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Agnieszka

Włodyka
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Cecylia pragnęła przenieść do kawiarni chociaż fragment
cudownego spektaklu, który jesienne chłody rozgrywały co rano
na scenie okolicznych łąk i sadów. Wpadła na pomysł wykonania
nowych dekoracji w „PoDokładce” w drodze do pracy w wyjątkowo mroźny poranek. Gałęzie, których nazbierał w swoim ogrodzie
sąsiad Artur, pomalowała białym sprejem i obsypała srebrnym
brokatem. Efekt przeszedł jej oczekiwania – prosta dekoracja do
złudzenia przypominała oszronione witki, które widziała zza szyby
samochodu. Spieszyła się z rozmieszczeniem ich w kawiarni, bo
obiecała wstąpić po pracy do pani Maryli, którą dopadło jesienne
przeziębienie.
Ponieważ rozdrażnienie nie opuszczało jej od dnia wyjazdu
Fryderyka, postanowiła prace przy wystroju wnętrza „PoDokładki”
umilić sobie odpowiednio głośną, dopasowaną do nastroju
muzyką.
Agresywne dźwięki „Bullet in your head” zespołu Made of
Hate zagłuszyły szczęk zamka w wejściowych drzwiach. O tym, że
zapomniała je zatrzasnąć za wychodzącym jako ostatni po zmianie
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baristą Maćkiem, przekonała się, stając oko w oko z dwoma
najmniej spodziewanymi gośćmi.
- Przepraszamy, już zamknięte – wyrwało się machinalnie,
zanim zdążyła pomyśleć.
- Cecylko! – pani Elżbieta Sielecka rozłożyła ramiona.
Chcąc nie chcąc, w ramiona matki swojego byłego
narzeczonego Dawida Cecylia musiała się udać. Wycałowana
w obydwa policzki nie tylko przez nią, ale i przez jej wąsatego
męża, Cecylia zaczęła siłować się z telefonem, żeby przyciszyć
muzykę.
Z rodzicami Dawida miała zawsze świetny kontakt. Wprost
uwielbiali ją, kiedy jeszcze była jego dziewczyną, nie posiadali się
z zachwytu, gdy doszło do zaręczyn. Kiedy między nimi dwojgiem
nie działo się dobrze, obydwoje brali stronę Cecylii. Nie wiedzieli,
co ją spotkało, ale podskórnie wyczuwali, że to Dawid prowokował ich częste kłótnie, a w ich konsekwencji – ciche dni. Kiedy
zerwał z nią zaręczyny, przyjechali do niej tak zdewastowani, że to
ona musiała pocieszać ich. Państwo Sieleccy byli prostymi ludźmi,
którzy hołubili swojego syna i byli dumni z jego ambicji,
prestiżowych studiów i osiągnięć jako początkującego operatora
dźwięku, ale nie byli wobec niego bezkrytyczni. Wiedzieli, że ich
syna

cechuje

bezkompromisowość,

idealizm,

zapamiętałość.

Dawid był jednak ich jedynym synem i trudno było im cokolwiek
mu zarzucać.
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Źródłem ich małżeńskiej zgody, oprócz dumy z potomka,
była tendencja do powtarzania przez obojga wszelkich językowych
wtrąceń i swoiste stopniowanie przymiotników przez powtórzenie,
co Cecylia zawsze uważała za urocze.
- Przepraszamy, że bez zapowiedzi... Zobaczyliśmy światło –
wytłumaczyła się pani Elżbieta. – Byliśmy w okolicy. Ale tu
pięknie u ciebie. I jak ty wspaniale, wspaniale wyglądasz, no, no!
Sielecka ujęła Cecylię za dłonie i obróciła, podziwiając ją ze
wszystkich stron.
- Dziękuję. – Cecylia, wciąż jeszcze w szoku, poprowadziła
rodziców Dawida w głąb lokalu i zaproponowała im kawę.
- A nie, nie, nie kłopocz się, nie chcemy przeszkadzać. No,
ale byliśmy w okolicy i pomyśleliśmy, że chociaż, chociaż zajrzymy.
Już cię tak dawno, dawno nie widzieliśmy...
- Ale, ale, widzimy, że dobrze ci się powodzi. To chyba
trudno tak, prowadzić biznes tak zupełnie, zupełnie samej...? –
wtrącił Janusz Sielecki z niezbyt subtelnie skrywaną ciekawością.
- Jakoś sobie radzę – odparła wymijająco, chociaż pan
Sielecki zapewne wolałby odpowiedź w stylu „Nie, nie mam
nikogo, wciąż jeszcze liczę, że pański syn się opamięta i do mnie
wróci”.
- No pewnie, pewnie. Aż miło, miło patrzeć, jak dobrze ci
idzie. Musisz przyjechać kiedyś do nas z wizytą, kochana.
Zapraszamy – pani Elżbieta szturchnęła męża niedelikatnie.
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- A tak, tak – potwierdził skwapliwie. – Myszunia się tak
stęskniła.
Myszunia była dość wredną suczką rasy chihuahua i oczkiem w głowie pani Sieleckiej niemal na równi z jej jedynym
synem.
- No, to co, my będziemy się powoli, powoli... Nie, Eluś? –
zasugerował pan Sielecki po chwili nerwowego milczenia.
Cecylia odprowadziła ich do drzwi. Pan Janusz ponownie
wycałował ją siarczyście i ulotnił się na zewnątrz, natomiast pani
Elżbieta zatrzymała się na chwilę. W jej oku zakręciła się serdeczna
łza.
- Jak to jest, mój Boże, mój Boże... Kochanieńka! Ja wiem,
że może między wami się jakoś źle, źle poukładało... Ale teraz oboje
wydorośleliście. No, a przynajmniej to wiem, że Dawidek by się
bardzo ucieszył, gdybyś do niego zadzwoniła, tak, tak. No, to
całusy, całusy!
Cecylia patrzyła na oddalającą się przez ogródek parę.
Prawda byłą taka, że Dawid zupełnie wyleciał jej z głowy.
Przez długi czas wydawało jej się, że wciąż go kocha, potem
uświadomiła sobie, że uczucie to przypomina raczej tęsknotę za
czymś bardziej ogólnym, za ideałem miłości, za przynależnością.
Głuchy, nieokreślony ból powoli ustępował nowemu, mającemu
bardziej sprecyzowane źródło. O tym wolała raczej nie myśleć.
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*
- Ta. Piękna, Agatko, nie? Będzie bardzo kojąca w długie
zimowe wieczory. – Pani Maryla podstawiła Agacie pod nos
włóczkę.
Zamówiła u matki Cecylii, parającej się wyrobem misternych robótek ręcznych na zamówienie, piękny pled z grubymi
warkoczami, na wzór takiego samego, jaki podziwiała w niebieskiej chatce w wieczór Dziadów, tradycyjną imprezę rodzinną
rodziny Lisko. Cecylia przywiozła ze sobą cały kosz próbek
włóczek, żeby pani Maryla mogła wybrać odpowiedni dla siebie
kolor.
Klara przyjęła zamówienie z radością. Cecylii było
wiadomo, że matka odrzuciła ostatnio propozycję tłumaczenia serii
książek fantasy popularnej węgierskiej autorki, bo dzierganie i haft
sprawiały jej ostatnio więcej satysfakcji. Dziwiła ją ta zamiana
zainteresowań, ale nie mogła krytykować decyzji matki. Językoznawstwo było dla Klary zawsze sprawą drugorzędną. Przede
wszystkim była dotąd żoną profesora. Może dopiero teraz nadszedł
dla niej czas, żeby poświęcić się temu, co sama chciała robić?
Agata wzięła do ręki motek nieco otępiała. Pięć minut
wcześniej Cecylia oznajmiła jej, że zostaje zapisana na kurs menadżerski. Obie z Marylą, nie czekając na jej odpowiedź, przeszły do
przeglądania tęczowych motków. Panią Fejklowiczową zachwycił
intensywny koralowy kolor.
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Cecylia obserwowała Agatę ukradkiem. Zdecydowała, że
najlepszą metodą będzie postawienie jej przed faktem dokonanym.
Jeśli Agata otrzyma furtkę do odmówienia, skorzysta z niej,
tłumacząc się obowiązkami. Potrzebowała odrobiny tak zwanej
„twardej miłości”.
- No, ja nie wiem... – wyjąkała w końcu.
- Nie? To co, myśli, że ta purpurowa lepsza? Jakiś taki
ciemny. – Pani Maryla zmarszczyła nos i zakasłała.
Cecylia nadskoczyła z chusteczką i filiżanką parującej
herbaty z imbirem. Madame miała zakaz ruszania się z łóżka, więc
konferencja odbywała się w jej przytulnej sypialni.
- Nie, to znaczy, ja nie o włóczce nie wiem, tylko ten kurs...
– jęknęła Agata.
- Ale co nie wie? Wszystko jej Cecylia powiedziała. Semestr
zaczyna się w styczniu.
- Ale ja nie wiem, czy sobie poradzę.
- Nie poradzi?! – pani Maryla przybrała surowy ton generała, jakiego zapewne nieraz używała, trenując pokolenia baletnic.
– Niech uwierzy w siebie, bo nikt tego za nią nie zrobi!
- Ale... Dzieci? Czesne?
- Agatko, jeszcze herbaty? – Cecylia zachęcająco uniosła
dzbanek i pomimo braku odpowiedzi przechyliła go nad prawie
pełną filiżanką Agaty. – Mówiłam już, czesne to będzie prezent
świąteczny ode mnie, Fryderyka, pani Maryli i twoich rodziców.
Już wszystko ustaliliśmy.
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- Za moimi... plecami...
- A ona to lepiej niech opowie, w czym na to wesele
pójdzie! – pani Maryla zdecydowała zmienić temat i odciągnąć
myśli Agaty od powodów, dla których mogłaby kategorycznie
odmówić.
Temat tym razem był niewygodny dla Cecylii. Termin
ślubu i wesela znajomych, z którymi wspólnie pracowała
w schronisku „Miziajka”, zbliżał się nieubłaganie. Wciąż nie była
pewna, czy Fryderyk będzie jej tam towarzyszył. Wolała nie
rozmyślać nad całym tym wydarzeniem i jego konotacjami, ale dla
dobra obecnie roztrząsanej sprawy studiów jej przyjaciółki
i współpracownicy zdecydowała grać wedle scenariusza seniorki.
- Nie wiem, to w sumie kameralna sprawa...
- Jak, kameralna, mówiłaś, że to na zamku przyjęcie? –
podłapała Agata.
- No tak – przyznała. – Tylko niewielkie.
- Na zamku? A Fryc mówił, że w wiejskiej remizie?
Tak powiedziała, żartując z niego, gdy zaczął się wpraszać.
Pani Maryla była pewna, że Fryderyk będzie partnerem Cecylii,
którego to przekonania Cecylia nie podzielała.
- Mam taką sukienkę, której jeszcze nie nosiłam, wyszperałam ją w ciucholandzie. Długa, szara, z greckim dekoltem.
- Szara? – W głosie pani Maryli brzmiało oburzenie. – Dla
niej, szara? Chyba że chce za kotarę robić. Niejeden bal zaliczyłam
i jedno wiem, nic nie działa tak jak czerwona sukienka.
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Działa na co? - chciała zapytać Cecylia, ale bała się
odpowiedzi.
- Może to jeszcze przemyślę... – odezwała się Agata.
- A co tu do myślenia? Do sklepu wystarczy pójść –
z politowaniem oznajmiła pani Fejklowiczowa.
- Ale ja nie o sukience, tylko o tym kursie... – wyjaśniła
Agata.
- A, o tym. To tu też do myślenia nic nie ma. Cycki do
przodu i zdobywać góry! – stwierdziła autorytatywnie pani
Maryla, po czym zaniosła się kaszlem, tym razem udawanym.
Cecylia i Agata tylko popatrzyły po sobie na równi
zaskoczone słownictwem seniorki i jednocześnie wybuchły
śmiechem.
Po tak skutecznym coup de grâce1, Agata porzuciła wszelkie
formy oporu.
*
Dwie kwestie związane z problemem, który niedawno
objawił się na horyzoncie bieżących spraw Cecylii, rozwiązały się
zupełnie przypadkowo jednego dnia.
Tadeusz Cyrankiewicz był synem ojca Cecylii z pierwszego
związku. Matka uprowadziła go do Stanów Zjednoczonych, gdy

1

coup de grâce1 (fr.) – cios dobijający, cios łaski.
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był jeszcze niemowlęciem, w ramach wyjaśnienia pozostawiając
Aleksandrowi tylko krótką notkę. O istnieniu przyrodniego brata
Cecylia dowiedziała się dopiero po śmierci profesora Lisko. Próby
odnalezienia go spełzły na niczym i informację tę Cecylia
zepchnęła na dalszy plan świadomości aż do momentu, kiedy
pełnomocnik Cyrankiewicza zjawił się w jej kawiarni – i życiu –
informując o planach wszczęcia postępowania związanego z podważeniem testamentu ojca.
Pierwszą kwestią, która posunęła się naprzód, było
dobiegnięcie

końca

rozmów

pomiędzy

Jimem

Woznickim,

plenipotentem Cyrankiewicza, a wynajętym przez Cecylię adwokatem Bartłomiejem Nowowiejskim w sprawie ugody finansowej.
Tadeusz Cyrankiewicz żądał zadośćuczynienia w kwocie, której
wysokość w pierwszej kolejności przyprawiła Cecylię o atak
duszności, a w drugiej histerycznego śmiechu.
Nie sądziła, że ze sprzedaży domu i księgarni i wszystkich
prac ojca mogłaby uzyskać chociaż połowę sumy. Obawiała się, że
polubowne negocjacje spalą na panewce i ostatecznie pozostanie
jej tylko droga sądowa.
Drugim

trybikiem,

który

uległ

przesunięciu,

była

otrzymana drogą kurierską zalakowana szara koperta, zawierająca
wszystkie dostępne informacje na temat Tadeusza Cyrankiewicza,
łącznie z adresem i numerem telefonu. Fryderyk dotrzymał słowa
i przez dawnego znajomego rodziców z Nowego Jorku zlecił
detektywi dotarcie do tych informacji.
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- Tutaj jest napisane, że Tadeusz Cyrankiewicz nie
utrzymuje kontaktów z matką – Cecylia zwróciła się do Klary,
biegając wzrokiem po drobno zadrukowanej karcie.
- No, to znaczy, że to nie Jadwiga namówiła go na
podważenie testamentu. Najwyraźniej zrobił to sam z siebie –
matka Cecylii zamyśliła się, delikatnie gładząc grzbiet Janoszyka.
Kot, który odbywał rekonwalescencję po niedawnym
zwichnięciu łapki, wzmacniał się z dnia na dzień, jednak ochoczo
korzystał ze specjalnych względów, jakie niedawna nieprzygoda
zaskarbiła mu u obu opiekunek.
- Co dziwne, ma też stały adres w LA, wcale nie w Nowym
Jorku... Nie ma żony ani dzieci. Własna kancelaria adwokacka.
Najwyraźniej dobrze prosperuje...
- To co, zadzwonisz?
- Chyba napiszę... – zdecydowała z miejsca Cecylia. Od
zawsze wypowiadanie się na piśmie było dla niej łatwiejsze niż
mówienie.
Jeszcze tego samego dnia wystosowała uprzejmy list
zawierający prośbę o osobisty kontakt i rozmowę. Przypomniało
jej to początek korespondencji z niejakim Fritzem Fejkelssonem,
która początkowo przebiegała w nieprzyjaznym tonie. Miała
nadzieję, że tym razem sprawy przyjmą lepszy obrót. Żeby nie
tracić czasu, jeszcze tego samego wieczora podjechała do centrum
wsi, żeby zdeponować list w skrzynce.
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W drodze powrotnej zdziwiła się, kiedy okrągła gęba
księżyca wychyliła się zza brzóz u skraju łąki.
To już miesiąc...? – pomyślała w zadumie. Miesiąc minął od
jej ostatniego spotkania z Fryderykiem.
Obecnie zamieszkiwało w jej ciele dwie Cecylie. Pierwsza,
przekonana o tym, że to, co czuła do Fryderyka, było odwzajemnione. Ta Cecylia przedstawiała na swoją teorię liczne dowody.
Przecież zaprosił ją na kolację, tak? Ciągle pojawiał się w jej życiu,
tak? Kiedy tylko przyjeżdżał, zjawiał się u niej, w kawiarni
i w domu. Dawał do zrozumienia, że za nią tęskni. Wprosił się jako
osoba towarzysząca na wesele.
Druga Cecylia była zdecydowanie bardziej sceptyczna.
Wszystko to były tylko urojenia. Najprawdopodobniej dopatrywała się w gestach Fryderyka czegoś, czego tam nie było. Z czystej
desperacji wmawiała sobie jego zainteresowanie. Jedynym, co ich
łączyło, była pani Maryla, babcia Fryderyka. Bo i dlaczego miałby
się nią interesować? Skoro nie potrafiła utrzymać przy sobie
Dawida, najwyraźniej był w niej jakiś brak, który z pewnością
widział także Fryderyk.
Obie Cecylie czuły zniesmaczenie co do swojego postępowania,

kiedy

uprawiały

internetowy

stalking,

śledząc

aktywność Famous Rebel na Facebooku, YouTube, Twitterze
i oficjalnej stronie zespołu. Posty zespołu były regularne.
Najwyraźniej członkowie ciężko pracowali, co tłumaczyłoby brak
jakichkolwiek prywatnych wiadomości czy telefonów z jego
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strony... Wśród najczęściej pisemnych notek znajdowało się kilka
zdjęć z prób w studiu, a także linki do gęsto zagospodarowanego
kalendarza nadchodzących koncertów.
Spędziła dobre piętnaście minut przed zdjęciem Fryderyka
– a raczej Fritza – w prostym białym t-shircie obnażającym
wytatuowane ramiona, pochylonego przy mikrofonie z gitarą
w objęciach. Żałosna!
Zagłębiła się więc w bogactwo innych materiałów. Najbezpieczniejsze były teledyski wyprodukowane po „Own voice”.
Żaden z nich nie przedstawiał członków zespołu, więc nie było
obawy o to nagłe, dokuczliwe drgnienie serca, które wywoływało
patrzenie na jego fotografie.
Zaskoczyło ją to, że klipy kapeli są sztuką samą w sobie,
z pięknymi, profesjonalnie wykonanymi zdjęciami. Zachwycały
ich lokalizacje: wnętrze wygasłego wulkanu, szkocki zamek, skute
lodem fiordy. Jeden z najnowszych klipów zrealizowany został
w rzeczywistości wirtualnej. Nimficzny, mroczny i wzruszający był
teledysk do jej ulubionej ballady, „Fara með vindi”2 – tej, którą
razem zaśpiewali. Zrozumiała trochę lepiej różnicę pomiędzy pracą
zespołu przed i po albumie „Ragged Dolls”.
Wszystko to dowodziło, że Fryderyk wie, czego chce.
Tym większa była jej konsternacja. Jeśli między nimi coś
jest, dlaczego zachowuje się tak niekonsekwentnie?

2

„Fara með vindi” (islandzki) – pójdź z wiatrem.
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A jeśli nic nie ma...?
Sceptyczna

Cecylia

zazwyczaj

wygrywała

batalię.

Głównym argumentem było fakt, że po tylu latach powściągliwego szafowania zaufaniem, nagle straciła zupełnie głowę.
Wzajemność

Fryderyka,

ergo,

musiała

być

jedynie

iluzją

spuchniętego płonną nadzieją serca.
Kiełkujący w jej głowie pomysł, żeby najzwyczajniej
w świecie zapytać Fryderyka o jego intencje, został zduszony
w zarodku. Znacznie łatwiej podejmować działania w imieniu
szczęścia innych ludzi niż swojego własnego.
Postanowiła wyciągnąć z tego doświadczenia budujące
wnioski na przyszłość, a tymczasem pozwolić sobie na małą
depresję. Towarzyszyła jej w tym playlista najsmutniejszych
piosenek świata, w której zagłębiała się z masochistyczną rozkoszą.
Najwyraźniej melancholia była tak głęboki, że nieświadomie zaczęła również śpiewać do siebie samej, co jej matka
odczytała w zupełnie inny sposób.
- Miło słyszeć, że znów śpiewasz, kochanie. Cieszę się, że
nie dajesz się zgnębić problemami – mówiła, klepiąc ją
z rozczuleniem po ręce.
Cecylia nie wyprowadzała jej z błędu.
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*
Ugryś wymknął się przez szparę w uchylonych przez Klarę
drzwiach z właściwym sobie entuzjazmem. Dobrnął do ostatniego
schodka przed gankiem i stanął jak wryty.
Podmuch wiatru nawiał pod jego łapy białą puchatą
zmorę.
Rozejrzał się w dookoła niepewnie. Warstwa śniegu
pokrywała zbutwiałą trawę, otulające krzewy róż chochoły, gałęzie
drzew i płot. Co więcej, powietrze było przepełnione wirującymi
wielkimi, lepkimi płatami, a część z nich lądowała na jego futrze
i oblepiała je wilgotną breją. Mróz zaczął kąsać jego przednie łapki.
Zupełnie zdegustowany zakwilił bezwiednie.
Znów się zaczęło.
Oznaczył z premedytacją pokrytą śniegiem kępkę trawy na
żółto i spiesznie wrócił na ganek. Zeskrobał drzwi, które ze
zdziwieniem uchyliła jego pani.
- To już? – zapytała, schylając się, żeby z jego futra
wygłaskać kryształki śniegu, nim zdążą się rozpuścić i wsiąknąć
w głąb.
Ano, już. Trzeba będzie się zaszyć w ciepłym, przytulnym
domu na najbliższe kilka miesięcy i ograniczyć wycieczki poza
porządnie nagrzane mury do minimum.
Ugryś nie lubił śniegu.
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*
Woland uwielbiał śnieg. Cecylia postanowiła zabrać go na
długi spacer z samego rana, żeby wynagrodzić mu całodniową
nieobecność. Planowała wpaść do księgarni tylko na chwilę przed
wyjazdem do Rzeszowa.
Nowowiejskiemu udało się namówić Jima Woznickiego do
ponownego spotkania w calu przedyskutowania żądań jego
klienta.

Tym

razem

zdecydowana

wziąć

udział

osobisty

w pertraktacjach adwokatów, zgromadziła wszelkie dokumenty
dotyczące majątku zarówno jej, jak matki. Miała nadzieję, że transparentne przedłożenie ich kwestii majątkowych pokaże Cyrankiewiczowi, że jego żądania finansowe są nie tylko wygórowane, ale
wręcz komiczne. Niestety, napięty grafik pełnomocnika jej brata
zmusił zarówno ją, jak i jej adwokata do wyjazdu do Rzeszowa.
Cecylia podejrzewała, że to tylko strategiczne zagranie Woznickiego, mające na celu pokazanie im, kto rozdaje karty w tej grze.
Nie miała innego wyboru, jak tylko przystać na jego wymogi.
Przewidywała, że spotkanie nie przyniesie spodziewanych
rezultatów. Jim Woznicky należał do gatunku ludzi dotkniętych
wybiórczą głuchotą, beztrosko ignorujących argumenty strony
przeciwnej i powtarzających własne żądania jak mantrę. Już samo
widmo tego spotkania wzbudziło w niej rozdrażnienie, dlatego
postanowiła wykorzystać wyjazd również do przedświątecznych
zakupów, na które nastroiły ją opady śniegu. Nie może dać
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adwokacinie satysfakcji, że specjalnie dla niego pofatygowała się
do miasta oddalonego o dziewięćdziesiąt kilometrów w ten
mroźny, wietrzny poranek. Przy okazji dla poprawy nastroju
mogłaby odwiedzić ciotkę Helenę, ale profesorka wyjechała
właśnie na konferencję do Gdańska. Stamtąd miała udać się prosto
do Przylesisk na święta.
Poranny spacer miał naładować jej baterie przed ciężkim
dniem. Uwielbiała pierwszy śnieg nie mniej od Wolanda. Nie
dlatego nawet, że widok obnażonych, bielejących wzgórz, łąk
i lasów przełamywał ponurą i mroczną szatę jesieni, i budził to
szczególne wewnętrzne podekscytowanie związane z nadchodzącym zimowym przesileniem. Najbardziej wytęsknionym aspektem
śniegu była cisza, która opadała na świat wraz z jego zimową szatą.
Dobrze wiedziała, że to uwięzione pomiędzy płatkami śniegu
powietrze absorbuje wibracje, czyli zwyczajnie pochłania dźwięk.
Jednak jej serce podszeptywało, że to cały świat wstrzymał
właśnie oddech, żeby zachwycić się nieskazitelnością i blaskiem
nowego, odmienionego krajobrazu. W miarę jak zamierał ogólny
szum, wyraźniejsze stawały się pojedyncze dźwięki, które
wdzierały się w ciszę – krzyk bażanta, chrzęst śniegu pot butami,
sapanie uradowanego Wolanda, dźwięk telefonu...
Dźwięk telefonu?
- Halo? – odezwała się niepewnie.
Wyświetlacz wskazywał, że połączenie przychodzi od
Fryderyka, ale ten typ jakoś nie miał w zwyczaju do niej dzwonić.
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- Cześć. – Głęboki, przenikliwy głos nie mógł należeć jednak
do nikogo innego. – Nie masz pojęcia, jak harowałem, żeby się tu
wcześniej dostać.
- Tu? – zapytała, zdezorientowana.
- No tu, do babci, do was, na święta. Mam dla ciebie
niespodziankę. Kiedy będziesz w pracy?
A więc był w Polsce. Nawet jej o tym nie uprzedził,
pomyślała zawiedziona. Gdyby mu na niej zależało, przecież
pozostawałby z nią w jakim-takim kontakcie...?
- Będę za pół godziny, ale tylko na pięć minut. Muszę
dzisiaj pojechać do Rzeszowa – wyjaśniła dość chłodno.
Niech sobie nie myśli, że tylko czekam i wzdycham.
Zdawał się nie zauważyć jej tonu.
- Nie powinnaś jechać sama, w taką pogodę. Jest ślisko.
- Mam spotkanie...
- Za moimi plecami? – zaśmiał się... nerwowo? – Pojedziemy
z tobą.
Wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że rosnąca irytacja, która
powoli zatruwała jej znajomość z tym skądinąd po prostu ciekawym człowiekiem, bierze się z toksycznych oparów gnijących
w niej myśli i wątpliwości. Z drugiej strony, mógłby chociaż
zapytać, zamiast wpraszać się bezceremonialnie.
A może znów doszukiwała się drugiego dna tam, gdzie było
płytko i przejrzyście?
- Kto: „my”?
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- Ja, Fender i moja niespodzianka. Czekamy.
Biip, biip, biip. Bez uprzedzenia, bez pożegnania, bez
odpowiedzi. Gdybyż ona mogła utrzymać podobne tempo!
Kiedy wysiadała z samochodu przed kawiarnią, wciąż była
w fatalnym nastroju. Tłumaczyła to sobie nadciągającym
spotkaniem z Woznickim, który wzbudzał w niej obrzydzenie nie
tylko przez odgrywaną rolę, ale sposób obejścia. Adwokat
wydawał jej się śliski.
Niemal straciła oddech, kiedy w podcieniach kamienicy
u końca ulicy, gdzie w lecie rozkładano stoliki dla piwoszy,
zobaczyła barczystą sylwetkę.
Na chwilę zapomniała, że jest przecież biały dzień,
dziewiąta rano, wkoło pełno ludzi, a jej lokal mieści się niedaleko
tłocznego rynku.
Podeszła

kilkaset

metrów,

chociażby

po

to,

żeby

udowodnić sobie, że strach jej nie paraliżuje. Oczywiście, wśród
spieszących wszędzie przechodniów, opatulonych w ciepłe kurtki
i owiniętych szalikami, nie rozpoznała nikogo, kto chociażby
przypominał Małeckiego.
Po prostu urojenia na każdym polu

– stwierdziła

samokrytycznie i udała się w kierunku „PoDokładki”.
Poranki w kawiarni bywały tłoczne. Zwłaszcza w zimie,
kiedy wizja kubka rozgrzewającej, aromatycznej kawy przed
rozpoczęciem pracy była nie do odparcia. Jednak tłok, jaki zastała
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Cecylia, był co najmniej podejrzany – i skoncentrowany wokół
ustawionej w przeciwległym do wejścia kącie kawiarni. Przeszło
jej przez myśl, że być może to Fryderyk wzbudził taką sensację, ale
z doświadczenia wiedziała, że zazwyczaj stara się trzymać z daleka
od tłumu.
Zaintrygowana, podeszła powoli i zajrzała przez ramię
Sandry, sprzedawczyni z księgarni mieszczącej się na galerii
i piętrze lokalu. Kiedy zobaczyła, co spowodowało, że wszyscy jej
pracownicy i stanowcza większość klientów zebrali się w podekscytowany tłum, nawet nie mogła swojej pracownicy wziąć za złe,
że porzuciła swoje stanowisko.
- Einar! – krzyknęła sama, zaskoczona.
- Cecylia! – odkrzyknął równie entuzjastycznie Islandczyk,
odłożył gitarę, na której najwyraźniej jeszcze przed chwilą grał,
i poderwał się z sofy. Tłum powoli i nieco niechętnie rozstąpił się,
żeby go przepuścić i już po chwili Cecylia tonęła w niedźwiedziowatym, serdecznym uścisku, a jej policzki zostały zbombardowane
głośnymi cmoknięciami. Było to tak naturalne i serdeczne, że
niemal się rozpłakała. Dlaczego powitania i pożegnania z Fryderykiem były w porównaniu do tego takie... niezręczne?
Dlatego, powiedziała sobie, kiedy jej serce zabiło mocniej
na widok Fryderyka, który wyłonił się za ramieniem Einara.
- Bracie, nie przeholuj – powiedział, klepiąc Einara w ramię.
Uścisk sympatycznego perkusisty zelżał, ale wciąż jeszcze
nie wypuścił jej z ramion.
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- Przy tobie, stary, wszystko jest przeholowaniem – odgryzł
się dobrodusznie, najwyraźniej nawiązując do jakieś wcześniejszej
między nimi rozmowy.
Wymierzył Cecylii ostatni mokry pocałunek, celując
zapewne w policzek, ale trafiając w ucho, i wypuścił ją z objęć,
szepcąc dramatycznie:
- Miło cię znowu zobaczyć...
Poczuła, że w tym prostym stwierdzeniu zawiera się jakiś
cięższy ładunek.
- Dobra niespodzianka? – zapytał tymczasem Fryderyk.
Z tym tu nie było żadnych ckliwych przytulasów. Chwycił
ją jednak za rękę i złożył na końcach jej palców tylko trochę za
długi pocałunek.
- Najlepsza – poświadczyła, zakłopotana tym prostym
powitaniem, bardziej niż całą gamą wylewnych gestów Einara.
Cała niepewność i frustracja uleciały z niej jak za
dotknięciem magicznej różdżki. Mogła się na niego złościć tylko
z daleka.
- Moja szalona siostra znów się zeszła z tym idiotą i święta
spędzają w Alpach – wyjaśnił Einar, obejmując Cecylię przyjacielsko ramieniem. Pod określeniem „idiota” kryła się osoba czwartego
członka zespołu, Toma McNamary, z którym Briet notorycznie
schodziła się i rozstawała. – Ja byłem skazany na samotne święta,
gdyby nie ten, tu. – Wskazał brodą w kierunku Fryderyka.
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- Jak mi ją będziesz tak obściskiwał, to cię wyrzucę na bruk
bez mrugnięcia okiem – odparł Fryderyk, kładąc ciężko rękę na
barku przyjaciela.
- Cecylia mnie na pewno wtedy przygarnie – odpowiedział
Einar niewzruszony, z wdziękiem rozbrykanego chłopca wystawiając mu język.
Fryderyk westchnął teatralnie. Ciekawe było to, jak przy
Einarze sam zachowywał trochę mniej poważnie niż zazwyczaj.
Poza tym, że zdawali się wzajemnie napędzać, nie mogliby
się bardziej od siebie różnic. Fryderyk w czarnym golfie i dżinsach
wtapiał się w tłum (wtapiałby się, gdyby nie jego absurdalna
uroda). Ciemny strój w połączeniu z mrocznym spojrzeniem
diabelskich oczu zwiastował niebezpieczeństwo. Może był to
mechanizm obronny, odwracający uwagę ludzi. Fryderyk nie lubił
wokół siebie zamieszania.
Einar w białej koszuli i szelkach, z fantazyjnym kapeluszem
na głowie i z kolczykiem wykonanym z naturalnego pióra jakiegoś
biednego ptaka dyndającym u prawego ucha, nie mógł być
bardziej wystylizowany pod etykietkę gwiazdy rocka. W tłumie
czuł się jak ryba w wodzie. Emanował entuzjazmem.
- Słyszałem, że jedziemy na wycieczkę? – dopytał się
Islandczyk, przechodząc z angielskiego, którego dotychczas
używali, na swój rodowity język.
- Jeśli nie macie nic lepszego do roboty – odpowiedziała.
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- Ty na pewno nie jesteś jakąś zaczarowaną islandzką
nimfą? Bo akcent to ma na pewno lepszy od ciebie – zwrócił się do
Fryderyka, po czym podał jej z nonszalancją ramię i poprowadził
do wyjścia.
*
Jim Woznicky przerzucił raz jeszcze wszystkie dokumenty,
jakie w imieniu Cecylii przedłożył mu mecenas Nowowiejski,
jakby gdzieś pomiędzy nimi zawieruszyła się wydziobana małym
druczkiem informacja o niebotycznym bogactwie Cecylii i Klary.
Oboje z Bartkiem wymienili rozbawione spojrzenia.
Woznicky, ze swoją gładko wygoloną, opaloną gębą,
dopasowanym niczym odlew garniturze, z profesjonalnym
manicure na paznokciach delikatnych dłoni, sprawiał wrażenie
oderwanego od rzeczywistości. Niestety, tu nie była Ameryka,
tylko Polska. W spadku po ojcu Cecylia nie otrzymała walizki
dolarów, tylko ledwie zipiącą księgarnię językową i międzywojenną, błagającą o remont willę. Ze spadkiem zrobiła to, co
uważała za słuszne. Sprzedaż domu uniosła ją i matkę z toni
długów i zobowiązań na powierzchnię. Zaraz jednak nie tylko
zainwestowała pieniądze w rozwój interesu, ale też wzięła kredyt
na zakup piętra kamienicy nad księgarnią i remont ogródka. Była
tylko trochę na minusie.
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Gdyby nie Cyrankiewicz, w przeciągu pięciu lat spłaciłaby
kredyty i wreszcie zarabiała na czysto.
Postanowiła uczynić swoje finanse przezroczystymi wobec
Jima Woznickiego. Wierzyła, że gdy jej sytuacja finansowa będzie
dla adwokata klarowna, jego klient zrewiduje swoje żądania.
- No tak. Tak, tak. – Adwokat odłożył wreszcie dokumenty,
wypił łyk przestygłego espresso z filiżanki wielkości naparstka
i złączył ze sobą wypolerowane paznokcie, eksponując ich nienaganne zaokrąglenie. – Będę to musiał z nią przedyskutować.
- Przepraszam. Z nią? – zdziwiła się Cecylia.
- Z osobą, którą reprezentuję – wyjaśnił Woznicky. – To
oczywiste, że mój klient posiadał niezweryfikowane informacje
o stanie majątku ojca.
Tak myślisz? – pomyślała Cecylia, przebiegając wzrokiem po
wstępnej ugody. Proponowana kwota zadośćuczynienia przyprawiała ją o zawrót głowy. Naprawdę, ci ludzie żyli w innym
świecie.
Nie

odezwała

się

jednak,

pozostawiając

negocjacje

Bartkowi. Ta sprawa wywoływała u niej zbyt wielkie emocje, żeby
mogła powściągnąć się od uszczypliwości. Na wszelki wypadek
zacisnęła usta.
- Przedstawiliśmy kontrofertę. – Bartosz Nowowiejski
przesunął kopertę po szklanym stoliku w kierunku Woznickiego. –
Uważamy, że jest rozsądna. Moja klientka chciałaby uniknąć drogi
sądowej.
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Na twarzy plenipotenta Cyrankiewicza pojawił się wyraz
zadowolenia i politowania. Był jak sprytny kot, który dla sportu
złapał mysz.
- Oczywiście, panie mecenasie. Ja tutaj nie jestem po to,
żeby pani Lisko utrudniać życie, tylko po to, żeby mój klient
otrzymał to, co mu się sprawiedliwie należy.
Nonszalanckim gestem Woznicky otworzył podaną sobie
kopertę i uniósł wymownie brwi. Dziesięć procent kwoty, którą
początkowo proponował, nie spełniało zapewne jego oczekiwań,
a było to wszystko, co w gotówce mogła zdobyć Cecylia bez
konieczności sprzedaży domu czy kawiarni. O tym nie mogło być
mowy.
- Wciąż więc nie chce pani rozważyć prostej opcji, jaką jest
scedowanie praw autorskich do twórczości ojca na pana
Cyrankiewicza? Rozumie pani, że takie rozwiązanie dla mojego
klienta miałoby wartość sentymentalną, większą niż pieniądze.
- Proszę sobie wyobrazić, że prace m o j e g o ojca mają
także dla mnie wartość sentymentalną. W przeciwieństwie do pana
Cyrankiewicza,

byłam

przy

ojcu,

kiedy

je

tworzył.

Nie

przypomniałam sobie o nich dopiero pięć lat po jego śmierci. –
Cecylia odpowiedziała wolno, patrząc za okno na wybijający się
w górę skweru charakterystyczny pomnik.
- Ależ oczywiście, proszę się nie denerwować. Ja chcę tylko
wszystko dla pani uprościć. Rozumie pani, że sprawianie jej
kłopotów nie jest moją intencją.
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- Ależ oczywiście, że rozumiemy – Bartosz Nowowiejski
odpowiedział zanim zdołała to zrobić Cecylia i wymownie trącił
jej ramię. – To co, będziemy w kontakcie po Nowym Roku.
- Jak najbardziej. Jak tylko skonsultuję państwa propozycję
z moim klientem, odezwę się w sprawie decyzji.
W głosie Jima Woznickiego brzmiał brak przekonania.
Cecylia była gotowa na odrzucenie przez Cyrankiewicza jej
kontroferty. Grała na zwłokę. Wciąż łudziła się, że Tadeusz
odpowie na jej list, chociaż od wysłania go minął już tydzień
i powoli na miejsce nadziei zaczął wkradać się niepokój.
Wyszła ze spotkania podminowana do tego stopnia, że
nawet perspektywa polowania na świąteczne prezenty nie
potrafiła jej rozchmurzyć. W pewnym stopniu dokonała tego
jednak wiadomość sms od Fryderyka.
Czekam w „Małej czarnej”. Znośna kawa, ale nie umywuje
się do „Okładki”.
Wiadomość przyszła dobre czterdzieści pięć minut temu, ale
postanowiła zajrzeć do kawiarni w nadziei, że wciąż na nią tam
czeka. Może po drodze, przemierzając bezkresne korytarze galerii
handlowej, wpadnie jej w oko pilnie poszukiwany prezent?
Przeliczyła się jednak. Przedświąteczne tłumy szturmowały
sklepy.

Rozgorączkowani

zakupowicze

manewrowali

po

nieprzewidywalnych trajektoriach i wkrótce Cecylia musiała
poświęcić całą uwagę negocjowaniu dla siebie drogi przez tłum.
Wystawy wyleciały jej z głowy, jedynie rąbkiem świadomości
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rejestrowała wielkie choinkowe bombki, kokardy, przyprószone
wacianym śniegiem chatki, gwiazdy, choinki i płynące z głośników
świąteczne hity. To była atmosfera, którą mogła z radością
chłonąć... przez jakieś pięć minut. Po ich upływie nie wiedziała,
dlaczego właściwie uznała zakupy w galerii za dobry pomysł.
Usłyszała go, zanim doszła do kawiarni. Zachodnia moda
trafiła i tutaj. Na parterze galerii ustawiono pianino, na którym
wizytujący mogli w miarę swoich umiejętności grać. W tej części
głośniki zostały wyciszone, dlatego melodię „I’ll be home for
Christmas” rozpoznała już z daleka. Nie było mowy o pomyłce –
znała ten głos.
Znał go również tłum gapiów, który zebrał się wokół
widowiska w większym jeszcze zagęszczeniu niż na korytarzach
centrum handlowego. Nie miała szans na przeforsowanie się do
niego, więc stanęła z boku, słuchając, jak Fryderyk łamie serca
zgromadzonych swoim perfekcyjnie rzewnym wykonaniem. Jego
wirtuozeria w potrącaniu właśnie tej drgającej tęsknym bólem
struny, dzięki której można rozkosznie zatracić się w smutku
i melancholii,

sprawiła,

że

większość

słuchaczy

zupełnie

zapomniała, że trzeba by to nagrać i zapostować we wszystkich
zakątkach Internetu.
Tak było, dopóki nie wybrzmiała ostatnia fraza piosenki. Po
kilku sekundach głębokiego oddechu tłum zabuzował, w ruch
poszły aparaty i notesy. Postanowiła przeczekać szaleństwo
autograficzno-selfikowe i w międzyczasie rozejrzała się za Einarem.
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Doszła do wniosku, że rozdzielili się z Fryderykiem, bo
charakterystyczny

czarny

kapelusz

na

wysokiej

posturze

Islandczyka z pewnością wybiłby się nad głowami tłumu. Zamiast
tego wypatrzyła w tłumie kogoś innego.
Już od jakiegoś czasu jej serce przestało przyspieszać, kiedy
w tłumie znienacka dostrzegała sobowtóra Dawida.
To jednak nie był sobowtór. To był Dawid.
Uczucie, które ją ogarnęło, również nie było paniką, którą
przypominały jej wcześniejsze bliskie spotkania trzeciego stopnia.
Raczej zimnym, nieprzyjemnym dreszczem, związanym bardziej
z chęcią uniknięcia kontaktu. Jeszcze kilka lat temu dałaby
wszystko za szansę wyjaśnienia sobie z nim pewnych spraw – ich
rozstanie pozostawiło w niej wrażenie niedosytu. Potrzeba zamknięcia tego rozdziału znikła jednak niepostrzeżenie, wypchnięta
z jej życia przez sprawy, które wypełniały je teraz, ludzi, którzy
pojawili się w tej nowej epoce.
Nie zmienił się wiele. Nosił nieco dłuższe włosy, a cienkie
druciane oprawki okularów zmienił na grube hipsterskie Raybany. Stał z rękami włożonymi w kieszenie dżinsów nieopodal
Fryderyka, czekając aż ten skończy pozować do zdjęcia z wystylizowaną na punka nastolatką i jej nie mniej rockową matką.
Postanowiła zmusić swoje nogi do odklejenia się od
parkietu i nonszalancko oddalić się w jakiś peryferyjny korytarz,
gdzie mogłaby przeczekać niezręczną sytuację. Dwie rzeczy
wydarzyły się jednak na raz.
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Punkowe mama i córka oddaliły się, umożliwiając
Dawidowi

podejście

do

Fryderyka.

