ścieżkami i nikt
nie zadawał mu pytań. Gdyby nawet zadawał, to nie byłby
zobowiązany na nie odpowiadać – był przecież kotem. Klarę
i Cecylię wytrenował sobie dość wcześnie i obie wiedziały, że
Janoszyka nie można podnosić z podłogi i tulić na siłę. Sam
wybierał sobie porę na mizianie, bez dyskusji.
Oczywiście, był też czynnik dzielenia życiowej przestrzeni
z innymi przedstawicielami kotowatych i co gorsza, psowatych.
Paćka i Kićka, lekkomyślne i rozpieszczone, bywały uciążliwe.
Prostym patentem okazało się wysunięcie pazurów i pacnięcie
łapą po łebkach. Gorzej bywało z Ugrysiem, który po prostu nie
rozumiał aluzji, więc Janoszyk omijał to stworzenie z daleka.
Woland był zupełnie nieszkodliwy. Wielkie psisko bało się
własnego cienia. Brakowało mu tylko Figara. Staruszeczek pies był
najlepszym przyjacielem Janoszyka. Pewnego dnia wybrał się na
przejażdżkę rowerem z Cecylią – i już nie wrócił... Od tego czasu
Janoszyk profilaktycznie unikał wszelkich środków transportu.
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Przede wszystkim jednak, w domu tym nigdy nie
brakowało jedzenia.
U państwa Janoszów, w których stodole przyszedł na świat,
bywało różnie. Suche skórki chleba i resztki ziemniaków z mlekiem
były normą. Mięso dostawał od święta – i tylko zwęglone, którego
sami nie zjedli. Nie byli to ludzie źli. Mogli przecież utopić go
w potoku bez mrugnięcia okiem. Nawet lubił ich dzieci, bo nie
były tak energiczne jak inne okazy miniaturowych ludzi. Tylko
bieda panowała w ich domu aż piszczało... Więc poszukał sobie
nowego domu. Najpierw zachodził raz dziennie i podjadał sobie
w misce Figara. Tu właśnie miała swojego korzenie ich przyjaźń,
bo staruszek pies nie tylko nie rościł sobie pretensji o kradzież
karmy, ale i sam wyżebrał nieraz kość z mięsem albo kawał
słoninki, tylko po to, żeby ofiarować ten rarytas Janoszykowi.
Wszystko szło nadzwyczaj dobrze, ale wpadł pewnego popołudnia,
zauważony przez Artura. Cecylia bezceremonialnie zapakowała go
do klatki i zaniosła do właścicieli. Już żegnał się w myślach
z wałówką i pełnym brzuchem, kiedy pani Janoszowa machnęła
tylko ręką.
- Pani, bierz pani tego kota... Dzieci go lubio, ale co jo mu
dom...?
Tak został przyjęty do grona domowników. Nie ma co,
ustawił się nie najgorzej. Polubił panią Klarę i nawet Cecylię, bo
chociaż rzadko bywała w domu, to przesiadywała późnymi
wieczorami przy książkach. Kiedy cały dom już zasypiał, Janoszyk
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mógł wskoczyć na jej kolana i poddać się wygłaskiwaniu, w ciszy
i spokoju, bez przeszkód albo zazdrości ze strony domowników...
Nie dzisiaj jednak. Dziś po dniu chaosu nastąpiła równie
zwichrowana noc.
Teraz wydawało się, że dom wreszcie zastygł... Janoszyk
zdecydował wybrać się na krótki spacer dla odstresowania,
zwłaszcza, że niebo nad horyzontem nieznacznie zaczynało
blednąć, co oznaczało, że już niedługo wstanie nowy dzień.
Wymknął się przez klapkę w drzwiach, skierował na łąkę
i zastygł. No nie! Nawet tu już porządny kot nie zazna spokoju.
Ukryty za krzakiem głogu na skraju łąki, obcy człowiek
obserwował okna niebieskiej chatki.
Janoszyk miał dość. Nie będzie mu tu jakiś typ zaburzał
spokoju domowego ogniska!
Nabrawszy w płuca potężny (jak na średniej budowy
dachowego kota) haust powietrza, Janoszyk prychnął z całą
zmobilizowaną kocią wredotą, przeciągle i głośno.
- O żesz...! – nieproszony gość aż podskoczył. – Co jest? Co
to?
Ponieważ jedno prychnięcie nie dało spodziewanych
rezultatów, kot zmienił nieco pozycję i powtórzył manewr, tym
razem skutecznie.
- Pieprzyć to... - intruz zerwał się z ziemi i oddalił
w kierunku pobliskiego przystanku PKS, oglądając się co rusz przez
ramię. Stąd odjechał na rzężącej motorynce.
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Janoszyk, kontent z sukcesu porannego spaceru, wrócił do
domu. Bohaterska obrona siedziby powinna zostać mu zrekompensowana przez udzielenie miejsca w wygrzanym łóżku Cecylii, na
wielkiej miękkiej poduszce...
Jako kocur kulturalny, wytarłszy dokładnie łapy w wycieraczkę, wskoczył na pościel, lecz miejsce Cecylii zajmował
Fryderyk, śpiący twarz przy pysku z Wolandem. Ruda suczka
zajmowała nogi łóżka. W tym układzie brakowało miejsca nie
tylko dla Janoszyka, ale i Cecylii, którą zlokalizował śpiącą pod
grubą kapą na fotelu.
Zrezygnowany, wskoczył więc na jej kolana i udreptał sobie
posłanie.
Rozbudzona Cecylia podniosła głowę, obdarzyła go uśmiechem i delikatnie pogładziła całą długość jego ciała – bez ogona,
bo wiedziała, że tego nie cierpi.
- Co za dzień, Janoszyczku, nie? – skonsultowała się z nim
zaspanym głosem.
Nie mogąc się z tym nie zgodzić, głośno zamruczał.

*

Tak niezręcznie czuła się ostatnio w trzeciej klasie gimnazjum, kiedy to Igor Nowak próbował ją pocałować podczas wieczornego spaceru po komersie.
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Nie spodziewała się tego. To był jej pierwszy pocałunek,
więc z braku doświadczenia zderzyła się z nim zębami aż
szczęknęło.

Fiasko

tego

przedsięwzięcia

spowodowało

nieuchronny koniec znajomości.
W obecnej sytuacji nie było mowy o mało eleganckim, ale
skutecznym lekarstwie na uczucie skrępowania, jakim jest
zakończenie znajomości. Właściwie nie wiedziała, dlaczego
wczorajszy prawie – pocałunek tak ją zażenował. Nie miała już
piętnastu lat. Fryderyk projektował natomiast swoją zwykłą aurę
niewzruszonej

pewności

siebie,

co

tylko

powiększało

jej

zakłopotanie. A co dopiero będzie, kiedy zostaną sam na sam?
Kiedy pożegnała nad ranem Tomka, który z największą
klasą nie tylko odebrał jej telefon w środku nocy, ale i pofatygował
się osobiście poza godzinami pracy, wróciła do sypialni, by zastać
Fryderyka w najlepsze śpiącego z psami na jej łóżku. Rano obudził
ją Kuba, który koniecznie chciał wiedzieć, czy na śniadanie będzie
mleko, „takie od krowy”. Od tamtego momentu zajęta była
przygotowaniem śniadania i parzeniem kawy dla gości, wyjaśnianiem nocnych wypadków i uspokajaniem Agaty. Przerażona
wmówiła

sobie,

że

to

eks-mąż,

wyśledziwszy

ją

wraz

dziećmi, w ten sposób odgrywał się na Cecylii za jej życzliwość dla
nich. Cecylia, stosując zasadę „twardej życzliwości”, stanowczo
wybiła jej ten pomysł z głowy.
Przyjaciół

z

Akademii

Muzycznej

odprowadziła

na

przystanek autobusowy, ale zupełnie nie wiedziała, jak sama
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dostanie się do pracy. Miała nawet poprosić Artura o pożyczenie
samochodu, ale Fryderyk nalegał, żeby zabrała się z nim, Agatą
i dziećmi.
- Ale czym ja wrócę? I gdzie znajdę mechanika na cztery dni
przed Wszystkich Świętych? – zamartwiała się, ale on tylko
wzruszył ramionami.
- Nic się nie przejmuj.
Trudno było się nie przejmować, kiedy w dzień, w którym
gości się tyle osób, jakiś maniak spuszcza ci powietrze ze wszystkich
opon... I chociaż Agatę przekonywała, że to nie Karol się tego
dopuścił, sama miała nadzieję, że właśnie tak było. Z Dębskim
mogła się zmierzyć. To było dużo lepsze niż alternatywa.
Zgodziła się jednak, zbyt zmartwiona wypadkami wieczoru,
by myśleć o tym, co będzie po południu. Istnieją przecież taksówki.
- Możesz sprawdzić, kto to? – Fryderyk podał jej z deski
rozdzielczej swój telefon, który tirlitał piskliwie.
Nie czuła się komfortowo, obsługując cudze urządzenie, ale
ponieważ wieźli na tylnym siedzeniu Agatę i dzieci, a za kratą
w bagażniku Fender, wolała, żeby Fryderyk skupił się na
prowadzeniu samochodu.
- Einar – oznajmiła, przeglądając otrzymany e-mail. –
Przysłał ci kartę pokładową na lot, a także dziesięć zdjęć, masz
wybrać jedno na licytację z autografem dla WOŚP... Skąd Einar wie
o WOŚP?
361

- Nie wiem, w końcu sieć jego kontaktów w Polsce stale
rośnie. Myślisz, że jesteś jedyną, do której wydzwania po nocach?
Nie zniżyła się do odpowiedzi na jego kpiny.
- Wybierz cztery i odeślij mu w odpowiedzi – poprosił.
Przejrzała zawartość folderu. To były piękne, profesjonalne
fotografie, portretujące Fryderyka większości ujęć z towarzyszącym
atrybutem w postaci gitary. Na scenie, w koncertowym amoku.
Zamyślonego, z czołem opartym o gryf w studiu nagraniowym,
siedzącego w wykuszowym ognie, zapatrzonego w grę światła na
zewnątrz. Wydało jej się to surrealistyczne, że facet ze zdjęć i ten,
który poprzedniego wieczora jadł proziaka palcami i pił kawę z jej
obszczerbionego kubka w niebieskie groszki, to ta sama osoba.
Popatrzyła

na

niego

ukradkiem.

W

wełnianym

swetrze

z nordyckim wzorem, z twardą szczeciną brody, lekko podkrążonymi oczami, prowadząc samochód, wyglądał jak każdy normalny
facet.
Właściwie w którym momencie przestała zauważać, że jest
przystojny?
Dopiero ostatnie zdjęcie wywołało w niej szok. Nie tylko
dlatego, że sportretowany na nim Fritz (tak, Fritz, nie Fryderyk) nie
posiadał górnej części garderoby. I nie dlatego, że zbrodnią przeciw
wszystkim kobietom świata jest posiadanie przez mężczyznę tak
perfekcyjnie ułożonej fryzury zaraz po oderwaniu głowy od
poduszki.
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W odróżnieniu od pozostałych, to zdjęcie nie było
wykonane przez profesjonalistę, a prawdopodobnie przez któregoś
członka zespołu, podczas trasy koncertowej w Japonii. Fryderyk
nawet nie był jego głównym obiektem. Znajdował się co prawda
na pierwszym planie, siedzący w samych dżinsach na futonie,
z kołdrą niedbale zwiniętą u stóp, zapatrzony w zapierający dech
w piersiach krajobraz za oknem. W ogrodzie na zewnątrz kamienna
ścieżka pięła się pośród pieczołowicie przyciętych ozdobnych
krzewów i miniaturowych drzew. Cienka strużka potoku spływała
po łagodnym zboczu, to ukazując się, to ginąc w gęstwinie. Lesiste
wzgórza na dalszym planie spowijały srebrne wstęgi mgły. Prawie
słyszała krzyk budzących się wraz ze świtem żurawi.
Nie po raz pierwszy, lecz być może dobitniej niż dotychczas,
zdała sobie sprawę, z jak różnych dwóch światów pochodzą.
- Jesteśmy. – Fryderyk zaparkował pod kamienicą Agaty
i pomógł jej odprowadzić dzieci do mieszkania.
- To? – zapytał, biorąc do ręki telefon, wciąż otwarty na
ostatniej fotografii.
- A co jest lepszego niż półnagi rockman z cudownym
krajobrazem w tle? – odpowiedziała dość smutno.
Krótką trasę dzielącą mieszkanie Agaty od kawiarni przebyli w milczeniu. Gdyby nawet miała odwagę zagaić na temat
wczorajszego incydentu, nie wiedziałaby, co powiedzieć. Nie była
już nawet pewna, czy rzeczywiście miał on miejsce. Może sobie
wszystko ubzdurała...
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Fryderyk zaparkował pod bramą. We frontowym oknie
sąsiedniej kamienicy ukazała się pani Maryla, która najwyraźniej
niecierpliwie czekała na jego powrót. Cecylia pomachała jej ręką.
Wydawało jej się, że madame z zadowoleniem uśmiecha się do
siebie samej.
- Proszę. – Otwierając przed nią drzwi, Fryderyk wręczył jej
klucze do auta.
Wbiła w nie wzrok, nie rozumiejąc.
- Sama powiedziałaś, trudno znaleźć szybko mechanika
w okresie świąt. Ja i tak wyjeżdżam wcześniej niż planowałem.
Dokumenty są w schowku – dodał, niemal wciskając jej klucze
w rękę.
- Nie musisz... – zaprotestowała słabo, ale chyba nawet jej
nie usłyszał.
- Wszedłbym na kawę, ale musimy się zbierać – powiedział
z pewnym napięciem, kiedy stanęli w bramie kawiarnianego
ogródka.
- Tylko nie zapomnij zabrać psa – Cecylia przykazała mu
z powagą.
- Dam radę. To kiedy się widzimy? – zapytał, nagle
rozbawiony.
Mogła