Tłum

rozstąpił

się,

umożliwiając Fryderykowi dostrzeżenie Cecylii.
Słuchając wciąż – czegokolwiek, co mówił do niego Dawid
– wyciągnął rękę do Cecylii. Jak do tej ręki miałaby nie podejść?
Nagle ogarnął ją spokój.
- ...przyznam, że próbowaliśmy się skontaktować w waszym menadżerem, liczyliśmy na wywiad po ostatnim koncercie,
rzecz jasna teraz chcielibyśmy uzyskać ekskluzywny wywiad
telewizyjny przed tegorocznym Open’erem... – pochłonięty
wykorzystywaniem okazji, Dawid nie zauważył Cecylii aż do
momentu, kiedy Fryderyk zwrócił się do niej.
- Przepraszam – powiedział, kiedy ich ręce się zetknęły. –
Długo czekasz?
- Całe wieki – odparła bezwiednie.
- Cecylia... – Dawid niemal jęknął.
- Cześć, Dawid – przywitała się, po czym cicho syknęła,
kiedy Fryderyk ścisnął silnie jej dłoń.
Dawid zdawał się tego nie zauważyć, głównie ze względu
na szok, jaki wywołało w nim spotkanie. Dobrze się stało, że ona
zobaczyła go już z daleka i zdążyła dzięki temu ochłonąć.
– Co ty tu...? – Dawid odchrząknął, zakłopotany. –
Przepraszam. Świetnie wyglądasz.
To była prawda. Żeby dodać sobie animuszu, wyjątkowo
zadbała o swoją prezencję przed spotkaniem z Woznickim.
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- Dzięki – odpowiedziała. – Miło cię widzieć.
Poczuła jak ramię Fryderyka wędruje wokół jej talii
wiedzione tym niezawodnym instynktem, dzięki któremu obecni
(?) mężczyźni rozpoznają byłych (!) mężczyzn. Przyciągnął ją do
siebie. Był to gest nie tyle zaborczy, co obronny.
Dawid powędrował wzrokiem od Cecylii do Fryderyka,
niepewny, czy wypada mu kontynuować rozpoczęte z Fryderykiem zawodowe dywagacje, czy skupić uwagę na kobiecie, z którą
był swego czasu zaręczony. Najwyraźniej nie miał jej nic do
powiedzenia i nie interesował się na tyle jej losem, żeby stracić
szansę, jaką przypadek podesłał mu tego dnia.
- To, jak już mówiłem... Może moglibyśmy skontaktować
się w tej sprawie z waszym menadżerem? – zwrócił się do
Fryderyka, uciekając wzrokiem do Cecylii.
- Przykro mi, ale jestem teraz w kraju w sprawach
prywatnych – odpowiedział Fryderyk bez zająknięcia, nie tracąc
ani na sekundę swojego uprzejmego uśmiechu. – Na pewno to pan
rozumie, po prostu chcę spędzić trochę czasu z n a j b l i ż s z y m i.
Właściwie, jesteśmy spóźnieni. Do widzenia.
Nie czekając na odpowiedź Dawida, Fryderyk pchnął lekko
Cecylię do odwrotu. I pewnie nie obejrzałaby się nawet za siebie,
gdyby nie to, że poczuła szarpnięcie za ramię.
- Czyli to prawda...? – wyszeptał Dawid, zbliżając twarz do
jej twarzy.
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Zobaczyła w jego oczach coś chłodnego, co wcale nie miało
związku z ich barwą. Ich wyraz był tak odmienny od dobrego,
emanującego siłą wejrzenia Fryderyka. Zdała sobie sprawę, że
surowy, kalkulujący, niechętny i pogardliwy odcień był tam od
zawsze. Wygładził się i wyidealizował jedynie w jej pamięci.
Nie potrzebowała już zamykać tego rozdziału. Ani
udowadniać, że jest pełnoprawną, wartościową kobietą, która
zasługuje na szczęście, mimo tego, że Dawid śmiał w to wątpić.
Uśmiechnęła się tylko w odpowiedzi i wróciła na swoje
miejsce pod ramię Fryderyka.
- Chcesz o tym porozmawiać? – zapytał, kiedy opuścili
centrum handlowe.
Fryderyk posiadał zmysł stadny, którego jej brakowało.
Poruszał się z pewnością siebie i kompetencją. Przechodnie, którzy
niemal zawsze wpadali na Cecylię, jakby była niewidoczna, jemu
schodzili z drogi. W pięć minut wyprowadził ją z galerii w stronę
ulicy Trzeciego Maja, gdzie mieli spotkać się z Einarem, który
ochoczo wyruszył na zwiedzanie miasta.
- Chyba nie ma o czym – odpowiedziała, szczerze. Czuła się
zupełnie spokojna.
- Ale chyba coś wynikło z tego spotkania?
Zrozumiała, że Fryderyk nie mówi o Dawidzie, tylko
o Woznickim.
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- Nie powiedział nic wiążącego. Przedstawiliśmy naszą
propozycję, nie wydawał się być zachwycony.
- Wiesz, mógłbym pomóc ci spłacić żądania twojego brata
w całości. To szybko zakończyłoby sprawę i oszczędziło ci nerwów
– powiedział ostrożnie.
Aż przystanęła ze zdziwienia. Wyraz twarzy Fryderyka
dowodził, że liczył się z odpowiedzią w najwyższym stopniu
negatywną. Rzeczywiście, w pierwszej chwili w Cecylii zawrzało.
Nie tylko dlatego, że punktem honoru było dla niej samodzielne
radzenie sobie w kwestii finansów.
Przecież między nimi nic nie było powiedziane. Jeden
przerwany

pocałunek,

przypadkowe

dotknięcia,

trochę

przeciągłych spojrzeń. Nawet to, że teraz tak swobodnie ją
obejmował, mogło być tylko... stylem bycia? Miała wrażenie, że
na początku ich znajomości zabiegał o nią bardziej. Coś się po
drodze zmieniło. Może niewinne zauroczenie przeszło, a pozostała
tylko przyjaźń. Z samej przyjaźni nie ofiaruje się komuś pół miliona
złotych.
Starała się jednak być wyrozumiała. Jego oferta wypłynęła
z dobroci serca – i może też trochę z faktu, że jego standard życia
odbiegał zupełnie od tego, do czego ona była przyzwyczajona.
- Dziękuję ci, ale nie uważam, żeby rzucanie pieniędzy na
problemy było najlepszym rozwiązaniem.
- To co robić z pieniędzmi, jeśli nie używać ich do
ułatwiania sobie życia? – odparł, ruszając z miejsca raźno, z ulgą.
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Nie wiedziała. Nigdy nie miała takich pieniędzy do
dyspozycji.
Doszli właśnie pod kościół Farny, gdzie bez problemu
wypatrzyli Einara. Właśnie zaczynał padać drobny jak kasza śnieg,
co nie przeszkadzało mu zadzierać głowy celem podziwiania
rozhuśtanego na wietrze blaszanego Michała Anioła na szczycie
kościelnej wieży.
- Fascynujące! – oznajmił, wskazując na figurę. Jego
entuzjazm dla prowincjonalnego (w skali jego świata, oczywiście)
miasta był rozbrajający. – Na czym wam tak długo zeszło?
- Normalnie. Ja chcę jej dać pieniądze, ona odmawia. –
Fryderyk roześmiał się, niezażenowany.
- O tak? – bezpretensjonalnie Einar wyrwał Cecylię z objęć
Fryderyka i zawiesił swoje ramię wokół jej kołnierza. - Wiesz, on
nie ma AŻ tyle pieniędzy.
- Einar. – Fryderyk pokręcił głową ostrzegawczo.
- No, co? – Einar, rozbrykany jak mały chłopiec, sprzedał
Fryderykowi kuksańca w bok. – Idiota uparł się, że samodzielnie
spłaci wytwórnię w Stanach. Po „Ragged Dolls” był tak samo goły
jak wtedy, kiedy go poznałem. Ale co poradzić z upartym, nie?
Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Kara za zerwanie kontraktu
opiewała na miliony dolarów. Najwyraźniej Fryderyk szafował
pieniędzmi z gestem, przy którym oferowanie jej pięciuset tysięcy
złotych było jak pstryknięcie palcem.
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- A oni, kogo fotografują? – Einar, jakby nie zauważając
konsternacji Cecylii i zażenowania Fryderyka, obejrzał się za siebie,
szukając z entuzjazmem celu dwójki fotografów. Paparazzi pojawili
się znikąd. Trącając się wzajemnie łokciami, mierzyli obiektywami
w upolowany temat.
- Einar, kochanie, wydaje mi się, że chodzi im właśnie o was
– wytłumaczyła mu Cecylia powoli, jak dziecku.
- No tak. Czasem zapominam, że jestem taki sławny. –
Islandczyk wzruszył ramionami, zapozował fantazyjnie, po czym
ruszył w kierunku Rynku. – Chodźcie, chcę zobaczyć te podziemia.
To musi być zupełnie cudowne!
*
Udało jej się ostatecznie skompletować listę prezentów.
Wymówiła się od zwiedzania podziemnej trasy turystycznej
i w międzyczasie odwiedziła ulubione antykwariaty i desę. Znalazła nawet, zupełnie przypadkowo, strój na zbliżające się przyjęcie.
Może nie była to promowana przez panią Marylę czerwień, ale
w rozkloszowanej, romantycznej szafirowej sukience zakochała się
od pierwszego wejrzenia.
W tym roku świątecznych podarków do kupienia było
o wiele więcej niż w poprzednim. Niepostrzeżenie jej otoczenie
zapełniło się nowymi ludźmi. Wspólnie z matką postanowiły
zaprosić na Wigilię Artura, który stał się już nie tylko częstym
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gościem, ale jakby satelitarnym domownikiem, a także samotną
sąsiadkę panią Maciejową i pana Zygmunta, którzy nie mieli tego
dnia z kim spędzić. Zwyczajowo kupowała też drobne upominki
dla

swoich

pracowników

oraz kolegów

wolontariuszy

ze

schroniska. Pani Maryla, Agata, Kuba i Filip także znaleźli się na
liście. Po namyśle stwierdziła także, że zaryzykuje zakup prezentu
dla Fryderyka, Einara i Fender. Wybór podarunku dla uroczej
suczki był kwestią o wiele prostszą niż obdarowanie jej pana. Pod
koniec dnia Cecylia obładowana była upominkami różnej maści
dla wszystkich oprócz Fryca. Dopiero po powrocie do domu
wpadła na pewien pomysł.
Konspirując z Einarem w sprawie zapisu nutowego ballady
Famous Rebel, zakupiła przez Internet ozdobny nutowy papier
z ekspresową dostawą i starannie wykaligrafowała na nim
melodię „Fara með vindi”. Oprawiła swoje dzieło w zwykłą ramkę
z sękowatego drewna, przy czym z kolei dopomógł jej Artur.
Pakowanie wszystkich prezentów zajęło jej pół nocy,
zwłaszcza że Paćka i Kićka uznały rozrywanie kawałków
ozdobnego papieru w bałwanki za świetną zabawę. W Wigilię
późnym rankiem stanęła pod kamienicą pani Maryli obciążona
pakunkami, a także niewielką podłaźniczką, którą z lasu przywiózł
Artur, a Klara ozdobiła wykonanymi z kordonka aniołkami
i gwiazdkami.
Otworzyła jej pani Maryla we własnej osobie w chwili,
gdy Cecylia zdała sobie sprawę, że nie zdoła wyswobodzić żadnej
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kończyny celem naciśnięcia dzwonka i że zdana jest tylko na
czubek swojego nosa.
- No i widzi, co narobiła! – przywitała ją staruszka tonem
udawanej nagany. – A taki był spokój!
Rzeczywiście, w mieszkaniu panowała atmosfera daleka od
panującej tu do niedawna monotonii. W kuchni przy lepieniu
pierogów uwijała się Agata, opasana świątecznym fartuchem
z motywem choinki, wspomagana przez Filipa i Einara. Perkusista
aż pokraśniał, formując uszka do barszczu. Cecylia podejrzewała
o wywołanie takiego efektu raczej obecność pięknej blondynki niż
wysiłek włożony w próby kulinarne. Einar był wyraźnie zachwycony Agatą i nie spuszczał wzroku ze zręcznych palców jej
szczupłych dłoni. Obecni byli też rodzice Agaty. Pani Łaboszowa
kosztowała i doprawiała czerwony barszcz, natomiast pan Łabosz
wraz z Kubą stroili choinkę. Pomagała im zaaferowana Fender,
wedle koncepcji której wielkie złote kokardy wyglądały o wiele
lepiej na dywanie, niż na gałęziach.
Fryderyk, skulony w kącie kuchni, bezradny wobec tego
chaosu, grał na gitarze.
- Mówię ci, stary, że to jakieś suche – Einar bezpardonowo
krytykował jego wysiłki.
Wzruszyła się i nawet nie próbowała tego ukryć. Podczas
kiedy cały świat wyczekiwał na spektakularny świąteczny cud, jej
małym prywatnym cudem było to, jak wyglądało mieszkanie –
i życie! – pani Maryli, w porównaniu do tego sprzed pół roku.
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Fejklowiczowa wytarła swoją dłonią jedną wielką łzę,
która spłynęła po policzku Cecylii i ścisnęła jej rękę. Wyglądała,
jakby sama miała zaraz się rozpłakać, a na to Cecylia nie mogła
pozwolić.
- Ja tylko na sekundę – powiedziała więc raźno. –
Spotkałam pewnego staruszka z worem prezentów dla grzecznych
chłopców. Znajdą się tu jacyś?
Kuba tylko przewrócił oczami, dając do zrozumienia, że
w jego poważnym wieku wmawianie mu istnienia Świętego
Mikołaja to żenada. Filip wybiegł z kuchni z koślawo sklejonym
pierogiem i otworzył zdumione oczy na widok paczek i paczuszek,
których elegancką wieżyczkę Cecylia układała pod choinką.
- Mikołaj przykazał, żeby otworzyć dopiero jutro –
oznajmiła chłopcu, mierzwiąc jego czuprynę.
- A może chociaż jeden, ciocia, nie?
- No nie wiem. W przyszłym roku może to poskutkować
rózgą.
- No, to może lepiej jednak nie... – zrezygnowany, Filip
wycofał się do kuchni.
- A to prezent od mojej mamy – wskazała na przystrojoną
świerkową gałąź, która już roztaczała w pomieszczeniu swoją
nieziemską woń. Pomysł okazał się trafiony, bo choinka pani
Maryli była ze sztucznego tworzywa. Atmosferę świat ubogaciła
więc pachnąca sosnowa gałąź, którą odebrał od niej pan Łabosz
z zamiarem przywieszenia jej na specjalnym haku na suficie.
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-

Wesołych

Świąt

wszystkim

–

życzyła

ogólnie

zgromadzonym, na co odpowiedział jej zgodny chór głosów,
łącznie z Einarem, który najwyraźniej już podłapał podstawowe
zwroty polskiego. – A ty, ty spróbuj włożyć w to trochę
swingowego wczucia, to nie będzie takie suche.
Fryderyk podniósł na nią zaskoczony wzrok, jakby dopiero
teraz ją zauważył. Najwyraźniej przedświąteczne przygotowania
tak go przytłoczyły, że jego mózg zupełnie się wyłączył.
- Tak mówisz? – uśmiechnął się z jakimś dziwnym wyrazem
namysłu w oczach. – A myślałem, że nie chcesz robić w naszych
chórkach?
- Hej, ja tylko obiektywnie doradzam. Zresztą, ten kawałek
jakby nie w charakterze Famous Rebel.
- A kto powiedział, że piszę go dla Famous Rebel? – odparł
enigmatycznie. Nie wiedziała, czy się z nią droczy, czy mówi
poważnie.
- Mam nadzieję, że tak. Zawsze chcę usłyszeć nowe utwory.
Jako oddana fanka...
- Oddana fanka. – Błysnął swoimi diablimi oczami. – Znamy
my różne typy fanek. Nie, Einar?
Szybko wyjaśnił przyjacielowi po angielsku, o czym
rozmawiają.
- Jasne! – zgodził się perkusista – Ty pamiętasz, Fritz, tę
biedulkę z koncertu w Berlinie?
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- Zupełnie nie wiem, o czym mówisz, stary – odparł
Fryderyk niewinnie.
- Raz w ramach jakieś tam akcji losowaliśmy wśród publiczności wejściówki na backstage, wiesz, Cecylka, takie meet and
greet3 z zespołem, te rzeczy. I jedna taka dziewczyna, która się tam
dostała, tak się zdenerwowała, że gdy stanęło oko w oko ze swoim
idolem, ze stresu, no, zwymiotowała.
- Biedna! – aż westchnęła Agata. Ze zdziwieniem Cecylia
odkryła, że jej własna cukierniczka mówi zupełnie dobrze po
angielsku.
- A on nic, tylko zdjął koszulkę, zakrył plamę i taki półgoły
zapozował do zdjęcia. Nic na muzyka nie działa tak rozbrajająco,
jak wymiociny. – Einar zaśmiał się łobuzersko.
- Nie bierz sobie tego do serca – poprosił Fryderyk Cecylię
pół-żartem, pół-serio. – A ty byś mógł trochę spoważnieć, stary –
poradził Einarowi.
- O tak, i skup się, bo mi tu zaczyna farsz się spod ciasta
wysypywać – dołączyła do niego prośbę Agata.
Cicha, poważna Agata, najwyraźniej została ośmielona
przez świątecznego ducha. Cecylia ze zdziwieniem odkryła, że
przybierała ten sam co Fryderyk ironiczny ton i kamienny wyraz
twarzy. Tylko błysk w oku zdradzał, że żartuje.

3

Meet and greet (ang.) – spotkanie i powitanie.
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- Nie wiem, co wy wszyscy z tą poważnością. – Einar
wzruszył ramionami. – Nie ufam poważnym ludziom. Wydaje mi
się, że znają jakiś mroczny sekret na temat życia, co do którego ja
jestem zupełnie nieświadomy.
Cecylia zaśmiała się i powtórzyła swoje życzenia dla
wszystkich. Nie chciała przeszkadzać, a jej własna góra pierogów
do ulepienia i karp (którym na szczęście zajął się Artur) czekały na
nią w domu.
- Czekaj.
Fryderyk odłożył gitarę i wygramolił się zza stołu
z zamiarem odprowadzenia jej do drzwi. Wziął oddech, żeby coś
powiedzieć, i wtem rozległ się aż nadto Cecylii znajomy dźwięk
samochodowego alarmu. Jej alarmu.
Wyszła na zewnątrz jeszcze w miarę spokojnie. Często
zdarzało się, że byle gałąź, która opadła na maskę, uruchamiała
zabezpieczenie. Tym razem nie była to gałąź, a wielka cegła, która
musiała zostać ciśnięta z impetem, bo na przedniej szybie
pozostawiła pajęczynę pęknięć, a na masce wgniecenie.
W pobliżu nie było żywej duszy.
Fryderyk zjawił się zaraz za nią i bez słowa wręczył jej –
ponownie – kluczyki do swojego auta. Już wybrał numer Tomasza.
- Szwagier, a ty dzisiaj na służbie? Sprawę mam.
*
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Nad niebieską chatką o poranku zalegała absolutna cisza.
Kiedy Cecylia cicho wysuwała się z łóżka, nawet Woland nie
przejawiał ochoty na wygrzebywanie się z pościeli. Na boso
przemknęła do kuchni i usiadła z podkulonymi nogami na sofie,
tuż pod oknem. Patrzyła, jak zmieniające się na zewnątrz światło
wydobywa z mroku kształty w ogrodzie.
To nie była spokojna noc. Od przeszło pięciu lat Wigilia nie
była tym samym radosnym, beztroskim wydarzeniem. W tym
roku wraz z dojmującą tęsknotą za ojcem Cecylia odczuwała
narastający żal, któremu nie potrafiła znaleźć ujścia.
„Nie płacz, dziecko. Myślisz, że teraz boli? Dopiero za parę
lat będzie bolało, zobaczysz.”
Słowa ciotki Heleny przypomniała sobie zupełnie nagle.
Zostały wypowiedziane w dniu pogrzebu ojca i wtedy Cecylia
uznała je za okrutne. Wydawało jej się wówczas, że ból po nagłej
stracie nie może być większy.
Teraz coraz częściej łapała się na tym, że w trudnej
i pogmatwanej sprawie chce poradzić się ojca. Jakby na ułamek
sekundy zapominała, że już go nie ma. Kiedy przychodził moment
opamiętania, ból uderzał w nią z taką siłą, że z trudem
powstrzymywała płacz. Wciąż czuła się jak statek bez kotwicy,
dryfujący z prądem.
Klarze nie umiała przydzielić tej samej roli, co ojcu.
W okresie jej depresji role matki i córki zmieszały się. Opiekując
się nią, Cecylia wyrobiła sobie instynkt obronny, którego teraz nie
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potrafiła się wyzbyć. Klara nie ułatwiała sprawy, pozostawiając
Cecylii wszelkie decyzje dotyczące ich wspólnego życia. Była
delikatna, zewnętrznie i wewnętrznie. Po śmierci męża straciła
motywację do kierowania swoim życiem – i życiem córki, która
w krótkim czasie wydoroślała. Poddała się biegowi spraw. Była
kotwicą bez statku.
Cecylii brakowało niezależności ojca i jego klarowności
umysłu. To Aleksander zawsze myślał trzeźwo, nie pozwalając
emocjom wpływać na swoje osądy. Cecylia pragnęła obiektywnej
porady właśnie teraz.
Ponieważ wszystkie pytania, które chciała zadać ojcu,
musiały pozostać bez odpowiedzi, skupiła się na formalnej stronie
sprawy nagłego pojawienia się Tadeusza Cyrankiewicza w ich
życiu. Odkrycie, że ojciec miał drugie dziecko, było początkowo
szokiem, ale z czasem Cecylia przyzwyczaiła się do tej myśli. Gdyby
Tadeusz nigdy nie szukał z nią kontaktu, pewnie w ciągu lat od
czasu do czasu myśl o tym wracałaby jak coraz słabsze echo.
Teraz jednak została zmuszona do zmierzenia się z tą
sprawą. Z niechęcią zauważyła, że jej wiara w krystaliczny
charakter ojca została zmącona. To z kolei budziło wyrzuty
sumienia. Musiała przyznać, że zmieniła się jej opinia o na wskroś
honorowym charakterze ojca. O ile łatwiej byłoby zmierzyć się
z rzeczywistością, gdyby mógł pozostać tym samym bohaterem, co
w czasach jej dzieciństwa.
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Jakby przez jego kłamstwo wszystko, co zrobił dla niej
w tym najcięższym okresie jej życia nagle straciło na wartości.
Miała do niego żal o zachowanie dla siebie tej informacji.
Nawet jeśli nie mógł nic zrobić, żeby odnaleźć Tadeusza i być
obecnym w jego życiu, zarówno Cecylia, jak Klara udźwignęłyby
ciężar i zasługiwały na prawdę. Tłumaczyła sobie jego postępowanie skrytością charakteru, tendencją do maskowania swojego
cierpienia, próbą ochronienia żony i córki przed bolesnym
doświadczeniem.
W głębi duszy jednak czuła się skrzywdzona jego brakiem
zaufania.
Ze swojej sypialni wyłoniła się Klara. Zbliżyła się do Cecylii
bez słowa i, nie przerywając przeciągłego ziewnięcia, na rozłożonej
dłoni zaprezentowała Cecylii choinkowy cukierek w czerwonym
papierku. Cecylia z kieszeni piżamy wyjęła swój.
Tajemniczy prezent pojawiał się na poduszce każdego
domownika

bożonarodzeniowego

poranka

od

czterech

lat.

W pierwszym roku stanowił prawdziwą zagadkę. Do tego stopnia,
że w kolejne Boże Narodzenie Cecylia spędziła pół nocy walcząc ze
snem,

próbując

przyłapać

na

gorącym

uczynku

sprawcę

niespodzianki.
Okazało się, że to Janoszyk zrywa cukierki z choinki
i darowuje je swoim ludzkim domownikom.
Jeszcze bardziej zaskakujący był eksperyment z zeszłego
roku, kiedy to Cecylia zdecydowała przystroić drzewko na trzy dni
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przed Wigilią, żeby sprawdzić, czy Janoszyk da się nabrać. Nie dał.
Cukierki dostarczył zgodnie z kalendarzem.
W tym roku koci rytuał miał jeszcze ukryte znaczenie.
Oznaczał, że kot po nieszczęśliwym epizodzie i rekonwalescencji
wreszcie wrócił do formy.
- Jak tam, napadało? – Klara uniosła się wsparta na
podłokietnikach wózka i z zatroskaniem wyjrzała przez okno. – Bo
może jeszcze przed sumą zdążyłybyśmy na cmentarz? Ten
samochód Fryderyka ma wystarczająco duży bagażnik?
- Powinien, mamuś, ale śniegu dosyć dużo. Może podjadę
zobaczyć, czy na cmentarzu odmiecione?
- Koniecznie. Bo wiesz, źle bym się czuła, gdybym dzisiaj
nie pojechała.
- Czy ty naprawdę nie czujesz się ani trochę zła? – Pytanie
wyrwało jej się niespodziewanie.
Rzadko rozmawiały otwarcie na temat ojca, a od pojawienia się Tadeusza Cyrankiewicza mur, którym otoczyły jego temat
wzrósł wyżej niż kiedykolwiek. Wcześniej powodem zmowy
milczenia był ból. Teraz Cecylia niechcący trafiła w sedno
kotłujących się w niej emocji. Była zła. Wściekła! Po prostu
oburzona, w najwyższym stopniu ogarnięta furią. Byłoby lżej,
gdyby matka przejawiała te same objawy...
Klara jednak uśmiechnęła się tylko smutno i poklepała
córkę po ręce.
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- Najbardziej zapamiętała złość, jaką mogłabym odczuwać,
nie będzie się równać cierpieniu twojego ojca. Potrafisz sobie to
przecież wyobrazić. Żyć tak całe lata...? – oderwała wzrok od twarzy
córki i zapatrzyła się na jaśniejące niebo za oknem.
Potrafiła, ale empatia nie była jej obraną drogą. Wolała
trzymać się gniewu.
- Może gdyby podzielił ten ciężar, to byłoby mu właśnie
łatwiej? Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że mogę z kimś być
blisko i nie powiedzieć o takim szczególe, jak odebrane dziecko.
- Nie? – zapytała Klara, wbijając w Cecylię wzrok tak
przenikliwy, że ta aż skurczyła się w sobie. – Olek dał się przekonać
matce Tadeusza, że nie jest na tyle dobry, żeby dać temu chłopcu
to, na co zasługuje. Znasz może kogoś, kto myśli podobnie?
- To co innego – odparła Cecylia, nadąsana. Zrozumiała, do
czego dąży matka.
- Ale Fryderykowi też nie powiedziałaś o Dawidzie? O tym,
co cię spotkało?
- To co innego – powtórzyła z uporem. – Myślałam, że nie
aprobujesz Fryderyka?
- Nie aprobuję tego, żeby ktoś znowu cię skrzywdził. Wiem,
że nie takie są jego intencje, ale życie to życie, różnie bywa. Nie
chcę, żebyś cierpiała. Ciężko być bezradnym wobec cierpienia
bliskich, córciu. Wiesz to najlepiej.
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- Małecki i Dawid nie są już częścią mojego życia.
W podobny sposób nie można się przecież odnieść do własnego
dziecka...
- Nie są częścią twojego życia, ale na długie lata zmienili
twój sposób patrzenia na świat i postrzegania go. Myślę, że temu
twojemu Fryderykowi byłoby łatwiej cię nie skrzywdzić, gdyby
wiedział, co wpłynęło na twoje życie.
- Po pierwsze, nie jest to żaden mój Fryderyk. – Niestety. –
Po drugie, nie chcę, żeby to wpłynęło jego sposób traktowania
mnie. Na c z y j k o l w i e k sposób traktowania mnie.
- To dlaczego nie możesz tej samej zasady odnieść do ojca?
Może on też nie chciał, żeby jego przeszłość wpłynęła na nasze
życie? Żeby smutek z powodu utraty jednego dziecka zatruł życie
drugiego?
- Jesteś, mamo, święta. – powiedziała Cecylia ugodowo po
chwili milczenia.
- To nie ja jestem święta, Cylciu. To ty jesteś młoda.
*
Ten dzień znowu nadszedł.
W głębi swojego psiego serduszka Ugryś wiedział, że nic
mu nie grozi. Niejedno już Boże Narodzenie przyszło i minęło od
tamtego feralnego, pierwszego w jego życiu. Trwożył się jednak
wbrew rozsądkowi. Świąteczną atmosferę, która pozostałych
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domowników

nastrajała

radośnie,

najchętniej

przespałby

zagrzebany gdzieś w kącie, gdzie nikt go nie mógł znaleźć.
Jego tragiczna historia rozpoczęła się w dzień zupełnie
podobny do dzisiejszego, mroźny i śnieżny. Z samego ranka
zawiązano mu pod szyją wielką czerwoną kokardę i wsadzono do
tekturowego pudła, w którym mrok rozpraszały dwie wąskie
smużki światła wpuszczone przez wydłubane nożem otwory. Przez
chwilę bawił się nimi, potem znudzony długo czekał, aż ktoś
wreszcie wypuści go na wolność.
Kiedy wieko pudła uniosło się, trafił w dziecięce objęcia.
Chłopiec, któremu został podarowany, bardzo się nim ucieszył.
Ugryś z miejsca polubił swojego nowego pana. Wydawało mu się,
że zostaną najlepszymi przyjaciółmi. Będą bawić się razem piłką,
gryźć buty i biegać po ogrodzie. Najlepsze życie, jakie pies sobie
może wyobrazić!
Kłótnia dorosłych rozpoczęła się już w samochodzie.
Rodzice chłopca krzyczeli wzajemnie na siebie, podczas gdy jego
nowy przyjaciel rzewnie płakał i obejmował go mocno za szyję.
Ugryś nie wiedział wtedy, że jest powodem tej kłótni, ale mimo
wszystko ze strachu skulił się w sobie.
Kiedy dojechali na miejsce, matka chłopca wysiadła
z samochodu, zamykając drzwi z trzaskiem. Potem otworzyła tylne
drzwi pasażera i szarpnęła ramię chłopca. Ten jednak nie wypuścił
Ugrysia ze swojego uścisku. Matka więc wyrwała zachodzącego się
płaczem chłopca z siedzenia przemocą i już na zewnątrz siłą
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rozluźniła jego zaciśnięte piąstki. Wyswobodzonego w ten sposób
psa cisnęła z powrotem na tylne siedzenie. Był wtedy jeszcze
szczeniakiem, więc jego słabe przednie łapki ugięły się, a kuper
uniósł do góry. Przekoziołkował po siedzeniu i boleśnie zderzył się
z drzwiami do drugiej stronie.
- Nawet nie rasowy! – fuknęła kobieta i z furią trzasnęła
drzwiami.
Mężczyzna,

który

pozostał

w

samochodzie,

ciężko

westchnął, a potem odpalił silnik.
Wkrótce znaleźli się w lesie.
Mężczyzna zatrzymał auto u końca leśnej drogi i wysiadł.
Zapiął na nowej, sztywnej obróżce sznurową smycz i wetknął go
za pazuchę. Właśnie zaczynał padać śnieg z deszczem, mokra,
marznąca breja. Zdecydowanie maszerując, mężczyzna i szczeniak
zagłębiali się w las. Wielkie krople, które spadały wprost na nos
Ugrysia, nie pochodziły jednak z nieba, tylko z oczu człowieka.
Zatrzymali się pod młodą brzózką. Kiedy mężczyzna
zawiązywał wokół pnia supeł z drugiego końca smyczy, Ugryś
zrozumiał, co się dzieje. Zaczął piszczeć, najpierw cicho, potem coraz
głośniej.
Mężczyzna odszedł, nie oglądając się za siebie. Przystanął
tylko na chwilę, żeby pozbyć się z kieszeni wielkiej kokardy, która
rozplątała się w czerwoną wstęgę, odznaczającą się na białym,
zlodowaciałym śniegu.
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Skamlał bardzo długo, dopóki starczyło mu sił. Potem
zaczął dygotać z zimna i przestępować z łapy na łapę, żeby choć na
chwilę oderwać je od ziemi. Na popiskiwanie już nie starczyło mu
sił. W przypływie paniki zaczął szarpać za smycz, a kiedy to nie
pomogło, próbował zrzucić obrożę z karku, jednak z każdym
szarpnięciem zacisk się nasilał.
Nie wiedział, jak długo tkwił tak uwięziony. Na tyle długo,
by zupełnie opaść z sił, przemarznąć i stracić nadzieję.
Wtedy z głębi lasu usłyszał donośne szczekanie, najpierw
daleko, potem coraz bliżej. I kobiecy, roześmiany głos.
- Woland! Gdzie znowu zmykasz, łachudro psia? Do nogi
mi tu! Coś ty tam znalazł? No, co?
W nowym domu Ugryś znalazł swoją spokojną przystań,
jednak wspomnienie tamtego dnia nigdy go nie opuściło.
Musiał

tylko

przetrwać

ten

dzień.

Korzystając

z nieobecności Cecylii i Klary, zakopał się głęboko w szafie pod
stertą starych płaszczy i, zupełnie bezpieczny, czekał na nadejście
jutra.
*
Było jej szkoda sukienki, ale jeszcze bardziej było jej szkoda
wieczoru. Jeszcze kilka godzin wcześniej brodziła w rzeczywistości
jak w śnie, z gatunku tych, z których człowiek budzi się zalany
łzami, nie dlatego, że jest koszmarem, a dlatego, że nie jest prawdą.
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Szafirowa sukienka zadziałała nie gorzej niż czerwona.
Cecylia była pewna, że Fryderyk nie może oderwać od niej oczu
tak samo, jak weselni goście nie mogli powstrzymać się od
gapienia na niego. Spodziewała się zresztą, że obecność znanego
muzyka na skromnym weselu nie przejdzie bez echa.
Fryderyk zdawał się być zupełnie nieświadomy lub swoim
zwyczajem ignorował ciekawskie spojrzenia.
Już przy pierwszym tangu, jakie zagrała orkiestra (a była to
„Argentina”), Fryderyk uniósł się z krzesła i wyczekująco podał jej
dłoń.
Nie miała nawet czasu pomyśleć o tym, ile balów i przyjęć,
na które udała się z Dawidem, przesiedziała rozżalona za stołem.
Dawid nie tańczył. Po prostu.
Fryderyk natomiast okazał się godnym wnukiem swojej
babki. Nie tylko znał tango, ale bajecznie wprost prowadził
w tańcu. Cecylia wzniosła do nieba krótką modlitwę dziękczynną
za panią Marylę, która nauczyła ją podstawowych kroków. Dzięki
temu przez większą część wieczoru nie schodzili z parkietu.
Wirowała w jego ramionach do zapamiętania. Bliskość jego
ciała, jego zapachu, silne ramię obejmujące ją w pasie, ciągły
kontakt z jego ręką, szorstkie, zrogowaciałe opuszki palców,
którymi gładził krawędź jej dłoni, wszystko to wprawiało jej ciało
i umysł w drganie.
Tryumfowała Cecylia romantyczna, z zarozumiałą miną
rozsiadłszy się na swoim wysokim tronie, rozważna zaś zmalała do
53

rozmiarów Calineczki i wycofała, zrezygnowana, wobec przedstawionych jej niezbitych argumentów. Nie miała żadnych urojeń!
Między nimi było – coś...
Zgrzytem w tym skądinąd idealnym wieczorze nie mogło
być nawet uporczywe wrażenie, że są obserwowani. Odegnała od
siebie to natrętne wrażenie, przypisując je rozpoznawalności
Fryderyka.
Jak Kopciuszek, tuż po północy wymknęła się na zamkowy
pomost i usiadła nad błyszczącą od lodu taflą stawu. Intensywność
kotłującego się w niej pożądania, podekscytowania i beztroski
przejęła ją trwogą. Instynkt samozachowawczy zrestartował się
z opóźnieniem, ale skutecznie. Nagle poczuła, że piękne zaklęcie
tego wieczoru pryśnie, a ona sama zostanie bezbronna, odarta ze
złudzeń, zawiedziona.
Ogród zastygł w sennej atmosferze spokoju, która
kontrastowała z jej własnym wzburzonym sercem. Wpatrzyła się
w płatki śniegu wirujące na wietrze, próbując przejąć choć część
stoickiego, nieśpiesznego rytmu, w jakim opadały na zamarzniętą
taflę jak skrzący się pył.
- Tu zwiałaś.
Śnieżne widowisko pochłonęło ją na tyle, że zauważyła
Fryderyka dopiero, kiedy stanął przy niej i niemal wcisnął jej
w rękę własny szalik.
- Zamarzniesz na tym ziąbie, taka zgrzana.
- Musiałam się przewietrzyć – wyjaśniła powściągliwie.
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- Coś jest nie tak? Zmyłaś się tak nagle. – Fryderyk strzepnął
świeżą warstwę śniegu z kamiennego murku i usiadł obok, nie
zważając na swój garnitur i temperaturę.
- Nie... Wszystko w porządku.
- Tylko w porządku? A może ciągle jesteś w szoku? –
zażartował, szturchając łokciem jej ramię.
Podejrzewała, że wyraz jej twarzy, kiedy Fryderyk zjawił
się pod jej drzwiami rano, musiał być istotnie zabawny. Do
ostatniej chwili nie wierzyła, że powinna propozycję towarzyszenia na przyjęciu traktować serio.
- A może to przez to, że wszyscy się na ciebie gapią? –
zrejterowała.
- Chyba na ciebie – odparł, niewzruszony. – Wyglądasz
dzisiaj jak... jak elektryczność – dodał, szepcąc wprost do jej ucha.
Poderwała się jak oparzona, co, sądząc po grającym w jego
oczach rozbawieniu, nie umknęło uwadze Fryderyka.
- Chodź, bo będą oczepiny, muszę zawalczyć o bukiet –
odpowiedziała, poirytowana.
- Koniecznie – potaknął, unosząc ręce.
Ruszyli w kierunku zamku powoli, bo Cecylia musiała
z uwagą stawiać kroki na oblodzonym pomoście. Fryderyk podał
jej ramię, ale ona tylko zacisnęła ręce na kołnierzu płaszcza, którym
szczelnie otuliła szyję przed chłodem.
- A tak w temacie gapienia... - nawiązał ponownie rozmowę. – I z czystej, przyznam, ciekawości, pan behawiorysta
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Wojtek to jakiś były, jak to babunia nazywa, absztyfikant? Bo jego
partnerka to z pewnością gromy ciska z oczu nie w moją skromną
osobę.
Cecylia nie chciała nawet zastanawiać się, w jakim
kontekście pani Maryla użyła słowa „absztyfikant” w rozmowie
z wnukiem. W zamian za to podziwiała umiejętności obserwacyjne
Fryderyka. Rzeczywiście, na początku współpracy ze schroniskiem,
Wojtek kilkakrotnie dawał jej do zrozumienia, że z chęcią
pogłębiłby ich znajomość. Pewnie w innych okolicznościach
Cecylia byłaby mu przychylna. Wszystko to jednak działo się,
kiedy rany pozostawione przez śmierć ojca i rozstanie z Dawidem
były zbyt świeże. Po pewnym czasie zostali dobrymi przyjaciółmi.
Między

nimi

usprawiedliwiałoby

nigdy

nie

złowrogie

wydarzyło

spojrzenia

się

jego

nic,

co

dzisiejszej

towarzyszki. Początkowo Cecylia uznała swoje spostrzeżenia za
objawy paranoi, ale skoro Fryderyk je potwierdził, coś było na
rzeczy.
Z radością położyłaby to na karb zwyczajnej zazdrości, do
której skłonne były niektóre kobiety, ale przyziemna zawiść nie
mogła odpowiadać za otwartą wrogość. Kiedy Wojtek podszedł do
nich, żeby zamienić kilka słów, jego partnerka odsunęła się,
uniemożliwiając przedstawienie. Przy tym wydawała się Cecylii
niepokojąco znajoma, chociaż nie mogła sobie przypomnieć, gdzie
wcześniej widziała wysoką blondynkę o ekspresyjnie zmarszczonej
brwi.
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- Nie wiem, co jest na rzeczy – przyznała po chwili ciszy. –
Zawiedziona psychofanka?
- Nieśmieszne. – Pokiwał głową, dając do zrozumienia, że
i w tej kwestii ma pewne doświadczenia. – Na wszelki wypadek
nie uciekaj mi więcej.
- Na wszelki wypadek nie spuszczaj ze mnie wzroku.
Wrócili właśnie na salę, gdzie Fryderyk pomógł Cecylii
zdjąć aksamitną pelerynkę, użyczoną specjalnie przez panią Marylę
na tę okazję, za co w kilka minut później była mu wdzięczna. Tym
sposobem bowiem tylko jej sukienka została zrujnowana.
Traf zechciał, że celem przedostania się do swojego stolika,
musieli przejść za plecami Wojtka i jego partnerki. W momencie,
kiedy Cecylia znajdowała się pomiędzy krzesłem parterki Wojtka
a ścianą, jej tajemnicza prześladowczyni poderwała się z siedzenia
wraz

z

kieliszkiem

czerwonego

wina,

którego

zawartość

wylądowała na dekolcie Cecylii.
Teraz w damskiej toalecie próbowała uratować kreację
papierowymi ręcznikami nasączonymi wodą gazowaną oraz
powstrzymać napływające do oczu łzy. Genezy zarówno plamy jak
i łez mogła się tylko domyślać. W kwestii tej pierwszej mogłaby
podejrzewać przypadek, gdyby nie bezwstydnie zadowolony
uśmieszek,

z

którym

kobieta

wypowiedziała

zdawkowe

„przepraszam”, wykluczając zwyczajną niezdarność. W drugim
przypadku winowajcą była prawdopodobnie jej własna wybujała
wyobraźnia, która podszeptywała, że to zdarzenie stanowiło
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przykry omen, znamię tego, że uleganie porywom chwili zazwyczaj
kończy się katastrofą.
- Wszystko w porządku? – Fryderyk uchylił drzwi
i konfidencjonalnie rozglądnął się dookoła.
Cecylia zastygła w bezruchu, zdumiona i nagle wbrew sobie
rozbawiona.
- To jest damska toaleta – oznajmiła, chociaż zapewne był
tego świadomy.
- A potem wszystkie te historie w gazetach, „Gwiazdor
rocka w damskiej toalecie”... – westchnął teatralnie.
- Cylka? – drzwi do toalety uchyliły się jeszcze szerzej
i zaniepokojona twarz Marty pojawiła się za ramieniem Fryderyka.
Panna młoda najwyraźniej zdążyła już rzucić welon w ręce
jakiejś szczęśliwej (lub pechowej) singielki, bo ewidentnie
brakowało go na jej głowie. Nie wydawała się być ani trochę
przejęta obecnością Fryderyka, a raczej jego głowy, w damskiej
umywalni. – I co, schodzi?
- Średnio – przyznała Cecylia. Brunatna plama nie tylko
zabarwiła jej dekolt, ale w kilku strużkach pociekła w dół gorsu,
a kilka kropel trafiło i na spódnicę. – Dziesięć punktów dla tej pani
za celność.
- No właśnie, ta pani. – Marta przecisnęła się do środka
i rzuciła spojrzenie na Fryderyka, które najwyraźniej utwierdziło ją
w przekonaniu, że może swobodnie kontynuować w jego obecności. – Porozmawiałam z Wojtkiem. Tę dziewczynę poznał zaledwie
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z miesiąc temu i zaprosił w ostatniej chwili. Nazywa się Joanna
Małecka. To kuzynka Adriana Małeckiego.
Cecylia poczuła, jak uginają się pod nią nogi. Wydawało jej
się, że dawno już uwolniła się od traumy prześladowań, które ją
spotkały po procesie Małeckiego. Zostawiła ten rozdział daleko za
sobą, ale najwyraźniej dla jej oprawców sprawa była wciąż żywa.
Joanny Małeckiej nigdy dotąd nie spotkała, ale wiele innych
związanych z nim osób wielokrotnie szykanowało ją, uznając, że
to z jej winy Małecki znalazł się w więzieniu. Najwyraźniej Joanna
podzielała nie tylko ich opinię, ale też metody.
- Kochanie, może ty usiądź sobie, co? – Marta opiekuńczo
otoczyła Cecylię ramieniem.
- Najlepiej będzie, jeśli zabiorę ją do domu – uprzedził jej
odpowiedź Fryderyk. – Przyniosę ci okrycie.
Nie czekając na odpowiedź, wykonał szybki, zdeterminowany odwrót.
- Przykro mi, kochanie. – Marta popatrzyła na odbicie
Cecylii w lustrze i uśmiechnęła się pokrzepiająco.
Cecylia zdobyła się na przywołanie neutralnego wyrazu
twarzy. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnęła, było zepsucie pannie
młodej wesela swoim prywatnym dramatem.
W oczach Marty, mimo zmartwienia drobnymi kłopotami
jej gości, błyszczała bowiem nieujarzmiona radość. Cecylia nigdy
by się do tego nie przyznała, ale dla niej kwintesencją i celem
każdego związku powinna być ta właśnie deklaracja ofiarowania
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komuś swojego życia, wbrew wszelkim przeciwnościom. Marta
i Zbyszek młodość mieli dawno za sobą, ale ich uczucie wydawało
się intensywne i świeże jak pierwsze zauroczenie. Na co dzień
energetyczna kierowniczka i flegmatyczny weterynarz wydawali
się nie mieć wiele wspólnego z wzniosłym i górnolotnym ideałem,
jednak ich ślub był pełen wzruszającego, autentycznego uczucia. To
rozbrajało Cecylię i zarazem napawało niepokojem.
- Nie przejmuj się. Bawiliśmy się świetnie. Bardzo jestem
szczęśliwa, dla ciebie i dla Zbyszka.
- No, udało się starego safandułę zmotywować. – Marta
beztrosko wzruszyła ramionami. – A sukienka była naprawdę
boska. Po prostu oczu od ciebie nie odrywał. Na pewno równie
chętnie pomoże ci ją ściągnąć...
Swojej niepewności nie chciała przelewać w pełną nadziei
i optymizmu pannę młodą, ale szczerze w to wątpiła.
Początkowo z niepokojem myślała o tym, że swoje nowiny
Marta

przekazała

w

obecności

Fryderyka.