tylko

patrzeć

na

niego

niezrozumiale,

najwyraźniej sprawiło mu frajdę.
- Pytam, kiedy idziemy razem na to wesele – ponaglił.
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- Jakie razem, jakie wesele? Nikt ci nie wytłumaczył, że to
nieładnie się tak wpraszać? – zażartowała nerwowo.
Naprawdę nie wiedziała, o co właściwie zabiega Fryderyk.
Ciągle miała przed oczami to uderzające zdjęcie jak z innej
rzeczywistości i próbowała wynaleźć powód, dla którego facet ze
światową karierą miałby chcieć tułać się z nią po wiejskich
potańcówkach. Była kaprysem znudzonego życiem muzyka, czy też
rzeczywiście to połączenie, które poczuła, biegło w obie strony?
- Nie migaj się – poprosił, poważniejąc nagle.
- W drugi dzień świąt. Ślub jest w drugi dzień świąt,
dwudziestego szóstego grudnia – poddając się, wyznała z ociąganiem. Mówił serio? Wciąż miewała problemy z rozszyfrowaniem
na wpół ironicznego tonu, który przybierał.
Schyliła się, by pożegnać się z Fender, wiernie obstawiającą
swojego pana. Mogła nie być pewna swojego zdania o Fryderyku,
ale zazwyczaj ufała opinii psów na temat ich właścicieli. Czułe
spojrzenia, jakie psina posyłała swojemu panu, były chwalebnym
świadectwem.
Sama Cecylia zaskarbiła sobie sympatię suczki, bo Fender
na pożegnanie skąpała jej dłonie w hojnej ilości lepkiej śliny.
- Czuję się podle, wyjeżdżając zaraz po takim... –
odchrząknął, zakłopotany. – To uważaj na siebie. Zadzwoń, jak
tylko Tomek czegoś się dowie albo będziesz czegoś potrzebowała,
albo gdyby z babcią... Albo jak będziesz chciała – dodał,
wydawałoby się, niepewnie, ale zaraz w jego czarcich, ciemnych
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oczach pojawił się błysk. – Może to i dobrze, że cię nie
pocałowałem. Bardziej bym tęsknił.
*
- Szefowo, dobrze się czujesz? – Maciek zapukał we framugę
drzwi do biura. – Porumieniałaś.
- Nie, dobrze. Co tam?
- Jakiś facio pyta o ciebie. Adwokat. Hamerykanin. –
Barista, kłaniając się z groteskową przesadą, zdeponował na biurku
Cecylii wizytówkę. – Królowo szefowo.
Cecylia spojrzała na nazwisko, ale nie przypominała sobie
zawierania znajomości z Jimem Woznickim. Szybka konsultacja
z „wujkiem Google” pozwoliła potwierdzić, że człowiek tego
miana, zgodnie z informacjami podanymi na bilecie, pracował dla
kancelarii Goodwill Solicitors z siedzibą w Nowym Jorku i był
specjalistą od prawa autorskiego.
Zrezygnowana, podniosła się z fotela, czując już zaczątek
nadchodzącego bólu głowy, jaki powodowały zazwyczaj kontakty
z przedstawicielami wydawnictw czy ośrodków naukowych,
zainteresowanych nabyciem praw do własności intelektualnej
ojca.
Adwokat był mężczyzną około trzydziestopięcioletnim,
zadbanym, o wysportowanej sylwetce i czarującym uśmiechu,
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który gwarantowałby mu sukces w zawodzie nawet w przypadku
przeciętnej znajomość prawa. Już samo to wzbudziło jej niechęć.
Wyciągnął do Cecylii na powitanie rękę i przedstawił się
poprawną polszczyzną.
- Jestem Jim Woznicky. Pani Cecylia Lisko?
- Zgadza się. – Cecylia uścisnęła podaną sobie dłoń i nie
czekając na pytanie, rozpoczęła rutynową formułkę. – Proszę pana,
jeśli chodzi o prace mojego ojca, nie planuję odsprzedaży praw do
publikacji...
- A nie, proszę pani, chodzi nie o to. Ja tutaj mam pisma do
pani. To zawiadomienie. Jeszcze nie sądowe – wyjaśnił, wręczając
jej elegancją białą kopertę.
Serce Cecylii wykonało niewielkie salto i rzuciło się do
sprintu. Słowo „sąd” zadudniło jej w głowie potężnym echem.
Walcząc o zachowanie wewnętrznego spokoju, w myślach
przewertowała możliwe okoliczności popełnienia wykroczeń czy
niedochowanych

zobowiązań,

ale

nie

znalazła

nic,

co

uzasadniałoby konieczność wstąpienia na drogę sądową przeciwko
niej. Niestety, nerwy uwidoczniły się w drżeniu ręki, którą
sięgnęła po kopertę. Jim Woznicky uniósł brew, lecz nie udzielił
żadnych wyjaśnień, czekając, aż Cecylia zapozna się z treścią pisma.
Powiedziała sobie, że na pewno nie uspokoi się, dopóki nie
dowie się, co ono zawiera, i to zmobilizowało ją do rozpieczętowania koperty. Jej zabiegi okazały się tylko naiwnym łudzeniem,
bowiem z każdym zdaniem, które odczytywała, jej zdenerwowanie
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– i zdziwienie – rosło. Pismo zawierało informację, że Tadeusz
Cyrankiewicz, syn ojca z pierwszego związku, planuje wystąpić
o zmianę postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku
po Aleksandrze Lisko.
- Nie rozumiem. Pan reprezentuje Tadeusza Cyrankiewicza?
– wymówiła nazwisko nigdy niepoznanego brata z uczuciem
zupełnej suchości na języku.
- Ja jestem przyjacielem. Tadek pracował ze mną w jednej
kancelarii. Nie chce się z panią spotykać, więc poprosił, żebym
pośredniczył. Prawo spadkowe to nie moja działka, ale w tym
przypadku, cóż, nie mogłem odmówić...
- Ojciec zostawił ważny testament. Tadeusz Cyrankiewicz
w nim nie figuruje... – wyszeptała głucho.
- Mój klient jest gotowy podważyć testament, co ze
względu na okoliczności, sama pani rozumie, jest zupełnie
możliwe. Pan Cyrankiewicz chce walczyć o schedę po ojcu, gdyż
uważa, że należy mu się zadośćuczynienie za to, że Aleksander
Lisko wyrzekł się go i nie interesował jego losem.
Cecylia zaniemówiła, tym razem oburzona.
- Proszę pana, szukaliśmy Tadeusza po śmierci mojego ojca.
Bezskutecznie! To poprzednia partnerka mojego ojca utrudniła mu
kontakt z synem. To są jakieś bzdury.
- Bzdury, nie bzdury, to ustalimy na drodze sądowej. No,
chyba, że postąpi pani rozsądnie i przystanie na ugodę. – Jim
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Woznicky od niechcenia przyjrzał się paznokciom prawej dłoni
i wypolerował je na rękawie marynarki.
- Ugodę? – Cecylia powtórzyła jak echo.
- Możemy załatwić sprawę polubownie. Zadośćuczynienie
pieniężne w wysokości jednej czwartej wartości majątku zupełnie
nas będzie zadowalać. Szczegóły mogę ustalić z pani prawnym
pełnomocnikiem.
- Pan Tadeusz Cyrankiewicz chyba ma jakieś złudzenia co
do wartości schedy mojego ojca...
- Nie sądzę. Interes, jak widzę, kwitnie. – Prawnik rozejrzał
się dookoła. – Ładnie tu.
- Proszę pana, chciałabym porozmawiać z panem Cyrankiewiczem osobiście.
- Mój klient sobie tego nie życzy. Ja będę go reprezentował
we wszystkim. Pokazać pełnomocnictwo?
- Obejdzie się. – Cecylia poczuła się tak słabo, że aż oparła
się na barowym stołku. Gdzieś za nią kręcił się Maciek, zapewne
zaniepokojony jej stanem, za co była mu wdzięczna.
Oddychaj głęboko – nakazała sobie. Chyba nie jest aż tak
źle...?
- Proszę pana, nabycie spadku nastąpiło niemal pięć lat
temu. Księgarnia ojca nie prosperowała. Musiałam dokonać
rozbudowania, przebranżowienia, zainwestowałam w kupno
drugiego

piętra

kamienicy.

Sprzedałam

kredyty...
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dom.

Zaciągnęłam

- Dlatego właśnie ugoda byłaby najłatwiejszym wyjściem.
Proces sądowy może się ciągnąć latami.
Latami! Cecylia wyobraziła sobie siebie samą w niedalekiej
przyszłości, przedwcześnie posiwiałą i przygarbioną, z komórką
czerwoną od nieustannych telefonów od wierzycieli, błąkającą się
bezradnie po labiryncie korytarzy sądowych niczym Józef K.41
- Jest jeszcze inna opcja... – zagaił adwokat, poufale
schylając się ku twarzy Cecylii.
Nie

musiała

wcale

długo

się

zastanawiać,

zanim

zrozumiała, do czego zmierza prawnik. Wszystko, co powiedział do
tej pory ociekającym obłudną uprzejmością głosem, było tylko
próbą zastraszenia i zapędzenia Cecylii w kozi róg.
- Niech zgadnę. Pan Cyrankiewicz zostawi mi i matce
„PoDokładkę”, a dla siebie zarezerwuje rozporządzenie na
wyłączność prawami autorskimi do twórczości ojca. – wyrecytowała zimno, odzyskując nagle sprężystość w kręgosłupie. Nie
będzie jej tu jakiś adwokacina groził odebraniem dziedzictwa po
ojcu w jej własnej kawiarni.
Jim Woznicky zmierzył Cecylię wzrokiem od stóp do głów,
tym razem z uznaniem. Zatrzymał się na jej rozognionych gniewem
oczach.

41

Bohater powieści „Proces” Franza Kafki.
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- Pani jest bardzo podobna do swojego brata. – odpowiedział powoli, przeglądając się w swoich wypolerowanych
paznokciach. – Czekam na telefon od pani prawnika. Kłaniam się.
Nie zdążyła nawet odpowiedzieć. Jim Woznicky odwrócił
się i zamaszystym krokiem ruszył do wyjścia.
Pewna myśl zmusiła ją, żeby go zatrzymać.
- Proszę pana!
- Tak?
- Dlaczego teraz? Dlaczego pan Cyrankiewicz nie skontaktował się z nami wcześniej? Wiedział o śmierci ojca?
Jim Woznicky westchnął, jakby doprawdy ostatnią rzeczą,
którą chciał w tej chwili robić, było uspokajanie melodramatycznej
kobiety.
- Wiedział. Nie sądził jednak do tej pory, że Aleksander
Lisko był majętny. Natrafił jednak na artykuł na portalu
internetowym, w którym pojawiło się pani nazwisko... Więcej nie
mogę niestety powiedzieć. Do widzenia. Do zobaczenia – poprawił
i uśmiechnął się zdawkowo, zapewne myśląc już o kolejnej ofierze,
na której krwawicę czyhał.

Artykuł znalazła bez trudu, domyśliwszy się w jego autorce
Kaśki.

Szedł

o

krok

dalej

od

mętnej

sensacyjnej

notki

opublikowanej zaraz po wydarzeniu. Opisywał niejaką Cecylię L.
jako bezwstydną bimbo, której udało się uwieść naiwnego artystę,
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Ten blamaż jeszcze mogłaby przełknąć, gdyby nie wzmianka o tym,
że ewentualny mariaż zainteresowanych stron byłby nie tylko
fuzją towarzyską, ale i ekonomiczną. Jak powszechnie wiadomo,
Fritz Fejkelsson popadł był w tarapaty finansowe po kryzysie
w zespole sześć lat temu. Stąd zapewne Tadeusz Cyrankiewicz
wysnuł wniosek o majętności Cecylii.
Miło mi cię będzie rozczarować, braciszku – pomyślała
i natychmiast poczuła wstyd. Nie wiedziała o istnieniu starszego
brata aż do śmierci ojca. Gdyby było inaczej, pewnie spędziłaby
dzieciństwo marząc o poznaniu go, wspólnym spędzaniu czasu na
zabawach i rozmowie, o tym, jak broniłby ją przed dokuczliwymi
kolegami, a może nawet obronił przed Małeckim... Wyobrażałaby
sobie, że Tadeusz jest podobny do ojca, ma jego przenikliwość
i głębię, zapominając jednocześnie o tajemniczej Jadwidze, której
wyrachowane postępowanie spowodowało rozłąkę ojca z synem.
Najwyraźniej

Tadeusz

Cyrankiewicz

odziedziczył

interesowny charakter po swojej matce, czego dowodem było
pismo, wypalające dziurę w kieszeni jej swetra.
Obawy związane z ewentualnym procesem były jednak
bladziuchne w porównaniu z całkowitą grozą, jaką napawała ją
wizja poruszenia tego tematu z matką. A że musiała go poruszyć,
to było pewne. Chcąc na spokojnie przetrawić sytuację, rzuciła się
w wir pracy.
Tomek zastał ją, kiedy porządkowała zbiory literatury
językoznawczej na półkach księgarni.
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- Można na chwilę? - zapukał w ścianę regału.
- Jasne. Nic takiego nie robię. Kawy?
- Już się zaprosiłem. – Podniósł papierowy termalny kubek
jako dowód. – Wracam właśnie od twojej mamy. Chciałem rzucić
okiem na samochód w świetle dziennym.
- I co? – zastygła z ciężkim tomiszczem „Współczesnych
teorii przekładu” w ręku.
- Znalazłem ślady butów na łące. Duży rozmiar i dość
głębokie więc zakładam, że to raczej postawny mężczyzna. Potem
dosłownie pół odbicia podeszwy na poboczu przy fosie i dalej nic,
więc zakładam, że miał środek transportu. Sądzę, że nie był to ktoś
lokalny. Popytałem sąsiadów, pani Maciejowa nic nie widziała,
Artur, jak wiesz, był u was, u Ratajów wszystko zasłaniają drzewa.
Jedynie pani Janoszowa twierdziła, że w nocy obudziło ją
szczekanie psów, a potem nie mogła spać i wyglądając przez okno
zobaczyła motocyklistę. To mógł być on, bo kto po nocy wozi się
motorynką? A to już coś.
- No tak. – Cecylia popchnęła książkę na półkę i wzięła
głęboki oddech.
Wizyta Jima Woznickiego na chwilę zepchnęła wczorajsze
wypadki na dalszy plan, teraz znów przebiegł ją nieprzyjemny
dreszcz. Nieszczęścia, jak się jej wydawało, zaniechały staromodnej
metody chodzenia parami – teraz przybywały tabunem.
Tomek upił łyk swojej kawy, dając jej czas na pozbieranie
myśli.
373

- Jakie masz podejrzenia? – zapytał po chwili, szukając
czegoś w jej oczach, może zastanawiając się, na ile jest tym
wszystkim przestraszona.
- Oboje wiemy, że podejrzanych jest dwóch. Dębski. Albo
Małecki.
- Jeśli chcesz, mogę złożyć wizytę Karolowi Dębskiemu.
Przy okazji rozejrzeć się, czy posiada motor albo skuter...
- Przerabialiśmy to. Jeśli to nie on, tylko go podjudzimy.
A to może odbić się na Agacie.
Niw wydawał się popierać jej zdania, ale przytaknął.
- To twoja decyzja. Na wszelki wypadek spróbuję ustalić,
gdzie przebywa Małecki, a ty, ty po prostu bądź ostrożna.
- Będę mieć „specjalne baczenie”. Myślę, że może ktoś
wymyślił głupi żart, zaszedł za daleko...
- W każdym razie, masz mój numer, więc dzwoń, o każdej
porze dnia i nocy.
- Zastanów się. Miałeś okazję się przekonać, że tę groźbę
biorę sobie na poważnie. Dzięki, Tomek. – uścisnęła ramię
policjanta i sięgnęła po kolejny stos książek.
- No, dobrze by było, gdybyś też nie przebywała sama. –
odchrząknął, zakłopotany, skubiąc wieczko od kubka. – Pan
Fryderyk jest jeszcze u was...?
- Musiał dzisiaj wyjechać – odpowiedziała z wahaniem.
- A. A kiedy wraca? – zapytał cicho ze wzrokiem wbitym
w czubki butów.
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Właściwie nie wiedziała, co i czy cokolwiek było między
nią a Fryderykiem, więc nie miała ochoty deklarować niczego
przed

Tomkiem.

Policjant

zasługiwał

jednak

na

uczciwe

postawienie sprawy, a prawda była taka, że Cecylia nie wyobrażała
sobie siebie u jego boku. Zanim jednak zdołała sformułować
delikatną odpowiedź, Tomek ją zaskoczył.
- Wydaje się być w porządku facetem. Jest kuzynem Agaty,
prawda?
- Zgadza się.
- Bo ja właśnie, wiesz, umówiłem się z Agatą do teatru.
Tego się nie spodziewała, chociaż w retrospekcji zdała sobie
sprawę, że wczoraj większość wieczoru tych dwoje spędziło
pogrążonych w rozmowie.
- Co myślisz? – zapytał, unosząc wreszcie wzrok. Przypominał jej trochę małego chłopca, proszącego o pozwolenie na wyjście
z kolegami na dwór.
- Myślę, że będziecie się razem wspaniale bawili – odparła,
całując chropowaty policzek Tomka z uczuciem ulgi, że przyznał się,
zanim zdołała skompromitować się przemówieniem w stylu „lubię
cię, ale nic z tego nie będzie”.
Przynajmniej jedna sprawa, która zalegała jej na sercu,
rozwiązała się pomyślnie.
Popołudniu zaczęło w niej narastać poczucie konieczności
rozmowy z matką. Chciała jak najszybciej podzielić się swoim
ciężarem i poczuć jej wsparcie. Przeczuwała, że rozmowa nie będzie
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łatwa. Klara była bezgranicznie oddana miłości i pamięci zmarłego
męża. Sprawa dotyczyła innej kobiety w jego życiu i ich wspólnego
dziecka...
Nie mogła się jednak wyrwać, bo Gosia odeszła właśnie na
urlop macierzyński. Nie było nikogo, kto mógłby ją kompetentnie
zastąpić. W przyszłości może Maciek, ale na razie był zbyt
niedoświadczony. Znalezienie solidnego menadżera dla kawiarni
było kolejnym punktem na rozrastającej się liście zadań, z którymi
musiała się w najbliższej przyszłości zmierzyć.
Dobrze wiedziała, co odwróciło jej uwagę od bieżących
spraw, oderwało od rzeczywistości.
Na zgliszczach związku z Dawidem stąpała bardzo
ostrożnie. Uważnie kontrolowała swoje zachowania i trzymała
dystans. Wystarczyło kilka spotkań, żeby obecność Fryderyka
zniwelowała wypracowane przez lata mechanizmy obronne.
Straciła zdrowy rozsądek i pofrunęła za nim na oślep gdzieś
w chmury. Podczas gdy ona, jak emocjonalna nastolatka,
poddawała się irracjonalnemu zauroczeniu, sprawy na ziemi
wymykały się jej spod kontroli.
Najwyższy czas wybić sobie z głowy mrzonki i zacząć się
zmagać ze światem realnym – przykazała sobie, zamykając
wieczorem podwoje kawiarni.
Ulica o tej porze dnia była jakby wymarła. Wysokie fasady
kamienic odbijały dźwięk jej kroków złowieszczo. Po kilkunastu
krokach puściła się w stronę samochodu truchtem. Chociaż
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próbowała zracjonalizować wczorajszą sytuację, najwyraźniej
głęboko tkwiąca w niej dawna trauma uaktywniła poczucie
zagrożenia. Wiedziała, jak męczące może być oglądanie się przez
ramię i przykazała sobie więcej się nie bać.
Na nic. Ramiona dygotały jej na kierownicy. Z ulgą
wyjechała z miasta.
Wczorajszy incydent wydarzył się na terenie ich posesji
i podczas obecności gości w domu, ale to niebieska chatka była dla
niej wciąż oazą bezpieczeństwa. Na wszelki wypadek zdecydowała
wstąpić po drodze po Artura. Po prostu czuła, że jego obecność
podczas przekazywania niepomyślnych wieści matce będzie
pomocna. Nie zastała go jednak w domu. Okazało się, że
bezwiednie uprzedził jej plany i sam postanowił złożyć tego
wieczoru z wizytę sąsiadkom. Zobaczyła go jeszcze z samochodu,
podlewał zgromadzone na werandzie chryzantemy.
- Cześć, dobrze, że jesteś – przywitała się, wchodząc prosto
do ogrodu.
- Cześć – odpowiedział, odwracając zamyślony wzrok
w kierunku kuchni, gdzie matka na pewno wstawiała obiad dla
niej na rozgrzaną płytę. – Pomyślałem, że wam będzie raźniej. Klara
mówiła mi, co się stało, rozmawiałem z Tomkiem.
- To jeszcze nic – westchnęła, witając się z Wolandem, który
do tej pory ukrywał się przed Arturem w jej sypialni, ale wypełznął z ukrycia na dźwięk głosu swojej pani.
- Co się stało?
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- Chodź do środka. Wszystko wam muszę opowiedzieć.
Nadzieje na atak gniewu i bunt ze strony matki były nikłe,
ale i tak wolałaby je od milczącego oszołomienia, w które popadła
Klara po usłyszeniu jej relacji. Artur i ciotka Helena, oboje obecni
przy rozmowie, taktownie milczeli, ofiarowując matce i córce czas
na znalezienie wspólnego frontu w sprawie, która emocjonalnie
uderzała w nie w równym stopniu.
- Nic żeś nie zjadła, córuś. – Klara przerwała milczenie,
wskazując na talerz wystygłej pomidorowej na stole.
Cecylia czuła się, jakby w gardle utkwiła jej nasączona
gąbka. Najmniejszy kęs nie przeszedłby jej przez gardło.
- Zaraz zjem, mamo – zbyła Klarę. Nie chciała odciągać tej
rozmowy.
Artur bez słowa oderwał się od pieca, o który opierał się do
tej pory, dając im przestrzeń. Zlał zupę do garnka, by ponownie
podgrzać ją na kuchni.
- Najlepiej to by było z tym Tadeuszem porozmawiać –
wtrąciła się ciotka Helena, chcąc dać szwagierce impuls do podjęcia
dialogu. Profesorka formowała swoje opinie o wiele szybciej niż
jej szwagierka.
- On nie chce – powtórzyła Cecylia to, co już przed chwilą
zrelacjonowała.
Jim Woznicky nie dał jej w tym względzie złudzeń.
Wszyscy milczeli przez chwilę.
- Oj, Olek. – Matka pokręciła głową. – Aleś nas wpakował.
378

- Naprawdę nic nie powiedział wam o istnieniu tego
chłopca? – Artur spojrzał na wszystkie kobiety w życiu Aleksandra
Lisko z niedowierzaniem.
- Ja wiedziałam, znałam Jadwigę – odpowiedziała mu
ciotka Helena. – Pobieżnie, bo kiedy Olek się z nią związał, ja
robiłam doktorat w Krakowie. Tego Tadeusza nie zdążyłam nawet
zobaczyć, matka wywiozła go, słuch po niej zaginął. Kiedy Olek
poznał Klarę, poprosił mnie o milczenie. Chciał zacząć od nowa.
Była tam też jakaś niepewność czy dziecko jest jego. Teraz to
pewnie już mężczyzna – dodała ze zdziwieniem. – Śmieszna rzecz,
upływ czasu. Dzieje się non stop, sekunda po sekundzie, kroczek
po kroczku, a i tak bierze nas z zaskoczenia...
- I nie wkurza was to? – zdziwił się, a potem zakłopotał
własną obcesowością.
Opinia Artura na temat postępowania Aleksandra była
ewidentna w jego zaciętym i pełnym dezaprobaty wyrazie twarzy.
Próbował hamować emocje ze względu na szacunek dla wdowy
po Aleksandrze.
Klara jednak nie powzięła urazy, więc i Cecylia szybko mu
wybaczyła. Spojrzały na siebie z matką porozumiewawczo i Klara
nawet delikatnie się uśmiechnęła.
- Nie znał go pan, panie Arturze – ponownie to ciotka
Helena udzieliła mu wyjaśnień. – Może kto inny tak postąpiłby ze
wstydu, zacietrzewienia albo innej marności. A on z cierpienia.
I może nie chciał obarczać tym bólem żony i córki...?
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- Jak dobrze znałaś tę Jadwigę? – wtrąciła matka nieco
bardziej przytomnie, co Cecylia uznała za pożądane przejście od
początkowego szoku do konkretów. – Może dotarłybyśmy jakoś
do jej rodziny? Zdobyły dane kontaktowe tego człowieka?
- Znałam ją przelotnie – odparła ciotka. – Była chyba
filologiem. Wydaje mi się, że pochodziła z Poznania.
- To już coś, prawda?
- Przecież nie staniemy na rynku w Poznaniu pytając, czy
ktoś znał kiedyś Jadwigę filolożkę. – Cecylia ostudziła zapał matki.
– Zgadzam się z tym, że najlepiej byłoby z nim osobiście
porozmawiać. Swoją drogą, co za człowiek, nie dość, że wyrachowany, to jeszcze tchórz. Ukrywa się za swoim prawniczyną.
- Cylciu, kochanie – zmitygowała ją matka. – Tak naprawdę
nie wiemy... Może jemu nie chodzi wcale o pieniądze, tylko szuka
zwyczajnie jakiegoś ogniwa ze swoją przeszłością. Mi tam jest go
szkoda.
Wielkoduszność matki zirytowała ją nieco.
- Uważasz, że powinnyśmy wielkodusznie zrzec się
wszystkiego, co po sobie zostawił ojciec, bo jemu nagle się
przypomniało, że takiego posiadał?
- A ty nie uważasz, że jemu się to należy? Pomyśl, ty miałaś
ojca. Kim byś dzisiaj była, gdyby nie dorastanie pod jego
skrzydłami?
Nikim ciekawym, pomyślała Cecylia, ale nie powiedziała
tego głośno.
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- Pieniądze, których zresztą nie mamy, nie wynagrodzą mu
tej deprywacji... – zaczęła ostrożnie.
- Uważam, że nie chodzi tu tylko o pieniądze.
- A o co, mamuś? Czy gdyby chodziło o coś innego, nie
zjawiłby się tu osobiście?
- Może po prostu nie ma odwagi się z tym zmierzyć. Nie
miał go kto nauczyć dzielności, tak jak Olek ciebie. Nawet
gdybyśmy mu oddały ostatni grosz, nie będzie miał tego, czego ty
miałaś pod dostatkiem.
- To nie ja wybrałam błyskotliwą karierę prawniczą w USA,
co wydaje się było jego celem od zawsze.
- On też nie wybrał, wybrała Jadwiga – poprawiła ją Klara.
– Wyobrażam sobie, że osoba zdolna do tego, by z wyrachowaniem
odebrać syna ojcu, miała trujące działanie na światopogląd tego
dziecka przez całe życie. Jest mi go szkoda – powtórzyła.
- Mamo, ty chyba jesteś święta. – Cecylia przeszła od
rozdrażnienia do wzruszenia.
- Niezależnie od motywów postępowania tego człowieka,
zostaje jednak kwestia pozwu – wtrąciła ciotka Helena rzeczowo. Klara jako wdowa uzyska pięćdziesiąt procent, to własność Cecylii
zostanie

przepołowiona.