Sądząc

po jej

zachowaniu, zapewne kierowniczka była przekonana, że między
nimi dwojgiem było więcej niż w rzeczywistości – i że Fryderyk
wie o tym, co ją spotkało. Bała się pytań, jakie mógł jej zadać. Bała
się własnych odpowiedzi. Kilkakrotnie myślała o tym, że powinna
opowiedzieć mu o swoich przejściach. Zazwyczaj szybko rezygnowała z takiego zamiaru. Po prostu nie wiedziała, jak opowiedzieć
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o podobnym doświadczeniu. Poruszenie tego tematu przy kawie
i ciasteczkach nie wchodziło w grę.
Żadne pytania jednak nie następowały. Fryderyk prowadził
samochód przez całą drogę w zupełnym milczeniu, rzucając tylko
od czasu do czasu zaniepokojone spojrzenie w jej kierunku.
Brak pytań z jego strony wydał jej się podejrzany. Tak było
zresztą też po natknięciu się na Dawida.
Ich znajomość od początku najeżona była iście szekspirowskimi omyłkami, przemilczeniami, zatajeniami i nieklarownością.
Coś bywało lub nie bywało na rzeczy. Nigdy otwarcie i prosto.
Dopiero po długiej chwili zorientowała się, że piosenka,
która automatycznie uruchomiła się w samochodowym odtwarzaczu, rozpoczyna się już któryś raz z kolei. Odkąd Fryderyk pożyczył
jej swoje auto, Cecylia nie uruchomiła radia ani razu. Prowadzenie
wielkiej mechanicznej bestii, którą Fryc sobie sprawił, pochłaniało
sto procent jej koncentracji. Dodatkowa obsługa wysuwanego
dotykowego ekranu w luksusowym SUV-ie nie wchodziła w grę.
„Do I wanna know?” musiało tkwić w odtwarzaczu od
ostatniego razu, kiedy Fryderyk prowadził swoje auto. Nie byłoby
to dziwne, gdyby nie ironiczny poniekąd fakt, że piosenka została
umyślnie przez niego ustawiona na zapętleniu.
I’m sorry to interrupt
It’s just I’m constantly on the cusp
Of trying to kiss you
I don’t know if you feel the same as I do
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But we could be together if you wanted to
(Do I wanna know?)
If this feeling flows both ways…4
Cecylia przypomniała sobie czasy, kiedy sama słuchała
w ten sposób wybranych utworów Famous Rebel. Obsesyjnie
wracała do tych, do których mogła odnieść swoje własne uczucia.
Skoncentrowała się na tekście piosenki Arctic Monkeys i zdała
sobie sprawę, że jej przeczucia nie są mylne. Fryderyk na pewno
coś do niej czuł. Tylko dlaczego to, jak się zachowywał, nie opierało
się o to, co czuł?
Zatrzymał auto pod kamienicą Fejklowiczowej. Swój
samochód ponownie zaoferował do dyspozycji Cecylii, dopóki jej
własne auto nie wróci z warsztatu. Zresztą teraz najlepszym
pomysłem wydawało jej się spędzenie nocy na materacu na
zapleczu księgarni. Czuła, że kieliszek szampana, którym wzniosła
toast kilka godzin wcześniej, jeszcze nie wywietrzał jej z głowy.
- Nie pocałujesz mnie na dobranoc – stwierdziła bardziej,
niż zapytała.
Pochylił się i zaprzeczył jej stwierdzeniu oszczędnym
cmoknięciem w policzek.
- Właściwie, Fryc, co to jest? – pomachała ręką w obie
strony, zakreślając przestrzeń pomiędzy nimi. – Każda normalna
4

(ang.) przepraszam, że przeszkadzam/ chodzi o to, że wciąż jestem na granicy/
pocałunku z tobą/ nie wiem, czy czujesz to samo/ ale moglibyśmy być razem,
gdybyś tylko chciała/ (czy chcę wiedzieć?)/ czy to uczucie płynie w obie strony...
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para ludzi, którzy zachowują się jak my, już dawno wylądowałaby
w łóżku. Ileż można podawać sobie ręce? Raz ze mną flirtujesz, raz
zachowujesz się jak mój brat. Nie wiem, czy chcesz, czy nie chcesz
czegoś więcej. Wiesz o Małeckim, tak?
Jej przypuszczenie potwierdziła chwila milczenia i wahania
z jego strony.
- Pani Helena mi powiedziała – przyznał w końcu cicho,
odwracając głowę.
Cecylię zalała fala gniewu i poczucia zdrady. Robiła od
zawsze wszystko, żeby nie dać przeszłości kształtować swojego
życia. Teraz wydawało się, że Małecki, nawet nieobecny, potrafił
namieszać w jej sprawach. Niepewność i rozterka ostatnich kilku
miesięcy przetransformowały się w złość, że tak łatwo było
zapobiec złudnym nadziejom.
- To o to chodzi? Nie chcesz się zaangażować z dziewczyną,
która jest wybrakowana? A może wszystko to, to tylko przejaw
litości... Wkroczyłeś do mojego życia, żeby uratować biedną,
pokrzywdzoną ofiarę? Jak błędny rycerz, który chce naprawiać
świat.
- A trzeba cię ratować? Trzeba cię naprawiać? – odpowiedział spokojnie.
Nie poddała się jego rzeczowości. Opcja gniewu i podniesionego tonu odpowiadała jej w tej chwili o wiele bardziej.
- Trzeba mi nie kłamać. To wszystko. Wystarczy. Dlaczego
mi nie powiedziałeś, że wiesz?
63

- Dlaczego ty mi o wszystkim nie opowiedziałaś?
- Bo to nie ma znaczenia! Rozumiesz? Wszystko tamto się
nie liczy...
- Oczywiście, że się nie liczy. Nie chciałem cię naciskać.
Chciałem, żebyś mi zaufała. Żeby ktoś mi zaufał...
- I konspiracja z ciotką Heleną to twoim zdaniem dobry
sposób, żeby zdobyć moje zaufanie. Fryc... W jakiś przedziwny
sposób pokonałeś wszystkie moje mury. Nigdy jeszcze nie byłam
tak nieostrożna. To moja wina. Ale na pewno nie potrzebuję, żeby
ktokolwiek obchodził się ze mną jak z jajkiem. Nie potrzebuję, żeby
mnie niańczyć.
- Przecież rozumiem. Po prostu nie wiedziałem, jak
postępować.
- Normalnie. Trzeba było postępować normalnie, bo ja
jestem normalna. – Głos Cecylii załamał się na ostatnim słowie.
Gniew się wypalił, na jego miejsce wkroczyły inne emocje.
- Cecylia... – Fryderyk z wahaniem wyciągnął rękę
w kierunku jej policzka.
- Nie Cecyliuj mi teraz, Fryc – odburknęła, odtrącając jego
dłoń. Zdecydowanie otworzyła drzwi samochodu. – Muszę się
uspokoić. Chcę zostać sama.
- Wejdę z tobą. Porozmawiamy. Na pewno możemy to
przecież przegadać.
- Wybacz, ale w tej chwili nie mam ochoty łagodzić
sytuacji. Dobranoc, Fryc.
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- Tak po prostu odejdziesz...? – jego słowa zapulsowały
niczym dalekie echo, zanim zatrzasnęła drzwi.
Lista powodów, dla których mogłaby się tak rozgniewać,
była naprawdę długa. O to, co jej się kiedyś przytrafiło, o to, jak
wpłynęło to na jej relację z Fryderykiem. O to, że ciotka Helena
wtrąciła się w jej sprawy. O to, że cudowny wieczór skończył się
tak przykro, a także o to, że w ogóle pozwoliła, żeby taki wieczór
miał miejsce. O to, że Fryderyk nie zdradził się z tym, czego się
dowiedział, i na siebie, że nie dowiedział się tego od niej.
Zdecydowała pozostawić te dywagacje bez rozwiązania.
Gniew – to był gniew, nieważne z jakiej przyczyny. Należało go
przeczekać, zanim podejmie się jakiekolwiek kroki.
A

czymże

lepiej

uśmierzyć

rozkołatane

nerwy

niż

przytulaniem oddanego futrzastego przyjaciela?
Byron z całą pewnością spędzał noc w cieplutkim
mieszkaniu pani Maryli, które było jego nową domeną, natomiast
wierna Freya niezawodnie trwała na posterunku. Łagodna,
potulna kotka była ekspertem w ran serca.
Cecylia zsunęła szpilki z ociężałych po całym wieczorze
katorgi stóp i w samych rajstopach wyruszyła na poszukiwania
kotki, próbując zwabić ją naprzemiennym cmokaniem i „kicikicianiem”. Dotarła już do księgarni i uchyliła szklane drzwi u szczytu
schodów, kiedy odpowiedział jej hałas dochodzący z kawiarnianej
sali. Na zastanowienie się nad tym, jak kotka zdołała przedostać się
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do odrębnej części lokalu i w jaki sposób udało jej się narobić
takiego harmidru była za bardzo zmęczona i podenerwowana.
Dopiero kiedy nagły powiew zimnego powietrza uderzył
ją w twarz przy schodzeniu z galerii na parter zrozumiała, że coś
jest nie tak.
Drzwi, które przez chwilą zamknęła za sobą na klucz, stały
otworem. Sterczał z nich smętnie wyłamany zamek.
Pomyślała, że powinna uciec na górę i przez księgarnię
wydostać się na tyły kamienicy, gdzie łatwo mogła wymknąć się
na

zewnątrz przez okno

na

klatce schodowej, umykając

włamywaczowi. Zanim jednak zdołała choćby ruszyć stopą,
stanęła oko w oko z Karolem Dębskim, który wysunął się w obręb
światła padającego z pojedynczej zapalonej ampli. Jego widok
sparaliżował ją bardziej niż spotkanie z rabusiem. Rabuś mógł ją
ogłuszyć i okraść. Dębski miał powody, żeby chcieć wyrządzić jej
krzywdę. Była niemal u dołu schodów, jedynie kilka kroków od
niego. Nawet gdyby rzuciła się do ucieczki, miała marne szanse mu
się wyrwać, biegnąc po lakierowanych dębowych schodach
w śliskich rajstopach.
- Gdzie ten sukinsyn? – ochrypły, zdezorientowany głos
dobiegł ją po chwili. – Miał tu przyjść. Miał tu być.
Domyślała się, że Dębski ma na myśli Fryderyka. Nawet
w zdenerwowaniu zauważyła, że mężczyzna zachowuje się dziwnie i z trudem utrzymuje równowagę. Wielkie błyszczące oczy,
którymi mrugał tak silnie, jakby miał problemy z wyraźnym
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widzeniem, wskazywały, że był pod wpływem czegoś więcej niż
alkoholu. Przypomniała sobie, że Karol trafił do więzienia właśnie
z powodu posiadania narkotyków.
- Nikogo oprócz mnie tutaj nie ma – odpowiedziała cicho,
co z perspektywy upływu kilku sekund wydało jej się nienajmądrzejszą strategią postępowania.
- Kłamiesz mi! – ryknął Dębski.
Cecylia

zadrżała,

zdawszy

sobie

sprawę,

że

Karol,

agresywny nawet bez pomocy używek, pod ich wpływem był
nieobliczalny. Wiedziała, że jedyną szansą dla niej jest zwalczenie
jego rozjuszenia własnym spokojem.
- Karol, nikogo tu nie ma. Powinieneś iść odpocząć.
- Nie będzie mi szmata mówiła, co powinnem! – zagrzmiał
Dębski, jakby próbował przekonać samego siebie. – Wszystko mi
Małecki powiedział, jaka jesteś dobra. Bardzośmy się w mamrze
zaprzyjaźnili. Ty weź go zawołaj... On tu jest, on mi zabrał Agatę,
dzieci mi zabrał...
- Nikogo tu nie ma – powtórzyła z naciskiem.
- ...A ty jesteś nie lepsza! Co to ja, nie wiem, że przez ciebie
Agata teraz się po mieście z psem zadaje? Koledzy się ze mnie
śmieją, że mi pies żonę zabrał. Że ten pałkarz z moimi synami
w piłkę gra. Że jej się studiów zachciało. A teraz ty się puszczasz
z tym amerykańskim gnojkiem.
- Karol, musisz się uspokoić. Przecież wiesz, że Agaty ani jej
kuzyna tutaj nie ma. Po co ci kłopoty? Chcesz wrócić do więzienia?
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- A co, myślisz, że jak Małeckiego mnie udupisz? Najpierw
cię ja sfajczę, już dobrze wiem, jaka żeś jest... Chodź tu, bo jak nie,
to z dymem puszczę ten burdel.
Dębski uniósł pięść, w której zaciskał butelkę obwiązaną
kawałkiem szmaty u szyjki. Drugą ręką szperał w kieszeni dżinsów,
jak domyślała się Cecylia – w poszukiwaniu zapałek.
Serce zaczęło walić jej w piersi jak oszalałe. Nie mogła
znaleźć swojego ciała, jakby nagle ktoś wyrwał jej świadomość
poza jego obręb. Nie potrafiła wykonać najmniejszego kroku.
Drżała o swoje życie. Jak w filmowym skrócie zobaczyła figurę
ojca, pochylonego za starą lakierowaną ladą nad ciężkim
słownikiem, w tym miejscu, gdzie teraz królowała gablota
z ciastami. Nie chciała sprowokować Dębskiego do użycia koktajlu,
nie wiedziała jednak, co może rozjuszyć znarkotyzowanego
człowieka, a co uspokoić. Prawie żałowała, że nigdy nie tknęła
narkotyków. Może przynajmniej wiedziałaby, jak postąpić.
- Chodź tu, powiedziałem! – ryknął Dębski, po czym
roześmiał się na ułamek sekundy desperacko, a następnie otarł
z poczerwieniałej twarzy łzy, które ciurkiem puściły mu się z oczu.
Pomyślała, że zachowuje się jak człowiek chory na umyśle,
i jak do takiego zaczęła przemawiać.
- Karol, no co ty? Zmęczony jesteś. Usiądź. Zrobię ci kawy,
co? Przecież nie chcesz być taki nieszczęśliwy, nie? Porozmawiamy.
Możesz pytać, o co zechcesz, tylko musisz się uspokoić. Wyglądasz
na przemęczonego.
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Nie odpowiedział, tylko wlepił w nią wzrok. Po chwili
zaczął strząsać głową, jakby chciał rozgonić sprzed oczu jakiś
omam.
- No widzisz, już się lepiej czujesz. Weź, usiądź, pogadamy.
Przecież ja nie chcę dla ciebie źle. Zresztą, co ja mogę ci zrobić?
- Co ty myślisz se, że ja głupi jestem? Nie jesżem! – wrzasnął
i wycelował w nią butelką, aż zachlupotał płyn w środku.
- Karol, jeśli odpalisz ten koktajl, to spalimy się tu oboje...
- I dobrze. I dobrze – Dębski odpowiedział tak spokojnie, że
Cecylię zalała na nowo fala strachu. Podniósł wysupłaną z kieszeni
zapalniczkę i z determinacją próbował skrzesać płomień.
Najwyraźniej jednak w zapalniczce zabrakło gazu, bo knot
się nie zatlił.
Dębski zaklął pod nosem, potrząsając pięścią, w której
zaciskał zawodną broń. Ze zdenerwowania kilkakrotnie uderzył się
przegubem ręki w głowę.
Cecylia nagle wróciła do swojego ciała. Niewiele myśląc,
rzuciła się z całym impetem na niego, mając nadzieję, że wytrąci
tym samym z jego ręki zapalniczkę, a nie butelkę, której rozlana
zawartość mogła stanowić jeszcze większe zagrożenie.
Udało jej się powalić go na ziemię, bez wątpienia tylko
dzięki osłabiającemu działaniu używek, pod których wpływem się
znajdował. Impet własnego uderzenia zniósł ją na prawo, a jej
skroń zetknęła się z deskami podłogi. Łupiący ból odpalił w jej
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głowie petardy. Zamrugała oczami, ale próbując ocenić zmąconym
wzrokiem, co stało się z Dębskim.
Poczuła ruch jego ciała i usłyszała jęk. Podniosła się na
łokciu, świadoma, że musi uciekać lub kontynuować atak, zanim
tamten dojdzie do siebie. Ręka uwiozła się jednak pod nią i Cecylia
gruchnęła raz jeszcze o ziemię.
Zanim straciła przytomność, zobaczyła jak przelękniona
Freya wybiega przez wyłamane drzwi w bezpieczny mrok
kawiarnianego ogródka.
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Na dźwięk znajomego, łagodnego głosu Cecylii Freya
postawiła w górę uszy. W jej spokojnym kocim życiu dzień był
podobny do dnia. Poranki i popołudnia spędzała drzemiąc czujnie
w zakątkach księgarni, w swoim koszyku na zapleczu lub jednym
z fantastycznych pudełek, które po dostawach książek oszczędzała
dla niej Cecylia. Nocami, kiedy z księgarni znikali ludzie, włóczyła
się po swoim królestwie, wychodziła do ogródka, żeby powalczyć
z wystającymi spod śniegu badylami lub spędzała czas na
wyglądaniu przez wysokie okienko na klatce schodowej.
Przyzwyczaiła się do codziennej fali klientów i nauczyła ich unikać,
w gruncie rzeczy jednak była samotniczką. Wyjątkiem w jej
świecie była Cecylia, której magiczne ręce znały dokładnie mapę
kociego ciała od „nie dotykaj” do „o tak, człowieku, tak mi rób”,
a ostatnio także Fryderyk.
Dlatego zjawienie się Cecylii w porze, kiedy zazwyczaj
miała swoje królestwo dla siebie (i okazjonalnie współlokatora Byrona), zdziwiło kotkę.
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Przeciągnąwszy się, Freya sumiennie potruchtała pod drzwi
księgarni, przed którymi stanęła Cecylia. Już, już miała wsunąć się
w rozwartą szparę, kiedy spłoszył ją hałas, dobiegający z parteru.
Zbita z tropu, umknęła pomiędzy półki i przyczaiła się przy
literaturze z zakresu fantastyki i science-fiction.
Podniesione głosy dobiegały ją przez dłuższą chwilę. Kotka
strzygła uszami, nasłuchując. Po chwili odważyła się zejść na
schody, prowadzące do kawiarni.
Widząc Cecylię, rzucającą się z mocą na ogromnego
mężczyznę, zamiauczała przeciągle i ruszyła do biegu.
Wypadła przez uchylone drzwi frontowe do ogródka,
przemknęła jak strzała do bramy, podążyła w dół chodnika
i wpadła w pierwsze otwarte drzwi, jakie napotkała na swojej
drodze.
*
Nie będę jej przecież naciskał, myślał Fryderyk oswobadzając się z marynarki. W jego własnym łóżku Einar stęknął,
przewrócił się na drugi bok, jęknął cicho „Już jesteś?” i natychmiast
zapadł z powrotem w sen.
W oko wpadła mu ramka, w którą oprawiony był
kaligraficznie piękny zapis nutowy „Fara með vindi”. Po chwili już
był w drzwiach.
Oczywiście, że będzie ją naciskał.
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Źle się za wszystko zabrał, ale po prostu nie mógł tak tego
zostawić. Nienawidził myśli, że Cecylia gniewa się na niego.
Musiał z nią porozmawiać. Wyjaśnić. Wyłożyć jej motywy
swojego postępowania. To, czego się bał, i to, czego pragnął.
Przecież zrozumie.
Kto jak kto, ale Cecylia musi zrozumieć.
Przypomniał

sobie,

jak

jeszcze

kilka

godzin

temu

obejmował ją w tańcu. Na samym szczycie białych ramion
zauważył skupisko drobnych piegów, odzwierciedlające te, które
zdobiły jej policzki. Nie mógł oderwać od nich wzroku. Ten mały
szczegół tak ogromnie go rozczulił.
Naturalnie, przez cały czas, kiedy on starał się jej nie
skrzywdzić, właśnie ją krzywdził.
Dotarł na chodnik przed kamienicą i zawahał się.
Był egoistą. Czy to nie samolubstwo, narażać ją na
ponowne zranienie tylko dlatego, że miał potrzebę usprawiedliwienia swojego postępowania? Wszystko, co mógł jej zaoferować,
to niepełny pakiet, romans, przelotną znajomość, która nie
przerodzi się w nic poważnego. Zasługiwała na o wiele więcej. To
była okazja, żeby zrobić krok wstecz, pozwolić jej odejść, zanim
wprowadzi w jej życie chaos.
Oboje powinni odpocząć, ochłonąć, pomyśleć.
Zrezygnowany, wrócił na klatkę schodową i zaczął piąć się
mozolnie po schodach, z zamiarem zagłuszenia wszelkich myśli
muzyką podkręconą w słuchawkach na maksimum głośności.
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Zwinny, szybki cień przemknął obok jego stóp w górę
schodów. Fryderyk niespecjalnie bał się gryzoni, ale szczur tej
wielkości musiałby być chyba mutantem. Ciemny kształt
zatrzymał się u szczytu schodów i prychnął. Kocie oczy zaświeciły
się jak dwa zielone ogniki w tej samej chwili, kiedy przeciągłe
miauknięcie rozdarło ciszę.
- Freya?
Złe przeczucie przyspieszyło mu tętno zanim jeszcze zdołał
pomyśleć. Freya, w przeciwieństwie do Byrona, nigdy nie
opuszczała kawiarni. Babcia Maryla wyjawiła mu historię
zwierzaka.

Poprzednia

właścicielka

piętra

kamienicy

była

opiekunką kotki. Kiedy zmarła, a Cecylia wykupiła jej lokal pod
powiększenie księgarni. Freya odmówiła opuszczenia tego miejsca.
Próby zabrania jej do niebieskiej chatki kończyły się kocią
depresją.
Wierna kotka uciekłaby ze swojego bezpiecznego zakątka
tylko gdyby naprawdę musiała.
Zbiegł po schodach, przesadzając trzy stopnie naraz i jak
w amoku przedarł się przez kawiarniany ogródek.
Wywarzonymi

drzwiami

przeciąg

obijał

złowieszczo

o framugę. Fryderyk wpadł do środka i bez namysłu schwycił
pierwszą ciężką rzecz, która nawinęła mu się pod rękę, a była to
podłużna mosiężna misa pot pourri. Jej zawartość z chrzęstem
rozsypała się dookoła. Dostrzegł kotłujące się w głębi na podłodze
kształty. Wydawało mu się, a może naprawdę słyszał jęk Cecylii
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i głuchy dźwięk uderzenia. W słabym świetle pojedynczej lampy
dostrzegł podniesioną rękę, którą sądząc po kształcie i objętości
mógł zakwalifikować jedynie jako przynależącą do wielkiej
postury mężczyzny. Bez wahania, z rozbiegu, zamachnął się obraną
bronią i odtrącił gotującą się do ciosu pięść znad głowy Cecylii.
Z tym samym impetem wziął kolejny zamach i z całej siły zdzielił
Karola Dębskiego po głowie. Ponieważ drugie uderzenie wypadło
na odlew, głowę napastnika trafił kant naczynia. Dębski jak
porażony zwalił się wprost na Cecylię, brocząc z rozciętej rany
krwią.
Cecylia jęknęła pod ciężarem nieprzytomnego osiłka.
Fryderyk odłożył swoje narzędzie walki na najbliższy stolik,
w poręcznej odległości, gdyby zaszła potrzeba jego ponownego
użycia. Schwyciwszy omdlałe ramię Dębskiego, odwrócił go na
plecy, tym samym uwalniając Cecylię. Z ulgą ocenił, że jest
przytomna, świadoma i – pozornie przynajmniej – nietknięta.
Oddychała szybko przez zwężone usta, mrugając raptownie
powiekami.
- Nie wstawaj jeszcze – polecił jej przez ściśnięte gardło.
Znalazł po omacku włącznik światła i wkrótce ciepły blask
lamp zalał lokal. Jak każdego normalnego wieczoru, kiedy
gromadzili się tu znajomi, przyjaciele, rodzina, żeby wspólnie
w miłej atmosferze spędzić czas. Dla Fryderyka „PoDokładkę”
w tej chwili stanowiło przeciwieństwo oazy spokoju. Tu przed
chwilą mógł stracić wszystko.
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Przyjrzał się Dębskiemu, którego kompletnie rozluźniona
twarz wyglądała się poświadczać, że nieprędko wróci do
przytomności.
Cecylia wbrew jego zaleceniom próbowała wesprzeć się na
łokciach, ale z sykiem opadła z powrotem na parkiet.
Klęknął przy niej i ujął ją pod łokieć. Silny zapach benzyny
uderzył go po nozdrzach. Pod stołem zlokalizował butelkę, która
potoczyła się podczas szamotaniny i obecnie sączyła swoją
zawartość na posadzkę.
- Gdzie boli?
- Tylko głowa. I łokieć. Chyba nic poważnego. Obiłam się
o parkiet. Nie zdążył mi przywalić. Musisz mnie silniej wesprzeć. –
Objęła ramieniem jego szyję, chwytając w garść jego koszulę.
Wydawała się być taka słaba.
- Na pewno możesz wstać?
W odpowiedzi kiwnęła mu głową. Wspólnym wysiłkiem
postawili ją do pionu. Miał ochotę zmiażdżyć ją w uścisku, ale
stwierdził, że powstrzyma się, na wypadek, gdyby adrenalina
wciąż nie pozwalała jej zidentyfikować większych obrażeń.
Najlepiej było skonsultować się z lekarzami i upewnić, czy nie
doznała wstrząśnienia. Zsunął swoją marynarkę i podał jej bez
słowa.
- Chodź. Zabiorę cię do babci.
- Musimy zadzwonić na policję...
- Zadzwonimy z mieszkania.
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- Nie mogę go tu zostawić samego.
- Nie chcę cię nigdzie blisko tego faceta, rozumiesz?
Jej twarz przybrała wyraz uporu, godny trzyletniego
szkraba, który nie chce jeść szpinaku.
Zrezygnowany zlokalizował telefon stacjonarny i zadzwonił
po Einara, a następnie do Tomka i po karetkę. Rozcięcie na potylicy
Dębskiego nie było głębokie, z pewnością nie na tyle, żeby
wyrządzić trwałe szkody. Nie żałował włożonej w cios siły.
Einar zjawił się w kilka minut później, zaspany, w kapciach
i swetrze ubranym na lewą stronę. Fryderyk powierzył mu Cecylię,
a sam usiadł w pobliskim fotelu i czekał na przyjazd patrolu, nie
spuszczając wzroku z obalonego byłego męża Agaty.
Tomek dotarł do lokalu jako pierwszy, przed służbową
interwencją, i z miejsca

uczynił to,

przed

czym

usilnie

powstrzymywał się Fryderyk, to jest nieprzytomnego Dębskiego
złapał za kołnierz i nie oszczędzając siły przystawił swoją pięść do
jego twarzy.
Fryderyk rozumiał jego reakcję, mimo wszystko odciągnął
policjanta, chcąc ochronić go przed konsekwencjami nierozważnych rękoczynów. W oknach kawiarni rozbłysło w tej samej chwili
niebieskie światło policyjnego koguta.
Tomek otrzepał się z godnością i klepnął Fryderyka
w ramię.
- Wiem, wiem. Musiałem.
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*
Policja opuściła „PoDokładkę” tuż przed świtem, ale
Fryderyk pozostał jeszcze, żeby posprzątać. Chciał, żeby kawiarnia
wyglądała, jak gdyby nic w niej nie zaszło, kiedy Cecylia tu
powróci. Swoje zeznania złożył na miejscu, od ręki. Tomka
poprosił, żeby z zeznaniami Cecylii poczekali do następnego dnia.
W wolnej chwili wyskoczył na chwilę do mieszkania babci.
Przekonał się jednak, że tuż po wyjściu paramedyków, którzy ją
egzaminowali, pod wpływem herbatki naszprycowanej ziołowymi
środkami nasennymi babci Maryli, Cecylia zapadła w drzemkę na
kanapie w salonie. Zdecydował wrócić do lokalu.
Na zewnątrz zaczynało się rozwidniać, kiedy żegnał
ślusarza, którego wynagrodzenie za przybycie na cito rankiem po
dniu wolnym kosztowało go porządną łapówkę.
Pozostał tylko trudny do usunięcia zapach benzyny.
Z problemem Fryderyk poradził sobie prowizorycznie, przyklejając
do szyby w wejściowych drzwiach kartkę z napisem „Remanent”.
Pisownię musiał sprawdzić w internetowym słowniku.
Kiedy na swoją zmianę zjawił się Maciek wraz z dwoma
pracownicami, streścił im pokrótce wypadki minionej nocy
i wręczył nowe klucze. Polecił czekać na decyzję Cecylii.
Einar zadzwonił do niego z informacją, że do babci zawitał
ponownie Tomek, a Cecylia obudziła się z drzemki. Nie mógł dłużej
odwlekać powrotu do mieszkania. Właściwie nie wiedział,
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dlaczego się z tym ociąga. Może ze względu na wczorajszą
niedokończoną rozmowę, a może z powodu poczucia winy. Może
przez to, że widok poturbowanej Cecylii wpędzał go w poczucie
bezradności, z którym nie umiał sobie poradzić.
W drodze na piętro, wiedziony przeczuciem, zajrzał do
komórki pod schodami. Znalazł tam dygocącą z przestrachu Freyę.
Kotka na widok znajomej, przyjaznej twarzy uspokoiła się nieco.
Nie protestowała, kiedy Fryderyk podniósł ją na swoje ramię.
Przylgnęła do niego rozdygotanym ciałkiem.
W saloniku babci Maryli było tłoczno. Cecylia, ciągle
w poplamionej winem weselnej sukience i jego marynarce, która
wyglądała na niej jak niezgrabny worek, otulone kocem kolana
dzieliła między łeb Fender a bury kłąb futra Byrona. Usadowiony
z lewej strony Einar otaczał ją ramieniem, z prawej strony zaś
flankowała ją babcia Maryla, która po swojemu powściągliwie
ograniczyła się do trzymania jej za rękę. Fryderyk stanął
w drzwiach.
Na niskim stoliku na wprost niej siedział Tomek. Wydawał
się być bardzo opanowany, kiedy relacjonował ustalenia policji.
- ...przyznał się do wszystkiego. Zniszczenie twojego biura,
o czym zresztą nieoficjalnie wiedzieliśmy, przebicie opon, rozbicie
szyby w samochodzie. Oczywiście, będziemy musieli go przesłuchać ponownie, kiedy wyjdzie ze wytrzeźwiałki. Prosto do celi, bo
już zwróciliśmy się o zastosowanie zapobiegawczego środka
w postaci aresztowania. Uzbierało mu się, groźby karalne, czynna
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napaść, włamanie, usiłowanie zabójstwa. Posiadanie i handel.
Recydywa. Szybko nie wróci na ulicę.
- A kot? – Głos Cecylii był rzeczowy i opanowany, co Fryderyk odnotował z ulgą.
Zuch dziewczyna – pomyślał. W zasadzie Einar i babcia
Maryla wyglądali na bardziej przejętych.
- Kot? – Tomek nie zrozumiał pytania.
- Przyznał się do zmaltretowania Janoszyka?
- Nie, nie było o tym mowy. Może przy ponownym
przesłuchaniu...? Zresztą, nie można wykluczyć, że kot po prostu się
zabłąkał, pogoniły go psy we wsi, dopadły jakieś dzieciaki.
- No tak. Agata wie?
- Jeszcze nie – Tomek odpowiedział z ociąganiem. Widać
było, że nie jest mu w smak prospekt zrelacjonowania kobiecie, do
której konkurował, poczynań byłego męża. – Wiesz, ona dostała
kilka anonimów...
- Od Dębskiego?
Tomek skinął głową.
- Prosiła, żeby ci nie mówić. Nie chciała was martwić.
Odgrażał się, głównie na temat dzieci... i mnie. O tobie nie było
tam mowy, dlatego nie łączyłem z Dębskim tych aktów
wandalizmu, które cię spotkały w ciągu ostatnich miesięcy. Nie
wiem, dlaczego obrał sobie ciebie za cel.
- Do Agaty nie miał łatwego dostępu – wszedł mu w słowo
Fryderyk, wchodząc głębokiej do pokoju. – Zakaz zbliżania się,
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a poza tym, bez urazy, prowadza się teraz z policjantem. Jedno, co
o Dębskim wiem, to to, że jest tchórzem. A drugie, że ma skłonności
do nieracjonalnego myślenia. Odkąd zaczął brać, robił się tylko
bardziej niestabilny. Teraz ubzdurał sobie, że to przez Cecylię Agata
go odtrąca. Dzięki niej znalazła pracę, usamodzielniła się, stała się
mniej zahukana. Jednocześnie Agata nigdy nie miała siły mu się
przeciwstawić. Cecylia po prostu stanowiła lepszą rozrywkę.
- Myślę, że raczej szukał w kawiarni Fryderyka – dorzuciła
Cecylia nie patrząc na niego. – Jego obwinia nie mniej ode mnie.
Tomek przytaknął ciężko, jakby zgadzał się z ich przypuszczeniami. Fryderyk rozumiał, że w tych okolicznościach Agata
będzie poczuwała się do odpowiedzialności za atak eks-męża na
przyjaciółkę. Cecylia oczywiście nigdy nie obwiniłaby jej
o występki Karola, jednak kompleksy i poczucie winy były w jego
kuzynce głęboko zakorzenione.
Sprawdzianem policjanta będzie naprawienie spustoszenia,
jakie w Agacie poczyniły lata zastraszenia. Brał na siebie spory
balast, ale Fryderyk wiedział, że mężczyzna, któremu uda się
oswoić Agatę, otrzyma wynagrodzenie swoich trudów z nawiązką.
Tomek wkrótce pożegnał się, a Fryderyk odprowadził go do
drzwi.
- Przynajmniej wszystko się wyjaśniło. Nie będziesz się
musiał o nią martwić, kiedy wyjedziesz – pocieszył go na
odchodnym.
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Policjant nie był jedyną osobą, która domyślała się
niesłusznie, że są z Cecylią bliżej niż w rzeczywistości. Kiedy
Fryderyk zjawił się ponownie w salonie, babcia Maryla i Einar,
zapewne w swoim mniemaniu dyskretnie, podnieśli się ze swoich
miejsc i zostawili ich samych. Nawet Fender poszła za ich
przykładem. Tylko Freya wciąż przylegała do jego barku. Podejrzewał, że kotka rozdrapie mu pazurami skórę do krwi.
Zupełnie nie wiedział, czemu przypisać fakt, że po
wypadkach wczorajszej nocy wciąż czuł się niezręcznie. Cała
znajomość z Cecylią od początku do teraz wytrącała go z równowagi.
Usiadł naprzeciwko niej w miejscu, gdzie przed chwilą
siedział Tomek.
- Dzięki, że się wróciłeś – powiedziała za smutnym
uśmiechem.
- Przestań. Jak pomyślę, że mógłbym przyjść minutę
później...
- Daj spokój. Najważniejsze, że Agacie nic nie grozi. Mogło
skończyć się gorzej.
- Dębski pójdzie siedzieć – zapewnił ją, bo nie wiedział, co
innego mógłby powiedzieć.
- Już taki mój los, wsadzać ludzi za kratki. – Wzruszyła
ramionami z ironicznym uśmiechem.
Nawiązała do Małeckiego, co zbliżało ich niebezpiecznie
blisko tematu wczorajszej kłótni. Nie miał wątpliwości co do jej
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siły psychicznej, jednak nie chciał testować jej limitów. Po
przejściach nocy zasługiwała na odpoczynek.
- Zabiorę cię do domu, co? – zaproponował.
- Muszę wstąpić do kawiarni, dać wszystkim wolne
chociażby do jutra. Posprzątać. Zamki...! – przypomniała sobie,
zrywając się z trwogą.
- Zmienione – uspokoił ją i posadził z powrotem.
Przyłożyła rękę do czoła, jakby nagle coś ją zabolało.
- Tak mi wstyd. Przepraszam, że się wczoraj uniosłam. Nie
zasługiwałeś na to. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła.
- Daj spokój. Nie musimy o tym teraz rozmawiać.
Nie

odpowiedziała,

tylko

utkwiła

w

nim

swoje

bursztynowe oczy, jakby rozbawiona jakimś wewnętrznym żartem,
aż poczuł się nieswojo.
Nawet kiedy sięgnęła do wewnętrznej kieszeni jego
marynarki wciąż nie wiedział, do czego zmierza. Rozpoznawszy
podłużną białą kopertę w jej ręku przypomniał sobie, że przed
wyjściem na przyjęcie wsunął tam swój prezent. Przez cały wieczór
czekał na dogodny moment, żeby go wręczyć (to jest, jeśli miał być
szczery, zbierał się na odwagę).
- Nie otwiera się cudzej korespondencji – zganił ją, żeby
ukryć własne zażenowanie.
- Tu jest napisane moje imię. – Stuknęła palcem w napisaną
użyczonym przez Filipa zielonym brokatowym cienkopisem
świąteczną dedykację.
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- Touché – przyznał opieszale. Podchodząc do okna
próbował zyskać trochę czasu na zastanowienie się.
Wyglądało na to, że tematu nie da się uniknąć. Nie mógł
wyobrazić sobie mniej sprzyjających okoliczności.
- To chyba muszę zacząć od wyjaśnienia, że to nie dlatego
starałem się rozwijać naszą znajomość powoli, że dowiedziałem się
o Małeckim. Na początku może trochę tak myślałem, ale to było
tylko, jak to się mówi, cover up5. Najbardziej to zwyczajnie nie
chciałem spieprzyć. To raz. A dwa, chciałem, żebyś wiedziała
dokładnie, na co się piszesz. Weź to, czego domyślasz się o tym, jak
wygląda moje życie i pomnóż przez cztery, i pewnie jeszcze nie
będziesz blisko. Wiesz, że nie mogę ci, no, oferować tego, co
normalny facet. Nie jestem głupi, wiem, że to za mało.
Nie zaprzeczyła.
- Twoja ciotka powiedziała mi, że twój były narzeczony nie
zaakceptował tego, co cię spotkało. Nie mogłem uwierzyć, bo dla
mnie wydawałaś się taka... normalna.
- Normalna, mmm. To, co każda kobieta chce usłyszeć.
- Wiesz, o co mi chodzi. Są ludzie, którzy pozwalają, żeby
zło, które ich spotyka, kształtowało to, kim są. I ludzie, którzy są,
kim są, pomimo zła, które ich spotyka.
- To kim jestem ja według Fryderyka Fejklowicza? – jej głos
przybrał mieszany, smutno-pogodny ton.