Jeśli

Tadeuszowi

powiedzie

się

podważenie testamentu, będzie mu przysługiwać dwadzieścia pięć
procent wartości domu, księgarni i intelektualnej spuścizny Olka.
- Może przy okazji spłaci dwadzieścia pięć procent moich
kredytów – powiedział Cecylia ironicznie.
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- Nie mówmy na razie o sądzie – poradził Artur. – Może
podczas próby ugody ten człowiek przekona się, że przeszacował
wartość waszego majątku.
- To co proponujesz? – Cecylia podniosła na niego wzrok.
Zdziwiła się, jak naturalny był udział Artura w naradzie.
Niepostrzeżenie sąsiad stał się członkiem rodziny. Wraz z matką
i ciotką stanowiły zgrany zespół, ale brakowało w nim zdecydowanego, nastawionego na działanie męskiego pierwiastka.
- Wynajmij adwokata, by skontaktował się z tym całym
Woźnickim, ale poleć mu grać na zwłokę. W międzyczasie spróbuj
skontaktować się osobiście z Cyrankiewiczem.
- Ale jak?
- Sama mówiłaś, są kolegami z tym prawnikiem. Razem
pracowali? Masz przecież namiary na jego kancelarię w Nowym
Jorku. Musimy tylko znaleźć kogoś znajomego w Stanach, co chyba
nie jest trudne. W tym kraju nie ma nikogo, kto nie miałby
praciotki albo stryjecznej kuzynki za wielką wodą.
- Dobry plan – przyklasnęła ciotka.
- No, oczywiście, że dobry, nie ma potrzeby się tak dziwić –
odparł Artur z udawaną urazą, po czym postawił na nowo parującą
zupę przed Cecylią i wręczył jej łyżkę z namaszczaniem. – A teraz
rozchmurz się. I jedz.
Posłusznie nabrała w usta zupy, parząc język.
- A to co za kwiaty, mamuś? – zaciekawiła się, dostrzegając
bukiet uroczych margerytek.
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- To Tomaszek przyniósł, w podziękowaniu za zaproszenie
na Dziady. Poczciwy facet - oceniła matka, po czym westchnęła
teatralnie. – Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie możesz z nim...
No. Ja też nie rozumiem – pomyślała Cecylia i zajęła się
jedzeniem. Nagle stała się bardzo głodna.
*
Mają za swoje, psie kmiotki.
Ze strategicznego punktu obserwacyjnego na szczycie pieca
Janoszyk śledził poczynania kobiet ze stoickim spokojem, pewny
swojego bezpieczeństwa.
Obowiązkowej kąpieli w wielkiej metalowej balii ustawionej na środku kuchni poddawany był właśnie Woland. Ta obraza
dla honoru swoich dzikich i nieokiełznanych przodków poddawała
się potulnie ablucjom. Płochliwe bydlę z ręki Cecylii przyjęłoby
nawet sto batów i jeszcze z wdzięcznością merdałoby ogonem.
Janoszyk gardził tym safandułą.
Pod

stołem

Ugryś,

który

procederowi

dogłębnego

oczyszczania futra poddał się z aktywnym protestem, ukrywał się,
obrażony za naruszenie nietykalności cielesnej. Mimo pomocy ze
strony Agaty i jej dwóch (głośnych, nieznośnych) synów, Ugryś
zdołał zalać podłogę zimną, nieprzyjemną kałużą namydlonej
wody.
Wysuszony i zadowolony Woland zległ pod piecem.
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I wtedy Cecylia wyśledziła wzrokiem właśnie jego.
O nie... Dlaczego Janoszyk? Dlaczego nie Paćka i Kićka?
Były takim łatwym łupem, właśnie podziwiały w łazience teatr
obracającego się w pralce bębna. Można by je bez trudu capnąć za
kark.
Czasu na ucieczkę było mało, więc bez dalszego namysłu
Janoszyk miauknął ostrzegawczo i rzucił się do ucieczki przez sień
i ganek do ogrodu.
Na zewnątrz było już ciemno, co uświadomił sobie dopiero
ukrywszy się w azylu pobliskiej brzezinki.
- To, do cholery! To ten śmierdziel czarny – usłyszał nad
sobą nienawistny głos. – Chodź no tu.
W tej chwili Janoszyk poczuł, jak czyjaś silna ręka ucapiła
go boleśnie za kark. Nad jego głową zamknęła się przestrzeń.
Szarpał się tylko przez chwilę zanim zrozumiał, że jego
sytuacja jest beznadziejna. Przerażony, przyczaił się na dnie worka
utworzonego z przesiąkniętej obcym zapachem kurtki. Czuł, że
znajduje się w ruchu. Prychnął, ale jedyną odpowiedzią było
uderzenie o twardą powierzchnię i dźwięk załączonego silnika.
Z dwojga złego już lepiej było się wykąpać.
*
- Głupie kocisko. I tak cię nie ominie! – zawołała Cecylia za
Janoszykiem, który pobił koci rekord szybkości w ucieczce.
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Agata zaśmiała się serdecznie.
- To co, łapiemy jeszcze jakąś ofiarę? – zapytała, wycierając
rękę w podomkę, którą nauczona doświadczeniem Cecylia
zaofiarowała jej jako ochronę dla ubrań.
- Na dzisiaj chyba wystarczy – zdecydowała Cecylia. –
Trzeba poczekać, aż wpadną z zaskoczenia. Ogarniemy ten potop
i zorganizujemy podwieczorek. Ktoś tu chyba komuś obiecał
naleśniki z czekoladą? – puściła oko do Filipa, który do tej pory
zajęty rysowaniem przy stole, na dźwięk słowa „czekolada”
wypuścił kredkę z ręki.
Z pomocą Agaty uprzątnęła psi majdan i wytarła posadzkę
do sucha. Filip i Kuba zgłosili się do pomocy przy roztrzepywaniu
naleśnikowej mikstury.
Cecylia znalazła komfort w tych prostych czynnościach.
Kiedy zapraszała Agatę z chłopcami na popołudnie, nie podejrzewała, że tak skutecznie oderwie to jej myśli od problemów. Poczuła
się zrelaksowana, pierwszy raz od wielu tygodni.
Oczekiwała właśnie na rezultat pertraktacji wynajętego
radcy prawnego z Jimem Woźnickim. Opłaciła usługi młodego
adepta prawa, którym okazał się kolega ze szkoły. Pamiętała go
z liceum jako o rok starszego pryszczatego nygusa, zaczytującego
się w Sapkowskim na szkolnym korytarzu. Nawet zimą nosił
wyłącznie koszulki fanowskie Nirvany. Na dzień dzisiejszy
Bartłomiej Nowowiejski wyglądał kompetentnie i wzbudził jej
zaufanie.
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Czarne