5

Cover up (ang.) – przykrywka, zasłona.
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Fryderyk poczuł się, jakby stąpał po bardzo kruchym lodzie.
Od każdego jego kroku zależało to, czy ta efemeryczna podpora
nagle nie runie, pociągając go w otchłań. Żałował, że do tej pory
nie miał rozległych doświadczeń w sprawach damsko-męskich.
Może gdyby przerobił to z dziesięć razy, wiedziałby teraz, co
powiedzieć i jak postąpić. Nie mógł uwierzyć, że zabrnął tak daleko
w sytuację, która groziła tak prozaicznym, łatwym do przewidzenia
rozdarciem. Z jednej strony chciał zachować się przyzwoicie.
Z drugiej... Z drugiej strony była Cecylia, ze zmęczoną twarzą,
z kosmykami włosów które wysypały się wokół jej skroni ze
splotów warkoczy, z miękką skórą ozdobioną konstelacjami
piegów. Cecylia z jej dobrym sercem, z jej trudnymi do spamiętania
psami i kotami, z jej mądrością, odpowiedzialnością. Z jej
elektryzującym głosem.
Przykląkł przy niej zupełnie uspokojony. Nie warto było
tracić energii na moralne wahanie, skoro i tak wiedział, że wybór
był pozorny.
- Ty jesteś kobietą, która miała nieszczęście przyciągnąć
takiego typa, jak ja. Ale ja nie obiecam ci więcej niż mogę ci dać.
Wiem, że nie tego chcesz...
- Masz rację. Ja, Fryc, jestem do bólu normalna. Nie
wyobrażam sobie, że miałabym zostawić moją niebieską chatkę,
moje zwierzaki, księgarnię. Nie mogłabym płacić obcym ludziom
za to, żeby opiekowali się moją matką. Ale to nie tylko poczucie
obowiązku. Lubię moje życie. To jest życie, którego chcę. Małe,
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zwyczajne. Chcę mieć rodzinę, korzenie, spokój. To nie jestem ja, ja
nie miewam romansów, tymczasowych związków bez przyszłości.
- Wiem. – Położył rękę na ręce, w której wciąż trzymałą
kopertę z biletem lotniczym, rezerwacją hotelu i VIP-owską
wejściówką na nadchodzący koncert w Londynie. Wolał odciągnąć
moment, kiedy Cecylia wreszcie powie mu „Spadaj, frajerze”.
On jednak spokojnie zwinęła pakunek i wsunęła ją
w swoją kopertówkę.
- Pomyślę nad tym – oznajmiła z łagodnym, pobłażliwym
uśmiechem, który był odpowiedzią na minę zbitego psa, jaką
zapewne przybrał podczas całej tej rozmowy.
- To co, do domu? – zapytał, nie chcąc pogrążać swojej
sprawy aktami błagalnymi.
- Do domu – zgodziła się z westchnieniem ulgi, jakby
wczorajszy dzień i noc trwały o wiele za długo.
*
- Wtedy nazywało się to Państwowa Szkoła Baletowa.
Teraz Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa... Tatuś mnie odwiózł,
pamiętam, pociągiem. Dwa dni jechaliśmy. Stancję naraił znajomy
dziadków, bo moja mamusia pochodziła z – przed wojną –
poznańskiego. Sto dwadzieścia złotych miesięcznie to wtedy
kosztowało. Cztery nas tu mieszkało, w dwóch maleńkich pokojach
od podwórza. Suterenę jeszcze państwo wynajmowali młodemu
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małżeństwu. Całe dziewięć lat szkoły tu mieszkałam. A nie
wszystkie dziewczyny były z baletu. Najwięcej to z Mickiewicza6.
W ogóle niewiele dziewczyn wtedy studiowało. Na wakacje się
tylko jeździło na dwa tygodnie. I na święta. Mamusia do mnie list
pisała, raz w miesiącu. To na te listy się czekało. A tak były
nadziubdziane, drobniuteńko, linijka pod linijką. I zawsze to samo,
po ile mąka i cukier, że kasztanowce w parku zamkowym zakwitły,
że ojcu dokucza podagra. A tak się czytało, jakby to były
niesłychane wieści. Na początku, to bym się tylko pakowała
i wracała do domu. Ale tatuś z mamusią wszystko ułożyli,
szczędzili każdy grosz, a ciężko bywało, nawet i po tym, jak tatuś
został dyrektorem. Myślałam do siebie, że szkołę przetrzymam,
a potem do domu wrócę. Gdzie mnie wtedy do głowy przyszło, że
na takie światy mnie życie poniesie. Tu, synku, tu się zatrzymaj.
Łatwiej było powiedzieć niż wykonać. Obydwie strony
ulicy były zastawione zaparkowanymi samochodami. Dopiero
u drugiego końca wypatrzył miejsce parkingowe i bezlitośnie
wcisnął się w nie tuż przed zawiedzionym kierowcą Mercedesa.
Racja wyższa, wytłumaczył sobie. Nie chciał, żeby babcia musiała
wędrować wszerz i wzdłuż ulic Poznania po i tak wyczerpującej
jeździe z drugiego końca Polski. Najchętniej zabrałby ją do hotelu,
ale uparta seniorka kategorycznie stwierdziła, że wolałaby mieć tę
sprawę za sobą.

6

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Stanęli pod narożną, wąską i wysoką kamienicą z przykurzoną elewacją w kolorze oliwkowozielonym.
Babcia Maryla wydawała się głęboko zamyślona. Przez
większość podróży milczała, a kiedy wreszcie wjechali do miasta,
zaczęła opowiadać, jednak mówiła jakby z innego miejsca, bardziej
do siebie niż do Fryderyka. I chociaż niedawno zdał sobie sprawę,
że twarda, bezkompromisowa Maryla Fejklowicz stała się nieco
bardziej krucha, nieco mniej stanowcza niż ją pamiętał, ciągle
zaskakiwał go ten nowy, sentymentalny nastrój babci.
Na temat biologicznego ojca Wacława poznał tylko kilka
wybranych faktów.
Stanisław Węglarczyk synem właścicieli stancji, na której
zamieszkiwała babcia w okresie pobierania nauk w szkole
baletowej. Trzy lata starszy od Maryli, piękną, młodą balerinę
wypatrzył sobie tuż przed jej końcowymi egzaminami. Z tonu
opowiadania babci Fryderyk wywnioskował, że Stanisław
zawrócił młodej absolwentce szkoły tańca w głowie z premedytacją. W domu rodziców bywał rzadko. Studiował architekturę
w Warszawie? W Krakowie? Nie potrafiła sobie przypomnieć.
Tamtego lata wrócił ze szkoły na wakacje. Postanowił rozgonić
nudę amorami z lokatorką.
Maryla właśnie dostała angaż w Teatrze Wielkim. Zdążyła
zatańczyć na scenie tylko jeden spektakl. Kiedy okazało się, że jest
w ciąży, udała się do Stanisława. Młody bawidamek przyznał się
rodzicom, jednak nie w celu uzyskania pozwolenia na ślub
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z Marylą, jak wówczas się łudziła. Państwo Węglarczykowie
zaoferowali Maryli wynagrodzenie pieniężne i zażądali, żeby
opuściła ich dom.
Już wtedy dumna, ze zranionym poczuciem własnej
godności, Maryla wzgardziła kwotą dwóch tysięcy złotych
i opuściła kamienicę przy ulicy Kopernika z jedną torbą wypełnioną mizernym dobytkiem. Przenocowała w szatni teatru, gdzie
nad ranem znalazł ją Fryderyk Fejklowicz. Aspirujący kompozytor,
asystent w szkole baletowej, od dawna podziwiał posągową
balerinę z daleka.
Dwa

tygodnie

później

Maryla

i

Fryderyk

byli

małżeństwem. Fejklowicz utrzymywał oboje, Marylę i Wacława,
aż do czasu, kiedy była ona gotowa założyć ponownie baletki.
Wówczas Fryderyk został dostrzeżony i zaangażowany przez
Londyńską Orkiestrę Symfoniczną. Zdecydowali się na wyjazd,
później nurt artystycznego życia porwał ich oboje. W intensywnym, wyczerpującym rytmie świata muzyki i tańca u boku
Fryderyka, Maryla zapomniała o Stanisławie Węglarczyku i latach
spędzonych w Poznaniu. Aż do roku dwa tysiące szóstego, kiedy
otrzymała od Stanisława pierwszy list, po którym nastąpiły cztery
kolejne.
Maryla pozwoliła wnukowi przeczytać korespondencję.
Wynikało z niej, że u Stanisława zdiagnozowano raka płuc, co
naturalnie doprowadziło do życiowego rachunku sumienia.
Samolubny, niemęski sposób w jaki potraktował młodą Marylę
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mieścił się na szczycie długiej zapewne listy. Stanisław przyznał, że
śledził karierę Maryli przez wiele lat. Wiedział o małżeństwie
swojego biologicznego syna i narodzinach wnuka. W dobie szybko
rozwijającego się Internetu, uzyskanie adresu Maryli nie stanowiło
kłopotu. Prosił o spotkanie z synem, wybaczenie, cokolwiek.
Nie odpisała. Ani na ten, ani na każdy kolejny list. Nie
z mściwości ani małostkowości. W jej świecie Fryderyk tak
doskonale wypełnił każdą lukę, że jakakolwiek niegdysiejsza
asocjacja z Stanisławem Węglarczykiem wydawała jej się teraz
jakąś absurdalną pomyłką. Fejklowicz w tym okresie zapadł na
demencję, wymagał nieustannej opieki, ona sama wciąż udzielała
lekcji. Nie miała czasu na głupoty.
Kiedy Maryla zapytała Fryderyka, dlaczego chce poznać
biologicznego dziadka, nie potrafił jej odpowiedzieć. Wewnętrznie
przeczuwał, że wszystko sprowadza się do jego relacji z własnym
ojcem. Może gdyby się przekonał, że swój egoizm, apodyktyczność
i brak serca dla własnego dziecka Wacław odziedziczył w genach,
byłoby mu łatwiej przejść do porządku dziennego nad ich
trudnymi wzajemnymi relacjami. Może podejrzewał, że pewnego
dnia on sam będzie skłonny wyprzeć się własnego dziecka tak, jak
jego ojciec i dziadek? W końcu w złości oddalił się nawet od babci
Maryli... I chociaż wydawało mu się to surrealistyczne, liczył na to,
że terapia szokowa w postaci spotkania z moralnym wrakiem
człowieka, jaki wyglądał z kart pięciu listów Węglarczyka,
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skutecznie odwiedzie go od podążenia w ślady przodków. A może
dostrzegłby u niego jakiś rehabilitujący rys?
Babcia Maryla, ułagodzona poprawą stosunków z wnukiem, była gotowa przystać na jego życzenia nawet wbrew sobie.
Po wielu latach odpisała na listy Stanisława, jednak tym razem to
ona nie uzyskała odpowiedzi.
Informacji o śmierci emerytowanego architekta Stanisława
Węglarczyka Fryderyk nie mógł znaleźć w Internecie, więc taki
scenariusz wykluczyli. Pozostawało im tylko osobiście zjawić się
pod jego drzwiami.
W głośniku domofonu Fryderyk usłyszał tylko trzaski, po
których szybko nastąpiło brzęczenie mechanizmu zwalniającego
drzwi. Kiedy stanęli pod drzwiami mieszkania Węglarczyków,
obecnie zredukowanego do jednej kondygnacji, młoda kobieta,
która im otworzyła, nie miała pojęcia, z czym do niej przychodzą.
- Dzień dobry. Nazywam się Fryderyk Fejklowicz. Szukam
pana Stanisława Węglarczyka.
Niska

brunetka

o

ciemnych,

przenikliwych

oczach

osadzonych głęboko w twarzy zlustrowała go chłodno, a następnie
utkwiła wzrok w stojącej nieco dalej na klatce schodowej babci
Maryli. Z dziwnie nierzeczywistą świadomością, że być może
między nimi dwojgiem istnieją jakieś powiązania genetyczne,
Fryderyk milczał wyczekująco. Wolał nie powiedzieć od razu za
wiele.
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Po długiej i niezręcznej ciszy, młoda kobieta z ciężkim
westchnieniem uchyliła szerzej drzwi i odstąpiła krok do tyłu.
Odczytując to jako zaproszenie do środka, Fryderyk
przepuścił babcię przodem i za nią wsunął się w ciemny korytarz
o wysokim suficie, pachnący cytrynowym woskiem do polerowania podłogi.
- Dziadka nie ma – oznajmiła dziewczyna, przechodząc do
dziennego pokoju, gdzie oszczędnym gestem wskazała gościom
sofę, sama natomiast zasiadła w fotelu po przeciwnej stronie
niskiego stolika zarzuconego czasopismami.
Kątem oka Fryderyk ocenił panujący wewnątrz mieszkania
artystyczny nieporządek. Na podłodze rozłożone były albumy
architektoniczne świadczące o tym, że tradycja rodzinna była wciąż
żywa. Może jego domniemana kuzynka także studiowała na
politechnice?
- A kiedy będzie? – pozwolił sobie zapytać Fryderyk,
czekając, aż babcia usiądzie.
- Nie będzie. Dziadek wyjechał do Ameryki po rozwodzie
z babcią. To pani napisała do niego list? – zwróciła się do babci
Maryli, która w odpowiedzi skinęła tylko głową. – Czytałam,
czytałam. Babcia też, niestety. Po tym rozwiodła się z dziadkiem.
Nie było złudzeń co do oskarżycielskiego tonu wnuczki
Węglarczyka. Najwyraźniej winiła Marylę za rozpad małżeństw
dziadków.
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- No tak, ale czy pan Stanisław też przeczytał mój list? –
babcia, niewzruszona wobec naburmuszonej miny dziewczyny,
skrzyżowała elegancko kostki. Maryla Fejklowicz nie dałaby się
zastraszyć pierwszej lepszej małolacie.
- No nie, przecież mówię, że jest w Stanach – odpowiedziała
dziewczyna, szczerze zdziwiona.
- Nie przyszło państwu do głowy zatem przesłanie listu na
obecny adres adresata? – Fryderyk obserwował jak brew babci
wędruje subtelnie w górę w niepohamowanym zdziwieniu.
- A po co? Kogo to obchodzi?
- Obchodziło pani dziadka – odparł Fryderyk, kładąc przez
ich młodą rozmówczynią pakiet listów, na które ta rzuciła obojętne
spojrzenie.
- To go obchodziło, tak? A przez pięć dekad jakoś nie obeszło
go to, żeby się przyznać własnej żonie do posiadania bękarta na
boku. Pięknie.
Fryderyk walczył z wyrzutami sumienia. Być może na
drodze do scalenia wizji własnej rodziny burzył spokój innej. Listy
Węglarczyka wydawały się być jednak szczerze przepełnione
pragnieniem nawiązania kontaktu. Ich pojawienie się w Poznaniu
na wiele lat po tym, jak dwoje młodych ludzi powzięło decyzje,
które zaważyły na ich późniejszych losach, nie mogło zresztą
wpłynąć aż tak znacząco na żadną ze stron. Nawet jeśli Stanisław
Węglarczyk rozwiódł się z żoną, to było to wynikiem jego
własnych poczynań. Kto wie, może istniały inne przyczyny niż
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tylko zatajona prawda o nieślubnym synu? Przebył długą drogę,
żeby znaleźć się dzisiaj w tym miejscu, więc nie zamierzał
nieprzyjemnym manierom wnuczki odwieźć go od znalezienia
dziadka.
- Proszę pani, rozumiem, że nasza wizyta nie jest mile
widziana, dlatego proponuję skrócić ją do minimum. Potrzebujemy
aktualnego adresu Stanisława Węglarczyka. On sam pragnął
skontaktować się z moją babcią.
- To ty jesteś synem tego bękarta, tak? Tym muzykiem?
Fryderyk przełknął obcesowy ton dziewczyny i przytaknął.
- Ja z dziadkiem nie rozmawiam – odparła dziewczyna,
zakładając ręce na piersiach.
- Proszę pani, my nie pytamy, czy pani z nim rozmawia,
tylko czy ma pani jego adres, numer telefonu lub e-mail. Lub czy
skłonna byłaby pani przekazać jemu nasze dane – babcia Maryla
skandowała słowa ze stoickim spokojem, jakby mówiła do niezbyt
rozgarniętego dziecka. Fryderyk nie miał zresztą wątpliwości, że
dziewczynie nie brakuje inteligencji, a dobrej woli.
Nastąpiła długa pauza, podczas której kobiety, młoda
i seniorka, mierzyły się wzrokiem. Babcia Maryla nawet nie
drgnęła, doświadczona latami ciężkimi latami w zawodzie
pedagoga, uzbrojona w niewzruszone opanowanie i elegancję.
Dziewczyna ze wzrokiem kipiącym od emocji po chwili sięgnęła
po notes, w którym z pamięci wypisała adres mieszkania. Oddartą
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kartkę podała go Fryderykowi. Może i nie rozmawiała z dziadkiem,
ale jego adres nie był jej obcy.
Musi tylko przestać czuć złość – pomyślał Fryderyk. Nauczył
się ostatnio trochę o tym, jak ważne jest, żeby czasem w życiu
odpuścić.
Kiedy drzwi mieszkania zatrzasnęły się za nimi z nieco
większą mocą niż byłoby to uprzejme, zdał sobie sprawę, że nie
poznał nawet imienia swojej wojowniczo nastawionej kuzynki.
Udało mu się przekonać babcię Marylę do porządnego
obiadu w restauracji przed wyruszeniem w drogę powrotną. Dla
jej wygody i komfortu gotów był zostać w Poznaniu na noc, jednak
upór babci Maryli był żywiołem, z którym się nie dyskutowało.
Wczesny powrót był mu na rękę. Już jutro wylatywali z Einarem
do Szkocji, skąd mieli rozpocząć serię koncertów w całej Europie.
A to nieodwołalnie oznaczało, że sprawy pomiędzy nim a Cecylią
pozostaną w zawieszeniu przez długi czas.
Nadchodzący intensywny okres zwiastowała przepełniona
skrzynka e-mailowa, dziesiątki wiadomości i przypomnień, które
rozgrzewały jego telefon do czerwoności. Skorzystał z okazji do
przejrzenia chociaż części z nich, kiedy babcia odświeżała się w
restauracyjnej toalecie przed dalszą drogą. Jego uwagę przykuło
instagramowe powiadomienie od Einara. Najwyraźniej czas, który
Cecylia oswobodziła poprzez unikanie Fryderyka, z radością
spędzała z tym kochanym parszywym łajdakiem. We włóczkowej
czapce uszatce, bez wątpienia produkcji pani Klary, Einar na
95

zapostowanym zdjęciu konkurował z powierzoną swojej opiece
Fender i jej nieodłącznym adoratorem Wolandem w chwytaniu
językiem płatków śniegu. Wśród hashtagów znalazły się między
innymi snowfight, doggiestyle i friendship7. Cały Einar. Cecylii
naturalnie nie było na zdjęciu – najprawdopodobniej była jego
autorką.
Nie zostawił nawet lajka. Media społecznościowe traktował jako zło konieczne, teraz nagle go irytowały. Nie miał
wątpliwości co do zupełnie niewinnych intencji Einara. Nie miał
też na tyle godności osobistej, żeby udawać, że nie jest zazdrosny.
*
- Zmieniłem setlistę. – Einar wparował pod scenę, na której
Fryderyk wraz z Tomem kręcili się wokół strojenia sprzętu. To było
zadanie, którego żaden z nich nie lubił zostawiać dla obsługi.
- Znowu? – Tom przysiadł na piętach i wyciągnął rękę do
perkusisty, oczekując okazania przeróbek. Przebiegł wzrokiem zapisaną ręcznie, pokreśloną notatkę. – Nie myślisz, że za wcześnie na
kawałki z nowej płyty?
- Myślę, że najwyższy czas na kawałki z nowej płyty. Lada
dzień nagrywamy singiel. Nasz kolega Fritz jest na fali i tworzy jak

7

Snowfight, doggiestyle, friendship (ang.) – bitwa na śnieżki, na pieska, przyjaźń.
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natchniony. A może właśnie jest natchniony. Musimy to
wykorzystać, zanim jego muza kopnie go w...
- Pokaż – zażądał Fryderyk, zanim Einar zdołał nazwać
jakiekolwiek miejsce na jego ciele, po czym podaną propozycję
zaaprobował skinieniem głowy. – Przesuń tylko „Southern sway”
na koniec, a zaczniemy od „Roadtrip”. To najlepszy kawałek na
intro. Podoba mi się pomysł, żeby zamknąć całość „Violent
Collision”. Ten kawałek pozostawia przyjemny niedosyt.
Oddał Einarowi skrawek papieru i wrócił do oznaczania
sceny taśmą, która miała obsłudze technicznej wskazać, gdzie
umieścić każdy konkretny wzmacniacz, instrument i sprzęt.
Z pedantyczną precyzją przesunął oznaczenia dla własnego stojaka
na gitarę o całe pięć milimetrów. Przy okazji odkleił od podłogi
swoją kopię setlisty, by uzupełnić ją o zmiany dokonane przez
mistrza suspensu, Einara. Islandczyk często budził się późno i „za
pięć dwunasta” urządzał rewolucję. Miał niezawodne wyczucie,
choć Fryderyk lubił protestować czasem ze zwykłej przekory.
- Co tak mi łatwo poszło? – Einar przesadzonym gestem
podrapał się w czoło. – Jestem zawiedziony, liczyłem na zapamiętałą polemikę.
- Co chcesz? To dobry set. Też uważam, że „On my way”
i „Dosed up” są gotowe.
- No dobra, to może chociaż powściekasz się o to. – Einarowi
najwyraźniej sprawiało satysfakcję droczenie się z Fryderykiem. Absolute Radio, sesja akustyczna, jutro.
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- Jutro? Czemu tak nagle? – Tom podniósł głowę i zadał
pytanie, które Fryderyk miał na końcu języka.
- Mieli ugadanego jakiegoś londyńskiego grajka, ale się
rozchorował. A my mamy jutro wolne, nie? To co, dam Jo zielone
światło. Chyba, że ktoś, coś...?
- Nie, my nic. – Tom podczas kolejnego epizodu zejścia się
z Briet wziął na siebie odpowiadanie w imieniu obojga.
Fryderyk milczał, najwyraźniej dając swojej niepewności
odzwierciedlić się na twarzy.
- Fritz, a ty co masz taką minę? – Einar uniósł nos znad
telefonu, z pomocą którego korespondował z managerem.
Nie przyznał się nawet przed najlepszym przyjacielem, że
zaprosił Cecylię na weekend do Londynu. Nie był nawet pewien,
czy się pojawi.
Głównie z powodu jego własnego napiętego grafiku, tylko
korespondowali przez ostatnie trzy tygodnie e-mailowo, ostrożnie
manewrując wokół tematu. Wiadomości od Cecylii były zawsze
pełne ciekawych obserwacji, zabawnych spostrzeżeń, zwierząt,
babci

Maryli,

Agaty

i

jej

chłopców,

natomiast

zupełnie

pozbawione Cecylii – i perfekcyjnie neutralne.
Nie to, żeby narzekał. Cieszył się, że w ogóle jeszcze z nim
rozmawia. Ostatnia wiadomość, którą odebrał wczorajszego ranka,
nie napawała go nadzieją.
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Do: fritz@officailfr.com
Od: cecylia.lisko@podokladke.com
Temat: Zimno!
Koty, kiedy je chcę wykopsnąć na dwór, gryzą. Psy jeszcze
się dają przekonać do spaceru w promieniu około dwudziestu
metrów od domu, ale po chwili stają na trzech łapach i patrzą na
mnie z wyrzutem, że zimno. Auto wróciło z warsztatu i co z tego,
skoro nie chce odpalić... Ratuje mnie Artur i jego cudowne kable
rozruchowe. To prawdziwe magiczne różdżki!
Mama spędziła ostatnie trzy tygodnie w czterech ścianach i
wariuje – wyszywa kołderkę dla bliżej nieokreślonych i raczej
odległych wnuków. Chyba, że o czymś nie wiem...?
Mimo mrozu, remont piwnicy pod czwórką ruszył
w zeszłym tygodniu pełną parą pod nadzorem Twojego szwagra.
Tomek, jak się okazuje, po godzinach spędzonych na służbie
relaksuje się chętnie przy malowaniu ścian i układaniu płytek.
Agata pomaga, bo myśli bidulka, że to jej nowe królestwo. Nic jej
nie powiem, bo się przestraszy i zwieje. A już się nie mogę doczekać,
kiedy na nową panią menadżer zwalę moje obowiązki, usiądę
sobie z drinkiem pod palmami, wyciągnę nogi i... i będę się zastanawiać, jak sobie radzi. Tylko pssst! Zobowiązuję cię do sekretu.
Najważniejsze wieści, które Twoja Babcia prosiła Ci
przekazać to to, że odpowiedź na jej list do Stanisława
Węglarczyka przyszła przed dwoma dniami. Twój marnotrawny
dziadek prosi o podanie dogodnego terminu spotkania w Polsce, na
które przybędzie, o ile pozwoli mu na to stan zdrowia. Z listu
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rozumiem, że wciąż ma problemy z płucami. Swoją drogą,
zabawne, że oboje czekamy na kontakt z naszymi nigdy
niepoznanymi krewnymi zza oceanu. Ty z dziadkiem, ja z bratem.
Muszę przyznać, że zazdroszczę Ci nieco, przynajmniej Twoje
poszukiwania dały szybkie rezultaty. Tadeusz Cyrankiewicz milczy
jak zaklęty. Jim Woznicky nie wspomniał nic na temat mojego listu.
Albo Tadeusz mu o nim nie powiedział, albo postanowił się w ogóle
nie odwoływać do mojej próby kontaktu z jego chlebodawcą.
Rozprawa w kwietniu.
Sama pani Maryla wydaje się być wizją spotkania swojego
kochanka z młodości niewzruszona. Żadnych wypieków na twarzy,
szybszego bicia serca, przeciągłych westchnień. Ani nawet w drugą
stronę – żadnej urazy czy rozgoryczenia. Tylko zdjęcie śp. Fryderyka
Fejklowicza – tego samego, któren mnie tak haniebnie niegdyś
zmylił co do faktu Twojej rzeczywistej egzystencji – poleruje trochę
częściej niż zazwyczaj. To jedyny moment, w którym Twoja babcia
mięknie. Patrzy na tę fotografię takim wzrokiem, jakim Woland
darzy smażoną wątróbkę. Do ciebie nie dzwoni osobiście, bo,
cytuję, „nie wiadomo, czy właśnie gdzie nie wydziera się na scenie”.
Nie chce przeszkadzać. Cóż, wygląda na to, że moje pośrednictwo
wciąż jest Wam niezbędne, kochane dziwaki.
List marnotrawnego dziadka wręczę Ci sumiennie przy
najbliższej okazji.
Z

pozdrowieniami

odwrotnie

temperatury za oknem,
C.
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proporcjonalnymi

do

Mimo wszystko, z niepokojem wyczekiwał godziny
szesnastej. Samolot Cecylii z Rzeszowa do Stansted miał
wylądować o jedenastej. Kalkulując czas na opóźnienia, kontrolę
paszportową, transport, korki, podróż komunikacją miejską po
Londynie, może zameldowanie się w hotelu, obliczył, że gdyby
Cecylia miała się pojawić, nastąpiłoby to między szesnastą
a osiemnastą.
Toteż nic dziwnego, że kiedy zbliżył się do niego asystent
z informacją, że w lobby zjawiła się kobieta, której oczekuje, rzucił
się do wyjścia bez słowa wyjaśnienia.
- Fritz, to co z tym radio? – zawołał za nim Einar, wciąż
wstrzymujący się z wysłaniem wiadomości do Jo. - Potwierdzać?
Nie potwierdzać? Fritz?! Nogę złamiesz, przed samym koncertem...!
Przebiegł całą długość korytarza, dopiero przed drzwiami
zorientował się, że okazywanie, jak bardzo podekscytowany jest
przyjazdem Cecylii (a raczej tym, co on oznacza), może nie być
najlepszą polityką.
Zmuszając się do zaadaptowania postawy pełnej nonszalancji, wkroczył do lobby i rozejrzał się w poszukiwaniu znajomej
sylwetki.
Kobieta, którą ujrzał, owszem, była znajoma, ale w niczym
nie przypominała Cecylii Lisko. W eleganckiej garsonce ozdobionej
wielką broszką przypiętą na szerokim kołnierzu, w stonowanych
butach na niskim obcasie, z wciąż w większości naturalnie blond
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włosami upiętymi w ciasny, wygładzony kok, jego matka siedziała
na samym brzeżku głębokiego fotela. Pudełkową torebkę trzymała
na kolanach, nerwowo ściskając rączkę, aż pobielały kostki na
wysuszonych od płynu dezynfekcyjnego dłoniach. Rozluźniła się
wyraźnie, kiedy stanął w drzwiach, przywołując się do porządku
zupełnie jak on sam przed chwilą.
- Mamo, co ty tu robisz? – Zdziwiony, zatrzymał się tuż przy
drzwiach.
- Jestem w mieście na konferencji. Pomyślałam, że wpadnę
zobaczyć jedynego syna, skoro nie odpowiada on na moje telefony.
Postanowił

zignorować

przytyk.

Plany

nawiązania

porozumienia z matką odkładał zawsze na dogodną porę. Nawet
w sprawie poszukiwań Cyrankiewicza zwrócił się do dawnych
znajomych rodziców zamiast do nich samych. Nie miał właściwie
nic przeciwko matce oprócz tego, że z taką uległością poddawała
się każdemu dictum ojca. To przede wszystkim jego nie miał ochoty
widzieć.
- Jesteś sama?
- Ojciec został w Reykjaviku. Jest na urlopie. Nie czuje się
najlepiej.
- Biedaczek.
Matka nie odpowiedziała, tylko powoli podniosła się
z fotela i drobnymi kroczkami przemierzyła dystans, jaki ich dzielił.
Z determinacją pochyliła się i przytuliła policzek do jego policzka,
cmokając powietrze koło jego ucha.
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- Wcale się nie dziwię, że ciągle jesteś zły. Ojciec potraktował cię okrutnie. Uwierz mi, od tamtego czasu tyle się zmieniło.
Tylko wiesz, jak u Fejklowiczów z ambicją. Nie przemógł się, żeby
cię przeprosić. Jest z ciebie dumny. Naprawdę.
- Jest dumny, bo mi się udało. Gdybym nigdy się nie wybił,
dalej by się do mnie nie przyznawał.
- To nieprawda. On jest po prostu cholerykiem, dobrze
wiesz. Unosi się w sekundzie, nie potrafi opanować temperamentu.
- Przyjechałaś się tu za nim wstawiać?
- Frycku, ojciec jest chory. Jest w depresji. Zdiagnozowano
u niego zespół Parkinsona. Co oznacza, no, koniec jego kariery.
Głos matki załamał się, w jej oczach zaszkliły się łzy.
Fryderyk

spróbował

wyobrazić

sobie

zasadniczego,

apodyktycznego, nieprzejednanego Wacława Fejklowicza w stanie
emocjonalnego rozchwiania – i nie mógł. Tego człowieka nie
pokonały straszliwy błąd lekarski, rozłam z matką ani utrata syna.
Był dla Marii niepodważalnym autorytetem, sterem ich związku,
dominującym jej życiowe decyzje od początku.
O ile wizja załamanego psychicznie ojca była trudna do
wyobrażenia, łatwo pojmował, jak zagubiona musiała się czuć się
matka, jeśli to, co mówiła, było prawdą.
Na tyle zagubiona, że udała się do niego.
- Mamo... Ojciec całe życie był samolubny.
- Fryc...
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- Nie, mamo. Był i wciąż jest egoistą. Wiem to, bo przez
długi czas ja też taki byłem. Może jeszcze jestem. Nie uważasz, że
nawet w swojej chorobie jego priorytety są nieco pokręcone?
Wyrzucić syna z domu? Żaden problem. Koniec kariery chirurga?
Depresja. Wątpię, czy mógłbym mu w czymkolwiek pomóc. On
nie potrzebuje mojego przebaczenia.
- A jak ty byś się czuł, gdybyś nie mógł więcej grać?
Słabo – pomyślał.
- To co innego – odpowiedział po chwili wymijająco.
- Ta depresja to nie jest wcale nagła sprawa. Przez całe lata
powoli wpadał coraz głębiej. Żałował kłótni z tobą i z twoją babcią.
Praca trzymała go przy życiu. Teraz nie ma po co żyć, dlatego ważne
jest, żebyś mu przebaczył. Syneczku...
- A ty? Ojciec może przecież żyć dla ciebie, tak? Ty przez całe
życie tańczyłaś, jak ci zagrał, przeprowadziłaś się do Stanów, potem
na Islandię. Chciałaś więcej dzieci, on się nie zgodził. Chciałaś
zrobić drugą specjalizację, on się nie zgodził. To może chociaż teraz
zauważy, że ma żonę, i dla niej się postara.
W jej spojrzeniu wyczytał, że wieloletni nawyk myślenia
o Marii jako o stworzeniu, którego celem była uległość, podporządkowanie i dbanie o jego komfort nieprędko ulegnie zmianie.
Fryderyk nie był zresztą pewien, czy matka poradziłaby sobie
w roli równorzędnego partnera ojca. Nie wiedział też, jak sam
czułby się z jej emancypacją, bo ona oznaczałaby, że piętnaście lat
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temu Maria była w stanie przeciwstawić się mężowi, kiedy ten
wyrzucał syna z domu.
- Mamo, to nie jest odpowiedni moment – powiedział po
chwili milczenia. – Jest mi przykro z powodu ojca, ale mam
zobowiązania. Bardzo napięty grafik. Spodziewam się lada chwila
gościa. Nie mogę sobie pozwolić na wycieczkę do Reykjaviku
w samym środku trasy.
- Wiem, synku. Nie myśl, że nie śledzę... Wiem nawet, że
grałeś ostatnio w Polsce. To ładnie. Rozmawiasz z babcią?
- Cały czas.
- Naprawdę? Widzisz się z ciocią Magdą, Agatą i chłopcami?
- Tak, mamo. Jesteśmy rodziną. Teraz jestem w Polsce
często.
Zmarszczyła brwi, jakby domyślała się, że stoi za tym jakiś
inny, ukryty powód.
- To może znajdziesz czas i powód, żeby przyjechać do
Reykjaviku?
Zdołał się tylko smutno uśmiechnąć w odpowiedzi. Do tej
pory czasem wydawało mu się, że przebaczył matce jej bierność
wobec męża, czasami wciąż czuł rozgoryczenie. Przez bardzo długi
czas, nawet po tym, jak Famous Rebel stanął na nogi jako zespół,
odczuwał brak matki, jej opieki czy porady. Może nawet nie tej
konkretnej matki, ale matki w ogóle. Rodziny.
Milczącą zgodę Marii na wyrzucenie Fryderyka z domu
poczuwał jako zdradę. Od tamtej pory zawsze była w nim jakaś
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pustka. Mimo wsparcia babci w tym najgorszym okresie, wciąż
czuł się, jakby w razie porażki czy chwili słabości był zdany tylko
na siebie.
Odczuł nagle, że to uczucie sieroctwa niepostrzeżenie
minęło. Życie porwało go ze sobą, a jego wartki nurt wyżłobił
w jego charakterze właściwe rysy. Był dorosły i czuł się panem
swojego losu. Był dorosły i mógł zdecydować, czy chce być
szczodrym, poczciwym człowiekiem czy rozżalonym wrakiem.
Wybrał to pierwsze. Nie miał złudzeń co do tego, że matka nie
miała udziału w jego ostatecznej formacji w człowieka raczej
dobrego niż złego.
- Powiem ci tak, mamo. Zgodzę się porozmawiać z ojcem,
jeśli on przeprosi babcię Marylę. Ona może i zawiniła wobec
swojego syna... Może nie poświęcała mu tyle uwagi, ile
potrzebował, może nie rozumieli się nawzajem. Ani ja, ani ona nie
wpisywaliśmy się w to, co dla ojca było dopuszczalne. Jednak
babcia nigdy się go nie wyparła. To on urwał z nią kontakt. A ja
byłem na tyle głupi, że prawie zrobiłbym to samo, gdyby mi ktoś
w porę nie pokazał, jak należy postępować. Teraz moja kolej
pokazać ojcu.
- Mówiłam ci przecież, on jest w depresji, nie rusza się
z domu...
- To niech się ruszy. Depresja mu sama nie przejdzie. Jest
lekarzem. Znajdźcie psychologa, terapię, leki. Jeśli babcia Maryla
powie, że mam z nim porozmawiać, to się nawet nie zawaham. To
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dorosły facet, mamo. Jestem jego synem, a on nigdy nie pokazał
mi tego, czego ojciec powinien nauczyć swoje dziecko. Jak być po
prostu przyzwoitym człowiekiem. Od obcych ludzi musiałem uczyć
się tego, co w życiu ważne. Czas, żeby on też się nauczył. Żeby się
nauczył przepraszać.
Matka popatrzyła mu głęboko w oczy i nieśmiało
podniosła rękę do jego policzka.
- Bardzo jesteś dorosły, synku. A ja nie widziałam nawet,
jak dorastasz.
- Fritz, gdzie ona? – Einar wetknął głowę w drzwi. –
Wiedziałem, że za twoim zwieszonym nosem coś się kryje. Aż ci się
oczy zaświeciły, chłopie. No, gdzie nimfa Cecylia?
- Witaj, Einar – Maria przywitała się z przyjacielem syna,
nie zdejmując nawet badawczego spojrzenia z twarzy Fryderyka.
- Einar, pamiętasz moją mamę...
- Jasne. Miło panią widzieć – odparł Einar bez przekonania.
Był wtajemniczony w rodzinne dramaty Fejklowiczów jako
ofiarodawca kanapy, na której Fryderyk wylądował po tym, jak
ojciec pokazał mu drzwi. – To nie ma jej?
- Nie, stary – Fryderyk odparł, ostatecznie tracąc nadzieję.
- To potwierdzam na jutro to studio w radiu. Chodź już, bo
musimy zrobić soundcheck8 – ponaglił.
- Idę, idę.