chmury,

które

nad

jej

głową

nawiało

niespodziewane entrée Tadeusza Cyrankiewicza, sprawiły, że
Święto Zmarłych nabrało jeszcze bardziej ponurych konotacji.
Odwiedzając grób ojca, po raz pierwszy poczuła, że powstała
między nimi bariera, wobec której była bezradna. Nie mogła
rozpracować z nim tego problemu. Już nigdy nie rozpracuje z nim
żadnego problemu...
Postanowiła rzucić się w wir pracy, a czas wolny wypełnić
do maksimum. Na przykład kąpaniem psów, z którego zrobiła
świetną zabawę (i lekcję, dodałaby mama Agata) dla Kuby i Filipa.
Chłopcy, nakarmieni naleśnikami z domowej roboty czekoladowym kremem, chętnie udali się do gościnnej sypialni, gdzie
Cecylia uruchomiła dla nich projekcję kultowych dobranocek.
Przechowała je na kasetach VHS jeszcze od czasów dzieciństwa,
a następnie zdigitalizowała. Nawet starszy, poważny Kuba zafascynował się przygodami Baltazara Gąbki.
Agata z Cecylią usiadły na kanapie w salonowym kąciku,
w towarzystwie Paćki i Kićki, które zwęszyły okazję do wymiziania. Matka, pochylona przed ekranem laptopa przy kuchennym
stole, pracowała nad tłumaczeniem folderów zamkowego hotelu.
Normalność tej sytuacji dotarła do Cecylii w nagłym
olśnieniu. Dlaczego tak długo nie zaprzyjaźniała się z Agatą?
Za zewnątrz zerwała się wichura. Wiatr rozbijał się o ściany
domu, smagał mury i okna, ciskając o nie garści deszczu. Pęczniał
i szarpał się jak żywy organizm. Jednak fundamenty niebieskiego
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domu były niewzruszone, dawały schronienie i poczucie bezpieczeństwa. Jesienna słota i jej smutki nie miały wstępu do ciepłego,
przytulnego wnętrza i cichego, pogodnego rytmu wieczornych
zajęć jego mieszkanek i gości.
Cecylia zasłuchała się w płynące z adaptera kołyszące,
kojące dźwięki soulowej melodii „River” Leona Bridgesa.
Zabierz mnie nad rzekę – pomyślała za słowami piosenki.
Trzeba czasem wpierw się oczyścić, by zacząć wszystko od nowa.
- A szefowa z nami, czy na Marsie? O kim tak dumasz? –
Agata wyrwała ją z zamyślenia. Droczyła się od niechcenia z Kićką,
która w swoje cienkie jak szpilki ząbki próbowała złapać jej palce.
- Z wami. O tobie, właściwie.
- Ta, o mnie – Agata fuknęła niedowierzająco.
Zrobiła się według Cecylii bardziej odważna i nawet zaczynała z niej niekiedy podrwiwać, co niezmiernie jej się podobało.
Gdzieś ta łagodna, stoicka piękność ukrywała pazury, nie mniej
ostre niż pazury Kićki.
- Dumam, jak ci się udała randka z aspirantem Ferencem...
Agata uniosła ręce w geście poddania.
- Oddaję pojedynek. Żadnych przytyków. Przy mnie i tak
masz lekko. Pani Maryla to nic tylko Cecylia i Fryc... Fryc i Cecylia...
- Ani mi nie mów. Wybieram się jutro z ciotką Heleną.
Może ty też z nami pójdziesz?
- Nie mogę, mam fuchę. Szyszki na wesele – wyjaśniła.
- Zaharujesz się, kobieto.
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- I kto to mówi? – Agata wycelowała w Cecylię oskarżycielsko wskazujący palec. – W sumie nie muszę, ale lepiej się czuję, jeśli
sama na coś zarobię... – przerwała, zawstydzona.
Cecylia nie ponaglała jej. Wiedziała, że Agata sama wyzna,
co jej leży na sercu. Należała do osób, które chętniej zwierzały się
zachęcone cierpliwym milczeniem niż ostentacyjnymi pytaniami.
- Nie lubiłam cię, na początku, wiesz... – podjęła po chwili.
– Ile lat temu zaczęłam dla ciebie piec? Trzy, cztery? Byłaś taka
młoda, a już prowadziłaś biznes. Wydawałaś się taka odważna,
taka poukładana. A ja wiecznie zależna od rodziny... Do tej pory
zależna. Animozja mi przeszła, - zapewniła szybko ze śmiechem,
myląc zamyślony wzrok Cecylii z niezadowoleniem – ale nadal
mnie to boli. Trzy lata później, a ja wciąż korzystam z łaski kuzyna.
- Pracujesz. Opiekujesz się panią Marylą. Masz dzieci.
- No tak, kiedyś dzieci były wymówką. Wmówiłam sobie,
że pójdę do pracy, kiedy chłopcy podrosną. Oni podrośli, a ja... Nie
umiem nic, nie wiem nawet, jak zacząć.
- A może ja wiem? – Cecylia nagle doznała olśnienia.
Wpadła na plan, którego odpowiednie rozegranie przyniósłby
korzyść i jej, i Agacie.
- Wątpię. Ja jestem przypadek beznadziejny – westchnęła
dziewczyna, wtulając się w mięciutkie futerko spacyfikowanej
Kićki.
- Wątpię – powtórzyła jak echo Cecylia. – Tylko daj mi
pomyśleć.
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*
Do: cecylia.lisko@podokladke.com
Od: fritz@officialfr.com
Temat: Żyjesz?
Szanowna Pani Cecylio,
Niech pani da jakiś znak życia. Informują mnie tu, że ma
pani wciąż wszystkie kończyny na swoim miejscu, ale nie
dowierzam. Potrzebuję dowodów.
Z poważaniem,
Fryderyk Fejklowicz
Do: fritz@officialfr.com
Od: cecylia.lisko@podokladke.com
Temat: Re: Żyjesz?
Szanowny panie Fryderyku,
Właśnie dziś obudziłam się z lewą ręką spontanicznie
przerośniętą na prawą stronę ciała. Jak żyć? Niech pan się lepiej
strzeże. A jeśli to zaraźliwe? Okrutnie trudno grać na gitarze
w takiej konfiguracji.
Z poważaniem,
Cecylia Lisko
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Do: cecylia.lisko@podokladke.com
Od: fritz@officialfr.com
Temat: Re: Re: Żyjesz?
Szanowna pani Cecylio,
Zaryzykuję. Nasza wspólna znajoma ma wizytę u specjalisty reumatologa, podczas której jej dobrze wytresowany przez
pewną damę wnuk będzie jej towarzyszył. Może sprawdzimy
zaraźliwość tej choroby, jeśli czas pozwoli? Weekend około 16-go.
Do naszego wspólnego wyjścia na wesele wszak jeszcze daleko.
Z poważaniem,
Fryderyk Fejkelsson
P.S. I tak tęsknię.
Do: fritz@officialfr.com
Od: cecylia.lisko@podokladke.com
Temat: Re: Re: Re: Żyjesz?
Szanowny panie Fryderyku,
Jakiego znowuż wspólnego wyjścia, nigdzie pana nie
zapraszałam! ;)
Z poważaniem,
Cecylia Lisko
P.S. Nie wiem, co myśleć...
Backspace!
P.S. Spakuj lunetę i trzymaj kciuki za bezchmurne niebo.
Superksiężyc!
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*
Od lat przyglądała się życiu innych ludzi z boku. Przyjęła
zasadę nieangażowania się. Tak było prościej. Można było uniknąć
komplikacji. Nie istniało ryzyko rozczarowania. Dystans minimalizował niebezpieczeństwo, że kogoś skrzywdzi lub ktoś skrzywdzi
ją. Zdejmował ciężar odpowiedzialności. Pomagała zwierzętom, bo
wiedziała, jakiej pomocy oczekują. Z ludźmi nie było tak prosto.
Aż do pani Maryli – pomyślała.
Działania, które podjęła w jej sprawie, chyba obróciły się
na dobre. Mieszkanie pani Maryli było teraz przytulnie urządzone.
Pojawiły się dywany, fotografie rozwieszone na ścianach, bibeloty
i kurzołapacze udowadniające, że ktoś tu nie tylko przebywał, ale
też żył.
Nawet materac w sypialni Fryderyka zyskał nowe ramy,
chociaż był tam jak na razie jedynym meblem, jeśli nie liczyć gitary
elektrycznej Fender Stratocaster wraz z komplementującym ją
vintage’owym wzmacniaczem Mesa Boogie Lonestar oraz efektami
przypominającymi wyglądem konsoletę na pokładzie statku
kosmicznego, zapewne równie finezyjnymi w obsłudze. Nawet ten
cyganeryjny nieład, zawieszony w oczekiwaniu, miał swój cel.
Mówił o tym, że jest ktoś, kto tutaj powróci. Zawsze będzie
powracał.
Sama pani Maryla rozpogodziła się znacznie, chociaż wciąż
lubiła udawać, że sprawy świata tego jej nie interesują. Cecylia
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wiedziała jednak, że madame droczy się dla sportu, a nie
z przekonania. Niemal codziennie przychodziła na kawę i ciasto do
kawiarni.
Teraz właśnie zajęta była opowiadaniem ciotce Helenie ze
szczegółami o swoich dawnych uczennicach, których zdjęcia
prezentowała w obszernym albumie. Recytowała ich nazwiska bez
zająknięcia.
Cecylia czekała na dogodny moment, żeby delikatnie,
strategicznie poruszyć kwestię Agaty. Od zgody pani Maryli
zależało powodzenie przedsięwzięcia. Była przekonana o słuszności swojej racji i zupełnie nie bała się fiaska. Po prostu czuła, że
musi coś dla niej zrobić.
Furtka pojawiła się, kiedy pani Maryla i ciocia same zeszły
na temat Agaty, najwyraźniej mającej „zupełnie dobre podbicie,
taka szkoda...”. Cecylia, próbowała nie czuć żalu, że jej figury nikt
nie sklasyfikowałby jako zdatnej do zawodowego tańca.
Wyjaśniła swój plan.
- Kurs menadżerski! – oznajmiła, przywołując odpowiednią
stronę internetową na tablecie. – Dwa semestry, zajęcia co drugi
weekend w Rzeszowie.
Ciotka Helena aż klasnęła w dłonie, pani Maryla pozostała
zgodnie ze swoim charakterem bardziej sceptyczna.
- Myśli, że Agatka na to się zgodzi...? Ona za obowiązkowa,
wymówi się mną, dziećmi, kawiarnią...
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- Właśnie dlatego musimy się wszyscy zorganizować
i przygotować. Jeśli o mnie chodzi, mogę rozejrzeć się za zastępstwem do pieczenia. Cukierników nie brakuje w naszym mieście,
a zresztą, przygotowałam ofertę wykupienia tej pustej sutereny
pod siódemką.
- Pod pizzerią?
- Obok, konkretnie. Pomyślałam sobie, że gdyby odplombować drzwi od tyłu, to wtedy łatwo można znaleźć się na naszym
zapleczu. Zaadaptowanie sutereny na piekarenkę to moja następna
inwestycja, ale na razie i tak z tym nie ruszę, dopóki nie rozwiążą
się nasze... sprawy finansowe... – Cecylia zawiesiła głos. Widmo
Tadeusza Cyrankiewicz snuło się złowrogo nad każdą dziedziną jej
życia. – Ale do tematu. Po pierwsze, czy pani poradziłaby sobie,
gdyby Agatka odwiedzała panią rzadziej? Oczywiście, ja we
wszystkim pomogę.
- A co, myśli, że ja już taka zupełna kaleka? A pewnie, że
poradzę sobie, ja niczego nie potrzebuję... – pani Maryla
odchrząknęła, spiorunowana karcącym wzrokiem Cecylii. – To
znaczy, ja całkowicie popieram.
- Ja myślę. Kolejną rzeczą jest opieka nad chłopcami i tu
zaangażowałabym rodziców Agatki. W soboty mogą przychodzić
do kawiarni na zajęcia czytelnicze. Kolejna kwestia to już prośba
do ciebie, ciociuniu.
- Ciociuniu? Przeczuwam potężny kaliber tej prośby.
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- Kurs odbywa się w Rzeszowie. Gdyby mogła się zatrzymać u ciebie, to znacznie obniżyłoby koszty.
- No tak, tak, nie ma sprawy, nie odmówię, całym sercem...
Ale jeśli już mówimy o finansach, Sisi...?
- To jest właśnie słaby punkt mojego logistycznego rozpracowania – przyznała Cecylia z ciężkim westchnieniem. – Oczywiście, mogłabym zapłacić jej czesne, ale ona się na to nie zgodzi.
- Wątpię, żeby i od Fryderyka wzięła – dorzuciła pani
Maryla. – Co on o tym myśli?
W twarzy pani Maryli uwidoczniło się podekscytowane
zaciekawienie. Machina spekulacyjna pracowała na pełnych
obrotach.
- Nie wiem – Cecylia odparła pospiesznie. – Nie rozmawiałam z nim. O tym. To znaczy, wcale. Nie mamy o czym rozmawiać.
To znaczy...
Jak na osobę obdarzoną tendencją do obfitej gestykulacji,
nieznaczne uniesienie brwi ciotki Heleny potrafiło być bardzo
wymowne. Cecylia zmusiła się przerwana nieporadnych tłumaczeń, celem zachowania resztek godności.
- Agata i tak wyrzuca sobie, że korzysta z jego pomocy
finansowej – podjęła. – Czesne nie jest aż tak wysokie, może
zgodziłaby się na pożyczkę? Myślę, że mogłabym to z nią
przewalczyć, gdybym uderzyła w odpowiednią strunę.
- Widzę, że przemowa już przygotowana. – Ciotka Helena
poklepała ją po ręce aprobującym gestem.
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- Agata wspominała, że zaczęła studiować księgowość,
zanim zaszła w ciążę. Myślę, że ambicja wciąż w niej tkwi. To
byłaby dla niej szansa nie tylko na upragnioną samodzielność, ale
i rozwój. Mogłaby dostać dobrą pracę i bez tego, ale dyplom doda
jej pewności siebie. Jest taka młoda, a brakuje jej zdolności do
podejmowania ryzyka. O tę odwagę chodzi, bardziej niż o studia.
- Dobre z ciebie dziecko – oświadczyła pani Maryla.
- No jasne – oburzyła się ciotka Helena, jakby samo przypuszczenie istnienia jakiejkolwiek skazy w jej bratanicy było
absurdalne. – To po cioci taka się udała!
Pożegnały się wkrótce, bo Cecylia chciała wrócić do domu
przed zmierzchem.
Z dnia na dzień świat szarzał coraz wcześniej, a od wypadku
z przebitymi oponami przebywanie na zewnątrz po zmroku
powodowało u niej nieprzyjemne wrażenie. Na szczęście udało jej
się już wymienić ogumienie i po odstawieniu samochodu
Fryderyka dysponowała własnym.
Martwiła

się

też

o

Janoszyka,

który

od

swojej

spektakularnej ucieczki od kąpieli nie dawał znaku życia. Znikanie
na kilka dni nie było dla niego nietypowym zachowaniem, ale
bywało tak w okresie marcowania. Artur zapowiedział na najbliższą noc przymrozek, a jego rolniczemu instynktowi ufała bardziej
aniżeli telewizyjnej prognozie.
- Znajdzie się – pocieszyła ją ciotka Helena w drodze do
domu. – Wiesz, przyszło mi do głowy, że my wszyscy czasem
395

zapominamy, jaka ty właściwie jesteś młodziutka. Odpowiedzialność nałożyła na ciebie kilka dobrych lat. Czasem miło zobaczyć,
jak na tej marmurowej twarzy wyrasta rumieniec.
- Ciociu, wątpię, żeby opieka nad kotem jakoś wyjątkowo
mnie postarzyła.
- Ja nie o kocie mówię, no, nie tylko o kocie. Kot to tylko
manifestacja.
- Powiem mu to, jak tylko go znajdę. Janoszyczku, jesteś
manifestacją mojej przedwczesnej utraty życiowego entuzjazmu
i ogólnego zgorzknienia, ponieważ martwię się o ciebie, kiedy nie
wracasz na noc do domu.
- A nie, nie. Mi chodziło bardziej o Agatę i twoje urocze
próby zaprzeczenia przy temacie Fryderyka.
- Pfff! – zdołała tylko wtrącić, oburzona.
- To, że się martwisz o kota, - kontynuowała ciotka swój
wywód niewzruszenie – to tylko przejaw maniakalnej kontroli.
- Ja? Ja jestem niespotykanie wyluzowany człowiek.
- Quod erat demonstrandum42 – westchnęła ciężko ciocia
Helena, a Cecylia do końca drogi zastanawiała się, do czego
właściwie miała odnieść tę sentencję.