8

Soundcheck (ang.) – próba dźwięku.
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Einar wystawił w odpowiedzi uniesione kciuki i znikł tak
nagle, jak się pojawił.
Maria zrozumiała aluzję i bez słowa pozwoliła się
odprowadzić do najbliższego punktu ochrony. Pożegnał ją na tyle
serdecznie, żeby poczuć się odrobinę lżej. Nigdy by nie pomyślał,
że można komuś przebaczyć tak niepostrzeżenie, nieświadomie.
Nagle uświadomił sobie, że poczucie tamtej krzywdy już nie ma na
niego wpływu.
Może kiedyś przebaczy nawet ojcu... To byłoby coś.
Einar czekał na niego z ostateczną wersją setlisty, w której
w międzyczasie zdążył dokonać kolejnych zmian. Zgodził się na
wszystko, ledwie rzucając okiem. Fałszywa nadzieja, której stał się
ofiarą, poskutkowała przekonaniem o tym, że Cecylia się nie zjawi.
Co było równoznaczne z... No, z daniem mu kosza.
- W porządku, dzieciaku? – Einar klepnął go w ramię
pocieszająco.
- Jasne.
- Miała przyjechać, co?
Skinął głową niechętnie.
- Nie przejmuj się, nie dam ciała... – zapewnił przyjaciela
nieco sarkastycznie.
- To byłby piarowy hit, Fritz Fejkelsson płacze rzewnymi
łzami na środku sceny. Wiesz, jaki rozgłos byś nam zrobił?
- Jak ci mało rozgłosu, to mogę ci publicznie przyłożyć po
tym zadowolonym pysku.
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- Twój problem, Fritz, polega na tym, że nagle spotkałeś
kobietę kompetentną, dojrzałą, która ma w sobie przestrzeń,
przerobiła pewne pojęcia. Niestety, za każdym razem, kiedy
znajdujemy klucz do szczęścia, jakiś idiota wymienia zamki, zanim
zdążymy go przekręcić.
- Mój problem polega na tym, stary, że sam jestem tym
idiotą.
Zauważył ją w momencie, kiedy zrobił kilka pierwszych
kroków na scenę. Główne światła wciąż były zgaszone, ale
zgromadzony tłum zdołał wypatrzeć muzyków zajmujących swoje
miejsca. Tysiące głosów wybuchło entuzjastycznym okrzykiem,
który go ogłuszył. Obrócił głowę, żeby poprawić odsłuch. Wtedy
ją dostrzegł. Stała w wąskim prześwicie światła z długiego
korytarza prowadzącego z zaplecza technicznego na scenę w towarzystwie tego samego asystenta, który wcześniej poinformował go
o przybyciu matki. Najwyraźniej wyjaśniał jej, jak trafić do sektora
VIP, bo wskazywał na przypięty do swojej nieodłącznej podkładki
plan. Cecylia jednak jakby w ogóle go nie słyszała. Bez tchu, jak po
intensywnym biegu, z rozwianymi włosami, które chyba po raz
pierwszy widział rozpuszczone, wielkimi bursztynowymi oczami
wpatrywała się w nieprzeliczony tłum widowni podnoszącej
ogłuszający wrzask. Nieświadomie podążył za jej wzrokiem.
Imponująca Arena wypełniona była po brzegi. Zazwyczaj skupiał
się na muzyce na tyle, żeby nie czuć się przytłoczonym
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publicznością. W tej chwili poczuł to, co prawdopodobnie czuła
właśnie

ona,

patrząc

z

tej

perspektywy

na

rozedrgany,

podekscytowany tłum, oczekujący na pierwsze dźwięki.
Kiedy rozbłysły reflektory i rozświetlił się telebim za sceną,
poczuł się po raz pierwszy od dawna stremowany. Potem podniósł
ze stojaka swoją gitarę i zagrał kilka pierwszych nut. Niekontrolowany uśmiech wkradł się mu na twarz i wiedział, że najprawdopodobniej zaraz zagra najlepszy koncert w życiu.
*
Całował ją w pięć sekund po tym, jak zszedł ze sceny.
Gdzieś z tyłu głowy przebłyskiwała mu świadomość, że jego
koszula jest przepocona do suchej nitki i że z całą pewnością po
półtorej godziny na scenie zwyczajnie cuchnie. Nie narzekała.
Całował ją w drodze do hotelu i pod hotelowymi drzwiami.
Całował ją kiedy wysiadał z taksówki, żeby odprowadzić ją do
pokoju. Nawet kiedy cicho spytała, czy wejdzie do środka, zdusił
na jej ustach słowa.
Nad ranem obudził się z uczucia gorąca. Zdał sobie sprawę,
że przez sen oplótł ciało Cecylii tak zachłannie, że nie mogła się
poruszyć i swobodnie oddychać. Jej twarz znajdowała się tuż przy
jego twarzy. Westchnęła przez sen prosto w jego usta. Nic nigdy
nie smakowało mu tak słodko.
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Było inaczej, niż to sobie wyobrażał. Myślał, że po tak
długim czasie powstrzymywania się przed zaciągnięciem jej do
łóżka, ich seks będzie szybki, drapieżny, dziki. Zamiast tego
otrzymał od niej namiętność, czułość, zagubienie się, zatopienie
w milionie szczegółów, do których powolnego odkrywania go
zmusiła. Myślał, że nie będzie mógł oderwać wzroku od jej hojnie
obdarzonego ciała, tymczasem przez cały czas nie zdjął wzroku z jej
oczu.
Chciał zaspokoić rządzę, a znalazł czułość. I wcale go to nie
przerażało.
*
Zastał Cecylię zawiniętą w biały hotelowy szlafrok,
zatopioną w wielkim rattanowym fotelu ustawionym przy
wykuszowym oknie. Mokre włosy przeczesywała od niechcenia
palcami, wyglądając na rozświetlony solarnymi lampkami ogród
przy zajeździe. Fender czuwała u jej stóp, na tyle rozleniwiona, że
zdobyła się jedynie na apatyczne merdnięcie ogonem na widok
swojego pana.
Utrzymaną w klimacie dawnego Londynu gospodę
w Greenwich Village wybrał nieprzypadkowo. Nauczył się, że nad
eleganckimi hotelami kameralne zajazdy mają tę przewagę, że
gwarantują anonimowość. Lubił ich komfortowy, ciepły wystrój,
trochę tandetne fototapety z mapą londyńskiego metra, zielone
starodawne kafelki na ścianach łazienki i drewniane, pociągnięte
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białą farbą podłogi. „Pirate Inn” był także przyjazny zwierzętom,
do tego stopnia, że właściciele zatrudniali pracowników, których
zdaniem było wyprowadzać pupili swoich gości na spacery.
Ponieważ był to kolejny pobyt w tym samym miejscu, bez
problemu wynegocjował z menadżerem przyzajazdowego pubu
możliwość przeniesienia kolacji do pokoju.
Z głośników hotelowego sprzętu stereo płynęły dźwięki
„Dosed” Red Hot Chilli Peppers, na tyle głośno, że Cecylia nie
usłyszała jego wejścia. Drgnęła, przestraszona, kiedy taca nakryta
kloszami brzęknęła o przeszklony blat stolika.
- Myślałbym, że po dwóch dniach koncertów będziesz
miała dość. – Uśmiechnął się, odkrywając talerze.
- Umieram z głodu. – Cecylia porwała z talerza frytkę i z lubością wbiła w nią zęby, po czym spojrzała na niego zdumiona. –
Tak wyszedłeś po jedzenie?
- Jest po północy, a do kuchni wszedłem przez służbowe
wejście.
- Jej. Tacy to mogą sobie pozwolić. Co one wszystkie znaczą?
– Zakreśliła ręką kilka okręgów w kierunku jego obnażonych
tatuaży.
Fryderyk usiadł naprzeciwko i odetchnął. Kolejne tatuaże,
które przez lata pojawiały się na jego torsie, ramionach i plecach,
były jak bardzo powoli zakładana druga skóra, która sukcesywnie
zmieniała go w innego człowieka. Obecnie ich znaczenie w jego
umyśle rozmyło się. Ważniejszy był sam fakt ich posiadania, niż
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to, co przedstawiały. Droga, którą przeszedł, stan umysłu,
w którym się znajdował, kiedy decydował się na coraz to nowe
„dziary”. Nie potrafił tego wyjaśnić, ale mimo wszystko spróbował
odpowiedzieć na pytanie.
- Pierwszy zrobiłem sobie po tym, jak ojciec wyrzucił mnie
z domu. Nie wiem, jak się nazywa po polsku... Gyrfalcon? –
wykręcił lewe ramię, na którym widniał będący symbolem
Islandii białozór w locie, żeby mogła lepiej zobaczyć. – Nie wiem,
myślę, że szukałem czegoś znaczącego, czego mogę się uczepić.
Potem

vegvisir, kompas

Wikingów.

Potem... chyba

klucz

wiolinowy. Tak, na pewno, bo ten tatuaż wykonałem jeszcze na
Islandii, a kolejny w Stanach. Dreamcatcher, łapacz snów. –
Wskazał na prawe ramię. A jak zaczęliśmy podróżować z koncertami, zacząłem przywozić tatuaż z każdego miejsca, do którego
pojechaliśmy. Mam boga Quetzelcoatla, hinduskie drzewo życia,
japońskiego ronina, chińskiego smoka.
- Nie skusiłeś się na napis kanji? – Cecylia subtelnie się
uśmiechnęła.
- Skończyłbym z „kurczakiem kung pao” na plecach
i pewnie żyłbym w nieświadomości, dopóki byś mnie nie uświadomiła.
Nie odpowiedziała, co znaczyło, że trafił w sedno. Nawet
nie mógł sobie wyobrazić, jak by to było znać tak wiele języków,
być córką geniusza, który znał ich znacznie więcej. Pamiętał
koszmar

przeprowadzki

na

Islandię
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i

pierwsze

zderzenie

z powodującym zwichnięcie szczęki nordyckim dialektem. Szczęściem wszyscy Islandczycy mówią po angielsku, inaczej zginąłby
marnie, dusząc się na czasem chropawych, czasem świszczących, na
przemian twardych i miękkich głoskach i – jak mu się wydawało –
setkach wariantów samogłosek tak subtelnych, że przez dobre dwa
lata nie potrafił odróżnić ich od siebie.
- A ten? – Cecylia wyrwała go z chwilowej zadumy złapaniem za rękę. Wskazała na niewielki tatuaż tuż nad linią
nadgarstka, powyżej ręcznie wyszytej bransoletki Famous Rebel,
którą dostał w prezencie od Briet i nigdy nie zdejmował.
- To był ostatni pojedynczy tatuaż, szkocki oset. Wydzierałem go, kiedy kupiłem dom w Fairlay. Mój pierwszy własny dom.
Nie spędzam tam wiele czasu, ale to tam wracam. Wreszcie
nazbierało się tego tyle, że jakoś trzeba było uporządkować ten
chaos. Poprosiłem znajomego o wypełnienie rękawów i pleców.
To było masywne przedsięwzięcie. Bolało.
Skrzywił się na samo wspomnienie.
- Jesteś uzależniony?
- Może byłem. Trochę. Po tym ostatnim jakoś przestałem.
Przestałem szukać znaczenia dla siebie samego za zewnątrz.
- Żałujesz?
- Chyba nie. To jest część mojej historii. Przypomnienie
o tym, kim musiałem być kiedyś, żeby dziś być tym, kim jestem.
Nie to, żebym był z siebie jakiś dumny. Raczej pogodzony z tym,
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kim jestem i w co wierzę. Nie szukam już ideałów na siłę. Jedz, bo
stygnie.
Bez mitygowania się Cecylia wgryzła się w hamburgera
z entuzjazmem. Odrobina sosu wyciekła je na palce, które oblizała
gestem, który go rozbawił i rozczulił. Jej normalne podejście do
jedzenia i wagi było ulgą po doświadczeniach z żyjącymi o liściu
sałaty, obsesyjnie skrzywionymi na punkcie swojego ciała
kobietami, które zdarzało mu się dawniej widywać.
Złapała jego wzrok znad kanapki.
- Wszystkie swoje psychofanki traktujesz takimi wyrafinowanymi potrawami?
- No tak. – Podrapał się po głowie, przyjmując żartobliwą
krytykę poważniej niż była ona zamierzona. Trafiła w sedno jego
własnych przemyśleń. - Chyba powinienem przeprosić. Planowałem ten dzień inaczej. Chciałem cię gdzieś zabrać, zjeść w normalnej
restauracji.
- Nie przyjechałam tu, żeby zobaczyć Big Bena i przejechać
się czerwonym autobusem – odpowiedziała z przewrotnym, niezażenowanym uśmiechem, który spowodował, że on, Fryderyk
Fejklowicz, zaczerwienił się po czubki uszu. Cecylia była wspaniała
w swojej otwartości.
- Koncert w radiu wypadł nagle. Jo zdążył wszystko ugadać
przed samym występem w O2. Gdybym wiedział, że jednak
przyjedziesz...
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- To może lepiej. Nie chcę ingerować w twoje zawodowe
plany. Sama nie wiedziałam do ostatniej chwili – zawiesiła głos
i na nowo zainteresowała się swoim jedzeniem.
Milczeli przez chwilę. Fryderyk starał się wynaleźć temat
do rozmowy, który pozwoliłby im odpłynąć od mętnych wód
wzajemnych relacji. Najwyraźniej Cecylia podobnie uważała, że
dyskutowanie o naturze ich związku nie było konieczne.
- W sumie było to pouczające doświadczenie, widzieć cię
na scenie i w studiu.
- O?
- Jesteś jak francuskie ciasto. By nie powiedzieć jak cebula,
chociaż niedaleko ci do ogra. – Zdziwił się, jak udaje jej się
uśmiechać zarazem wdzięcznie i wrednie. – Na scenie rządzisz,
jesteś nabuzowany, pełen energii, po prostu otwarta księga.
W życiu schodzisz na margines i wtapiasz się w tłum, jak introwertyk typujesz wybrańców, którym pozwalasz się do siebie zbliżyć.
Tatuaże należą do Fritza, Fryderyk najchętniej zakryłby wszystko,
łącznie z twarzą. W radiu opowiadasz o historii waszego zespołu,
zajmująco i z humorem. Prywatnie dusisz w sobie całość swoich
negatywnych doświadczeń związanych z branżą. W kontaktach ze
mną jesteś ostrożny, bardzo uważasz, żeby wszystko, co dzieje się
między nami było tylko moją dobrze poinformowaną decyzją,
dajesz mi swobodę działania i wyboru, natomiast nie przeszkadza
ci to podczas koncertu zażądać wykonania z tobą piosenki.
- Przeczuwam kłopoty...
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- Jeśli mnie chcesz za coś przeprosić, to proponuję za to, że
zmusiłeś mnie do zaśpiewania z tobą, bez przygotowania, z zaskoczenia.
- Nie gniewasz się chyba? Nie musiałem cię nawet prosić.
- A jak, twoim zdaniem, miałam odmówić w audycji na
żywo? Wybaczam ci jednak, głównie ze względu na twój osobisty
urok. Tylko nie próbuj zmusić mnie do powrotu do śpiewania.
Bardzo oddaliłam się od tego wszystkiego. W moim życiu nie ma
teraz miejsca na dodatkowe zajęcia, zwłaszcza, jeśli to... między
nami ma się udać.
- Słuchaj, ja chciałem tylko z tobą zaśpiewać. Do niczego
nie zamierzam cię zmuszać. Wiem, że trudno to zrozumieć. Ja po
prostu nie spinam się muzyką, graniem i śpiewaniem. Gdybym się
spinał, niczego bym nie osiągnął. Nie postrzegam tego jako
zobowiązania ani mistycznego doznania, ani nie czuję wymogu
perfekcjonizmu. Po prostu staram się robić to, co lubię, tak, jak
lubię. Nie będę cię na siłę namawiał na śpiewanie. Ani na nic
innego. No big deal9.
Przyglądała mu się przez chwilę spekulatywnie, marszcząc
nos.
- To dobrze. Bo wiesz, ja nie nadaję się ani na gwiazdę, ani
na dziewczynę gwiazdy rocka.

9

No big deal (ang.) – nie ma sprawy.
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- Pozwolę sobie nie uwierzyć. Nie znam nikogo innego, kto
nadawałby się bardziej do czegokolwiek, czego by się tknął.
Wyjścia są dwa. Albo nie widzisz własnej niezwykłości, albo
doskonale wiesz, czym jesteś, i świadomie wybrałaś takie życie,
jakie prowadzisz. W pierwszym wypadku to trochę smutne.
W drugim najzupełniej okej.
- Masz urojenia, mój miły. Nigdy dotąd nie czułam się tak
nieadekwatna jak w momencie, kiedy zobaczyłam to morze ludzi,
którzy przyszli was posłuchać na O2.
- Wiem. Dlatego nie zawołałem cię na scenę tego wieczoru.
Czekałem na małe, przytulne studio radia, gdzie ma się złudzenie,
że śpiewa się dla siebie samego. Nie powiedziałbym jednak, że
jesteś nieadekwatna do czegokolwiek. Widziałem twarze ludzi
w studiu, kiedy cię słuchali. Byli zwyczajnie zaczarowani. Ja przy
tobie wyję jak smutny kojot. Nie wiem, dlaczego masz taką niską
samoocenę.
- To nie tylko moje zdanie. Briet też twierdzi, że jestem tu
poza swoim milieu.
- Widziałem, jak cię porwała na stronę. I co, tak ci właśnie
powiedziała, „Hej Cecylia, jesteś nieadekwatna”?
- Powiedziała, głuptasie, że nie jestem dla ciebie dobra. Że
potrzebujesz kogoś podporządkowanego, wspierającego, kto
poświęci własne sprawy dla ciebie. Inaczej się rozproszysz. Przedstawiła mi nawet dowód w postaci tego, że, uwaga, śmiejesz się.
- Co, przepraszam?
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- Śmiejesz się. Tak powiedziała. Dawniej się tylko uśmiechałeś. Podobno pierwszy raz zobaczyła, jak śmiejesz się w głos. To
jest domniemany efekt mojego zgubnego wpływu na ciebie.
W sposobie, w jakim relacjonowała słowa Briet, widać
było humor. Mimo to, Fryderyk poczuł się sfrustrowany
ingerencją

swojej

przyjaciółki

i

szczerze

zdumiony.

Nie

podejrzewał przyjaciółki o takie zaangażowanie w jego dobro.
- W mojej branży jest powiedzenie, nigdy nie słuchaj, co
ma do powiedzenia basista – odpowiedział po chwili. – Briet jest
stuknięta.
- Ale ma trochę racji. To nie jest mój świat. – Cecylia
zakręciła palcem w powietrzu, obejmując tym gestem, koncert,
Londyn, cały przemysł muzyczny.
- Niesamowite, jak uparcie potrafisz się... jak to się mówi
po polsku, demean. Umniejszać? Może to ma związek z tym idiotą,
który pozwolił ci odejść.
Cecylia odłożyła swój półpełny talerz na podłogę, gdzie
zajęła się nim ochoczo Fender. Splatając dłonie grzecznie na
kolanach, wwierciła w niego karcące spojrzenie. Nie poddał się
jednak. Osobiście nie rozumiał, dlaczego temat wzajemnych ex
traktuje się jako tabu. Zresztą, sprawy między nimi dwojgiem
były... niezobowiązujące. Przełknął to słowo z dziwacznym
niesmakiem. Brzmiało jakoś niewspółmiernie płytko.
- Nie „pozwolił mi odejść”, tylko zwyczajnie mnie rzucił –
sklaryfikowała spokojnie.
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- Uwierz mi, w tym, jak na ciebie patrzył, kiedy się na nas
natknął, widać było, że pluje sobie... po brodzie...? Potrafię
wywęszyć faceta, który żałuje swojej głupoty z kilometra. Mam
nadzieję, że na mojej gębie nigdy nie pojawi się podobny wyraz.
A skoro przy tym jesteśmy, to może porozmawiamy o tym, kiedy
się znowu zobaczymy...?
Odchyliła się w fotelu i podwinęła pod siebie nogi.
Zachichotała, kiedy Fender, skończywszy czyścić resztki z jej talerza,
polizała jej bose stopy.
- Masz taki wyraz twarzy, jakbyś już coś uknuł –
powiedziała, wtapiając rękę w złotorude psie futro.
- Może. W maju mamy prawie dwutygodniową przerwę. –
Zawahał się, ale natychmiast przypomniał sobie ulubioną
maksymę babci, „kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa”. - Myślałem,
że mogłabyś przylecieć na tydzień do mojego domu w Szkocji.
Cecylia skrzywiła się, zupełnie, jakby coś ją zabolało. Cóż,
wiedział, że pomysł jest co najmniej ryzykowny.
- Nie wiem, czy to da się zorganizować. Musiałam prosić
Artura, żeby został z mamą na te trzy dni, bo ciocia Hela nie mogła.
Księgarnia przez jeden weekend jakoś będzie funkcjonować, ale
przez tydzień...? Zresztą skoro masz wolne, to najlepiej byłoby,
gdybyś poświęcił trochę czasu pani Maryli.
- Wiem, wiem – przyznał z poczuciem winy. – Tak tylko
pomyślałem. Chciałem, no, spędzić z tobą trochę czasu bez...
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- Bez tych wszystkich ludzi dookoła – dokończyła za niego
domyślnie. – A co z Węglarczykiem? Spotkasz się z nim w Stanach?
Pokręcił głową. Znów powracało uczucie skrępowania
sztywnym kołnierzem obowiązków. Musiał wciąż na nowo
przypominać sobie, że to życie było jego wolnym wyborem.
- No can do10. Trasa jest bardzo ścisła, obejmuje wschodnie
wybrzeże. Będę musiał prosić, żeby przyleciał do Polski w jakimś
dogodnym terminie. Zresztą, pisze, że chciałby też zobaczyć się
z babcią. Zależy mu na tym, żeby ją osobiście przeprosić.
- Za to pani Maryli chyba nie tak bardzo. – Cecylia
uśmiechnęła się serdecznie. Zdążyła dobrze poznać staruszkę i jej
nieprzejednany charakter.
List,

który

przywiozła

ze

sobą

Cecylia,

Fryderyk

przestudiował kilkakrotnie. Stanisław Węglarczyk pisał z pokorą,
ale i pewną dozą serdeczności, bez dystansu. Fryderyk był coraz
bardziej ciekaw tego człowieka. Może misja poznania własnego
dziadka była kolejnym niewidzialnym tatuażem.
- Dam ci znać, jak się dowiem. Dobrze by było, gdybyś była
obecna przy tym spotkaniu. Dla moralnego wsparcia.
- Twojego czy pani Maryli? – brwi Cecylii uniosły się
w dobrodusznej kpinie. – To prawda, że swoją pierwszą gitarę
kupiłeś za sprzedane włosy? – zapytała nagle.
- Skąd wiesz?

10

No can do (ang.) – nie da rady.
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- No przecież powiedziałeś to dzisiaj w wywiadzie dla radia.
- A tak. Tak było.
- Nie mogę sobie wyobrazić Fritza Fejkelssona z długimi
włosami.
- I dobrze.
- Jakoś zrobiło mi się żal, wiesz. Nigdy nie będę miała
udziału w tej części twojego życia. A ty tak mało mówisz o sobie.
- Mało? Więcej teraz z tobą niż kiedykolwiek, z kimkolwiek.
- Oprócz tych ludzi, którzy byli wtedy przy tobie. Do
kwietnia jest jeszcze trzy miesiące... To okropnie długo.
- Cieszę się, że tak myślisz – odpowiedział bez udawanej
powściągliwości.
Trzy miesiące wydawały się także jemu jak czarna,
niekończąca się otchłań. Jedyną pociechą było mile połechtane ego
na myśl o tym, że dla Cecylii rozłąka wydawała się być w równym
stopniu uciążliwa.
Coraz

bardziej

doceniał

wyjątkowość

ich

sytuacji.

Instynktownie wraz z przyjazdem Cecylii obydwoje porzucili
sztuczne bariery. Nie mieli czasu na amortyzowanie własnych
słów, na zachowawcze zagrania, wzajemne czarowanie się.
Szczerość i otwartość, jaka koniecznie wynikła z czasowego
ograniczenia, przypadła mu do gustu.
Fryderyk podczas rozmowy zwracał niewiele uwagi na
muzykę płynącą z głośników, kolejny kawałek, który Cecylia
zakolejkowała, był jednak jednym z jego ulubionych. Na myśl
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o tym, że Cecylia także wybrała „Wet Sand”, zrobiło mu się ciepło
wokoło serca. Poczuł się jak nastolatek, naiwny, niedoświadczony,
zauroczony i trochę śmieszny.
- No tak. My tu gadu-gadu, a czas leci... - powiedziała,
przeciągając się.
Jej kokieteryjny gest rozproszył wrażenie niewinności.
- Czy ty mnie prowokujesz?
- To zależy.
- Od czego?
- Od tego, czy skutecznie.
- Skutecznie – odpowiedział. – Bardzo skutecznie.
*
Zawsze była kotem ostrożnym i płochliwym, ale ostatnie
doświadczenia na dobre zakorzeniły we Freyi nieufność wobec
obcych. Wcześniej czuła się bezpiecznie w obwodzie, który
wyznaczały dawne granice mieszkania jej poprzedniej opiekunki.
To była jej strefa komfortu. Teraz wiedziała, że ochrona od
zewnętrznego świata była tylko złudzeniem.
Ufała jedynie Cecylii, więc za nowe schronienie obrała
sobie jej biuro. Ale i tu doznawała zawodu. Cecylia była nieobecna.
Żadnej reakcji nie spowodowało metodyczne ocieranie się o jej
nogę. Brakiem odpowiedzi zakończyło się także miauczenie. Żeby
zwrócić na siebie uwagę, Freya musiała przedsięwziąć drastyczne
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środki. Sprężyła się do skoku i w dwóch susach znalazła się na
biurku Cecylii. Zero odzewu. Trąciła najpierw łapą, a potem
łebkiem rękę, na której Cecylia podpierała głowę. Odpowiedziało
jej tylko głębokie westchnienie.
Świat Freyi zmienił się nie do poznania. Nie dość, że jej
dawne dominium przestało stanowić gwarancję spokojnego
kociego życia, to w dodatku Cecylia, która nigdy nie odmawiała
miejsca na swoich kolanach i pieszczot, teraz zdawała się nawet nie
zauważać

swojej

ulubionej

kotki.

W

dodatku

wyglądała

niezdrowo. Oby tylko nie stało się z nią to, co ze starszą panią.
Tamta uratowała Freyę ze śmietnika, gdy była jeszcze ślepym
kociakiem. Freya pokochała łagodną, pogodną staruszkę i jej ciche
mieszkanko. Wspólne życie nie trwało jednak długo. Cecylia
ocaliła ją przed losem bezdomnego kota po śmierci jej pierwszej
opiekunki. Freya nie mogła liczyć, że poszczęści się jej w podobny
sposób po raz trzeci. O nie, lepiej, żeby Cecylia nie zachorowała
i nie znikła z jej życia...
Wszystko wskazywało jednak na to, że Freya mogła liczyć
na kontynuację tego wygodnego układu. Cecylia, co prawda blada
i nieobecna, wciąż głęboko wzdychając, przeniosła wreszcie wzrok
z bliżej nieokreślonego punktu za oknem na swoje biurko.
- A co ty tu robisz? – zapytała, i już jej ręka wędrowała
w kierunku grzbietu Freyi.
- Ja? Przecież się umawiałyśmy.
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Cecylia nie zauważyła nie tylko jej, ale także Agaty, która
stanęła niepostrzeżenie w drzwiach.
Freya przeciągnęła się tuż pod twarzą Cecylii i trąciła
łebkiem jej podbródek, chcąc zagwarantować sobie uwagę, którą
pozyskała z takim trudem. Na szczęście Cecylia wydawała się być
opamiętana i ze swoją naturalną serdecznością udostępniła kotce
miejsce na swoich kolanach. Freya podziękowała jej kocim pocałunkiem, dotykając noskiem jej nosa.
- A tak, przepraszam. Już idę, tylko...
Cecylia oderwała rękę od Freyinego futerka i podniosła
z biurka swój telefon.
- Co, nie pisze, nie dzwoni, drań jeden? – Agata westchnęła
nie mniej ciężko od samej Cecylii.
- Na e-mail czekam... – poinformowała ją Cecylia z przekąsem. – Umawiam spotkanie z autorem.
- Jasne. Nic was nie łączy.
- Coś nas łączy, ale nie to, co myślisz. Przyjaźnimy się.
- Słowo daję, nigdy nie widziałam, żeby dwoje ludzi było
tak pochłoniętych wynajdowaniem powodów, dla których nie
powinni być razem.
- I kto to mówi? Ty na siebie lepiej uważaj, bo wpadniesz
między dwa ognie. No, nie patrz tak na mnie, Einar aż się ślinił na
twój widok, mało mu Tomek zębów nie powybijał. I jak tu
wybrać?
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- Prosto. Dobrze mi przy Tomku. Tomek jest... Tomek dobrze
wpisuje się w moje życie.
- A widzisz, hipokryzja, i tyle. Ja też nie mogę pozwolić,
żeby moje życie zmieniło się przez Fryca.
- Przez niego, dla niego, to tylko...
- Semantyka. – wpadła Agacie w słowo Cecylia. – No, to
chodź, bo się spóźnimy po panią Marylę. Teatr, wyobrażasz to
sobie. Niedługo pojedziemy z nią do Vegas!
- Z całą pewnością mogłaby nam tam niejedno pokazać.
- No, Freycia. Spadaj, mamuśka idzie na babski wieczór.
Z delikatną perswazją Cecylia poklepała zadek Freyi.
Nie pozostało jej nic innego, jak tylko zeskoczyć na podłogę, zaszyć się w pudełku pod biurkiem i czekać na lepsze kocie dni,
drzemiąc.
Na szczęście była kotem. Przesypianie życia nie stanowiło
problemu.
*
Początkowo Fryderyk czuł wyrzuty sumienia z powodu
obcesowego potraktowania matki. Próbował tłumaczyć się sam
przed sobą: pojawiła się tuż przed koncertem, znienacka, bez
uprzedzenia.

Był wówczas

rozgorączkowany

nadchodzącym

występem, dosłownie zaraz miał wychodzić na scenę... Te żałosne
próby usprawiedliwienia własnej małostkowości nie zdołały
126

jednak oszukać jego wewnętrznej prawdy. Faktem było to, że od
pojawienia się matki ważniejsza była dla niego przełomowa
decyzja Cecylii o nawiązaniu z nim... romansu. Wzdragał się na
samo brzmienie tego słowa. Dotychczas gardził każdym facetem,
który angażował z premedytacją kobietę w związek bez przyszłości,
teraz stał się jednym z nich. I żadne specjalne okoliczności tego nie
usprawiedliwiały.
Wkrótce po rozpoczęciu trasy wrażenie wizyty matki
zbladło w jego myślach. Zanosiło się na udany (tryumfalny, wedle
określenia Jo) powrót Famous Rebel do Stanów Zjednoczonych,
z halami koncertowymi wypełnionymi po brzegi, z lojalnymi
fanami, którzy nie opuścili zespołu mimo jego metamorfozy
i przeprowadzki na stary kontynent. Fryderyk po prostu dobrze się
bawił. Oczywiście, za każdym razem, kiedy dawał to po sobie
poznać, Einar był w pobliżu, aby czynić mu docinki.
- Ty się Fritz nie chichraj, sio do kąta i płakać mi tu
z tęsknoty!
Tęsknił, oczywiście. Nie mógł jednak powiedzieć, że od
relacji z Cecylią zależała jego muzyczna kreatywność. Nie potrzebował nigdy osób trzecich, żeby grać i czerpać z tego przyjemność.
Zmieniło się tylko jego podejście do muzyki. Wcześniej muzyka
zagłuszała dla niego rzeczywistość, teraz ją tworzyła. Było mu
łatwiej wczuwać się w słowa piosenek, łatwiej rozumieć i przeżywać ich emocje. Paradoksalnie to właśnie Cecylia sprawiała, że
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intensywna

trasa

koncertowa

sprawiała

mu

tyle

radości.

Odpowiadał więc tylko ze stoickim spokojem Einarowi:
- Zazdrościsz, kochanieńki.
Sama Cecylia rozwiała jego wątpliwości podczas jednej
z rzadkich rozmów telefonicznych, na które z trudem znajdował
czas, żartując nie mniej prostolinijnie od Einara.
- To mówisz, że świat poza mną ma sens? I nie wyschnąłeś
jeszcze na wiór od wzdychania? Osiągnąłeś coś, bez boskiej
inspiracji twojej muzy? Skandal!
Ich kontakty ze względu na wypełniony po brzegi grafik
i różnicę czasu opierały się głównie na wiadomościach. Sms-y,
linki i posty, które zaczęli do siebie wysyłać, wkrótce przybrały
formę swoistego flirtu. Zupełna otwartość Cecylii co do fizycznej
strony ich relacji urzekała go ciągle na nowo. W odróżnieniu do
wielu kobiet, Cecylia nie wierzyła w manipulowanie za pomocą
udawanej nieśmiałości. Nie zakładała żadnej maski. Rozmawiali
otwarcie o wszystkim za wyjątkiem własnych uczuć, które mocą
intuicyjnie zawartej umowy stanowiły temat tabu.
Do: Cecylia Lisko
@No Idea Records. Przerwa w graniu, żeby trochę więcej...
pograć. Nie potrafiam sobie wyobrazić, że u ciebie jest śnieg.
Floryda. Ciepło!
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Od: Cecylia Lisko
*Nie potrafię. Nie przechwalaj się. Jadłeś chociaż coś dzisiaj?
Fritz Fejkelsson słucha teraz: „Talk Tonight” Oasis.
All your dreams are made/ Of strawberry lemonade/ And
you make sure I eat today...11
Od: Cecylia Lisko
Rozumiem aluzję. Już się nie będę o ciebie martwić.
Do: Cecylia Lisko
Martw się, ile tylko zechcesz. To oznaczy, że mnie jeszcze
pamiętasz :) Może nawet nie zapomnisz między ostatnim spotkaniem a kolejnym...
Cecylia Lisko dodała plik audio: “Bewitched, Bothered
and Bewildered” Elli Ftizgerald12.
Do: Cecylia Lisko
Punkt dla pani. Ale ja wolę to...

11

(ang.) – twoje sny składają się/ z truskawkowej lemoniady/ i zawsze upewniasz
się, że dziś już coś jadłem.
12
Bewitched, bothered and bewildered (ang.) – zaczarowana, zaniepokojona,
zdumiona. Tytuł piosenki Elli Fitzgerald.
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Fritz Fejkesson słucha teraz: „Laid” James13.
This bed is on fire with passionate love, the neighbours
complain about the noises above...
Od: Cecylia Lisko
Paskuda! To gdzie się dzisiaj bujasz?
Aplikacja

Calendar:

Zacząłeś

udostępniać

swoje

wydarzenia użytkownikowi Cecylia Lisko
Aplikacja Google Maps: Zacząłeś udostępniać swoją lokalizację użytkownikowi Cecylia Lisko.
Cecylia Lisko słucha: Famous Rebel live at the Jacksonville
Memorial Arena.
Od: Cecylia Lisko
Awww, nie musiałeś. Chyba, że to nie było o mnie?
Do: Cecylia Lisko
Perhaps, perhaps, perhaps...14
Od Cecylia Lisko:
Jak pogoda w Memphis? Odwiedziłeś Presleya?
13

This bed is on fire with passionate love, the neighbours complain about the
noises above... (ang.) – to łóżko płonie od namiętnej miłości, sąsiedzi narzekają na
hałasy nad głową...
14
Perhaps, perhaps, perhaps… (ang.) – Być może, byż może, byż może... Tytuł
piosenki Doris Day.
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Do: Cecylia Lisko
Nie miałem czasu 
Cecylia Lisko słuchała w aplikacji TuneIt!: Ain’t No Rest
for the Wicked”, Cage the Elephant15.
Fryderyk często sięgał po telefon przed snem, leżąc co noc
w innym hotelowym łóżku, tylko po to, żeby prześledzić historię
wiadomości od Cecylii, i zawsze przy tym uśmiechał się do siebie.
Nieokreślony w czasie, ale pewny powrót do Cecylii był
najbardziej zbliżoną rzeczą do powrotu do rodziny, odkąd ojciec
wyrzucił go na bruk.
Nieoczekiwanie dla siebie samego znalazł nawet dogodną
furtkę, aby urzeczywistnić kolejną schadzkę wcześniej niż
przypuszczał.
Trasę w Stanach zespół zmuszony był podzielić na dwie
części, ze względu na dawno zaplanowany występ na Brit Awards
w połowie lutego. To oznaczało, że Famous Rebel wraz
z towarzyszącą mu ekipą musiał wrócić na Wyspy. Po koncercie
czekało ich luksusowe cztery dni wolnego, które początkowo
Fryderyk planował wykorzystać, żeby wyskoczyć do Fairlay,
odwiedzić gosposię i rozejrzeć się za nowym opiekunem dla

15

Ain’t no rest for the wicked (ang.) – nie ma odpoczynku dla niegodziwych.
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Fender. Biedna psina dzielnie znosiła liczne podróże i przyzwyczaiła się nawet do latania, ale jej tułaczy tryb życia ciążył
Fryderykowi na sumieniu. Planował w niedalekiej przyszłości, po
zakończeniu trasy, zafundować jej luksus zadomowienia na jakiś
czas.
Te wstępne plany musiały jednak ulec przesunięciu,
otrzymał bowiem odpowiedź na swój list od Stanisława
Węglarczyka, potwierdzający jego daty przyjazdu. Zbiegły się one
za sugestią Fryderyka z jego koncertową przerwą.
Nieokreślony powrót do Cecylii stał się jak najbardziej
określony. Ostatecznie przekonał go Einar.
Odbyli

męską

rozmowę

ostatniego

wieczora

przed

wylotem do Wielkiej Brytanii, podczas mocno zakrapianej imprezy
wieńczącej pierwszą połowę zmagań za oceanem.
Pojawił się na niej promotor trasy, do którego Fryderyk
z miejsca poczuł sympatię. W odróżnieniu od wielu napotkanych
na drodze przedstawicieli tej i pokrewnych profesji, Solomon
Glenn zamiast unieść pytająco brew na widok Fender, z miejsca
uklęknął przed jej futrzastą osobą i pozwolił jej z upodobaniem
obślinić swoją facjatę. Chociaż Fryderyk z zasady cieszył się, że dni,
kiedy po zakończonym koncercie wraz z Einarem nie trzeźwieli
przez trzy dni odeszły w zapomnienie, spotkanie pokrewnej duszy
należało przypieczętować z pompą.
Solomona Glenna łączyło z Fryderykiem zamiłowanie do
czworonogów, nie mógł natomiast pochwalić się równie mocną
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głową i wkrótce poddał się wzmożonej na skutek alkoholu
senności. Pozostała część ekipy w różnych stadiach niemocy zajęła
większość komfortowych przestrzeni, więc Fryderyk i Einar
postanowili wyjść (wytoczyć się) na taras hotelowej restauracji, by
zaczerpnąć świeżego powietrza.
Einar rzadko bywał poważny. Przyjąwszy od dawna zasadę,
że skoro życie nie kieruje się zdrowym rozsądkiem, on sam także
nie powinien, traktował wszystko z przymrużeniem oka. Alkohol
był jedynym oknem na zakamarki jego duszy. Fryderyk z łatwością poznawał, kiedy nadchodził ten moment – Einar przerzucał się
na islandzki. Wszystkie męskie rozmowy odbywali w tym języku.
- Fritz! – zawodził obecnie, szukając sposobu, by przyciągnąć kark przyjaciela bliżej swojego. Nie było to bezbolesne. –
Fritzuniu! Tylko ciebie kocham!
- Wiem, mój wietrze – odpowiedział Fryderyk, którego
islandzki pod wpływem alkoholu zaczynał przejawiać braki16. –
Tylko ty mi zostałeś! Tylko ty... A nie... czekaj. A babcia... Cecylia...
- Nikt cię tak, nikt nie kocha, jak ja – zaprotestował Einar
gorliwie. – A czekaj, nie, czekaj... Ta twoja panna, przyjacielu, kocha
cię?
- Może... I wanna know what love is...17 – zaintonował
Fryderyk rzewliwie.

16

Z islandzkiego vinur – przyjaciel, vindur – wiatr.
I wanna know what love is (ang.) chcę wiedzieć, czym jest miłość. Tytuł piosenki
w wykonaniu zespołu Foreigner.
17
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Najwyraźniej jednak jego wokalne umiejętności ucierpiały
na równi z lingwistycznymi, gdyż z okna hotelowego pokoju,
znajdującego się bezpośrednio nad nimi, wychyliła się postać ze
stanowczym żądaniem:
- Zamknij mordę!
- Ludzie, Fritzuniu, ludzie... – westchnął Einar i mimo
usilnych starań trafienia zadkiem w ławkę, usiadł wprost na
drewnianej posadzce, którą wyłożony był taras. – Nie umieją
docenić podniosłych chwil w życiu człowieka. Kiedy mężczyzna
kocha... mężczyznę, to to musi być coś, powiedz, tak niezwykłego...
A czekaj, a ta twoja panna...?
- Nie moja, nie moja...
- Jak nie twoja, to głupia. Kto by cię nie kochał, Fritzuniu,
powiedz no? A może to ty jesteś kiep, nie zaklepałeś jej?
- Te! Bo jak ja tobie zaklepię...
Einar uniósł tylko ramiona w obronnym geście.
- No zaklep, zaklep, tylko na to się nadaję... Dureń jestem,
stary koń, sam jak palec... Tylko nie spieprz, stary, bo będziesz sam,
sam jak ja. Do końca życia! Leć, bracie, do tej twojej panny.
Kochajcie się. Ludzie, kochajcie się! Szkoda życia na to, żeby się nie
kochać...
- Stul pysk! – oburzony krzyk z górnego okna powtórzył się
z rosnącą irytacją.
W tym momencie Fryderyk wytrzeźwiał jakby trochę
i spojrzał na dwóch wstawionych muzyków jakby z boku. Einar
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miał rację. Gdyby tylko wielkie życiowe rewelacje zechciały
objawiać mu się na trzeźwo... Oczywiście, że powinien polecieć do
Cecylii.
Postanowił zrobić jej niespodziankę, więc o swoim
przyjeździe nie pisnął Cecylii ani słowa. Babcię Marylę zobowiązał
do tajemnicy. Jako zainteresowanej stronie w sprawie Stanisława
Węglarczyka, musiał wtajemniczyć ją w szczegóły spotkania
z biologicznym dziadkiem. Staruszka wciąż nie pochwalała całej
sprawy, Fryderyk jednak nie potrafił zrezygnować. Doszedł do
wniosku, że spotkanie z ojcem Wacława to element układanki,
z której miał nadzieję poskładać obraz swojej rodziny. Dojrzał do
tego, żeby umieć określić siebie jako indywidualną jednostkę, nie
potrafił jednak określić siebie względem innych ludzi, innych
względem siebie.
Pozwolił sobie jedynie na drobny żart, postując Cecylii
swój status.
Fritz Fejkelsson słucha właśnie „Homeward bound”
Simon&Garfunkel18.
*
Świtało, kiedy podjechał pod niebieską chatkę i w wydrążonych w śniegu koleinach zaparkował za autem Cecylii.

18

Homeward bound (ang.) - w drodze do domu.
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Przeważającym uczuciem była ekscytacja na myśl o tym, że
sprawi jej niespodziankę, uwożąc ją gdzieś daleko na cały dzień.
Myślał o zimowym spacerze w bolestraszyckim arboretum lub
zaszyciu się w jakiejś przytulnej knajpce na rynku. Tylko drobny
niepokój towarzyszył tej urokliwej wizji: a co, jeśli przyjechał nie
w porę? Co jeśli przeliczył się i Cecylia zamiast rozpromienić twarz
w uśmiechu na jego widok, zwyczajnie zdzieli go po głowie, że
śmie budzić ją o szóstej rano w mroźny zimowy poranek?
Odrzucił negatywne myśli, biorąc je za objaw zwykłej
niepewności.
Należało jedynie zadzwonić do Cecylii i dyskretnie wywabić ją z domu bez budzenia pani Klary.
Wysiadł z samochodu i sięgnął po telefon. Zanim zdążył
wybrać numer, poranną ciszę przecięły ostre dźwięki wstępnej
solówki „Highway to hell”19, którą miał ustawioną jako dźwięk
przychodzącego połączenia. Dzwoniła Cecylia.
- Halo? – odebrał, święcie przekonany, że dostrzegła jego
samochód z okna i dzwoni mu oznajmić, że będzie gotowa za pięć
minut.
- Gdzie jesteś? – zapytał jej boski, aksamitny głos w słuchawce, rujnując jego domniemania.
- Ja? – zawahał się. – Właściwie, pod twoim domem.

19

Utwór zespołu AC/DC.
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- Nie! – Cecylia wypuściła powietrze ze świstem, po czym
wybuchła gromkim śmiechem. – Nie wierzę!
- Wyjdź przed dom, to uwierzysz.
- Z miłą chęcią, tylko tak się składa, że właśnie jestem pod
twoim domem...
- Gdzie? U babci Maryli? – zapytał, zdezorientowany. Tuż
po wypowiedzeniu tych słów uderzyło go inne, znacznie bardziej
nieprawdopodobne przypuszczenie.
- Nie. W Fairlay...
- Żartujesz!
- Chciałabym. Zobaczyłam lukę w twoim kalendarzu,
pomyślałam, że zrobię ci niespodziankę...
„Kochana!”, było pierwszą myślą, która mu się objawiła, na
szczęście nie zdążył jej zwokalizować.
- Ja pomyślałem to samo...
- Na ile przyjechałeś?
- Trzy dni, wylatuję w piątek.
- Dobra, czekaj, zobaczę, kiedy mam następny wolny lot.
Chciał coś jej jeszcze powiedzieć i przeprosić, ale rozłączyła
się bez pożegnania, ciągle chichocząc.
Przez chwilę gapił się w ekran telefonu, z którego znikło
zdjęcie, ukradkiem zrobione jej przez oficjalnego fotografa FR
podczas koncertu w Krakowie, po czym sam zaniósł się śmiechem.
Śmiech ten zamarł mu na ustach, kiedy drzwi niebieskiej
chatki uchyliły się, a w nich pojawiła się Klara – i Artur.
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Zanim oboje zdążyli zauważyć nieoczekiwanego gościa,
rolnik narzucił na ramiona kurtkę i pochylił się, żeby matkę Cecylii
pocałować. Pożegnanie było na tyle namiętne, żeby nie pozostawić
wątpliwości co do tego, że Artur poprzedniej nocy nie spędził
w swoim własnym łóżku.
Kiedy Artur oderwał się od ust Klary i obrócił w kierunku
ogrodu, obydwoje zamarli z wyrazem najwyższego zdziwienia.
To prawdopodobnie był najbardziej niezręczny moment
w introwertycznym życiu Fryderyka.
Przez chwilę rozważał ucieczkę z miejsca zdarzenia, jednak
uzmysłowił sobie, że kobieta, którą przyłapał in flagranti ze
skądinąd sympatycznym sąsiadem, jest matką kobiety, z którą
łączył go romans.
Zmusił się więc do ruszenia w stronę wciąż skamieniałych
na progu ganku kochanków, pocieszając się myślą, że dla tych
dwojga sytuacja jest co najmniej równie upokarzająca.
Jako pierwszy otrząsnął się Artur, który wydawał być na
skraju rozbawienia. Po męsku wyciągnął do Fryderyka rękę
i przyjął na siebie rolę powitania go w progach domu.
- No, już ciebie to się nie spodziewaliśmy. Gdyby to była
Cecylia, czekałaby mnie przedwczesna kastracja.
Artur umilkł pod obstrzałem surowego spojrzenia Klary.
Fryderyka uderzyło podobieństwo Cecylii do matki, zwłaszcza,
kiedy patrzyła w ten właśnie sposób. Uważała się za wierną kopię
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ojca i pewnie nie zdawała sobie sprawy, że upór i temperament
zawdzięcza obojgu rodzicom.
- Cecylii nie ma – oznajmiła Klara po chwili milczenia.
- Wiem... Właśnie z nią rozmawiałem. – Fryderyk wskazał
na telefon, który wciąż ściskał w zmarzniętej dłoni. – Wygląda na
to, że się wyminęliśmy.
- Ta młoda miłość... – westchnął Artur i otrzymał kolejne
ganiące spojrzenie od Klary. Najwyraźniej nie brał sobie do serca
jej dezaprobaty, bo tylko uśmiechnął się w odpowiedzi i postawił
kołnierz kurtki. – No to wy tu sobie pogadajcie. Zwierzyna,
rozumiesz, sama się nie oporządzi... Zadzwonię – dodał po namyśle,
w domyśle: kiedy już Fryderyk sobie pójdzie.
Patrzyli oboje przez chwilę za odchodzącym. Fryderyk
poczuł pewną zazdrość w stosunku do Artura. Mimo siarczystego
zimna, szedł w samej kurtce, bez czapki i rękawiczek, raźno
przeskakując zaspy. Proste, zapewne monotonne życie dawało mu
życiową satysfakcję, którą jemu samemu z takim trudem udało się
schwycić po wielu latach pogoni. Oczywiście, nie wiedział, w jakim
stopniu wrażenie osiągniętej równowagi i aura spokoju, jaka go
otaczała, jest wynikiem jego obranego stylu życia, a w jakim
rezultatem nocy spędzonej z atrakcyjną kobietą. Podejrzewał, że
sam po schadzce z Cecylią mógłby nago wytarzać się w śniegu
i nawet tego nie odczuć.
- To ja może... – zaczął z wahaniem, mając nadzieję, że uda
mu się wycofać bezboleśnie z ambarasu.
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- O nie, nie, nie – zaprotestowała Klara. – Przecież cię nie
wypuszczę, zanim się nie dowiem, co tam planujesz w tej swojej
ślicznej głowie.
W ten sposób został efektywnie więźniem matki Cecylii.
Porzucił myśl o ucieczce i podążył za nią do wnętrza domu.
Zaskoczyło go, jak sprawnie poruszała się na wózku
w ciasnej przestrzeni maleńkiej kuchni z salonikiem. Naturalnie,
układ mebli i sprzętów został przemyślany tak, żeby ułatwić
niepełnosprawnej osobie dostęp do wszystkich zakamarków,
jednak Fryderyk trzeźwo ocenił, że czarującego, przytulnego domu
nie można było oskarżyć o nadmierną przestronność.
Klara zaprosiła Fryderyka do śniadaniowego stołu, przy
którym zamiast krzeseł ustawione były niskie rozłożyste foteliki,
obite wyszywaną ręcznie tkaniną. Było to rozwiązanie niestandardowe, ale ułatwiające Klarze dostęp do stołu na dogodnej
wysokości, sytuujące pozostałe osoby przy stole na zbliżonej
wysokości.
W milczeniu matka Cecylii zakrzątnęła się wokół herbaty,
o którą nawet nie prosił. Wciąż była ubrana tylko w gruby frotowy
szlafrok, ale zdawała się nie przejmować konwenansami. W końcu
nakrył ją, jak o świcie wyprawia w świat kochanka.
W międzyczasie dwa figlarne kotki zwietrzyły okazję do
harców i zaczęły bawić się nogawkami jego spodni. Paćka i Kićka,
przypomniał sobie. Bez trudu je rozróżnił. Futro Kićki było śnieżnobiałe, a grzbiet Paćki upstrzony buro-brązowymi plamami.
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Klara postawiła przed nim parujący napar w delikatnej
porcelanowej filiżance. Mogła podejmować gości w negliżu
o bladym świcie, ale nie mogła skompromitować się serwowaniem
herbaty z pierwszego lepszego kubka.
- Na mnie na śniadanie za wcześnie, ale jakbyś miał
ochotę...?
Przerażony myślą konsumowania jajecznicy pod obstrzałem badawczego spojrzenia Klary, pokręcił przecząco głową.
Klara zakręciła filiżanką na spodku i wzięła głęboki dech, co
według Fryderyka znamionowało rozpoczęcie jakiejś ważnej
przemowy. Spodziewał się z jednej strony prośby o dyskrecję,
z drugiej wyrazów dezaprobaty dla jego poczynań z Cecylią. Zawiódł się w obu przypuszczeniach.
- Sama nie wiem, dlaczego to robię – powiedziała z ciężkim westchnieniem. – To złamie jej serce, kiedy się dowie...
Zgadywał, że Klara ma na myśli Cecylię. Nagle matka
Cecylii przestała wyglądać dla niego chłodno i statecznie. Nie
rozumiał, dlaczego wcześniej odczuwał przed nią tremę.
- Skąd pani wie? Przecież Cecylia lubi Artura.
- To nie ma znaczenia. Cecylia uwielbiała swojego ojca,
bezgranicznie. Jak dowie się, że go po prostu zastąpiłam, poczuje
się zdradzona.
- Pani Klaro, przecież to są zupełnie dwie inne sprawy.
Oczywiście, że dla Cecylii ojciec jest niezastąpiony, ojca można
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mieć tylko jednego. Natomiast nie ma nic złego w szukaniu
nowego partnera.
- To brzmi bardzo racjonalnie w twoich ustach, Fryderyku.
Ale Cecylia, Cecylia jest taka... pryncypialna. Nie w tym sztywnym
znaczeniu, tylko tym – tym dobrym. Dla niej białe jest białe, czarne
jest czarne.
- Myślę, że pod tym względem nie do końca zna pani swoją
córkę. Jest gotowa na więcej odstępstw, niż się pani wydaje. –
odparł, zmieszany.
- Bo co, bo ma romans? Uwierz mi, Fryderyku, przyjdzie
taki moment, kiedy Cecylia zda sobie sprawę, że nie tego chce.
I wtedy... Cóż, oboje złamiemy jej serce.
- Wiem, że pani tak myśli. I wiem, że to dlatego mnie pani
nie lubi – odpowiedział bez żalu. Potrafił zrozumieć Klarę, sam
potępiał siebie za egoizm.
- Tego bym nie powiedziała – zaprzeczyła Klara, po czym
wycelowała palec prosto w jego pierś. – A jak tam twoje serce, hm?
Średnio – pomyślał.
Przeczuwał, że rozstanie z Cecylią strzaska je na milion
kawałków. Najlepiej, gdyby obydwoje znudzili się sobą nawzajem
i rozstali w przyjaźni. Najprawdopodobniej scenariusz finału tego
romansu będzie dużo bardziej emocjonalny. Nie chciał na razie o
tym myśleć.
Klara, usatysfakcjonowana napiętym milczeniem Fryderyka, uniosła do ust swoją filiżankę.
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- Sama jest sobie winna – powiedziała z cieniem rozbawienia. – Poprosiła Artura, żeby zanocował, kiedy wyjeżdżała na
weekend do Londynu. Mogła poprosić Helę o zmianę planów, ale
nie są teraz w najlepszych stosunkach...
- Ups – Fryderyk aż syknął, jakby fakt, że wprowadził
zamieszanie w rodzinne sprawy Cecylii sprawiał mu fizyczny ból.
Klara upiła łyk herbaty i poklepała go po ręce.
- A nie, nie, spokojnie. W tej rodzinie tak jest. Nikt nikogo
za nic nie przeprasza, winowajca tylko czeka, aż zostanie mu
przebaczone... I po proporcjonalnym do przewinienia czasie
wszystko wraca do normy – wyjaśniła Klara. – Olek taki był. Nie
umiał przepraszać. Pokazywał, jak mu przykro. Jak na faceta,
którego całym światem były języki, potrafił komunikować bardzo
niewiele. Cecylia zresztą to samo. Wiesz, że ona bardzo późno
nauczyła się mówić? Rozumiała wszystko, po prostu mówić nie
chciała. A kiedy już zaczęła, mówiła od razu całymi zdaniami, nie
tylko po polsku. Po prostu nie lubiła się wyrażać słowami.
Śpiewała. Śpiewanie było dla niej tak naturalne jak oddychanie.
Bardziej naturalne od mówienia. Po śmierci Olka, nie wiem,
wmówiła sobie, że marzenie o pracy głosem jest tylko mrzonką
i zupełnie od tego się odcięła. Zamilkła. Niechętnie przyznam, że
dopiero kiedy zjawiłeś się ty, zaczęła znów nucić, śpiewać do siebie
samej.
- Ma głos jak zaklęcie – potwierdził, wracając myślą do tego
wieczora, kiedy słyszał jej śpiew po raz pierwszy.
143

- Tylko jej tego nie mów. Nie chce nawet słyszeć o powrocie
do śpiewania. Moja córka jest cudowną osobą, ale brakuje jej
odwagi. Nie umie uwierzyć w siebie, nigdy nie umiała, nawet
zanim... I taki był też Olek, nie potrafił mówić o sobie, o tym, czego
chciał, o czym marzył. Nie kochałam go tak, jak Cecylia myśli –
oświadczyła nagle, odchylając się w swoim wózku. – To znaczy,
kochałam, ale nie byłam w tej miłości tak szczęśliwa, jak się
wydaje. Olek był taki wymagający, tyle trzeba było mu poświęcić.
Moja kariera zamarła. Prawie nie wychodziliśmy w świat, do ludzi.
Był samotnikiem, a ja czasem miałam mu to za złe.
- I uważa pani, że poświęcenie się dla partnera jest równoznaczące z unieszczęśliwieniem?
- Równoznaczne – poprawiła go odruchowo. – Nie wiem.
Może unieszczęśliwiłam się sama, bo nie potrafiłam walczyć
o swoje racje. Olek był taki apodyktyczny. Czasem się go bałam.
Nie krzyczał, nie unosił się, ale mnie przerażał. Był dużo starszy,
może to dlatego... Nie było w naszym małżeństwie równowagi.
Nie było dobrego balansu.
- No cóż, Arturowi nie można zarzucić, żeby kogoś przerażał.
– przyznał Fryderyk bez zastanowienia. Klara pokazała mu swoją
wrażliwą stronę, to nie był jednak powód, żeby okazywać
familiarność.
Najwyraźniej nie poczuła się urażona, przeciwnie, posmutniała nagle.
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- Artur jest ode mnie dużo młodszy. Też swoje przeszedł.
Stracił żonę, zmarła bardzo młodo po ciężkiej chorobie. Ale to
jeszcze całkiem młody facet, mógłby się związać z kimś, no, kto ma
lepsze perspektywy. – Wskazała mimowolnie na swoje bezwładne
nogi, w tym geście przypominając jakby małą, bezbronną
dziewczynkę.
- Pani Klaro, chyba nikt nie musi pani tłumaczyć, że ma
pani prawo do pełnego życia i wszystkiego, co ono oferowuje.
Oferuje – poprawił się, widząc, jak brew Klary unosi się w górę. –
Jest pani przecież nieprzeciętnie inteligentną, wykształconą
i oczytaną kobietą. Zresztą, śmieszne ogólnikowe przekonania tego
typu i tak nie mają znaczenia. Artur... mówi się tak po polsku...? Ma
oczy tylko dla pani.
- Uważaj, bo się jeszcze do ciebie przekonam – zażartowała,
maskując wzruszenie.
- Czasem łatwiej jest otworzyć się przed kimś obcym, niż
przed najbliższymi. – Wzruszył ramionami. – Skoro już trochę
bardziej mnie pani toleruje, pozwolę sobie poradzić szczerość.
Wiem, jak to jest, ukrywać coś przed Cecylią. Najgorzej, jeśli sama
się domyśli, albo dowie od kogoś innego.
- Wiem. Jakoś tak tylko... nie chcę jeszcze przekuwać tej
różowej bańki mydlanej, w której żyję od kilku tygodni. Wiesz? Od
wielu lat, wszystko robiłam z myślą o mężu i córce. Uczucie, że
wreszcie zdecydowałam się na coś egoistycznego jest symbolicznie
wyzwalające. No, trudno tu mówić o jakieś decyzji, w jednej chwili
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oglądaliśmy „Wojnę i pokój”, w drugiej... Co, zawstydzam cię?
I dobrze, dobrze to o tobie świadczy. To uczucie, chcę je chociaż na
chwilę jej zatrzymać. Tylko dla siebie.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uczucie towarzyszyło
pani już zawsze. Proszę mieć nieco więcej wiary w Cecylię. Wydaje
mi się, że dla osób, na których jej zależy, jest w stanie zrobić
wszystko.
- Moja córka już zrobiła dla mnie wszystko – odparła Klara
i na kilka sekund zawiesiła wzrok za oknem. – Jednak nie, jak
będziesz taki mądry, to znowu cię znielubię. – Pogroziła mu po
chwili kpiąco.
Telefon Fryderyka zawibrował w kieszeni kurtki.
- Przepraszam. – bąknął, zawstydzony, bo sam nie lubił
osób, które przerywają rozmowę w towarzystwie. Miał jednak
przeczucie, że to Cecylia, i nie zawiódł się.
Od: Cecylia Lisko.
Wszystkie loty wyprzedane. Będę najwcześniej w piątek.
Wyminiemy się 
Poczuł się mocno zawiedziony i najwyraźniej dał temu
wyraz, bo Klara uniosła spekulatywnie brwi. Smutna buźka, którą
wstawiła na końcu wiadomości, dawała mu pewną satysfakcję.
Odpisał, opracowawszy w głowie na szybko plan działania,
który wynagrodziłby Cecylii jej nieprawdopodobnie uroczą,
aczkolwiek nieudaną niespodziankę.
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Do: Cecylia Lisko
1. Zamelduj się u mojej gosposi, już do niej dzwonię
z uprzedzeniem. 2. Rozgość się. 3. Czekaj na Einara i twoją dobrą
znajomą.
Do: Einar Jónsson
Stary, wiem, że opiekujesz się już jedną moją dziewczyną,
ale może byś zajął się i drugą? Cecylia jest w Fairlay. Wszystko ci
opowie, a potem możesz się z nas do woli śmiać.
Odpowiedź od obojga przyszła niemal natychmiast.
Od: Cecylia Lisko
Jakoś mi tak głupio, sama w twoim domu...?
Od: Einar Jónsson
Hahaha, już się śmieję. Ale skoro się nie boisz, że ci ją
ukradnę, ja z przyjemnością poobcuję z boską Cecylią ;)
Przynajmniej jest trochę mniej włochata od Fender.
Do: Cecylia Lisko
Nie sama, tylko z Einarem. Wierz mi, wolałbym, żeby
przyzwoiciej było zostawić cię samą, ale cóż, ufam, że się nie
przerzucisz na perkusistę. Gosposia nazywa się Molly McInroy.
Chciałbym móc polecieć do ciebie, ale wczoraj miał przylecieć do
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Polski Węglarczyk. Jedziemy z babcią do Poznania się z nim
spotkać. Nota bene, chciałbym, żebyś przy tym była.
Do: Einar Jónsson
Łapy precz, przyjacielu, bo ciężko grać na perkusji bez rąk.

Od: Cecylia Lisko
Węglarczyk! Przykro mi, że go nie poznam. To chyba
ostatnia niespodzianka, na jaką się w życiu odważę...
Od: Einar Jónsson
Ciężko, ale nie jest to niemożliwe :P
Fryderyk odłożył telefon do kieszeni, decydując, że
najlepiej postąpi, jeśli nie będzie prowokował Einara odpowiedzią
na jego żarty.
- Przepraszam, pani Klaro, muszę pilnie zadzwonić do mojej
gosposi.
- Po prostu Klaro, przecież właśnie rozmawialiśmy o moim
życiu intymnym.
Odchrząknął, nie wiedząc, co odpowiedzieć, bo pani domu
już dawno zwracała się do niego po imieniu.
Kierując się w stronę drzwi, Fryderyk usłyszał za plecami
jej żartobliwy szept:
- Gosposia, no, no. Nieźle, Cylciu.
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- Nie jestem taki znowu bogaty – zaśmiał się. - Długi, zobowiązania. Nawet dom kupiłem na kredyt, i to nie chcieli mi
udzielić. Że niby nie mam stałych dochodów.
- No tak, ciężkie życie artysty.
Przysiągłby, że puściła mu oczko.
Telefonowanie zeszło na dalszy plan, bo kiedy Fryderyk
uchylił drzwi do sieni, wielkie, ciemne psie cielsko rzuciło się na
niego w podskokach.
W pierwszej chwili pomyślał, że Woland zdecydował się
wreszcie go zaatakować. W kolejnej zrozumiał, że pies nie jest
agresywny, tylko radosny. Już nabrał nadziei, że najlepszy
przyjaciel Cecylii się do niego przekonał, lecz zaraz pojął, że Woland
poszukuje Fender. Kiedy wreszcie okrążył Fryderyka dostateczną
ilość razy, żeby przekonać się, że jego ukochanej nie ma, usiadł na
zadnich łapach i podniósł na Fryderyka pytające oczy. Fryderyk
przysiągłby, że cała postawa psa wyrażała najgłębsze rozczarowanie.
- Przykro mi, stary. Fender została w domu, z wujkiem
Einarem. Musiała sobie trochę odpocząć.
Woland, jakby przyjął do wiadomości to uzasadnienie, ze
spuszczonym łbem odszedł na chwilę w głąb sieni, tylko po to, by
wrócić ze swoją smyczą w pysku. Złożył ją u stóp Fryderyka
i patrzył na niego, mrugając oczami, jakby mówił: No dobra, nie
przywiozłeś jej, to chociaż wyprowadź mnie na spacer.
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- Myślałem, że mnie nie lubisz? – zażartował, ale najwyraźniej Woland postanowił nie wracać do przeszłości. Trącił tylko
nosem ofiarowaną smycz.
Uznając to za postęp we wzajemnych relacjach, Fryderyk
skwapliwie podjął się spełnienia psiego rozkazu.
Poinformował panią Klarę, że porywa Wolanda („Możesz
sobie dziadygę wziąć na zawsze”, brzmiała jej odpowiedź). Tuż za
progiem sięgnął po telefon, by zadzwonić do Molly McInroy,
która opiekowała się domem w Fairlay pod jego nieobecność.
Szkotka była zdziwiona i zachwycona perspektywą gości.
Nudziło jej się podczas nieobecności pracodawcy. Była gosposią,
która nie miała komu gosposiować. Przysięgłaby, że nawet
tęskniło jej się za tym paskudnym sierściuchem...
Załatwiwszy tę sprawę, Fryderyk ruszył w ślad za
Wolandem,

który

najwyraźniej

podążał

jedną

z

utartych

spacerowych tras. Po trzech kwadransach forsownego marszu po
nieodmiecionej polnej drodze z daleka rozpoznał zabudowania
schroniska. Dwie szare sylwetki przechadzały się przed bramą.
Zdziwił się, że ktoś jeszcze tego mroźnego poranka był już na
pełnych obrotach. No tak, potrzeby bezpańskich zwierząt nie
zasypiały mimo mrozu i śniegu.
Pan Zygmunt, najwyraźniej mimo podeszłego wieku wciąż
dysponujący doskonałym wzrokiem, pomachał mu ręką z daleka.
- Ha, proszę ja ciebie, Frycku! Chodź do nas!
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Wojtek, z którym starszy pan rozmawiał, włożył ręce do
kieszeni i czekał, aż Fryderyk się do nich zbliży. Kolega wolontariusz rozglądał się za Cecylią, najwyraźniej zdziwiony tym, że
Woland obdarzył Fryderyka zaufaniem.
Zazdrosny – pomyślał – i to nie o psa.
Z pewna satysfakcją zauważył, że Woland przystanął za
jego nogami, nieufny zarówno wobec behawiorysty, jak i starszego
pana. No, jeśli potrafił uwieść panią i jej psa, był na dobrej drodze.
- A, dzień dobry – powitał go raz jeszcze starszy pan. –
Proszę ja ciebie, Frycku, w sam raz pogoda na spacer.
Przy nogach pana Zygmunta czekały dwa kundelki, otulone
polarowymi

derkami.

Wojtek

powitał

Fryderyka

milcząco

uściskiem dłoni.
- Nie wiedziałem, że w „Miziajce” takie, te, ranne ptaszki.
- At, w moim wieku, to snu kupić... To zawsze rano idę na
rundkę wokół lasku. A to Kropek i Lora – wskazał na swoich
podopiecznych. – Kropka to nawet w zeszłym miesiącu ktoś
próbował, proszę ja ciebie, zaadoptować. A ten wyrwał się, uciekł,
i wrócił, bo bez swojej Lory żyć nie może. Zakochał się, proszę ja
ciebie – starszy pan dobrodusznie poklepał Kropka po kropiastym
pyszczku.
- A jak postępy z Fender? – wtrącił Wojtek. Nie w smak mu
była zażyłość Fryderyka z Cecylią, ale pozostawał miłośnikiem
psów, powołanym do swojego zawodu.
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- Coraz lepiej. Siada już osiem na dziesięć razy, przestała
gryźć buty. Dobrze znosi podróże, tylko nie chciałem jej tym razem
męczyć, wpadłem dosłownie na dwa dni.
- To złota dziewczyna, ma cudowny charakter – potwierdził
Wojtek, który już podczas szkolenia nie mógł się jej nachwalić.
Fryderyk przypominał sobie, że behawiorysta użył sformułowania
„Nawet nie udało ci się jej całkiem zepsuć”. Nie miał mu tego za
złe.
- A, to ta psina niewidzialna! - domyślił się pan Zygmunt.
- Istnieje, przyrzekam panu – Fryderyk zapewnił gorąco. –
A to jej narzeczony. – Wskazał na Wolanda, który jakby świadomy
poruszanego tematu, rozpogodził się na pysku i zapiszczał cichutko
dla potwierdzenia słów Fryderyka.
- To ja może pozwolę sobie w imieniu kierowniczki podziękować za twoją szczodrą donację na rzecz naszego przytuliska.
Ociepliliśmy na zimę wszystkie boksy. Marta próbowała się do
ciebie dodzwonić, ale natknęła się tylko na sztab asystentów. –
Wojtek założył ręce, osiągając po mistrzowsku sukces w zawarciu
szczerego podziękowania i równie niekłamanej drwiny w jednym
zdaniu.
Fryderyk niemal zapomniał o pieniądzach, które wpłacił na
rzecz „Miziajki” po swojej ostatniej wizycie.
- To dla nas gorący okres, dużo podróżujemy – wyjaśnił
zdawkowo. – Przynajmniej tyle mogę zrobić, co i tak przy tym, że
państwo poświęcacie własny czas, jest po prostu drobnostką.
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- Ogrzane, nakarmione, zadbane psy to nie jest drobnostka
– zaprotestował Wojtek, tym razem bez cienia kpiny. Naprawdę
zależało mu na losie wszystkich podopiecznych.
- To co, ruszamy? Bo, proszę ja ciebie, Frycku, od stania
w miejscu kości marzną.
Wojtek pożegnał się z nimi, zapewniając, że po powrocie
będzie czekała na nich w biurze schroniska gorąca herbata
z malinowym sokiem. Dwóch mężczyzn i psy ruszyli w górę polnej
drogi. Ubity śnieg z mnóstwem śladów psich łap i ludzkich butów
świadczył, że trasę tę często wybierali wolontariusze „Miziajki”.
Szli początkowo w milczeniu. Woland, który ignorował towarzystwo innych czworonogów, zażądał spuszczenia ze smyczy, na
które Fryderyk po chwili wahania się zgodził. Miał nadzieję, że psa
nic nie przestraszy. Pamiętał okoliczności, w jakich zawiązała się
jego znajomość z jego panią.
Pan Zygmunt mimo swoich osiemdziesięciu jeden lat
dziarsko stawiał nogę za nogą. Po chwili Fryderyk musiał
poluzować szalik i zdjąć rękawicę, tak zgrzał się usiłując nadążyć za
emerytem.
- O, tu, pod tym buczkiem pochowałem Maksika – odezwał
się po chwili pan Zygmunt, przystając. – Lubił on spacery, oj, lubił.
Chcieli go zabrać ze schroniska, mówił mi pan Wojtek kochany, co
się pan będzie, panie Zygmuncie, niepotrzebnie stresował... Teraz
o tym stresie tyle się mówi, że to niby taki szkodliwy. Ale istotę,
która taka wierna jest, taka oddana, jak można komu innemu
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powierzyć? I pożegnać się trzeba. Jak dół kopałem, to mi tak łzy
kapały w ziemię ciurkiem. Ale wiem, że tak by Maksik wolał. Ten
lasek, to mój, jeszcze z gospodarki został. Dawno bym oddał, na
„Miziajkę” przepisał, ale mam właśnie to na myśli, że tu kości
Maksika spoczywają. Po śmierci będzie na czas.
Nawet teraz w oczach staruszka zaszkliły się łzy.
- Nagorzej na tym świecie to rozstawać się na zawsze. Ale
gorzej jeszcze, rozstawać się, a nie wiedzieć, że to ostatni raz się
kogoś widzi. To wtedy nadzieja za człowiekiem ciągnie się, że może
zadzwoni, może przyjedzie.
Fryderyk przypomniał sobie, że syn pana Zygmunta
wyemigrował wraz z rodziną. Starszy pan żył na co dzień
z nieukojoną tęsknotą, której przedsmak poznawał teraz Fryderyk.
Szanował pana Zygmunta za szczodrość ducha. Mimo opłakanej
sytuacji i rozdzierającej samotności, znajdował energię, by
pomagać pokrzywdzonym stworzeniom. Oferował im całe serce.
-

Pan,

panie

Zygmuncie,

jest

prawdziwie

dobrym

człowiekiem. Podziwiam pana za to, że wciąż nie zraził się pan do
tego świata i tyle z siebie daje – powiedział bez zażenowania.
Pan Zygmunt był jedną z tych osób, w stosunku do których
nawet największy introwertyk nie czuł się skrępowany.
- At, co tam gadać, Frycku – odparł staruszek, ruszając znów
przed siebie. - Dobro, zło, wszystko jedno w człowieku siedzi. Ja
myślałem, co to dobro? Dobro człowieka to tylko po tym można
poznać, jak traktuje tych, którzy mu nic nie mogą dać. Może to ja
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jestem dla tych psów dobry... A może to one są dobre dla mnie?
A dla ludzi, nie zawsze byłem dobry. Dla syna, nie zawsze.
- Niektórzy nie potrafią zrobić nic, nawet dla psa –
poruszony, Fryderyk zaprzeczył przez ściśnięte gardło. Miał na
swoim sumieniu wiele. Odrzucenie rodziców, kłótnia z babcią,
zaniedbanie własnego psa. Nawet z Cecylią związał się ze
świadomością, że wyrządza jej krzywdę. Całe życie pędził w pogoni
za s w o i m i marzeniami, realizacją s w o i c h planów. Może
nikogo nie krzywdził intencjonalnie, ale na pewno nie dawał też
nic od siebie. Czuł się upokorzony postawą staruszka.
- Nie ma co, proszę ja ciebie, Frycku, zadręczać się. Jesteś tu,
proszę ja ciebie, a to coś znaczy – zapewnił pan Zygmunt
z przekonaniem.
Fryderyk chciał w to wierzyć. Wiedział, kim jest, nie
wiedział jedynie, jaki jest. Dobry? Zły? Obojętny?
Rozmowę – ponownie tego poranka – przerwał mu dźwięk
telefonu.
Pewien, że to Cecylia dzwoni, by poinformować go, że
dotarła do jego domu, odebrał bez patrzenia na wyświetlacz.
- Frycku... – zmartwiony głos babci Maryli powitał go
w słuchawce.
Zdziwił się, bo o tak wczesnej porze zazwyczaj jeszcze spała.
Nie była rannym ptaszkiem.
- Babciu, wszystko w porządku?
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- Obawiam się, że mam przykre wieści. Dzwoniła ta twoja
kuzynka z Poznania. Ta naburmuszona, która nas podejmowała.
Stanisław Węglarczyk miał zawał na pokładzie samolotu w drodze
do Polski. Udzielono mu pomocy, a po wylądowaniu przewieziono
natychmiast do szpitala w Warszawie. Niestety, nie dało się nic
zrobić. Zmarł. Rodzina ma odebrać dzisiaj jego ciało. Uznali, że cię
poinformują, skoro to dla ciebie narażał życie i zdrowie. Podobno
lekarze odradzali mu podróżowanie. Przykro mi, syneczku...
Po smutnym tonie jej głosu poznał, że naprawdę tak było.
Kiedy rozłączył się z babcią, przez chwilę nie mógł nawet
określić,

co

właściwie

czuje.

Stracił

szansę

na

poznanie

biologicznego dziadka po tak długim czasie starań. Nie czuł wobec
niego do tej pory żadnych silnych emocji, a tylko ogromną
ciekawość. Liczył na to, że Stanisław Węglarczyk rzuci nieco światła
zarówno na charakter ojca. Tymczasem bezpowrotnie stracił tę
szansę. Co więcej, gdyby starszy pan nie podejmował ryzykownej
podróży, być może wciąż jeszcze by żył. Fryderyk poczuł jak
przetacza się przez niego ten ciężar.
Nawet Woland zaniepokoił się jego nagłym osłupieniem
i trącił go łapą w kolano.
- Wszystko w porządku? Proszę ja ciebie, Frycku...? – zapytał
pan Zygmunt, chroniąc się od zimnego wiatru pod osłoną kępy
dzikiej róży.
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Fryderyk zrelacjonował mu pokrótce swoje starania
o doprowadzenie do spotkania z dawnym ukochanym swojej
babci. Pan Zygmunt myślał przez chwilę w skupieniu, po czym
niespodziewanie się

zaśmiał. Fryderyk

spojrzał

na

niego,

zaskoczony.
- Maksik, tu, w tym lasku, urwał mi się kiedyś ze smyczy.
Wołam zbója, „Maksik, chodź no tu!”. A ten nic. No, to w ten las,
za nim, proszę ja ciebie. Widzę, Maksik kopie w ziemi. Myślę,
wywąchał jakiego gryzonia, czy co? Zawzięcie kopał. I dokopał się.
Butelka, zielona, zakorkowana, a w niej list. Żółciutki pergamin,
skruszały od starości. Pomyślałem, tajemnica, sekret, miłosne
wyznanie, mapa skarbów... Korek nie chciał wyjść, tom zbił
butelkę o pień drzewa. Kartka upadła na ziemię. I zanim-em ją
podniósł, Maksik chaps! Zjadł! I nigdym się już nie dowiedział, co
w tym liście było. To ci powiem, Frycku, nie ma co myśleć o tym,
czego się nie ma, tylko dawać to, co się ma.
*
Wszedł do „PoDokładki” z uczuciem ulgi, jakby to był
długo wyczekiwany powrót do własnego domu. W tym magicznym miejscu, wypełnionym zapachem książek i aromatem świeżo
parzonej kawy, gdzie pogrążeni w lekturze lub rozmowie goście
zdawali się nawet nie zauważać siebie nawzajem, czuł się
komfortowo. Anonimowo.
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Najwyraźniej w kawiarni zjawiali się nie tylko uduchowieni, spragnieni zmysłowej i intelektualnej uczty patroni. Z jedną
z takich trudnych klientek usiłowała właśnie poradzić sobie Agata.
Fryderyk przystanął niedaleko, wybrał na chybił-trafił książkę
z przeszklonego kredensu i kartkował ją bezmyślnie, jednym
uchem przysłuchując się rozmowie.
- A ten tort śmietanowy? – zapytała rozłożysta kobieta
z trwałą, którą w myślach od razu ochrzcił „paniusią”.
- Tak, proszę pani? – Agata z anielską cierpliwością próbowała zrozumieć, o co chodzi klientce.
- No, czy jest ze śmietaną?
Przez krótką chwilę oczy jego kuzynki groziły wyjściem
z oczodołów, ale opanowała zaskoczenie i rozbawienie.
- Tak, proszę pani, nasz tort śmietanowy robimy ze świeżej
śmietany...
- A to nie. Bo ja na diecie jestem... To ze dwa kawałki
sernika. I kawę, tylko ze słodzikiem.
Paniusia, która najwyraźniej była bez towarzystwa, zapłaciła za swoje dwa kawałki ciasta i oddaliła się do stolika przy
oknie, który gwarantował widok na przechodniów w bramie
ogródka.
- A ten sernik, to z serem? – zapytał Fryderyk, zbliżając się
do Agaty. Przestraszyła się. W czasie interakcji z roszczeniową
klientką była tak spięta, że nawet nie zauważyła jego wejścia.
- Weź, przestań. – Zachichotała nerwowo.
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Wyglądała bardzo dobrze. Była nieco zestresowana, ale
z jej oczu znikł wyraz spłoszonej sarny. Zmieniła też styl ubierania.
Na romantyczną pudrową bluzkę narzuciła dziś kremową chustę
z frędzlami. Ewidentny wpływ stylu Cecylii wyszedł jej na dobre.
Zastanawiał się, na co jeszcze wpłynęła Cecylia...
On sam od zawsze traktował Agatę trochę protekcjonalnie.
Uważał, że jest niezaradna i potrzebuje opieki. Była przecież taka
delikatna i pokrzywdzona przez los. Widział w niej ofiarę,
delikatną, wrażliwą kobietę. Tymczasem Cecylia dostrzegła w niej
potencjał i powoli zmuszała ją zmierzenia się z coraz to nowymi
wyzwaniami.
- Sernik rzeczywiście wygląda bosko – przyznał.
- Kajmakowy. Cecylii ulubiony. – wyjaśniła.
Poprosiła jedną z kelnerek o podanie kawy i ciasta do
przytulonego w kącie stolika, gdzie razem się udali.
Zasiadła na krześle sztywno jak pensjonarka, skubiąc
z zażenowania mankiet bluzki.
- Cecylia poprosiła mnie o zastępstwo, kiedy jej nie będzie.
Sama nie wiem, co ja tu mogę...
- Daj spokój, radzisz sobie świetnie. Ogarniasz. – Puścił jej
oko. – Jak studia?
- Dobrze. Zdałam dwa pierwsze kolokwia na piątkę.
Prowadzący zajęcia z marketingu namawia mnie na dodatkowy
kurs budowania modeli biznesowych. – Wyraźnie się odprężyła,
rozmawiając o swoich studiach. Cecylia strzeliła w dziesiątkę.
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Agata potrzebowała drogi rozwoju. - Jest finansowany przez środki
z Unii. – wyjaśniła pospiesznie, najwyraźniej w obawie, żeby
Fryderyk nie wziął jej słów jako prośby o finansowe wsparcie.
Zresztą chętnie by jej go udzielił. Rozumiał jednak, że ambicją
Agaty było się usamodzielnić.
- To świetnie. Tylko obiecaj mi, że nie porzucisz do końca
wypieków. Ten sernik jest jak marzenie. – Co powiedziawszy,
nabrał kolejny kęs, który rozpłynął się w jego ustach jak słodka
chmurka.
Naturalnie, że ulubionym ciastem Cecylii nie była jakaś
sucha drożdżówka. Kajmakowy sernik Agaty był luksusowy,
idealnie balansujący słodkość