42

Quod erat demonstandum (łac.) – co było do udowodnienia, czego należało
dowieść, co zostało udowodnione.
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*
Gdyby Janoszyk był istotą o inteligencji dorównującej
chociażby ludzkiej, doskonale zdawałby sobie sprawę, że jedynie
cudownemu zbiegowi okoliczności zawdzięcza to, iż jeszcze żyje.
Był jednak tylko kotem, więc jedyne, co mógł, to odczuwać
bezgraniczny, paraliżujący strach.
Jazda samochodem nie trwała długo, dostatecznie jednak,
żeby w panice Janoszyk narobił pod siebie, co w sposób
nieunikniony doprowadziło do okalania jego futra. Ciasno
zawinięty

kłąb

poliestrowego

materiału

nie

przepuszczał

powietrza, więc wkrótce kot walczył o każdy oddech. Któreś
z uderzeń kata przetrąciło jego łapę. Ledwie najmniejsze jej
poruszenie przeszywało go aż po bark.
Pożegnał się był z jednym ze swych kocich żyć, kiedy
porywacz, uprzednio cisnąwszy zawiniątkiem o twardą ziemię,
rozsupłał kurtkę i ucapił Janoszka za kark. Kot zaczerpnął powietrza
i zrozumiał, że teraz będzie tylko gorzej.
Abduktor uniósł go wysoko, ale wszelkie próby zagłębienia
pazurów w okrutnym ludzkim pysku skończyły się niepowodzeniem. Lewa przednia łapa promieniowała bólem.
- Nie takich pchlarzy się rozpracowywało – oświadczył
człowiek, złowrogo się śmiejąc. – Nie bój się, ma się doświadczenie.
Co by tu...
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Znajdowali się w zagraconym garażu, w bliżej nieokreślonej
lokalizacji. Wzdłuż ściany biegły drewniane półki, zapełnione
wszelkiego rodzaju żelastwem.
To na ręcznym gazowym palniku zatrzymały się zimne oczy
oprawcy. Janoszyk zrozumiał, co go czeka, gdy metalowa puszka
splunęła błękitnym syczącym jęzorem ognia. Dźwięk, który
z siebie wydobył, kiedy płomień liznął jego prawy bok, można
opisać jedynie jako wrzask rozdzierającego bólu.
Po nim zaś nadeszło nagle uderzenie... Porywacz wypuścił
kota z rąk, kiedy na drzwiach garażu rozległo się donośne pukanie.
- Dzień dobry! Policja, proszę otworzyć!
- O w morrrdę... – zaklął pod nosem sadysta i, kopnąwszy
struchlałego Janoszyka pod samochód, wyszedł na zewnątrz.
Wybawienie w postaci niespodziewanej wizyty przyszło
w samą porę. Zetlone futro wydawało gryzący nozdrza smród, ale
oparzenie nie było głębokie. Gorzej sprawa przedstawiała się
z zesztywniałą łapą.
Rozmowa z policjantem dolatywała go niewyraźnie.
Początkowo ze strachu i bólu nie mógł się nawet poruszyć. Chwila
oczekiwania na powrót oprawcy przedłużyła się jednak na tyle, że
Janoszyk odzyskał dość instynktu, by wczołgać się pod wielką,
nisko osadzoną na solidnych nóżkach metalową szafę w kącie.
Głosy z zewnątrz umilkły, a serduszko kota przyspieszyło
bicie przewidując rychłe wejście kata.
Nic takiego jednak nie następowało.
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Janoszyk nasłuchiwał przez dłuższą chwilę, ale oprócz
okazjonalnego buczenia silnika przejeżdżającego auta nie słyszał
niepokojących

dźwięków.

Zabrudzone

szprosowe

okno

przepuszczało coraz mniej światła, zapadał zmrok...
Wyczołgał się ze swojej kryjówki i, kulejąc na zwichniętej
łapce, obszedł blaszany garaż.
Nie

było

zatrzaśniętych

na

żadnego
głucho

wyjścia
drzwi.

Był

na

zewnątrz

głodny,

oprócz

spragniony,

przemarznięty, obolały. Nie miał nawet siły miauczeć, zresztą, to
mogło sprowadzić z powrotem jego porywacza.
Jedyną nadzieją była ucieczka.
Drzwi garażu otwierały się ku górze. Wystarczyło poczekać
aż się uchylą i wyskoczyć. Ucieczka z obolałą łapą będzie
z pewnością trudna. Jakkolwiek nie zakończyłaby się ta próba,
będzie to z pewnością los lepszy od tego, który gotował dla niego
gnębiciel. Zdeterminowany, przyczaił się przy drzwiach i czekał na
swoją szansę do ucieczki. Będzie biegł co sił. A potem znajdzie
drogę do domu.
A wszystko to dlatego, że nie chciał się wykąpać.
*
Morduś
Morduś to staruszek. Może mieć 8-9 lat. Posiadacz
najsmutniejszego pyszczka na ziemi. Czasem mamy wrażenie, że nic
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już nie jest w stanie przywrócić mu radości życia... Liczymy na to, że
jesteśmy w błędzie! :)
Morduś waży jakieś 10 kilogramów, z wyglądu przypomina
sznaucera skrzyżowanego z jamnikiem. Łysy grzbiecik (na zdjęciu)
to wynik stanu zapalnego, który rozwinął się na skutek zapchlenia.
Jak porośnie, będzie wyglądał jak czupryna Prince’a.
Morduś przybył do nas z zespołem suchego oka, które
kurujemy kropelkami. Słaby wzrok nadrabia doskonałym
słuchem! Poza tym to spokojny psiak, dobrze dogaduje się zarówno
z innymi psami, jak z kotami. Będzie świetnym kompanem dla
samotnej, starszej osoby, ponieważ nad długie spacery ceni sobie
smaczne drzemki.
Pilnie poszukujemy stałego domu dla naszego przyjaciela.
Mordusia można odwiedzić w „Miziajce” lub skontaktować się
z wolontariuszami

schroniska

pod

numerem

kontaktowym

podanym na www.miziajka.pl.
Cecylia umieściła trzeci tego dnia post na facebookowej
stronie schroniska i nakazała sobie odejść od komputera.
Propagowanie

adopcji

w

social media

miało

doskonałą

skuteczność, jednak jako wolontariusze starali się nie być zbyt
natrętni. Za dzisiejszą masową produkcją postów stała konieczność
zajęcia czymś umysłu.
Wojtek przekonał ją do wzięcia dodatkowego dyżuru
w niedzielny poranek. Udało mu się namówić księdza proboszcza
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do rozreklamowania adopcji zwierzęcej w ogłoszeniach parafialnych, więc w porozumieniu z Martą urządzili dzień otwarty
„Miziajki”. Rzeczywiście, jak na małe przytulisko odwiedziło ich
sporo osób, głównie rodzin z nastoletnimi dziećmi, którym Cecylia
i Wojtek przedstawili swoich podopiecznych i udzielili informacji.
Około południa strumień gości ustał, Marta wyjechała do
przyszłych teściów na obiad, a pozostali wolontariusze biorący
udział w akcji udali się ze swoimi pupilami na spacery. Wojtek
zaproponował, że wyskoczy po lunch.
I tak oto Cecylia została sama – jeśli nie liczyć stu
dwudziestu trzech psów i czternastu kotów.
Zdawała sobie sprawę, że jej zachowanie zakrawa na
paranoję, jednak poczuła się nieswojo sama w usytuowanym na
odludziu schronisku. Nawet obecność Wolanda nie podnosiła jej
na duchu – w starciu z napastnikiem psie strachajło byłoby
bezużyteczne. Próbowała zracjonalizować swój strach. O ile
pierwszy podejrzany w sprawie przecięcia opon mógł jedynie
próbować ją zastraszyć, o tyle drugi z nich miał konkretne powody,
żeby próbować wyrządzić jej realną krzywdę. W końcu jej zeznania
były dla Małeckiego biletem za kratki.
Próby opanowania niepokoju poprzez znalezienie sobie
zajęcia spełzły na niczym. Cecylia przygotowała wyprawki dla
dwóch psów, które następnego dnia miały zostać odebrane przez
nowe rodziny, uaktualniła wszelkie internetowe strony, na których
swoją działalność dokumentowała „Miziajka” i odpisała na bieżącą
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korespondencję dotyczącą psów, którymi opiekowała się osobiście.
I nagle nic, zupełnie nic do roboty.
Postanowiła powrotu Wojtka wyczekiwać w towarzystwie
rezydentów przytuliska.
Serce podskoczyło jej do gardła, gdy spostrzegła przy
boksach psów agresywnych jakby znajomą sylwetkę, pochyloną
przy klatce.
W pierwszym odruchu chciała schować się w biurze, jednak
przy ścieżce dostrzegła, że barczysty facet jest tu w towarzystwie
dziecka, co nie tylko dało jej zastrzyk odwagi, ale nawet
zdenerwowało.
Boksy w tej części schroniska odgrodzone były od ścieżki
metalową poręczą na odległość dwóch metrów, co najwyraźniej
nie dało odwiedzającemu do myślenia, bo najzwyczajniej
w świecie przeskoczył ogrodzenie i właśnie pchał między kraty
rękę, tuż pod wielką czerwoną tabliczką głoszącą:
„Ostrożnie! Pies w trakcie socjalizacji!”
Samo to wyjaśniało, dlaczego mężczyzna nie zgłosił się
najpierw do biura, zgodnie z zaleceniami wywieszonymi na
bramie.
- Proszę odsunąć się od klatki! – zażądała z taką stanowczością, na jaką było ją stać.
Mężczyzna poderwał się i z głupkowatym uśmiechem
odwrócił w jej kierunku.
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Istotnie, był to typ należący do tego samego podgatunku
homo sapiens co Karol Dębski, włączając w to cechy wspólne takie
jak

obwód

wyhodowanego

na

sterydach

bicepsa,

markę

dresowych spodni oraz fryzurę, a raczej jej brak. Chłopiec, który mu
towarzyszył, był niewątpliwie jego synem, a właściwie miniaturą.
Nakazała sobie profesjonalne i pozbawione uprzedzeń
podejście do gości, co było trudne zwłaszcza momencie, gdy
przybysz

przemówił,

wykazując

tendencję

do

połykania

wybranych głosek w wyrazach.
- ...Bry! M- t-go pieska chc-my, o! Możn- z-brać?
„Tym pieskiem” była trzyletnia suczka rasy Amstaff. Reda
trafiła do „Miziajki” niecałe trzy tygodnie wcześniej z rodziny,
w której ojciec alkoholik i syn z wychowawczymi problemami
znęcali się fizycznie i psychicznie nad matką. Była psem zaszczutym
i agresywnym do tego stopnia, że jak na razie nikt oprócz Wojtka
nie mógł z nią pracować.
Cecylia stłumiła przykre uczucie, jakiego doznawała na
samą myśl o ciężkim losie psa i jego nikłych szansach na adopcję
przez bardzo długi czas.
Jedyną pociechą było to, że gdyby Reda trafiła do dużego
schroniska, te szanse byłyby jeszcze mniejsze. W „Miziajce”
wolontariusze

mogli

pozwolić

sobie

na

poświęcenie

indywidualnym psom większej ilości czasu, co skutkowało
polepszeniem widoków na sukces adopcyjny. Mimo wszystko,
przed Redą była jeszcze długa droga.
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- Bardzo proszę wrócić na ścieżkę, to porozmawiamy.
Mężczyzna

przeskoczył

ogrodzenie,

co

wystraszyło

rezydentów kilku kolejnych boksów – wkrótce jazgot ogarnął całe
skrzydło.
Cecylia pospiesznie poprowadziła gości na drugi koniec
dziedzińca, gdzie niewielką szopę starej lisiarni zaadaptowano na
oddział geriatryczny. Tu mało co mogło przestraszyć rezydentów.
- Proszę pana, procedury adopcyjne w naszym schronisku
są nieco bardziej skomplikowane. Po pierwsze, przeprowadzamy
wywiad, po drugie zachęcamy, żeby cała rodzina odwiedziła psa
co najmniej trzy razy i wzięła go na spacer pod opieką naszego
wolontariusza...
- A to nie m-żna tak po pr-stu z-brać? Prz-cież to wam na
rękę, ż-by się psa pozbyć, nie? A ja dla syna chce, ma ur-dziny
dzisiaj. Nie, młody?
„Młody” dreptał za swoim rodzicem i Cecylią bez słowa.
Nie wydawał się zachwycony prospektem posiadana psa
dwukrotnie swojej wagi.
Podobni roszczeniowi ludzie, którym podarowanie psa,
zwłaszcza

obarczonego

przeszłością,

wydaje

się

dobrym

pomysłem, zjawiali się w schronisku na szczęście rzadko, nie na
tyle jednak, żeby nie wszcząć wewnętrznego alarmu w którymkolwiek z wolontariuszy. Uprzedzenia uprzedzeniami, najważniejszym zadaniem schroniska było zapobieganie łamiącym serca
psów zwrotom. Po kilku latach spędzonych w wolontariacie
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Cecylia potrafiła zobaczyć koniec historii adopcyjnej, zanim ta się
rozpoczęła.
- Proszę pana, pies, który pana interesuje, w tej chwili nie
może być adoptowany. Jest agresywny, nie pozwala dotknąć zadu,
uszu ani łap. Pojawiło się posterylkowe nietrzymanie moczu, pies
musi regularnie przyjmować leki. Nie toleruje kotów.
- No, ale oswoi się prz-cież, nie?
- Z psem trzeba pracować, regularnie, przez długi okres
czasu. Pan może nie zdaje sobie sprawy... Nam zależy, żeby
adoptujący byli świadomi poświęcenia, jakiego wymaga adopcja
trudnego psa. W pierwszej kolejności rozważamy dobro zwierzęcia.
A co, jeśli pan sobie nie poradzi?
Wiedziała co nieco o męskim ego. Powinna była domyślić
się tego, że prośba o rozsądek może zostać poczytana za zarzucenie
typowi niekompetencji. Z rozbawionego lekkoducha jej rozmówca
w jednej chwili przeistoczył się w poirytowanego goryla.
- To c- to ma być, ż-by w schr-nisku psa nie wydali? Prz-cież
to za darmo, nie? To p- co wy t-tej j-steście?
Po to, żeby rozdawać ludziom psy na prawo i lewo bez
zadawania pytań – pomyślała z rosnącą frustracją, natomiast
głośno odchrząknęła i starając się o pojednawczy ton i zmieniła
taktykę.
- Chcemy tylko upewnić się, że pan nie będzie miał z psem
problemów. Ma pan przecież dziecko, żonę. Proszę mi wierzyć, że
pies agresywny.
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- Pani, alb- biere tego psa, albo ż-dnego – zagroził jej
oponent, bezwiednie wywołując efekt odwrotny do zamierzonego.
Cecylia być może odczułaby ulgę po tej deklaracji, gdyby
nie fakt, że nagle twarz mężczyzny znalazła się tak blisko, że miała
okazję policzyć dokładnie wybrakowane uzębienie w sapiącej
gębie.
- W czymś mogę pomóc?
Fryderyk zjawił się znikąd, oflankowany przez przykładnie
pilnującą jego lewej nogi Fender. Organizm Cecylii niezawodnie
zareagował – jej serce zdradziecko załomotało, dłonie pokryła
warstwa perspiracji, stawy kolanowe zdecydowały zaś wyskoczyć
na chwilę na krótkie wakacje. Powinna była się już do niego
przyzwyczaić, najwyraźniej jednak jej układ nerwowy miał swoje
zdanie. Musiała przyznać, że jej zdenerwowanie nie ma żadnego
związku z poczuciem zagrożenia ze strony rozdrażnionego faceta –
rzeczywistego czy spowodowanego życiem w przeciągającym się
napięciu.
Był przy jej boku w kolejnej chwili, a jej rozmówca
odruchowo zwiększył dystans. Najwyraźniej w obecności innych
mężczyzn jego bojowe nastawienie w sposób cudowny łagodniało,
choć jeszcze przed chwilą nie miał skrupułów, by podnosić głos na
zupełnie obcą kobietę w obecności dziecka. Cecylii zrobiło się
szkoda chłopca, najwyraźniej niezbyt zachwyconego sytuacją, ale
zmuszonego do uległości. Nie miała wątpliwości, że dziecko jest na
trajektorii prowadzącej do podobnego stylu komunikowania się ze
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światem, jaki wykazywał ojciec. To to było smutniejsze niż los
jakiegokolwiek zwierzęcia, które udałoby się adoptować temu
człowiekowi...
Zastanowiła się, skąd wzięła się u niej taka nienawistność...
Szybko oceniła tego człowieka i nie próbowała nawet być
wyrozumiała. Zakwalifikowała go do tej samej kategorii co
Małeckiego i Dębskiego. A przecież Dębski był kiedyś mężem
Agaty, kobiety skromnej, pełnej szacunku do otoczenia, o złotym
sercu, którą musiał czymś ująć.
Tymczasem zaraz za Fryderykiem pojawił się Wojtek. Obcy
mężczyzna, wędrując spojrzeniem od jednego do drugiego,
postanowił spuścić z tonu.
- No dobrz-, dobrz-... To inne pieski, nie? Co, młody?
„Młodemu” aż zaświeciły się oczy. Cecylia dostrzegła, że naprawdę pragnął – i potrzebował! – psa, tylko pierwotny wybór ojca
nie przypadł mu do gustu.
Ze względu na chłopca skłonna była nawet zaryzykować
rekomendację do adopcji, przy odpowiednio zwiększonej dozie
monitorowania. Nie bardziej umiała zaakceptować nieszczęśliwe
dziecko niż cierpiące zwierzę.
- Bardzo proszę czuć się swobodnie, schronisko można
obejść... – zachęciła. – Pieski w boksach z zielonymi tabliczkami
czekają na chętnych do adopcji. Jeśli któryś z nich szczególnie
wzbudzi państwa sympatię, umówimy się na jutro na wywiad
i przedadopcyjny spacer. Tylko najlepiej przyjechać z całą rodziną,
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żeby się nie okazało, że piesek na przykład jest uprzedzony do
żony.
- Nas jes- ty-ko dwóch... – przyznał mężczyzna nieco
zażenowany. – Żona woli w Irlandii zarabiać tą, no, ... Tego, chodź,
młody, obejrzym- wszystkie.
Zanim Cecylia zdołała przeprosić za swój nietakt, mężczyzna
pociągnął syna w kierunku bocznej alejki, gdzie usytuowano
boksy dla psów mniejszego kalibru. Odprowadziła ich wzrokiem,
prawie zapominając o Fryderyku. Przypomniał jej o nim Woland,
który czekał w oddaleniu, aż nieproszony gość odejdzie,
i z radosnym szczekaniem rzucił się do witania swojej ukochanej.
Przez chwilę rozważała, czy powinna przywitać Fryderyka
cmoknięciem w policzek, ale ponieważ on nie uczynił żadnego
ruchu, postanowiła trzymać się formy werbalnej.
- Cześć. Jak mnie tu znalazłeś? – odwróciła się do niego
z nerwowym, niestety, uśmiechem.
- Przypadkiem – przyznał. – Miałem tu randkę. Z Wojtkiem.
Wojtek znikał w drzwiach biura z siatkami wypełnionymi
wałówką. Z trudem za pomocą dłoni zakomunikował im, że
wyjdzie ponownie za pięć minut.
- A, nic nie mówił...
- Nie wiedziałem, czy zdążę. Przyleciałem dwa dni temu,
wczoraj byliśmy u lekarza, dzisiaj tu, jutro wylatuję. Miałem
zadzwonić do ciebie po szkoleniu – dodał, uciekając wzrokiem
w bok.
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- Szybkie życie gwiazdy rocka, co? – powiedziała na wpół
żartem, wpół serio. – Jak przebiegła wizyta?
- O, babcia na pewno sama ci opowie. Ze szczegółami.
Chociaż, jak wiesz, ona już nie musi włóczyć się po tych konowałach. Jej już nic nie trzeba...
Tak udatnie sparodiował ton pani Maryli, że Cecylia
roześmiała się w głos.
- Słuchaj, często się wam zdarza taki klient? – zapytał,
rzucając spojrzenie w kierunku mężczyzny z dzieckiem, pochylonych nad boksem Fifki, która była nad wyraz niewydarzoną
mieszanką miniaturowego spaniela i czegoś nieokreślonego, z językiem zwisającym wiecznie z jednej strony pyszczka. – Chyba nie
powinnaś być tu sama?
- Zazwyczaj roi się tu od ludzi – odpowiedziała, zaskoczona
jakąś nutą w jego głosie, której bliżej było do gniewu niż
niepokoju. – Marta skorzystała z naszej obecności, żeby wyjść do
rodziców Zbyszka, Wojtek wyskoczył po obiad. Wolontariusze na
spacerach...
- Od mojego wyjazdu miałaś jakieś kłopoty?
- Same kłopoty, obawiam się. – Granica między żartem
a przygnębieniem w jej głosie była bardzo cienka.
- Co się stało? – ścisnął ją za ramię niemal boleśnie.
- Ojej, może przesadziłam. To w sumie drobne sprawy. Raz,
że zapodział się Janoszyk... Już tydzień go nie ma, właściwie tracę
nadzieję.
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- Może ktoś go przywłaszczył? – podpowiedział.
- Nie sądzę. Znalezione zwierzęta z całej gminy trafiają do
nas. Wywiesiliśmy ogłoszenia we wszystkich okolicznych wsiach.
– Wyjaśnianie tego na nowo ją przygnębiło. – Gdyby chociaż ten
adwokat się nie pojawił...
- Jaki adwokat?
Nie zdążyła wyjaśnić (właściwie, dlaczego czuła potrzebę,
żeby mu o tym powiedzieć?), bo dołączył do nich Wojtek. Ze
spaceru zjawili się także pozostali wolontariusze, więc rozmowa
została zawieszona.
Fryderyk z Wojtkiem udali się na pobliską łąkę w celu
odbycia szkolenia Fender z podstawowego posłuszeństwa, a ona
sama zajęła się umawianiem przedadopcyjnego spaceru swoich
gości. Okazało się, że Fifka skradła serce chłopca i była na dobrej
drodze do uczynienia tego samego z sercem jego ojca. Cecylia
przekazała sprawę wolontariuszce odpowiedzialnej za psa i tu
kończyły się jej zajęcia.
Nie chcąc przeszkadzać w szkoleniu Fender, zostawiła
Fryderykowi sms.
Uciekam. Powodzenia dla Fender i jej pana. Ciekawe, kto
kogo wyszkoli... :)
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*
Wróciła do domu, gdzie tym razem rzucenie się w wir zajęć
miało na celu odciągnąć jej myśli nie od kłopotów, a od Fryderyka,
którego zresztą chwilami podświadomie także klasyfikowała jako
kłopot. Wciąż nie potrafiła sprecyzować, do czego właściwie dąży
ta dziwna znajomość?
Jednak w niedzielę zajęcie czymś rąk było trudniejsze do
wykonania niż w dzień powszedni. Pomogła w przygotowaniach
do obiadu i razem z mamą i Arturem zasiadła do stołu. Nawet
nęcący aromat warzywnego leczo nie obudził w niej apetytu.
Grzebała w talerzu, wyglądając przez okno, podczas gdy mama
z Arturem

rozprawiali

z

entuzjazmem

o

wspólnej

pasji,

historycznym serialu opartym na nordyckich sagach.
Po obiedzie zmyła naczynia, zaniosła bańkę rosołu
i kawałek ciasta pani Maciejowej z sąsiedztwa, a nawet wbrew
wewnętrznej zasadzie niemyślenia o pracy w niedzielę sprawdziła
plany inwentaryzacyjne i grafik dostaw do księgarni na
nadchodzący miesiąc... Znalazła do poczytania książkę, która
mogłaby zająć jej umysł, ale zorientowała się, że po kilku
stronicach „Wilka stepowego” Hermanna Hessego nie potrafiłaby
nawet określić, o czym właśnie przeczytała, ani nawet w jakim
języku. Nieskłonna do oszukiwania samej siebie, porzuciła tę
żałosną mistyfikację i, wetknąwszy w uszy słuchawki, zawołała
Wolanda na spacer.
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Popołudnie było przenikliwie chłodne, a wrażenie zimna
potęgował porywisty wiatr, szarpiący bezlitośnie suche polne
badyle. Niebo orały srebrne wstęgi chmur, które nie wróżyły zbyt
dobrej widoczności dla nadchodzącego nocnego zjawiska, księżyca,
który tej nocy właśnie miał osiągnąć swoje perygeum.
Podążyła za Wolandem polną drogą w górę na dział, gdzie
z niewielkiego rozwidnienia rozciągała się panorama na skupisko
domów w Przylesiskach okolone lesistymi pagórkami. O tej porze
roku las wyglądał jak brunatna masa poprzetykana z rzadka
wiecznie zielonymi iglakami. Szybki spacer pod górę porządnie ją
rozgrzał, więc rozpięła płaszcz i schowała do kieszeni rękawiczki
i czapkę. Brnęła drogą, czując jak chłodny wiatr ściera się z jej
rozgrzanymi policzkami. Zwolniła dopiero przed samym szczytem,
próbując uspokoić rozpędzone od marszu lub myśli serce.
Woland zerwał się nagle do biegu i znikł w pobliskich
zaroślach, zapewne zaintrygowany przebiegającym zającem lub
ukrywającym się w gęstwienie leszczyn bażantem. Postanowiła
przysiąść na szlabanie, który oznaczał wejście na zielony szlak
wyłączony z ruchu pojazdów. Umilała sobie oczekiwanie na
powrót Wolanda obserwacją zachodniego nieba. Wykwitała na
nim właśnie złoto-różowa smuga. Rozproszone światło nisko
wędrującego słońca pogłębiło kolory dookoła. Chętnie zostałaby,
żeby obserwować spektakularny zachód aż do jego finału, ale
droga powrotna przez ciemny las od niedawna stała się
przerażająca...
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Odetchnęła, gdy już z daleka poznała sylwetkę samochodu
Fryderyka, który posuwał się wolno wąską drogą ku szczytowi
wzniesienia.
- Szukasz mnie, czy znów masz w okolicy randkę? –
zapytała, kiedy wysiadł z auta.
Za nim wyskoczyła Fender i bez oglądania na swojego pana
ruszyła bezbłędnie w kierunku, w którym zniknął Woland.
- Twoja mama powiedziała mi, dokąd poszłaś – przyznał.
- O, a to jak przebiegło?
- Sztywno – przyznał z rozbrajająco szczerym uśmiechem.
- To nie jest tak, że mama cię nie lubi... – próbowała obronić
Klarę Cecylia, chociaż najwyraźniej Fryderyk nie wziął do siebie
oziębłego obejścia matki.
- Wiem. Raczej boi się, że jakiś bawidamek gwiazdorzyna
zrani jej córeczkę. Też bym się bał, na jej miejscu. – Wzruszył
ramionami. – To teraz powiedz, o co chodzi z tym adwokatem?
Ruszyli powoli szlakiem przecinającym grzbiet wzgórza,
którego koniec ginął z oczu na brzegu lasu, u szczytu rozpadliny.
Cecylia opowiedziała Frederykowi o wizycie adwokata i o swoich
obawach związanych z tym niespodziewanym obrotem spraw.
Wydawał się być szczerze poruszony.
- Myślisz, że gdyby udało ci się dotrzeć do niego osobiście,
to coś by to zmieniło? – zapytał po chwili namysłu.
- Nie wiem – przyznała. - Fakt, że nalega na zupełny brak
kontaktu, jest dla mnie dziwny. A nawet jeśli nic by to nie dało, to
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w ostateczności jest mój przyrodni brat... Jakoś dziwnie się czuję
myśląc, że nigdy się nie spotkaliśmy. Najwyraźniej jest we mnie
taka potrzeba, bo zaryzykowałabym odnalezienie go, nawet gdyby
miał się okazać bezdusznym chciwcem albo opętanym żądzą
zemsty za życiowe krzywdy maniakiem.
- Jeśli dzieli z tobą część genów, to wątpię, żeby był jednym
albo drugim. W każdym razie, może jest coś, co mogę zrobić, żeby
pomóc.
Zaintrygowana, uniosła w górę brew.
- Mówisz, że ten jego kolega solicitor43 pochodzi z Nowego
Jorku. W końcu tam mieszkałem dobrych kilka lat, zanim
przenieśliśmy się na Islandię. Rodzice wciąż mają tam znajomych,
mogę poprosić ich o przysługę.
- Naprawdę? Nie chciałabym narzucać ci czegoś, czego
normalnie byś nie zrobił...
- Spokojnie. Matka zostawiła mi kilka wiadomości w ciągu
ostatniego roku, tylko jakoś nie mogłem się przemóc, żeby
oddzwonić. Może to będzie dobra okazja, żeby odnowić z nią
kontakt.
Nie miała odwagi zapytać o powody jego chłodnych
stosunków z rodzicami. Pomysł Fryderyka nie wróżył co prawda
zbyt wielkiego sukcesu, ale nie miała żadnej alternatywy.