kajmaku ze słoną posypką

z posiekanych drobno orzechów arachidowych. Był zupełnie taki
jak Cecylia: pełny, bogaty, odważny. Ciekawe, ile o ludziach mogą
powiedzieć ich ulubione ciasta. On byłby chyba jakąś chaotyczną,
warstwową pychotką. Agata – delikatną rurką z kremem. Babcia
Maryla – pikantnym cynamonowym piernikiem. Uśmiechnął się
do tej dziwacznej myśli.
Freya, która najwyraźniej czekała na dogodny moment,
żeby uciec z księgarnianej galerii przez niedomknięte drzwi, nagle
pojawiła się na jego kolanach, gdzie bezpardonowo zakręciła się
kilkakrotnie i wtuliła swój kolorowy łepek w jego ramię. Fryderyk
odwzajemnił kocie czułości, dopóki nie złapał rozbawionego
wzroku swojej kuzynki. Odchrząknął, zażenowany.
- Jakieś wieści o Karolu? – zapytał.
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- Wstępnie prokurator postanowił o areszcie na trzy miesiące. Wnioskuje o pięć lat pozbawienia wolności, ze względu na
recydywę. Tomek ma wątpliwości, bo wcześniejszy wyrok dotyczył handlu substancjami... Badania psychologiczne i psychiatryczne dały zresztą niejednoznaczny wynik i wniesiono o konsultacje
z innymi biegłymi. Prokurator jest dość zawzięty, ale jeśli się okaże,
że Karol jest chory psychicznie, może zamiast za kratki trafić do
szpitala psychiatrycznego.
- A co ty uważasz?
Zastanawiała się przez chwilę nad tym, co odpowiedzieć,
uciekając wzrokiem.
- Czy to źle zabrzmi, jeśli powiem, że nie potrafię sprawić,
żeby mnie to obchodziło...? – zapytała po chwili. – Jakoś po drodze
przestałam się czuć przez niego zagrożona. Nie życzę mu źle, ale też
nie chcę w ogóle mieć udziału w tym, co go dotyczy. Ojcem dla
chłopców przestał być już dawno, na własne życzenie.
- No tak, na pewno przy Tomku nie musisz się niczego bać.
Przykro mi, że ja nie chroniłem cię skutecznie.
- Nie chodzi o Tomka. Chodzi o mnie. Nie wiem, czy
rozumiesz. Sama dałam Karolowi władzę nad sobą i sama musiałam mu ją odebrać.
- Rozumiem. Zuch z ciebie dziewczyna – pochwalił ją z przekonaniem.
Dawna zastraszona Agata stała się dla niego nagle
symbolem walki o równoprawną pozycję kobiety. Musiał
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przyznać sam przed sobą, że przez większość swojego życia
pozostawał nieświadomy istnienia takiego problemu. Nawet
kiedy Karol zaczął znęcać się nad Agatą, Fryderyk postrzegał to
w kategoriach problemu dotyczącego jedynie bliskiej mu rodziny.
Szukał sposobów, na które mógłby pomóc Agacie, skupiając się na
konieczności odseparowania Karola od niej i dzieci. Wsparcie
rodziny na pewno było jej wówczas potrzebne, ale jeszcze
ważniejsze było pokazanie Agacie, że nie jest winna zachowaniu
Karola, że może i powinna się mu przeciwstawić. Nie rozważał
nawet tego, by pomóc Agacie nauczyć się bronić przed nim
samodzielnie, bronić nie w sposób fizyczny, ale mentalny. Zamiast
nieustannie chronić ją jak delikatną białą różę, którą przypominała,
powinien był pokazać jej, że ma kolce. Może wówczas o wiele
wcześniej uporałaby się z poczuciem wstydu i utratą poczucia
własnej godności. Na całe szczęście, znalazła wokół siebie
życzliwych ludzi, którzy dokonali amatorskiej, lecz skutecznej
terapii. Zwłaszcza Cecylia i Tomek okazali cierpliwość, której
Fryderykowi często brakowało.
- A ty jak się trzymasz? – Agata zapytała cicho, kiedy
Fryderyk w milczeniu dokończył swoją kawę.
- Wiesz, średnio – przyznał. – Ciągle mam na myśli to, że
gdyby nie moja ciekawość i potrzeba grzebania w przeszłości, ten
facet ciągle by żył.
- Nie wiesz tego. Może to samo przytrafiłoby mu się we
własnym domu?
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- Może. Ale się nie przytrafiło. Nie dość, że nigdy go nie
poznam, to jeszcze ja sam naraziłem go na stres, który doprowadził
do zawału.
- Nie mogłeś wiedzieć, w jak złym jest stanie. Nikt go
przecież nie zmuszał. Skoro wsiadł w ten samolot dobrowolnie,
najwyraźniej potrzebował tego spotkania. Przecież to on próbował
się skontaktować z Marylą, właściwie to była jego inicjatywa.
Szkoda tylko, że nigdy cię nie pozna...
Zamilkła nagle, a na jej mlecznych policzkach wykwitł
przepiękny rumieniec. Fryderyk chciałby choć w połowie być
człowiekiem, za którego uważała go Agata.
Zrozumiał, o czym tak ciągle piał Einar po ich świątecznej
wizycie. Agata była posągową, klasyczną pięknością. Obiektywnie
rzecz ujmując, była nawet piękniejsza od Cecylii, której fikuśne
niesymetryczne piegi i lekko wystający podbródek nadawały
uroku, ale nie urody.
Nietrudno było zatrzymać się na tej subtelnej twarzy i nie
dostrzec siły, która za nią się ukrywała. Może dlatego do tej pory
nie doceniał swojej kuzynki.
Freya, której przyśnił się koci koszmar, zerwała nagle łepek,
po czym wbiła pazury w udo Fryderyka.
- Ty paskudo – zganił kotkę czule, po czym wrócił do tematu
Węglarczyka. - Mam jedynie szansę zobaczyć go podczas pogrzebu.
Wnuczka Stanisława, nota bene, jak się dowiedziałem, nosząca po
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nim imię Stanisława, była na tyle uprzejma, żeby zaprosić mnie na
uroczystości w Poznaniu.
- Pojedziesz?
- Chyba tak. Tyle mogę zrobić. Gdyby nie moja fiksacja na
temat rodziny, Stanisław mógłby jeszcze żyć.
- Powtarzam: to nie jest twoja wina. Zapomniałeś już, że ten
facet pozostawił twoją ciężarną babkę na pastwę losu? Może zabiły
go wyrzuty sumienia, obudzone po latach...
- Agata, z ciebie to jest jednak jakaś romansowa powieściopisarka.
- A z ciebie przyziemny gad. Zresztą, nie wiem, skąd ta
twoja, jak mówisz, fiksacja. Masz rodzinę. Wspaniałą rodzinę, że
tak nieskromnie powiem. Mógłbyś mieć wszystko, gdybyś nie był
idiotą.
Nie był końca pewien, czy podoba się mu ten nowy „pazur”
Agaty. Nie mógł znaleźć dorosłych argumentów, więc zwyczajnie
wystawił jej język.
- A pani Maryla? Jedzie z tobą?
- Nie. Ostatnia wycieczka do Poznania bardzo ją zmęczyła.
Zresztą, do całej sprawy podchodzi bardzo obojętnie.
- A może wręcz przeciwnie. Może ciągle jeszcze mu nie
wybaczyła? – Agata zapytała bardziej siebie, niż jego samego.
- Widzisz? Romansowa jesteś jak te laski z powieści,
w których zaczytuje się babcia.
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- Jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby bohaterki Jane Austen
ktoś nazwał „laskami”. Jednak wy, faceci, nie macie nosa do takich
spraw. Łatwo was oszukać w uczuciach.
Zastanowił się. Może Agata miała rację? Babcia Maryla od
początku podchodziła do sprawy sceptycznie, twierdząc, że
odnowienie znajomości z Węglarczykiem nie jest potrzebne do
spokoju jej duszy. A przecież krzywda, jaką jej wyrządził, była na
tyle ogromna, że późniejsze szczęśliwe życie z Fryderykiem
Fejklowiczem mogło nie okazać się wystarczające, żeby ją
wymazać. Maryla Fejklowicz bywała pamiętliwa, miał przecież
tego dowody.
- Kiedy ruszasz? – Agata zmieniła temat, widząc rozterkę na
jego twarzy.
Pobłażliwość,

z

jaką

traktowała

jego

domniemane

upośledzenie uczuciowe, była na poły irytująca, na poły urocza.
- Dziś wieczorem. Prześpię się teraz ze dwie godziny.
Wstąpię jeszcze po drodze do Przylesisk, mam zaproszenie na
kolację. Artur prosił, żebym mu pomógł wybrać nowe skrzypce.
Zerknę też na pianino u Liskich, bo chyba wymaga nastrojenia.
Klarze zerwał się też pas w maszynie do szycia. – Wskazał na siatkę
z zakupami ze sklepu „Szmelc, mydło i powidło”, do którego
posłała go matka Cecylii.
- Ale Cecylia chyba nie zdąży wrócić na czas?
- Nie, niestety. Einar i Fender dołączyli do niej w Fairlay.
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- No powiem ci, tej pani Klarze to ciężko. Zupełnie zależna
od Cecylii, nawet jeśli chodzi o takie głupoty. Dobrze, że ma tego
sąsiada...
Fryderyk pozwolił sobie nie skomentować wzajemnej
sąsiedzkiej zażyłości Klary i Artura.
Dyskrecja to podstawowy atut dżentelmena, jak mawiał
dziadek Fejklowicz.
- E tam, wszystko teraz można zamówić przez Internet.
Przecież ona sprzedaje te swoje, no, rękodzieła, właśnie w sieci. Zna
się na tym nie gorzej niż młodzież. Tylko koniecznie chciała
dokończyć jakąś tam przeróbkę dla sąsiadki, która w sobotę ma
przyjęcie. A Artur nie ma czasu na zakupy, gdyż pojechał sprzedać
swoje świnki na skup. Pięć siedemdziesiąt za kilogram –
oświadczył z dumą to, czego się dowiedział z rozmowy z rolnikiem.
Rok temu nie zaprzątałby sobie głowy tym, co i w jaki
sposób ląduje na jego talerzu, albo jakie elementy składają się na
(sprawnie działającą) maszynę do szycia.
- Fuj. – Agata skrzywiła się zabawnie.
- Taki jest krąg życia – wyśmiał ją pół-żartem, pół-serio.
- To widzę, teściowa się oswoiła – odwdzięczyła się Agata
kpiną.
Docinek był trafny, z innego względu niż ten zamierzony.
Fryderyk zmarszczył brwi. Klara nie zostanie jego teściową, bo on
i Cecylia nie mają wspólnej przyszłości.
- Wpadnę pożegnać się z chłopcami w piątek rano.
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- Tylko wcześnie! Po obiedzie idą z Tomkiem do Muzeum
Twierdzy.
- A szkoła?
- Są ferie, wujaszku. A ja chcę wszystkich trzech usunąć
z drogi, żeby mi nie przeszkadzali w wypiekach.
Nagle wyrósł obok nich cień postawnego mężczyzny.
- Przepraszam? – odezwał się właściciel tych słusznych
gabarytów, mężczyzna pod czterdziestkę, z bujną rudą fryzurą
zaledwie

muśniętą

kilkoma

srebrnymi

nićmi.

Miał

jasne

orzechowe oczy i piegowaty nos. Mimo powszechnego przekonania o tym, jakoby rudzielcy z zasady nie grzeszyli urodą, mężczyzna
ten klasyfikował się zdecydowanie w kategorii przystojnych.
Jedynie jego spojrzenie naznaczone było głębokim smutkiem
i zmęczeniem. Fryderyk doskonale potrafił je sobie wyobrazić jako
figlarne, podekscytowane i flirtowne. Było to spojrzenie Cecylii,
które patrzyły na niego z obcej twarzy.
- Tak, słucham? – Agata nieco sztywnie weszła w swoją rolę.
- Szukam kierowniczki tego lokalu. Barista powiedział, że
tutaj ją znajdę.
- To ja, w czym mogę pomóc? – Agata wstała i dyskretnie
obciągnęła bluzkę dla dodania sobie autorytetu.
- Pani jest Cecylia Lisko? – zapytał, mierząc ją wzrokiem.
W jego głosie brzmiało powątpiewanie, które uderzyło we Fryderyku strunę antypatii.
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Agata jednak nie dała się obrazić i zachowała profesjonalną
uprzejmość.
- Nie, jestem Agata Dębska, zastępuję chwilowo właścicielkę. Cecylia wróci do pracy już piątek popołudniu lub sobotę
rano...
- A... – zmitygował się przybysz. – Rozumiem. Ja jestem
Tadeusz Cyrankiewicz. Muszę koniecznie porozmawiać z tą całą
panią Cecylią. Zaszło jakieś kolosalne nieporozumienie. – Tadeusz
Cyrankiewicz dał upust frustracji, wczepiając palce we włosy. – Ja
nie jestem bratem tej pani.
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Cecylia żałowała, że Agata tak sumiennie wywiązała się
z opieki

nad

kawiarnią

i

księgarnią.

Nie

tylko

odebrała

niespodziewanie przyspieszoną dostawę pieców do nowej cukierni
i przygotowała ogromne zamówienie podręczników językoznawczych, mających stanowić nagrody w licealnym konkursie
polonistycznym, ale nawet zmieniła dekoracje. Paradoksalnie,
Cecylia wolałaby zastać swój lokal w stanie zupełnego zaniedbania. Przynajmniej mogłaby pokryć swoje zdenerwowanie pracą.
Tymczasem nie pozostało jej nic innego, jak tylko chodzić od
stolika do stolika i przestawiać wielkie szklane kule z żywymi
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krokusami, obłożonymi poduchami mchu i gałązkami bluszczu.
Wesołe wiosenne kwiaty właśnie rozchylały swoje purpurowe,
złote i białe łebki. Dzięki życzliwości Artura w użyczeniu jego
szklarni, Cecylia mogła wyprzedzić wiosnę i wnieść jej subtelny
powiew do swojej kawiarni dla każdego, komu zima już obrzydła.
Chociaż stale rosnące temperatury zapowiadały rychłą odwilż,
pogodne zielone mikroogrody zamknięte w zaczarowanych
szklanych bańkach mogły stopić lud ze skostniałych z zimna serc.
Cecylia była nie tylko zdenerwowana, ale i zmęczona,
a także... skacowana. Zazwyczaj nie nadużywała alkoholu, bo
chociaż w domu często gościła nalewka, pijało się ją jedynie „na
smaczek”. Niestety, wścibski z natury Einar podczas pobytu
w Fairlay odkrył w piwniczce kolekcję whisky, którą wraz z domem i wyposażeniem kupił Fryderyk. Zgodziła się skosztować
z nim ponoć niebywale wybitny rocznik i zanim się zorientowała,
przeklęty urok osobisty Einara przywiódł do zguby ją samą, a także
Molly McInroy. Gosposia pod wpływem złocistej pięćdziesięcioletniej single malt otworzyła się na swoich gości tak dalece, że
zaczęła Cecylię uczyć galickich piosenek, a Einara całować,
najpierw w jego włochate policzki, a potem już – gdzie popadło.
Mogłaby być jego babcią.
Mimo tych niesprzyjających okoliczności, postanowiła nie
odwlekać spotkania z Tadeuszem. Sama przecież uznała, że osobista
rozmowa z nim mogłaby zadziałać na jej korzyść. Mogłaby mu
wytłumaczyć, że jej sytuacja finansowa jest o wiele gorsza, niż mu
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się wydaje, i przedstawić kwestię dorobku intelektualnego ojca
w nieco innym świetle, jak tylko prospektywny zysk. Zależało jej
na tym, żeby jego prace naukowe, przekłady i opracowania
pozostały nienaruszone jako całość. Musiała tylko przekonać
Cyrankiewicza, który wedle jej wiedzy mógł być zarówno
wyrachowanym dorobkiewiczem, jak zwyczajnie szukającym
zadośćuczynienia

moralistą,

że

wartość

duchowa

zbiorów

Aleksandra Lisko przewyższa wielokrotnie materialną.
Łatwo jednak było planować argumenty, kiedy osobiste
spotkanie wydawało się mało prawdopodobne lub odległe, nieco
trudniej, kiedy bez zapowiedzi Tadeusz zjawił się w progach jej
kawiarni. Sprawa spadkowa, ze względu na swój przeciągły
charakter, wydawała jej się dotąd niebezpośrednim zagrożeniem.
Jak sztorm, który zbierał się daleko na horyzoncie, kiedy wody
wokół niej wciąż falowały łagodnie. Teraz ten sztorm zjawił się
nagle tuż nad jej głową i zburzył jej wewnętrzny spokój.
Trwożyła się, że Cyrankiewicz będzie odporny na zarówno
na jej argumenty, jak i błagania, do których miała się posunąć, gdy
wszystko inne zawiedzie. W relacji, którą ze spotkania z Cyrankiewiczem zdał jej Fryderyk, pojawił się także zgrzyt. Cyrankiewicz
twierdził, że nie jest spokrewniony ani z Cecylią ani z jej ojcem.
Skoro nie uznawał się za syna Aleksandra, dlaczego nagle zechciał
zagarnąć jego schedę? Fryderyk twierdził, że nie miał wątpliwości
co do bliskiego pokrewieństwa z Tadeusza z nią samą, a jednak
wygląd często potrafił być zwodny. Ponieważ nie potrafiła
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wyjaśnić słów i zachowania Cyrankiewicza, obawiała się tym
bardziej. Jak przygotować się psychicznie na coś, czego nie potrafiła
pojąć? Oczekiwała, że Cyrankiewicz wyciągnie z rękawa przysłowiowego asa, wobec którego ona będzie bezsilna.
Nie wiedzieć czemu, z góry założyła, że Cyrankiewicz będzie
człowiekiem antypatycznym, nastawionym konfrontacyjnie. Jeśli
tak, to napotka niełatwego przeciwnika. Cecylia co prawda
zamknęła interes dla klientów o całą godzinę wcześniej, ale
w kawiarni wciąż było tłoczno. Zaskoczyło ją, ile osób zechciało
okazać jej wsparcie. Zjawiła się Klara wraz z Arturem, Agata
z Tomkiem, jej mama, pani Maria Łabosz, a nawet pani Maryla.
Fejklowiczowa przybyła w iście bojowym nastroju, taszcząc pod
pachą burego Byrona, nieodłącznego towarzysza. Z królewską
godnością zasiadła na niskiej otomanie tuż przed kominkiem, skąd
miała obserwować nadchodzącą batalię, gotowa na interwencję,
w razie gdyby Tadeusz w jakikolwiek sposób zyskiwał przewagę
nad jego faworytką. Brakowało cioci Heleny, z którą Cecylia wciąż
nie miała okazji porozmawiać, mimo iż dawno wyzbyła się urazy.
Profesorka najwyraźniej obawiała się gniewu bratanicy, zdecydowanie odwlekając odwiedziny w Przylesiskach.
Mimo tego zunifikowanego frontowego wsparcia, Cecylia
nie oszukiwała się co do tego, czyja obecność ukoiłaby ją
najbardziej. Marzyła o tym, żeby móc chociaż dotknąć Fryderyka
w tej chwili, przytulić policzek do jego ramienia, poczuć, jak jego
stwardniałe od strun palce wygłaskują pulsujący ból z jej skroni.
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Niestety, w wyniku kuriozalnego niedomówienia nie dane jej było
naładować baterii.
Tadeusz Cyrankiewicz zjawił się punktualnie. Stanąwszy
w drzwiach kawiarni, odwinął szalik i zastygł, zaskoczony tym, że
wszyscy zgromadzeni zdają się wwiercać w niego natarczywe
spojrzenia. Pomimo jak najgorszych oczekiwań, Cecylia była
zdecydowana działać w cywilizowany sposób, więc szybko wstała
i jako pierwsza podeszła do niego z wyciągniętą dłonią.
- Pan Tadeusz Cyrankiewicz? – powiedziała nieco niezręczni.
– Cieszę się, że się wreszcie spotykamy, jestem Cecylia Lisko,
również córka Aleksanda.
„Pańska siostra” jakoś nie mogło przejść jej przez gardło.
Cyrankiewicz machinalnie schwycił podaną sobie dłoń
i ponownie zamarł, wpatrując się tym razem tylko w twarz Cecylii.
Cecylia odważnie podniosła na niego wzrok i zmusiła się
do uśmiechu.
Fryderyk

określił

Cyrankiewicza

jako

przystojnego

mężczyznę, ale to nie było to. Tadeusz miał twarz ujmującą,
natchnione, głębokie wejrzenie, uparty, zdecydowany rys w ledwie zakreślonych zmarszczkach na czole. Łagodziły go niesymetryczne, skłonne do łagodnej kpiny usta. Cecylia znała te
charakterystyczną mieszankę. Obraz ojca zachowywała żywy
w sercu i w pamięci, Tadeusz zaś był wierną kopią Aleksandra.
Wygląd Cecylii łagodziły szlachetne, miękkie rysy Klary, Tadeusz
zawdzięczał nieznanemu sobie ojcu codzienny widok w lustrze bez
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większych alteracji. Nawet postawę miał tę samą, zauważyła
Cecylia wydychając powietrze ze słyszalnym świstem, był wysoki,
barczysty, lekko przygarbiony, jakby własny wzrost przeszkadzał
mu w poruszaniu się.
- Zapraszam do środka – zachęciła niezręcznie po chwili
milczenia z jego strony. – Może napije się pan czegoś ciepłego?
Nie wiedziała, czy powinna przejść na „ty” bez formalnego
bruderszaftu, więc trzymała się form pozwalających zachować
emocjonalny dystans. Nie miała doświadczenia w postępowaniu
z rodzeństwem, zwłaszcza zupełnie sobie nieznanym.
- Przepraszam. Ja nie wiem, czy mogę... – Cyrankiewicz
pokręcił głową, nie spuszczając wzroku z twarzy Cecylii.
Domyślała się, że nie chodzi mu o proponowany
poczęstunek, ale o całe spotkanie, bo nagle wykonał krok w tył,
jakby szykował się do odwrotu. Na szczęście do akcji wkroczyła
matka, ze swoją sympatyczną twarzą, dobrotliwym oczami
i bezpośredniością, której niekiedy brakowało Cecylii.
- Tadeuszu, ja jestem Klara, mama Cecylii. Mówmy sobie
może po imieniu? Wejdź, proszę, rozgość się. Artur, weź od
Tadeusza płaszcz, dobrze?
Artur posłusznie wyciągnął ręce, a Tadeusz, postawiony
pod ścianą, posłusznie zsunął palto i podał je na wyciągniętej ręce.
- Agatko, zrobisz wszystkim herbaty? – Klara kontynuowała
swoje zarządzenia, jakby nigdy nic wycofując się na swoim wózku
ku przygotowanemu stolikowi. Tomek pospieszył jej z pomocą,
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a pani Łaboszowa usiadła przy ciotce Maryli. To pozostawiło
Cyrankiewicza w towarzystwie pań Lisko i Artura. Sąsiad stanął
pomiędzy fotelem Klary a krzesłem, na którym usiadła Cecylia
i położył ręce na ramionach obu. Cecylię zdumiał ten obronny gest,
nie miała jednak czasu się nad nim zastanowić. Żałowała, że
Cyrankiewicz zajął pozycję naprzeciwko nich, bo stawiało to
wszystkich w jakiś sposób opozycyjnie. Nie chciała potęgować
napięcia poprzez takie drobne gesty.
- To pani raczyła napisać do mnie ten list...? – zwrócił się
Cyrankiewicz do Cecylii, wyciągając z zanadrza marynarki białą
kopertę.
Mówił bardzo wyraźnie, głębokim głosem o wibrującym
tembrze. Nawet sposób wyrażania się miał górnolotny i ultrapoprawny jak Aleksander, choć nieco przestarzały. Cecylia przypomniała sobie, że z zawodu Tadeusz jest prawnikiem, a w tej profesji
swada była wielkim atutem.
- Cecylia, bardzo proszę – poprawiła go, poprawnie
interpretując uścisk dłoni swojej matki pod stołem. Ufała jej
intuicji. – Tak, to ja napisałam. Pomyślałam, że takie bezosobowe
załatwianie sprawy przez prawników będzie... Chciałam cię poznać
– powiedziała nagle, stawiając na szczerość. – Musisz wiedzieć, że
o twoim istnieniu dowiedziałyśmy się dopiero po śmierci taty.
Oczy Tadeusza zrobiły się okrągłe ze zdziwienia.
- Jak to? Myślałem, że to ten absurdalny pozew...
Cecylia z Klarą spojrzały po sobie, zdumione.
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Skoro Cyrankiewicz uważał wniosek o zmianę postanowienia o przyznaniu spadku za absurdalny, dlaczego u licha go
złożył?
- Proszę pani... Cecylio, ja nie jestem, to znaczy do dzisiaj
byłem przekonany, że nie jestem... nie ma między mną a byłym
mężem matki pokrewieństwa.
Cecylia zastanawiała się, czy porzucić dyplomację i zadać
pytanie, które ciśnie jej się na usta, ale ubiegła ją pozbawiona
podobnych skrupułów matka.
- Chwileczkę. Skoro uważasz, że nie jesteś synem Olka, to
jak ci nie wstyd domagać się tych niebotycznych pieniędzy?
Tadeusz pokraśniał i niepewnie spojrzał na Cecylię. Kiedy
złapał jej wzrok, uciekł oczami w kąt, po czym znów przerzucił go
na nią, jakby nie mógł się powstrzymać od przyglądania się
szczegółom jej twarzy.
Odetchnął głęboko i splótł przed sobą ręce.
- No tak, nie po to przeleciałem pół świata, żeby teraz bawić
się w rozsiewanie dymnych zasłon – powiedział bardziej do siebie,
po czym odchrząknął dla zyskania czasu. – Proszę mi wierzyć, że
nie jestem skłonny ujawniać szczegółów osobistych z mojego życia
obcym osobom. Bardzo przepraszam, ale tak właśnie pomyślałem,
gdy dostałem pani list: czego ta obca osoba ode mnie chce?
Niemniej jednak, kiedy poskładałem wszystkie fakty ze sobą,
zorientowałem się w sytuacji... skonstatowałem, że zostałyście
panie przypadkowymi ofiarami kolejnego ekscesu mojej matki.
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Wiedziałem, że muszę osobiście tę sprawę wyjaśnić, dlatego
zorganizowałem ten przyjazd.
Ton głosu Cyrankiewicza zmieniał się na coraz bardziej
gorączkowy, a przy ostatnim zdaniu rozłożył bezradnie ręce.
Najwyraźniej frustrowały go ogólniki, które przychodziły mu do
głowy: wyjaśniał wszystko bez wyjaśnienia niczego.
Cecylia

chciała

jak

najszybciej

zrozumieć,

dlaczego

Cyrankiewicz odmawia przyznania się do pokrewieństwa z nią i jej
ojcem, ale zrozumiała, że musi najpierw pozwolić mu przedstawić
sprawę ze swojej perspektywy. Za wcześnie było na wyciąganie
wniosków, ale wstąpiła w nią nowa otucha: może zaszła tu po
prostu jakaś kolosalna pomyłka?
- Tadeuszu, wspomniałeś o matce...? Ma na imię Jadwiga,
prawda? – ponagliła go subtelnie Klara.
- My miałyśmy wrażenie, że Jim Woznicky jest twoim
pełnomocnikiem, to znaczy, jedynie z nim miałam do czynienia. –
dodała Cecylia.
- No tak, oczywiście. Najpierw wyjaśnię, że z matką nie
mam kontaktu... Odciąłem się od niej zupełnie. Jim Woznicky
natomiast był moim kolegą z kancelarii, kiedy jeszcze pracowałem
na wschodnim wybrzeżu. Odkryłem jego romans z Jadwigą
zupełnie przypadkiem. Moja matka wyszła za mąż za zamożnego
lekarza, małżeństwo nie trwało długo. Woźnicki reprezentował ją
na rozprawie rozwodowej. Krótko mówiąc, spreparował dowody
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na zdradę i pomógł matce uzyskać niebotyczne pieniądze. Wiedziałem, że wyrok sądu był bezpodstawny, skonfrontowałem się
z nimi... Niestety, zabrakło mi odwagi, żeby ujawnić ich przekręt.
Stchórzyłem. Zamiast tego zerwałem z nimi kontakt i wyjechałem
do Los Angeles, gdzie poświęciłem się pracy pro publico bono, na
rzecz organizacji charytatywnych i ekologicznych. Od tamtej pory,
a było to trzy lata temu, nie kontaktowałem się z matką. Musicie
wiedzieć, że moja matka jest specyficzną kobietą, nieco rozchwianą... – mówiąc to, Tadeusz ściszył głos, zawstydzony koniecznością ujawnienia kwestii wywołujących u niego uczucie wstydu.
- To znaczy, że Jim Woznicky nie jest twoim plenipotentem?
Przecież pokazał nam pełnomocnictwo... – Cecylia spojrzała na
Klarę, która pokiwała głową. Widziała dokument na własne oczy.
- Podróbka. Woźnicki to fałszerz pierwszej wody. Poświęciłem trochę czasu, żeby ustalić, co działo się w ich życiu od mojego
wyjazdu. Najwyraźniej nie potrzebowali wiele czasu, żeby przetrwonić nieuczciwe uzyskane pieniądze z rozwodu matki. Jim
zainwestował, zdaje się, w jakąś internetową spółkę, która okazała
się, tym, no... Umyka mi współczesna polszczyzna, to był taki
scheme, scam20. Wiesz, co mówię? – odprężył się, kiedy Cecylia
skinęła głową. – Poza tym oboje lubią hazard. Stracili resztę
pieniędzy, obstawiając konie. Zbiegło się to w czasie, kiedy
Woznickiemu powinęła się noga, na jaw wyszła kwestia jego

20

Scheme, scam (ang.) – oszustwo, przekręt
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nielegalnych metod w zbieraniu dowodów, stracił pracę, właściwie, jak to mówią, wyleciał z hukiem. Nie znalazłby zatrudnienia
w szanowanej kancelarii. Wtedy padł pomysł powrotu do Polski.
Oboje jednak byli, no, spłukani. Wtedy matka przypomniała sobie
o swoim pierwszym mężu. Wygooglowałem go z ciekawości... Nie
tak trudno trafić ze strony Aleksandra w Wikipedii do oficjalnej
strony twojej uroczej księgarnio-kawiarni, a gdy się głębiej
pokopie, to i twoje powiązania z pewnym znanym muzykiem...? –
Cyrankiewicz zawiesił głos, a Cecylia zdawkowo kiwnęła głową.
Spekulatywnym plotkarskim artykułom starała się nie
poświęcać uwagi. Nie chciała znaleźć się w gronie osób, którym
sen z oczu spędzają społeczna zmora pod nazwą „co ludzie
powiedzą”.
- Dobrze rozumiem, że cały ten pozew to próba
wyłudzenia?
- Woźnicki jest błyskotliwy, ale gubi go przekonanie
o swojej własnej wyższości nad innymi ludźmi. Znam go. Spodziewał się, że przyjedzie tutaj, omami cię plikiem formalnie wyglądających papierów, zastraszy i szybko zmusi do współpracy. Nie
przyszło mu do głowy, że skontaktujesz się ze mną bezpośrednio.
Bardzo mądre posunięcie – pochwalił.
A więc to tak wygląda, kiedy klepie cię po ramieniu starszy
brat, pomyślała Cecylia i mimowolnie się uśmiechnęła.
W zasadzie powinna poczuć ulgę. Nagłe finansowe
zagrożenie oddaliło się w niemal cudowny sposób. Na jego miejsce
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wkradła się jednak nowa zgryzota. Tadeusz Cyrankiewicz, który
okazał się nie być bezwzględnym krwiopijcą, najwyraźniej dotarł
w swoim życiu do momentu zupełnego przewartościowania.
Współczuła mu i nagle inaczej spojrzała na swoją matkę,
uosobienie taktu, zrozumienia i moralności. Klara od początku
okazywała wiele serca temu nieznanemu pasierbowi.
Przenigdy jej nie zostawię, obiecała sobie i drgnęła.
Cyrankiewicz najwyraźniej odebrał od Cecylii te wszystkie
wibracje, bo uznając je za niedowierzanie pospieszył z zapewnieniami.
- Naturalnie, postaram się wszystko odkręcić. Osobiście
wycofam wniosek. Zaalarmuję odpowiednie organy o dokonanym
fałszerstwie. Proszę się nie obawiać, tym razem będę bezwzględny.
To w zasadzie okazja do naprawienia błędu z przeszłości, jaka
rzadko się ludziom przytrafia. Powinienem był wtedy obnażyć ich
machlojki... Tym razem nie będę miał skrupułów. Pani list, to
znaczy twój... był tak serdeczny, taki ludzki. Pomyślałem sobie,
gdybym był naprawdę bratem tej kobiety, rozpłakałbym się. Nie
mógłbym dopuścić, żeby ktoś tak niewinny padł ofiarą drapieżności Woznickiego i Jadwigi. – Cecylia zastanowiła się, czy
nazywanie matki po imieniu było próbą zdystansowania się do jej
uczynków. – Masz dar poruszania serca słowami – dodał prosto
i umilkł, zawstydzony.
- Tadeuszu, co właściwie matka powiedziała ci o twoim
ojcu? Jak wyjaśniła wasz wyjazd do Stanów? – Klara położyła rękę
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na stole, jakby instynktownie chciała objąć tego człowieka,
niewiele w zasadzie od niej młodszego, rodzicielską opieką.
Cyrankiewicz pokręcił się niespokojnie na swoim krześle.
Zwilżył usta ostygniętą herbatą, którą Agata podała chwilę
temu, niezauważona przez nikogo z rozmawiających.
- Cóż, swojego aktu urodzenia nie widziałem. Jadwiga
natomiast twierdziła, że odeszła od pierwszego męża, bo ten
dowiedział się o jej romansie. Rzekomo miałem zostać poczęty
poza małżeńskim łożem. Nie kwestionowałem tego, bo skoro
przyznała się otwarcie do zdrady... nie widziałem powodu,
dlaczego miałaby kłamać na taki temat. Usynowił mnie jej drugi
mąż, z którym zresztą też szybko się rozstała. Noszę jego nazwisko.
- Ku naszej najlepszej wiedzy, Jadwiga odeszła od
Aleksandra, bo nie widziała z nim przyszłości – powiedziała Klara
ostrożnie. - Olek był specyficznym człowiekiem, zupełnie nieprzebojowym. Geniuszem bez szans na jakąkolwiek karierę. Dziwakiem, można by rzec...
- Mamo!
- A nie? – Klara roześmiała się szczerze – A ty, wykapana
córka... – dodała, poważniejąc.
Mówiąc to, Klara nie patrzyła jednak na Cecylię. Ją także
uderzyło podobieństwo Cyrankiewicza do zmarłego męża.
- Tadeusz, myślę, że twoja matka cię okłamała – powiedziała ostrożnie Cecylia.
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- To niemożliwe – zaprzeczył Cyrankiewicz bez chwili wahania, jakby powtarzał dobrze znaną mantrę. – Po co miałaby kłamać?
- Uważasz, że nie byłaby zdolna do takiego posunięcia? –
Klara zapytała z powątpiewaniem. Odpowiedz była oczywista
i kryła się w sposobie, w jaki Tadeusz przyglądał się Cecylii.
- To niemożliwe – powtórzył Cyrankiewicz głucho. W jego
oczach zaszkliły się łzy.
Artur, który do tej pory dawał milczące wsparcie, ścisnął
ramię Klary i oboje dyskretnie oddalili się od stolika.
Cecylia natomiast, przełamując swoją wrodzoną rezerwę,
obeszła dookoła stół, przysunęła bliżej krzesło i usiadłszy obok
Tadeusza, objęła go ramieniem. Nie była specjalnie otwartą osobą.
Zazwyczaj bardzo długo przyzwyczajała się do ludzi. Gdyby ktoś
jej powiedział, że będzie musiała pocieszać szlochającego dorosłego
faceta, na samą myśl poczułaby się niekomfortowo.
Teraz jednak czuła tylko głęboki, dojmujący smutek.
*
- I co, nic więcej nie powiedział? – zapytała Klara, gładząc
błyszczące futerko Janoszyka.
Stare czarne kocisko przebyło pomyślą rekonwalescencję,
ale zmiany charakterologiczne, jakie w nim zaszły, wciąż jeszcze
były widoczne w jego kocim usposobieniu. Z szukającego przygód
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włóczykija Janoszyk zmienił się w domatora, ceniącego ciepły kąt
i chętne do pieszczot ręce.
Było już grubo po północy, a oni we trójkę siedzieli przy
przytłumionym świetle w kuchni. Zjedli późną kolację składającą
się z grubych pajd wiejskiego chleba, posmarowanych ciemnobrunatnym miodem ze spadzi iglastej, który Artur zebrał zeszłego lata.
Rozprzężeni i wszyscy troje na swój sposób przeczuwający
bezsenność, nie proponowali pójścia spać. W przytulnej kuchni
niebieskiej chatki czas jakby zwolnił. Początkowo Klara wzięła do
ręki francuski haft, nad którym mozoliła się przez ostatnie
tygodnie, ale oczy zmęczyły jej się szybko od sztucznego
oświetlenia. Artur, który nigdy nie miał potrzeby zajmowania
czymś rąk, zasiadł na krześle pod oknem, jakby był jedną nogą
w izbie, drugą gdzieś tam, na zewnątrz, w czarnej nocy.
Cecylia natomiast, zupełnie rozbita po rozmowie z Tadeuszem, w zamyśleniu wyczesywała z futra Wolanda luźne kępki
kłaków.
- Wiosna idzie, Woluś linieje... – westchnęła, zupełnie nie
na temat.
- Cylcia!
- Nie, nic – odpowiedziała Cecylia, jakby nagle opamiętana.
– Tylko płakał, powiedział przepraszam i wyszedł. Czuję się tak
podle.
- Ty, czemu?
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- No, że dowiedział się w ten sposób. Straszna rzecz, tak być
okłamywanym. – Cecylia złapała Klarę za rękę. – Nie wiem, co bym
zrobiła, gdybyś ty mnie okłamała. Na szczęście nawet nie muszę
się zastanawiać – dodała, zanim matka zdążyła odpowiedzieć. –
A ty? Jak się czujesz? W końcu to syn taty z inną kobietą. I też
nigdy ci nie powiedział...
- Ja? Jest mi gościa szkoda, co tu dużo gadać. Myślę, że
trzeba mu jakoś pomóc...
Artur uniósł brwi i oboje z Cecylią zmierzyli ją wzrokiem.
- Nic, żadnej zazdrości, gniewu, upokorzenia? Powinnaś być
wściekła, że ojciec ukrył Tadeusza przed nami, nie mniej niż
Tadeusz był wściekły na swoją matkę.
- Nie był wściekły, widziałaś przecież. Był zrozpaczony.
- Ale jeszcze będzie wściekły, zobaczysz.
- Gdyby to był jakiś nadęty arogant, - wtrącił Artur,
wyglądając przez okno – to może łatwiej byłoby go nie lubić.
Tymczasem facet przecierpiał swoje, ma przeszło trzydzieści pięć
lat, a nie wie, kim właściwie jest. Nigdym nie widział, żeby facet
tak płakał.
- Nie bądź wstrętny! – zgromiła go Klara.
Prostując się w krześle, Artur odwrócił się do swoich gospodyń, jakby wyrwał się nagle z zamyślenia.
- No właśnie nie jestem. Każdy radzi sobie z bólem inaczej,
jeden go bardziej skrywa, drugi pokazuje, to normalne. Ale to, jak
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on bezradnie wyglądał, brr. – Wzdrygnął się. – Nikomu bym nie
życzył, choć są, oczywiście, większe nieszczęścia.
- Tylko jak mu pomóc? – zagaiła Klara, wymownie patrząc
na Cecylię.
- No wiem, wiem, że tylko ja mogę... Myślałam nad tym,
jeszcze w „Okładce”, gdy próbowałam go uspokoić. Myślę, że
zaproponuję mu badania genetyczne. Jakakolwiek pewność będzie
dla niego lepsza niż gubienie się w domysłach i kłamstwach.
Chociaż jak dla mnie, prawda jest oczywista. Tadeusz jest synem
taty.
- Tak, trzeba mu to zaproponować, tylko jak go znaleźć? Nie
mamy nawet jego numeru telefonu.
- E tam, przecież musiał się gdzieś zatrzymać. Poza tym,
myślę, że sam przyjdzie – stwierdził Artur przytomnie. – Nie wygląda na kogoś, kto by uciekał od problemów. Może jest wrażliwcem,
ale nie tchórzem. Inaczej w ogóle by nie przyleciał do Polski.
- Masz rację. – Cecylia ścisnęła rękę Artura, na co on nieco
się zmieszał.
- Problem tkwi gdzie indziej. Jeśli Tadeusz znajdzie
dowody, że jest synem Aleksandra, to pewnie wrócimy do punktu
wyjścia. Po prostu pozwie was o spadek... – ostrożnie dopowiedział
po chwili.
- To nie ten typ – zapewniła Klara gorąco.
- Ty to byś złodziejowi, który z przeproszeniem okradł cię
z ostatnich galotów, dała kanapkę na drogę i tłumaczyła, że pewnie
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biedaczek miał jak najlepsze intencje, tylko tak jakoś przypadkiem
wpadł przez okno i skończył grzebiąc w twojej szafie.
- A żebyś wiedział. Większość tych ludzi jest zwyczajnie
bardzo biedna.
- I dlatego kradną.
- Artur! Biedna, czyli pożałowania godna. Żeby mnie rolnik
za słówka łapał...
- Rolnik, ale kwalifikowany! – zastrzegł się Artur.
- Poza tym, ja nie mam żadnych galotów...
- A czemu? Boś wszystko złodziejowi oddała.
Kiedy tak matka z Arturem przekomarzali się dobrodusznie,
Cecylia odpłynęła myślami w kierunku Tadeusza. Powinna czuć
ulgę z podobnego obrotu sprawy. W zupełnie nieprawdopodobny
sposób niebezpieczeństwo utraty domu czy kawiarni ulotniło się.
Przejmował ją jednak nieokreślony niepokój i smutek. Nie
potrafiła się cieszyć z odzyskanej równowagi.
Musiała szczerze przyznać przed sobą, że tragiczna sytuacja
Tadeusza była tylko w części odpowiedzialna za ten stan. Główną
przyczyną było narastające poczucie bezradności, które nagle ją
sparaliżowało. Co by było, gdyby naprawdę musiała zmierzyć się
z pozwem? Jak musiałoby zmienić się jej życie?
Odkąd tylko musiała stanąć na własne nogi po śmierci ojca,
jej jedynym dążeniem była stabilizacja. Regularna, metodyczna
wręcz egzystencja, która dawała poczucie bezpieczeństwa. Kiedy
zjawił się Jim Woznicky, który swoimi rzekomymi roszczeniami
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zmącił jej spokój jak ulewa dziobiąca gładkie lustro wody,
zmobilizowała całą siłę do stawienia czoła przeciwnościom. Teraz
ta energia nagle została z niej wypompowana. Paradoksalnie,
dopiero kiedy zagrożenie minęło, zaczęła tak naprawdę się
obawiać.
Nie tylko z powodu Cyrankiewicza, ale także tego, w jakim
świetle niechęć do radykalnych zmian stawiała jej relację z Fryderykiem.
Najzwyczajniej w świecie, Cecylia była zbyt tchórzliwa,
żeby zdecydować się na zmianę swojego życia, nawet dla niego.
- Pójdę już – odezwał się Artur po chwili, ciężko podnosząc
się z krzesła.
- Dziękujemy, że z nami dzisiaj byłeś – powiedziała Klara
w imieniu ich obydwu.
- No coś ty, trzeba sobie pomagać – odpowiedział prosto,
bo w świecie Artura proste moralne zasady były zupełną
oczywistością. Cecylia czasami mu zazdrościła, coraz częściej go
podziwiała.
Wyprowadziła sąsiada na próg ganku, gdzie oboje
zatrzymali się i głęboko odetchnęli. Nocne powietrze miało
specyficzny, ziemisty zapach i tętniło brzękiem spadających z dachu kropel.
- Odwilż – stwierdził Artur, po czym wesołym krokiem
odszedł w mrok.
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Cecylia poczuła jakąś irracjonalną ulgę. Odwilż. Nowy
rozdział, nowe życie.
Położyła się w łóżku z nieodłącznym Wolandem, który
najwyraźniej niecierpliwie czekał na tę chwilę, bo ledwie zakręcił
się dookoła, już głęboko spał, pochrapując. Po kwadransie
przekręcania się z boku na bok i prób liczenia owiec, poddała się i
sięgnęła po telefon. Przejrzała na telefonie najnowsze posty od
Famous Rebel.
Baltimore... y’all ready to get it on tonight?? Let’s do it!21
Wpisowi towarzyszyła zabawna fotka członków zespołu,
zebranych wokół sygnowanej oficjalnym logiem perkusji. Einar
wystawiał na niej język, Briet pokazywała obiema rękami znak
pokoju, Tom, którego głowa została uchwycona na pierwszym
planie, wybałuszał oczy, a nieświadomy niczego Fritz pochylał się
nad talerzami, obgryzając skórkę z palca lewej dłoni.
Cecylia przez chwilę wpatrywała się w jego dziwnie obcoznajomą twarz, po czym stwierdziła, że to wszystko, spotkania
z nim, wspólny weekend, rozmowy przez telefon chyba jej się
przywidziały – i zasnęła.
*

21

(ang.) Baltimore, jesteście gotowi na dzisiejszy wieczór?? Zróbmy to!
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Kićka przetoczyła się przez próg, Paćka natomiast przez
swoją siostrę. Obydwie kotki wylądowały na mokrym bruku tuż
pod stopami Artura. Cecylia nawet nie zauważyła, że dwie niesforne podopieczne postanowiły urządzić sobie nocną eskapadę.
Znacząc ślady kocich łap na wilgotnej ziemi, wyszły do ogrodu,
który kipiał zapachem rozmarzającej trawy. Księżyc jak wielki
miedziak skrzył się na niebie, a jego słabe światło odbijało się od
ostatnich kurczących się hałd śniegu.
Nieopodal na ścieżce minął Kićkę niczego nieświadomy
Artur. Mały krok w prawo, a nadepnąłby jej na ogon.
Wtem rozległ się trzask zamka w drzwiach. Paćka
nadstawiła uszy. Droga powrotna do ciepłego, przytulnego domu
została odcięta.
Początkowo kotki niezbyt przejęły się swoją banicją. Kićka
znalazła wydrążony pieniek, który wyjrzał dziś spod śniegu i na
nim przez dłuższą chwilę tępiła swoje ostre pazurki. Paćka,
z nudów raczej niż z potrzeby, wyszarpała kilka wiechci słomy
z chochoła otulającego krzew róży. I tak już niedługo Rosa de
Resht zrzuci swoją zgrzebną sukienkę i okryje się różowymi,
intensywnie pachnącymi kwiatami, które zresztą Paćka namiętnie
lubiła strącać łapką.
Szybko jednak psoty wywietrzały kotkom z głowy.
Temperatura utrzymywała się niewiele powyżej zera stopni,
a kocie łapki łatwo marzły.
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Wróciły pod próg ganku, lecz mimo rozpaczliwego
miauczenia nikt nie otwierał.
Tak właśnie trafiły do niebieskiej chatki. To Woland,
którego Cecylia zabrała ze sobą po drobne zakupy do centrum
Przylesisk, odkrył dwa kilkudniowe kocięta w kontenerze na
śmieci. Trafiły tam z pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego,
gdzie trzymano łowne kotki. „Wczasy pod Gruszą” zmagały się
z inwazją myszy, która psuła interes. By były skuteczne w łapaniu
gryzoni, koty z gospodarstwa musiały być niesterylizowane.
Późna wiosna zeszłego roku była deszczowa i zimna. Gdyby
narodziny Paćki i Kićki przypadły na inny okres, kto wie? Może
właściciele letniska poświęciliby trochę czasu na znalezienie
kotkom opiekunów. Wtedy akurat wyjeżdżali na dwutygodniowy
urlop, który należał im się przed intensywnym sezonem wakacyjnym. Nie mieli czasu.
Niechciane maleństwa zostały zapakowane w dwie
szczelnie zawiązane reklamówki i podrzucone nocą do kontenera
z odpadkami przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiskach, w którym to budynku mieścił się również jedyny we wsi
sklep. Kotki miały szybko się udusić. Traf chciał, że plastikowy
worek rozerwał się na otwartej puszce po konserwowym groszku.
Uwięzione wśród stert śmieci kotki popiskiwały cicho
z głodu

i

desperacji.