43

Solicitor (ang.) – radca prawny, notariusz.
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- Jeżeli uważasz, że to dobry pomysł... Nie znając go, czuję
się jak dziecko, próbujące strącić Piñatę. Chyba czas wracać –
stwierdziła, obserwując jak spod czapy chmur wyłania się
szkarłatny brzuch słońca i stapia z ciemną linią horyzontu.
Zawołała na Wolanda, ale zazwyczaj posłuszny (no, może
oprócz momentów paniki) pies nie pokazał nawet pyska.
Postanowiła poprosić Fryderyka, żeby przywołał Fender.
Odwróciła się – wprost w jego ramiona. Wsunęła się jak
idealnie przylegający element pomiędzy jego ręce, przylegając
ciałem do jego ciała.
Pies, nadciągający zmrok, Tadeusz Cyrankiewicz, a nawet
błahe informacje typu: jak się nazywam oraz jak posługiwać się
narządami mowy, wszystko to uleciało z jej głowy.
Kontakt uruchomił znajomą z ich pierwszego spotkania
reakcję łańcuchową, detonując ładunek elektryczny w każdej
kluczowej komórce jej ciała. Szok był tak potężny, że na moment
jej zdezorientowany mózg zapomniał, gdzie jest dół, a gdzie góra,
i z całą pewnością straciłaby równowagę, gdyby nie opierała się
o to właśnie ciało, które odpowiedzialne było za ten dreszcz.
Zanim zdążyła w pełni odczuć wstrząs nagłego zastrzyku
pożądania, na swoich ustach poczuła jego wargi.
W pierwszej sekundzie zaskoczył ją sam fakt, w drugiej
rozbrajająca czułość, z jaką Fryderyk dokonał swojego czynu,
a w kolejnej to, że pocałunek skończył się – nagle, za szybko, bez
ostrzeżenia.
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Gdzieś w tle świadomości zarejestrowała narastające
szczekanie psów, ale nie mogła zmusić się do oderwania od niego
wzroku.
- Przepraszam – wyszeptał wprost nad jej głową, odwracając wzrok. – Nie powinienem był.
Co?
Że co?
Wciąż zastanawiała się, czy aby dobrze zrozumiała jego
słowa, kiedy Fryderyk wysunął dłoń z jej włosów i przesunął ją
w dół ramienia, gdzie nagle ścisnął prawie boleśnie.
- Patrz! Co on ma w pysku?
Odwróciła się, podążając za jego wzrokiem. Woland
istotnie delikatnie manewrował pomiędzy kępami wyschłych
traw, dzierżąc w pysku z wielką delikatnością czarny kłębek.
Serce Cecylii może nie zabiło mocniej, ale z pewnością nie
zwolniło tempa. Woland niósł w zębach bezwładne ciałko
Janoszyka.

Wymknęła się na taras, żeby dać sobie szansę na
uspokojenie. Mroźne powietrze i chwila samotności skutecznie ją
otrzeźwiły.
Dotąd nie mogła przestać płakać. Niewielka strużka zaczęła
cieknąć z jej oczu jeszcze w samochodzie, kiedy otulonego szalikiem
Cecylii Janoszyka wieźli do domu. Ledwie mogła dogadać się przez
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telefon ze Zbyszkiem. Ostatecznie doktor sam zarządził, żeby
pojechali prosto do „Miziajki”, gdzie miał się z nimi spotkać.
Podczas badania Zbyszek najzwyczajniej wyprosił ją z sali.
- Rozprasza mnie to twoje szlochanie! – zgromił ją.
Kiedy wyszedł do niej po spędzonym w stanie najwyższego napięcia godzinie oznajmił, że z przetrąconej łapki i zranionego boku kot najpewniej się wyliże, wydawało jej się, że zdoła
powstrzymać wodotrysk. Niestety, podsłuchała rozmowę Zbyszka
z Fryderykiem, w której doktor wyraził opinię, że rany Janoszyka
zostały mu zadane celowo. Od tamtej pory nie zdołała się
uspokoić.
Doktor wypisał Janoszyka do domu, stwierdziwszy, że
w doświadczonych rękach Cecylii jego rekonwalescencja będzie
przebiegała najlepiej. Na miejscu zastali Artura, którego wezwała
równie poruszona Klara. Obie kobiety roniły łzy wielkie jak
grochy. Cecylię w innych okolicznościach prawdopodobnie
rozbawiłyby wymienione porozumiewawcze spojrzenia zakłopotanych w obecności płaczących kobiet Artura i Fryderyka.
Janoszyk, wycieńczony, ale wyraźnie szczęśliwy z powrotu
do domu, odpoczywał już w wymoszczonej ciepłymi pledami
kobiałce ustawionej pod kuchennym piecem, a ona wciąż nie
mogła przestać płakać. Były to łzy ulgi i żalu jednocześnie.
Po prostu nie mogła zrozumieć, jak ktoś mógłby dopuścić
się podobnego czynu. Przeczuwała, że to, co spotkało bezbronne
zwierzę, miało związek

z dotychczasowymi złośliwościami
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anonimowego gnębiciela. Poczucie winy trapiło ją wewnętrznie
jak uparta zmora.
Przez wszystkie ponure myśli związane z dramatycznym
powrotem Janoszyka przebijało się też jedno natrętne zdanie.
„Przepraszam. Nie powinienem był.”
Ten pocałunek był wszystkim, o czym marzyła od dawna.
Najwyraźniej jednak nie dla Fryderyka... I to przelewało czarę
goryczy.
W zimne chłodne powietrze wieczoru i świadomość Cecylii
wdarła się zgłuszona muzyka, której w zamieszaniu nikt nie
wyłączył. Gwałtowna, burzliwa melodia i słowa były przeraźliwie
adekwatne do sytuacji.
Tell me why does the river not flow... – mruknęła smętnie za
wokalistą Ocean Colour Scene44. Jeszcze niedawno wraz z Agatą
słuchały innej piosenki o oczyszczającej mocy zanurzenia
w wodach rzeki w spokojny, pozbawiony trosk wieczór. Wydał on
się jej wspomnieniem skradzionym komuś zupełnie innemu,
wyciętym i wstawionym w jej życiorys przez pomyłkę. Kontrast
tych dwóch odmiennych utworów i dwóch jakże różnych
wieczorów wywarł na niej przygnębiające wrażenie.
Dlaczego wody tej rzeki nie płyną... – pomyślała raz jeszcze.
„Przepraszam. Nie powinienem był.”

44 Tell me why does the river not flow (ang.) – powiedz mi, dlaczego rzeka nie
płynie. “The riverboat song”, Ocean Colour Scene.
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Otrząsnęła się z zamyślenia, kiedy sam autor tych słów
potrząsnął ją za ramię i podstawił pod nos jej własny telefon.
- Pozwoliłem sobie zadzwonić do Tomka. Myślę, że musisz
mu powiedzieć, co się stało.
Z tym dyskretnie zostawił ją sam na sam z rozmówcą.
Tomek obiecał wpaść rano do kawiarni i przyjąć oficjalne
zgłoszenie, ale jedyne, co mogło naprowadzić go na trop, to
miejsce, w którym Woland odnalazł Janoszyka. Niepokoiło ją to,
że miejscowością, w której zameldowany był Adrian Małeckiego,
była pobliska wioska, Olszynka. Dyskretny wywiad policjanta
u sąsiadów wykazał, że Małecki pojawił się w okolicy po raz
pierwszy od czasu wyjścia z więzienia tydzień temu. Wtedy
właśnie zaginął Janoszyk, ale co w takim razie z przebiciem opon
w jej samochodzie, które wydarzyło się dużo wcześniej?
Starszy aspirant nakazał Cecylii nie wysnuwać wniosków.
Kto wie, skąd mógł przywędrować kot po tygodniowej
nieobecności?
Pożegnała się z policjantem serdecznie, wdzięczna, że
sprawy między nimi nie były niezręczne.
Kiedy rozłączyła rozmowę, zdziwiła się, że była już druga
nad ranem.
Fryderyk najwyraźniej czekał w pobliżu, aż skończy
rozmawiać, bo zjawił się pod tarasem w tej samej chwili.
- Muszę jechać. Prosto na lotnisko. Od jutra mam ciągłe
próby...
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- No jasne. – przytaknęła, starając się zachować na tyle
godności, na ile pozwalał zasmarkany nos i zapuchnięte oczy.
- Zadzwonię – obiecał wciąż stojąc u progu.
„Przepraszam. Nie powinienem był.”
Echo jego słów zabrzęczało jak natrętna mucha krążąca przy
uchu.
Najwyraźniej całowanie się nie było w porządku, ale
przyjacielska rozmowa telefoniczna już tak...? Nie wiedziała, gdzie
przebiegała ta niewidzialna linia, którą Fryderyk oddzielał to, czym
była ich znajomość od tego, czym nie powinna się stać.
- Wydaje mi się, że za każdym razem jak wyjeżdżam, dzieje
się coś, po czym czuję się jak ostatni dupek, zostawiając cię samą.
- Daj spokój. Jestem dużą, dzielną dziewczynką – powiedziała, niemal przecząc temu stwierdzeniu wybuchem kolejnej fali
płaczu.
Uśmiechnął się bez przekonania. Wszedł na schodek
i złożył na jej policzku niewinny pocałunek na pożegnanie.
Kiedy się od niej odsunął, zza rąbka grubej kotary chmur
wychyliła się pękata misa księżyca. Srebrzyste światło spływało na
ogród, roziskrzając szron na gałęziach i łzy na policzku Cecylii,
wpatrzonej w drogę długo jeszcze po tym, jak Fryderyk odjechał.
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Spis treści
Byron ........................................................................................................ 5
Woland ................................................................................................. 103
Fender ................................................................................................... 227
Janoszyk ............................................................................................... 355
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Playlista zmyślonego psa
„Söknuður”, Vilhjálmur Vilhjálmsson
„Vor í Vaglaskógi”, Vilhjálmur Vilhjálmsson
„Vor í Vaglaskógi”, Kaleo
„What is a Youth”, Nino Rota
„Africa”, Toto
„Wicked Game”, Chris Isaac
“Jaśminy”, Adam Aston
„Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie”, Tadeusz Faliszewski
“Survivor”, Eye of the Tiger
“Save Yourself”, Kaleo
“A Sunday Kind of Love”, Quincy Jones
„Nie żałuję”, Agnieszka Osiecka
„River”, Leon Bridges
„The Riverboat Song”, Ocean Colour Scene
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„Zagubieni”
Rozebrałem cię słowo po słowie
By zobaczyć, ile uzbierałaś milczenia
Na chwilę się zagubiliśmy
Szukałem wszędzie
Niewinnej jak ty nie znalazłem
Czy moją stratą będzie czyjś zysk?
Byłem ślepy na twoje gesty
Drobne sprawy, które rosną wtedy, gdy ich zabraknie
Nie doceniałem cię
Twoje niezwykłe serce już nie jest moje
Zostały mi tylko myśli i czas
Teraz słucham tylko takich piosenek
Które ciągną się i ciągną
Chcę zrobić
Coś w sprawie czegokolwiek
Cokolwiek w sprawie czegoś
Wiem tylko jedno
Trudno jest zapomnieć
Ty zawsze mówisz co myślisz
Jesteś jedyną prawdziwą rzeczą
Tęskniłbym za tobą, nawet gdybym nigdy cię nie poznał
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