Woland,

którego

Cecylia

zostawiła

przywiązanego do stojaka na rowery pod sklepem „U Jadźki”,
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usłyszał je bardzo szybko. Zaczął drapać w asfaltowy podjazd,
popiskiwać, a w końcu szczekać.
- Woluś, oszalałeś? – zapytała Cecylia czule, kiedy wyłoniła
się ze sklepu z siatką zakupów.
Pies dopóty drapał i skomlił, wskazując na swoje znalezisko, dopóki zaintrygowana Cecylia nie uniosła klapy.
Trafiły szybko prosto do niebieskiej chatki, gdzie na
rozgrzanym piecu znalazły ciepłe gniazdko. Cecylia karmiła je ze
strzykawki mlekiem ofiarowanym przez Artura. Schronisko nie
było opcją – Paćka i Kićka były zbyt młode, a „Miziajka” nie
dysponowało wystarczającą ilością wolontariuszy, żeby wymagającym kociętom zapewnić odpowiednią opiekę. Początkowo Cecylia planowała koty odchować, a później postarać się o adopcję,
jednak szybko okazało się, że niezwykły talent do kocich psot
skradł serca jej i matki.
Paćka i Kićka nie grzeszyły jednak rozumkiem, co częściowo
było przyczyną ich chwilowych kłopotów.
Już nawet zaprzestały miauczenia, a zrezygnowana Paćka
odeszła od drzwi, planując znaleźć nocleg w szopie za domem,
kiedy cichutkie skrobanie po drugiej stronie drzwi oznajmiło, iż
jednak pozyskały czyjąś uwagę.
- Woluś, oszalałeś? – zapytała Cecylia, otwierając drzwi
z zaspanymi oczami.
Paćka i Kićka wykorzystały ten moment, żeby wślizgnąć się
do środka.
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- Dobry pieeees... – Cecylia pochwaliła wierne psisko po
głowie, równocześnie ziewając. – A teraz daj się wyspać.
*
- „...Na nocnym niebie czarne cienie sunęły cicho, oddalając
się od doliny. Marylka ścisnęła w ręku Pergamin Praw, ścigając
wzrokiem oddalające się wietrznice. Kto by pomyślał, że
słowobotaników, którzy na co dzień wiedli nudną egzystencję przy
uprawie drzewoksiążek w nocnym arboretum, spotka taka
przygoda, a ich sprzymierzeńcami staną się te nieuchwytne,
legendarne stwory?
Kiedy ostatnia z wietrznic znikła poza zasięgiem wzroku,
dziewczynka pokonała kręte schody prowadzące z korony w głąb
pnia i zakradła się do wnętrza Bibliodrzewa. Ostrożnie odłożyła
zwój na właściwie miejsce księgozbioru, gdzie miał pozostać już na
zawsze.
Dobrze, kiedy wszystko jest na swoim miejscu – pomyślała,
biegnąc wzrokiem wzdłuż wydrążonych w pniu półek, zapełnionych pradawnymi historiami. Nie mogła uwierzyć, że był czas,
kiedy żałowała przydzielenia do szkoły słowobotaniki. Gdyby
wtedy wiedziała, jaką potęgą jest słowo!
W dole zobaczyła niewielkie figury swoich przyjaciół,
którzy w oczekiwaniu na jej powrót przycupnęli na grubych
korzeniach. Witek od niechcenia próbował czytać wypisaną na
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zgrubiałej podstawie pradawną księgę w nieznanym języku, Gucio
i Anielka przysypiali, kojeni szeleszczącą, monotonną muzyką,
która

dobiegała

ze

wszech

stron

arboretum

otaczającego

Bibliodrzewo. Był z nimi Bibliotekarz, który jako pierwszy
zauważył Marylkę i pomachał jej żwawo.
Dziewczynka

ruszyła

w

dół

spiralnymi

schodami

wydrążonymi w potężnym pniu. Biegła szybko, coraz szybciej,
coraz radośniej, coraz chętniej. Biegła do swoich przyjaciół, by
wspólnie z nimi rozpocząć kolejny zwyczajny obchód drzewoksiąg
w nocnym arboretum. Musieli zdążyć przed świtem, zanim obudzą
się słowa.”
Cecylia odłożyła plik wydrukowanych kartek z ostatnim
rozdziałem „Marylki w nocnym arboretum” i rozejrzała się po
swojej sali audiencyjnej. Frekwencja, mimo Wielkiej Soboty, była
niespodziewanie wysoka. Cecylia nawet zastanawiała się, czy nie
odwołać sobotniego „Kakao z książką” ze względu na zbliżające się
Święta. Nie zrobiła tego tylko ze względu na Filipka, którego tak
zafascynowały przygody rezolutnej słowobotaniczki Marylki i jej
dzielnych przyjaciół, że nie chciał słyszeć o odłożeniu ostatniego
rozdziału na później. Najwyraźniej dla wielu rodziców pomysł
zajęcia na kilka godzin swoich pociech, podczas gdy oni dopinali
na ostatni guzik swoje przedświąteczne przygotowania, wydał się
doskonały.
Teraz Filip siedział w pierwszym rzędzie ze łzami w oczach,
którym dzielnie nie pozwalał wypłynąć. Obok niego trzy
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dziewczynki w jego wieku, pozbawione podobnych skrupułów,
ocierały mokre policzki. Z tylnego rzędu dobiegał wręcz dziecięcy
szloch.
Cecylia drgnęła, wzruszona. Podczas czytania zawsze
pochłaniała ją historia, dopiero później absorbowała emocje
słuchaczy. Nie wiedziała, że „Marylka”, napisana zupełnie
przypadkowo opowiastka dla dzieci, odniesie taki spektakularny
sukces u swoich pierwszych odbiorców.
Zauważyła ciotkę Helenę, która opierała się o szklaną ścianę
zabazgraną cytatami z książek, jakby była niepewna, czy powinna
wejść, czy też wykonać obrót i zwiać z księgarnianej galerii.
Profesorka Wielkanoc od zawsze spędzała w Przylesiskach.
Cecylia nie chciała, żeby ich milczący konflikt zniszczył tę tradycję.
Zresztą, wmieszania się ciotki w sprawy Cecylii bez jej wiedzy nie
mogła pochwalić, ale była wdzięczna za troskę, której było
przejawem.
Odłożyła swój roboczy manuskrypt i mrugnęła okiem do
przedszkolanki, której opiece powierzyła maluchy.
- Cześć, ciociu. – Cecylia pocałowała ciotkę w oba policzki
na powitanie ze zwykłą serdecznością i usłyszała w odpowiedzi
westchnienie ulgi.
- Sisi, dobrze cię widzieć. Pozwól, że ci przedstawię, to jest
Włodek Kępski.
Dopiero teraz Cecylia dostrzegła towarzysza swojej ciotki,
niskiego, krępego mężczyznę w okularkach bez oprawek. Gdyby to
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nie ciotka Helena przyprowadziła go tutaj, od razu skojarzyłaby go
z jednym z wydawniczych sępów, próbujących pozyskać prawa do
twórczości ojca.
- Bardzo mi miło – przywitała się, wyciągając rękę na
powitanie biznesowym gestem.
- Cała przyjemność po mojej stronie. Przepięknie pani czyta.
Miałem wrażenie, że czas się zatrzymał. Nigdy nie słyszałem
o „Marylce w nocnym arboretum”, a jestem wydawcą książek dla
dzieci...? – zapytał niebezpośrednio.
- To nowość.
- Pani osobisty przekład?
- Nie, to moja własna praca.
- Coś takiego!
- Bo Włodek właśnie dowiedział się o twoim przekładzie,
który raczyłaś wykonać dla mnie. Chciał cię poznać – wtrąciła
ciotka Helena.
Cecylia zaprosiła swoich gości na dół do kawiarni, gdzie
poczęstowała ich przygotowaną na sezon wiosenny nowością:
kawą z dodatkiem herbaty matcha. Obejrzała pięknie wydaną
książkę, której współautorem była Helena Lisko. „Wpływ folkloru
na popkulturę” w eleganckiej białej oprawie opatrzonej zdjęciem
łowickiej wycinanki pachniał wspaniałym zapachem świeżego
drukarskiego tuszu. Cecylia przekartkowała pozycję i znalazła trzy
artykuły ciotki, spośród których jeden zawierał jej tłumaczenia
ballad Famous Rebel.
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- Pięknie, ciociu. Gratuluję.
- Bez ciebie, kochanie, byłoby dużo trudniej. Wiesz, że
Włodek znał twojego tatę?
- Naprawdę? - Cecylia, zaciekawiona, zwróciła się do wydawcy.
- Tak. Tłumaczył dla mnie niegdyś na nowo „Braci lwie
serce” Astrid Lindgren. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że
i z tym mi pomoże. Nie wiedziałem o jego odejściu – przyznał
prosto.
Kępski sięgnął do swojego podniszczonego skórzanego
neseseru i podsunął Cecylii cienką książeczkę z kolorową okładką,
na której figlarny elf w okularkach szusował na deskorolce po
źdźbłach trawy.
- To na Islandii wszystkim znana powieść dziecięca, ale
u nas jeszcze nigdy nie wydana. „Skrzatogród”.
- „Elfogród” – poprawiła machinalnie Cecylia, biorąc do ręki
książeczkę. – „Skrzat” to po islandzku dvergur, álfur to „elf”.
- Ha! No właśnie. – Kępski uniósł w górę palec. Wydał jej
się teraz sam podobny do skrzata. Że też nie widziała tego
w pierwszej chwili! Poczuła do niego sympatię. – Wiedziałem. Pani
jest mi potrzebna bardziej od powietrza. Niechże się pani zgodzi!
Gdzie ja znajdę kogoś z takim językowym zapleczem?
- Zgodzi? Na co? – Cecylia odłożyła książkę na stół nieco
zbyt energicznie.
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- Na przetłumaczenie tej powiastki – wyjaśnił Kępski,
niezrażony. - To ważne, bardzo ważne dla mnie. Chcemy zapoznać
polskiego czytelnika z szerszym wachlarzem twórczości, z inną
tradycją... Proszę to przynajmniej przemyśleć.
Nie zdążyła odpowiedzieć wydawcy, bo do stolika zbliżył
się Tadeusz, z całym naręczem białych lilii, za które o tej porze roku
musiał zapłacić fortunę. Zastygł na chwilę, jakby zapomniał, po co
przyszedł, po czym niezręcznie skinął głową zebranym.
- Przepraszam. Przyszedłem panią prze... prosić – powiedział
nieśmiało jak zawstydzony chłopiec, wyciągając w stronę Cecylii
bukiet.
Fakt, że zwrócił się do niej per „pani” uznała za regres ich
ledwie napoczętych stosunków.
Przeprosiwszy ciotkę i jej znajomego, odstąpiła z Tadeuszem na stronę.
- No coś ty, nie masz mnie za co przepraszać... – powiedziała,
przyjmując lilie automatycznie.
- Tak brzydko się rozkleiłem. To musiało być niezręczne...
- Nie, skąd – skłamała w dobrej wierze, na co odpowiedział
powątpiewającym uśmiechem.
- Ładnie tu masz – pochwalił, rozglądając się dookoła.
- Ojciec prowadził tu wcześniej księgarnię językową,
a właściwie trochę taki ogólny antykwariat – wyjaśniła. – Nigdy
nie przynosił zysków, więc po jego śmierci musiałam zmodernizować profil naszej działalności. Może zechcesz napić się kawy?
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- Kawy? Nie, nie przepadam...
Łączyło ich i to rodzinne podobieństwo, chociaż dowodów
na spokrewnienie nie musiała szukać daleko. Tadeusz był
niepokojąco podobny do Aleksandra.
- Herbaty więc – stwierdziła, że musi zarządzić zamiast
oferować. – W moim biurze, tam porozmawiamy spokojnie.
Zaprowadziła go do swojego kantorka, po czym wyszła, by
osobiście przygotować poczęstunek – i pozbierać myśli. Zależało jej
na tym, żeby nie okazać mu własnego rozemocjonowania. Nie
chciała utrudnić jego adaptacji do nowej życiowej sytuacji.
- Mieszanka czarnej i czerwonej – wyjaśniła, stawiając przed
nim filiżankę. – Wiem, że jest w guście wielu mężczyzn, to
zdecydowany smak. Panie zazwyczaj wybierają delikatną białą,
owocową, żurawinową, z bławatkiem.
- Dziękuję – powiedział, zamyślony.
No tak, nie przyszedł tu rozmawiać o herbacie – pomyślała
Cecylia, nie mając jednak pomysłu, jak nawiązać do tego, o czym
Cyrankiewicz chciał rozmawiać.
- Masz jakąś rodzinę w Stanach? – zapytała więc, licząc na
to, że nie poczyta jej pytania za impertynenckie.
- Rodzinę? – Cyrankiewicz jakby się ocknął. – Nie. Miałem
żonę, ale ona nie chciała mieć dzieci. Postawiła na karierę, nasze
drogi się rozeszły. Chyba nie chcieliśmy tego samego. Pięła się po
korporacyjnej drabinie, mnie taki styl życia zaczął męczyć.
Zacząłem brać więcej spraw charytatywnie... Nie podobało jej się,
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że „zielony” mąż aktywista przywiązuje się do drzew i psuje jej
wizerunek. To było jeszcze zanim wyprowadziłem się na zachodnie
wybrzeże. A ty? To prawda, że spotykasz się z tym muzykiem?
- Przyjaźnimy się – przyznała głosem, który jej samej wydał
jej się płytki. Po chwili naszła ją refleksja, że szczerość będzie
najlepszą drogą. – Chyba też nie chcemy tego samego...
- Nie wyobrażam sobie mężczyzny, który byłby na tyle
głupi, żeby nie chcieć tego, co ty.
- Skąd wiesz? Może po bliższym poznaniu okazuję się być
istną zołzą?
- Nie sądzę. Spadam jak bomba w twoje życie, a ty
postępujesz tak szlachetnie. Szlachetność to cecha, której brakuje
ludziom współczesnych czasów.
Nie wiedziała, co odpowiedzieć.
- W każdym razie, gdyby nastręczył ci kłopotów, to starszy
brat porachuje mu kości – dodał z nerwowym uśmiechem.
- Tadeusz...
- Całe życie w kłamstwie – powiedział szybko, tonem tak
racjonalnym, że Cecylia poczuła się zmartwiona. – Myślałem o tym,
wiesz, po spotkaniu twojej matki. Powinna mnie nienawidzić,
prawda? Gdyby Jadwiga była na jej miejscu, wydrapałaby mi oczy.
Skąd w jednych ludziach tyle jadu, a w innych tyle współczucia?
Jadwiga nie była dobrą matką. Kochała mnie na swój pokrętny
sposób. Pogorszyło się, kiedy się zaczęła się starzeć. Utrata urody
uderzyła w nią bardzo mocno. Romans z Woznickim sprawił, że
199

zaczęła zachowywać się jeszcze bardziej nierozważnie, ważyć się na
ryzykowne przedsięwzięcia. Wierzyła, że przeżywa drugą młodość,
tymczasem Jim wykorzystywał jej naiwność... Oczywiście, nie
próbuję usprawiedliwiać jej próby wykorzystania ciebie.
- Nie przejmuj się tym, dzięki twojej reakcji nie stało się nic
złego – uspokoiła go.
- Złożyłem zawiadomienie na policję. Jeśli Woźnicki się
z tobą skontaktuje, graj na zwłokę. Umów spotkanie z nim
i zawiadom policję o miejscu i czasie. Jeśli zorientuje się, że pozew
unieważniono, to trudno. Wszystko wtedy w rękach policji.
- Tadeusz, Woznicky to najmniejsze moje zmartwienie...
- Nie, nie. – Cyrankiewicz pokręcił głową. – Raz się
zawahałem. Tym, razem posprzątam po niej do końca. Wyprostuję
to, co pokręciła Jadwiga, bo inaczej nie zaznam spokoju.
- Jasne, ale co z tobą? Nie chciałbyś się czegoś dowiedzieć
o Aleksandrze? Istnieje opcja badań genetycznych...
- Nie wiem, czy to coś zmieni. Przecież on nie żyje.
- No, niby nie. – Cecylia odczuła wciąż żywy ból tej prawdy.
– Ale żyją jego prace, jego rodzina, jego księgarnia. Mamy
mnóstwo fotografii, wszystkie jego płyty winylowe, książki, listy,
osobiste przedmioty. To nie to samo, wiem. Szukał was, wiesz,
w Stanach. Tato nie był złym człowiekiem, tylko mało, jak to
mówią współcześnie, ogarniętym. Nie umiał przeciwstawić się
zewnętrznemu światu. Żył w swoim własnym umyśle, tam czuł się
200

bezpiecznie. Dlatego nie zrobił kariery, chociaż biegle umiał mówić
w dwudziestu czterech językach.
- W dwudziestu czterech?! – Tadeusz wybałuszył oczy.
- Ja znam jedenaście. Nie tak doskonale, jak on, wiele
pozapominałam od czasu, kiedy mnie maglował... No, a ty?
- Ja? Ja... znam angielski.
Roześmiali się oboje.
- Ale wyglądasz zupełnie jak on... – powiedziała Cecylia po
chwili, kiedy przeszło jej rozbawienie. – Zupełnie jak tato.
*
- I co, dał się namówić na badanie DNA?
- Umówiłam nas do prywatnej kliniki na przyszły tydzień.
Co tam tak szumi?
Cecylia usłyszała, jak Fryderyk głośno wypuszcza powietrze
wprost w mikrofon telefonu.
- Rozkosz podróżowania w busie z bandą nieokrzesanych,
znudzonych dzieciaków.
- Cecylka! – dał się słyszeć w tle głos Einara, z zupełnie
poprawną polską końcówką deminutywną, co oznaczało, że Fryc
musiał tak nazywać ją, kiedy nie słyszała. Na samo wspomnienie
ostatniego spotkania z perkusistą Cecylia się wzdrygnęła. Nigdy
więcej whisky... No, przynajmniej z Einarem.
- Chciałbym, żebyś tu była. – powiedział prosto. Powinno
zrobić jej się miło, tymczasem poczuła w sercu ostre ukłucie.
201

- W busie z, jak to było, „rozwrzeszczanymi dzieciakami”?
- Chciałbym, żebyś była przy mnie.
- Fryc...
- Wiem – uciął, zanim mogła rozwinąć się na temat tego,
jak szkodliwe w ich przypadku jest popuszczanie wodzów fantazji.
Jak w tej piosence Depeche Mode – pomyślała. – „Words are
scary, unnecessary/ they can only do harm...”22
Milczeli przez chwilę, wsłuchując się w dźwięki tła z dwóch
krańców tej telefonicznej rozmowy.
- A co odpowiesz Kępskiemu? – zapytał po chwili Fryderyk.
Cecylia odetchnęła. Neutralny temat, dobrze.
- Pomyślałam, że wezmę to tłumaczenie... Wprawdzie
w „PoDokładce” dużo się dzieje, wykańczamy naszą cukierenkę, no
i nadchodzi sezon letni, ale już wkrótce będę się mogła wyręczyć
Agatą. Moja poprzednia menadżerka na pół etatu urodziła dziecko
i oznajmiła, że nie wróci do pracy zawodowej przez najbliższe trzy
lata. Agata jest moją ostatnią nadzieją, jeśli chcę spróbować czegoś
innego.
- A chcesz?
- Myślę, że tak. Trochę stęskniłam się za pracą, w której
trzeba naprężyć szare komórki, a nie nerwy. Uwielbiam
„PoDokładkę”, ale czasami to użeraczka nie na moje nerwy.
Z dostawcami, klientami, bankiem.
22

Words are scary, unnecessary/ they can only do harm (ang.) – słowa są
przerażające, niepotrzebne, mogą tylko wyrządzić krzywdę.

202

- I do tego chcesz nająć moją kuzynkę...
- Hej! To nie fair. Dla niej to szansa na zyskanie doświadczenia i powrót, a właściwie wejście na rynek pracy. Zresztą to
wymarzona rola dla skrupulatnej, uprzejmej Agatki.
- Przecież żartuję. Cieszę się, że zaczynasz myśleć o tym,
czego chcesz. I z tego, że nie będziesz już tak związana...
- No, ciągle jeszcze pozostaje kwestia mojej mamy. Nie
mogę jej ciągle zostawiać i nadużywać uprzejmości Artura w opiece nad nią.
W

słuchawce

rozległ

się

chrzęst,

jakby

Fryderyk

gwałtownie się zakrztusił… albo parsknął śmiechem?
- Wszystko w porządku? – zapytała ostrożnie.
- Tak, tylko wiesz, bardzo suche powietrze.
- A jak życie gwiazdy rocka?
- Cecylko, każdy musi zarabiać jakoś na rachunki. Nie
wszyscy jesteśmy geniuszami. Ja umiem tylko to.
- Jasne, jasne. A Fender?
- Pozdrawia i całuje z języczkiem.
- Wstręciuch.
*
Po Świętach Wielkanocnych Cecylia rzuciła się w wir
tłumaczenia. „Elfogród” był sympatyczną opowiastką, naszpikowaną folklorystycznymi nawiązaniami, podanymi w przystępnej
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dla dzieci formie. Przeznaczona docelowo dla czytelników
młodszych niż potencjalni odbiorcy „Marylki”, książeczka okazała
się początkiem siedmiotomowego cyklu, na przetłumaczenie
którego Cecylia szybko podpisała kontrakt z wydawnictwem
Kępskiego.
Ta forma pracy przyniosła miłą odmianę. Zardzewiałe
zwoje mózgowe Cecylii podejmowały współpracę z początku nieco
opornie, ale z dnia na dzień zyskiwała coraz większą satysfakcję
i zadowolenie z rezultatów. Chwilami nachodziła ją refleksja, że
właściwie mogłaby tak pracować – jako wolny strzelec, przyjmujący zlecenia, które jej samej przypadłyby do gustu, kierując się
tylko

własnymi

ambicjami.

Jak

zwykle, kiedy

pozwalała

wyobraźni snuć podobne odważne wizje, natychmiast pojawiały
się wątpliwości. Dostała jedno zlecenie, „Elfogród”. Ale co potem?
Co jeśli kolejne zlecenia nie będą spływać? Co jeśli nie uda jej się
nikogo przekonać do korzystania z jej usług...? Postanowiła więc
potraktować przygodę z zawadiackim elfem Toldo i jego
przyjaciółmi jako epizod, po którym wróci do swojego ustalanego
rytmu.
Początkowo pracowała wieczorami w domu, ale szybko
okazało się, że tempo pracy jest zbyt wolne, żeby zmieścić się
w terminach. Opieka nad mamą, zwykłe okołodomowe prace
i wolontariat w schronisku zabierały jej większość wolnego czasu.
Rozbiła więc obóz translatorski w swoim biurze w „PoDokładce”.
Słowniki, wydawnictwa islandzkojęzyczne, opracowania mitologii
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nordyckiej i kulturoznawcze albumy zajęły niemal całą przestrzeń.
Cecylia zorientowała się, że zaniedbuje swoje obowiązki w prowadzeniu kawiarni, kiedy okazało się, że zapomniała zamówić trzeci
tom nowej trylogii poczytnej polskiej romansopisarki, na czym
z całą pewnością ucierpiały nieco obroty.
Incydent zaniedbania zbiegł się w czasie z wykończeniem
prac w cukierni. Cecylia uznała to za znak, że najwyższy czas
wdrożyć w życie przebiegły plan, uknuty jakiś czas temu wobec
Agaty. Poświęciła czas na zamieszczenie ogłoszenia o naborze na
stanowisko cukiernika z możliwością wydzierżawienia dobrze
wyposażonego lokalu i spośród kilkunastu odpowiedzi wybrała
trzy najlepiej rokujące, po czym zaprosiła kandydatów na rozmowę
kwalifikacyjną. Pozostało jedynie podstępem zwabić Agatę do
biura w wyznaczonych na spotkanie z kandydatami godzinach.
Cecylia postanowiła skorzystać z pomocy Tomka, który przystał na
rolę współspiskowca ochoczo, choć w niewiedzy. Cecylia nawet
jemu nie zdradziła swoich planów.
Pod pretekstem konieczności omówienia kolejnej interwencji u pani Maryli Fejklowicz, Cecylia zaprosiła Agatę do biura
w obstawie Tomasza, który wykonał obrót w tył, gdy tylko Agata
przekroczyła próg biura.
Obecny był już pierwszy kandydat, czterdziestoletni
mężczyzna o sympatycznej, ogorzałej twarzy, którego sylwetka
zdradzała, że wykonywany zawód jest również prywatną pasją.
Z premedytacją Cecylia zostawiła miejsce za biurkiem puste
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i usiadła przy niskim kawowym stoliku, na którym pan Mirek już
rozłożył selekcję swoich propozycji.
Agata zmierzyła wzrokiem misterne czekoladowe pralinki,
migdałową szarlotkę, apetyczny tort Sachera, pana Mirka oraz
Cecylię.
Wielkie sarnie oczy pociemniały i wypełniły się urazą.
Agata poczuła się wyraźnie dotknięta, do tego stopnia, że jej dolna
warga lekko zadrgała, a szczupłe ramiona opadły. Na tę reakcję
Cecylia liczyła w skrytości ducha.
- Patrz Agatko, jaki piękny torcik. A jak wykończony! Taki
frymuśny.
W odpowiedzi Agata skinęła tylko głową. Cecylia
postanowiła zabawić się jej kosztem nie dlatego, że sprawiało jej
przyjemność torturowanie przyjaciółki, tylko dlatego, że chciała
postawić ją w sytuacji, w której oferowany awans wyda się nie
tylko szansą, ale jedyną logiczną drogą. Chciała, żeby Agata
naturalnie i z entuzjazmem weszła w swoją nową rolę i przekonała
się, że poradzi sobie z wyzwaniem, zamiast wałkować w głowie
wszystkie „za” i „przeciw”.
- To jest pan Mirek, który przyszedł tu na rozmowę
kwalifikacyjną w sprawie posady naszego nowego cukiernika –
podjęła Cecylia po chwili milczenia, podczas kiedy kandydat
mierzył wzrokiem nowoprzybyłą z ciekawością. – Panie Mirku, to
jest pani Agata Dębska, menadżerka kawiarni. Przeprowadzi
z panem wstępną rozmowę. Będzie pan w dobrych rękach. Pani
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Agata niegdyś piekła dla nas swoje ciasta, a dziś zarządza
„PoDokładką”.
- To pani stworzyła to wyśmienite ciasteczko z truskawkową pianką? – pan Mirek zapytał z niekłamanym uznaniem.
- Ja... – Agata zbladła nagle, jakby wydawało się jej, że ma
słuchowe omamy.
- Poezja... – westchnął pan Mirek z rozmarzeniem.
Agata milczała, jakby ogłuszona. Cecylia postanowiła dać
jej jeszcze kilka wskazówek.
- Zostawię państwa samych. Agatko, jak wiesz, gotowy
kontrakt leży na biurku. Jak pan zauważył, Agata zna się na słodkościach o wiele lepiej ode mnie – zwróciła się do pana Mirka. –
Porozmawiacie sobie, a następnie oprowadzi pana po naszej
świeżo wyremontowanej cukierni. No, to nie przeszkadzam.
Cecylia podniosła się, a wraz z nią pan Mirek. Czasem rzut
na głęboką wodę był lepszy niż rozważne analizy i wahania.
Gdyby tylko umiała podobne metody wdrożyć we własnym życiu!
Mijając Agatę w drzwiach zauważyła jeszcze, jak głowa
i ramiona dziewczyny unoszą się. Wyglądała na gotową do akcji.
*
- Ładnie to z Agatką załatwiła – orzekła pani Maryla
łaskawie.
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Spacerowały we dwie po wysypanej drobnym kamieniem
ścieżce Parku Zamkowego w wiosennej scenerii. Śnieg stopniał już
całkowicie, klomby i trawniki upstrzyły się wesołymi barwami
pierwiosnków, zawilców i żółtych leśnych fiołków. Wiatr osuszył
rozmokłe po zimie ścieżki. Było bezsłonecznie i trochę za zimno,
żeby można było stwierdzić nadejście wiosny.
Pani Maryla poruszała się w ostrożnym tempie. To było jej
pierwsze fizycznie wymagające przedsięwzięcie po przewlekłej
infekcji, z której wykurowała się tylko po interwencji Cecylii,
Agaty i – telefonicznie – Fryderyka.
„Mnie już lekarzy nie trzeba...”
Cecylii odpowiadało to powolne, refleksyjne tempo.
Poprzedniego dnia wysłała wydawnictwu tłumaczenie pierwszego
tomu serii. Postanowiła świętować ten mały sukces odrobiną
lenistwa.
Jeżeli pochwała od pani Maryli wydawała się być
umiarkowana, to reakcja samej zainteresowanej była jednoznaczna. Określenia takie jak „podła, podstępna żmija” padły z ust
Agaty. Wobec jej własnego rozbawienia i rozemocjonowania nie
zostały wzięte na poważnie. Podpisała umowę o pracę na okres
roku z możliwością przedłużenia z podniesioną głową i rozświetlonymi oczami. Cecylia solennie przysięgła nie zostawiać jej samej
na placu boju, dopóki nie uzna jej za gotową na samodzielność.
Agata zatrudniła ostatecznie trzecią kandydatkę, młodą
kobietę, która po kilkuletnim pobycie w Paryżu i pracy
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w charakterze cukiernika wróciła do kraju, gdzie nie mogła znaleźć
zatrudnienia. Dorywczo dorabiała do tej pory wypiekaniem
weselnych ciast, ale miała głowę pełną pomysłów, a także
profesjonalne zaplecze, co gwarantowało zarówno zadowolenie
bardziej tradycjonalistycznych konsumentów, jak i tych o eksperymentatorskim podniebieniu. Cecylia pochwalała w pełni jej
wybór. Uczucie niepokoju, które towarzyszyło temu symbolicznemu przekazaniu władzy, kładła na karb swojej potrzeby kontroli.
Musiała nauczyć się zaufania.
Była wręcz bezczelnie zadowolona z siebie, dopóki
udawało jej się ignorować myśl, że zmuszenie innych do
wykazania się życiową odwagą wychodzi jej o wiele lepiej niż
mobilizowanie siebie samej.
Wiedziała, że problem tkwi właśnie w przyzwyczajeniu
kontrolowania wszystkich dotyczących jej okoliczności, sięgającym
korzeniami do okresu po śmierci ojca – a może jeszcze wcześniej,
do przeżyć związanych z przemocą, jakiej doznała ze strony Małeckiego. To był w jej życiu moment, kiedy była zupełnie pozbawiona
kontroli nad tym, co jej się przytrafia. Rekompensowała tę
bezradność sprzed lat na każdym polu swojej aktywności.
Nie była przecież strachajłem ani fajtłapą. Była pewną
siebie, zdecydowaną kobietą, która stawiła czoła wielu trudnościom. Działała, tylko tak – ostrożnie.
We wszystkim, oprócz spontanicznego nawiązywania
romansów.
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- Czasem wydaje mi się, że wszyscy mają jakąś drogę.
Wszyscy, tylko nie ja – westchnęła w odpowiedzi. Właśnie mijały
Pomnik Kościuszki.
- Co znowu opowiada? – żachnęła się staruszka, przystając
dla nabrania głębszego oddechu.
- No tak. Tadek oskarżył mnie o szlachetność... Nie czuję się
szlachetna. Kilka lat temu pogardzałabym kobietą, która postępuje
tak, jak ja teraz. To nie jestem ja. Nigdy wcześniej nawet nie
rozważałabym...
- Związku bez przyszłości – dokończyła za nią pani Maryla
z przekąsem. – Mój Fryc to był święty człowiek. Dobry mąż,
najlepszy. Ale zawsze kupował tylko jeden rodzaj skarpet.
Ciemnoszare skarpetki ze ściągaczem, bez paska, bez znaczków.
W pięciopakach. No i po kilku latach, tak się tych skarpet nazbierało – uważ, wszystkie takie same. A nosił czasem i trzy różne pary
skarpet dziennie. Ja, no pewnie, kurą domową nie byłam. Prałam,
jak już nie było w czym chodzić... To naprałam tych skarpet
trzydzieści par, sześćdziesiąt sztuk. A każda w innym stopniu
sprana. Mniej szara, bardziej szara. Z węższym lub szerszym
ściągaczem.

Zmechacona,

gładka,

rozciągnięta,

skurczona.

Świeciłam wtedy drugie światło w pokoju, zakładałam okulary
i rozkładałam te skarpety na stole, próbując je dobrać do pary.
Sama nie wiem, czemu. Wściekałam się na niego, a on machał ręką
i nakazywał zestawić na odczepne, byle jak. A ja nie mogłam.
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Wściekałam się i stałam nad tymi skarpetami godzinę. Małżeństwo to niełatwa rzecz.
W skrócie, pani Maryla była adwokatem wolnej miłości na
podstawie uciążliwości obowiązków domowych. Cecylii fakt ten
zupełnie by nie zdziwił, gdyby nie chodziło o jej jedynego wnuka.
Madame była bardziej postępowa niż ona sama.
- Mój ojciec powiedział mi kiedyś, że dorosłość oznacza
umiejętność odejścia od sytuacji, wobec których sprzeciwia się nasz
wewnętrzny głos moralny. Już raz zawiodłam. Nie umiałam odejść
od kogoś, kto niesłusznie krzywdził mnie swoją pogardą.
- Doprawdy, dziecko. – Pani Maryla prychnęła z przyganą.
- To ja mam siedemdziesiąt lat, czy ona...? To jest dwudziesty
pierwszy wiek, za przedmałżeńskie figle w pościeli nikt nikogo nie
wywozi na kupie obornika.
Niedawno Cecylia podsunęła pani Maryli do przeczytania
„Chłopów” Władysława Reymonta, czego zaczynała teraz żałować.
- Pani Marylo, tu nie chodzi o to, że z Fryderykiem, no,
spotykamy się bez ślubu... Ale o to, że oszukuję samą siebie i jego,
twierdząc, że mi to wystarcza. Chcę i zawsze chciałam rodziny,
a kiedy zaczęłam być na nią gotowa, zjawił się ktoś, kto mi jej nie
może dać.
- A dlaczego nie może...?
- No...
- Dlatego, że myśli, że nie może. To mu trzeba pomóc zacząć
myśleć inaczej.
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A więc taki był plan starszej pani. Liczyła w duchu na to, że
Cecylia z Fryderykiem znajdą wolę i chęć, żeby uczynić niemożliwe
możliwym. Zrobiło jej się żal, że będzie musiała ją rozczarować.
- Profesor, on chyba był idealistą – odezwała się pani
Maryla, kiedy zawróciły w stronę bramy.
- Nie wiem. Tak mi się wydawało, kiedy żył. Ale jaki
porządny idealista ukrywa przed najbliższymi fakt posiadania
syna?
- O, i tu, tu pies właśnie pogrzebion. Życie ojca nauczyło ją,
że nasza egzystencja to prosty tryumf cnoty nad podłością, piękna
nad brzydotą. A jego śmierć dała jej drugą lekcję – ażeby oddzielić
to, co jest, od tego, co powinno być. Życie, tak jak balet, jest
wiecznym dążeniem do perfekcji. Ona wie, że ja nigdy nie
zatańczyłam ani jednego przedstawienia tak, żebym była z niego
zadowolona? Życie to wieczna próba przed tym kolejnym, lepszym
razem. Szlachetność? Szlachetny człowiek bywa szlachetny, dobry
bywa dobry, zdolny bywa zdolny. Te chwile, kiedy nie jest, to jest
po prostu człowieczeństwo.
Z parku wróciły do domu taksówką, bo niebo zasnuło się
podczas ich spaceru szarymi chmurami jak zgrzebną płachtą.
W mieszkaniu pani Maryli czekała Agata. Drobne prace
porządkowe, zakupy i gotowanie wciąż pozostały jej domeną,
chociaż Cecylia udzielała się na tym polu z taką regularnością, na
jaką pozwalały jej obowiązki zawodowe i prywatne.
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Wraz z Agatą na ich powrót czekał Tomek, który, chrząkając
znacząco, odciągnął Cecylię na stronę.
- Małeckiego widziano, jak się kręcił po rynku – powiedział
rzeczowo. - Z całą pewnością mogę potwierdzić, że był tu w okolicy
nie dalej jak dwa dni temu.
Cecylia ceniła Tomka za prostolinijność i zamiłowanie do
konkretu. W tej chwili jego badawczy – zawodowo skrzywiony –
wzrok poszukiwał w jej postawie znaków nadchodzącego ataku
paniki. Owszem, serce zatrzepotało jej w piersiach jak spłoszony
ptak, ale na fali ostatnich wewnętrznych wynurzeń zmusiła swoje
mentalne stopy do twardego stąpania. Wiedziała przecież, że po
wyjściu z więzienia Adrian Małecki wrócił do domu rodziców
w Olszynce, a była to wieś w sąsiedztwie Przylesisk.
- Zdarzył się jakiś incydent?
- No razie nie. To Agata prosiła mnie, żebym trzymał rękę
na pulsie. Troszczy się o ciebie, tak jak ty o nią.
- Myślisz, że powinnam się mieć na baczności? Od czasu
zamknięcia Karola, nie miałam żadnych kłopotów.
- Ostrożności nigdy za wiele. Nie chodź sama po nocy,
trzymaj blisko Wolanda. Jeśli go tylko zauważysz, dzwoń na mój
prywatny numer, albo na alarmowy. Poproszę kolegów o zwrócenie uwagi. Pamiętaj, że Dębski przyznał się do wszystkiego –
oprócz tej sprawy z twoim kocurem...
- To mogły być jakieś głupie dzieciaki.
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- Mogły – przyznał niechętnie. – Cecylio, ja już widziałem
akty zemsty w mojej pracy. Frycek by mi łeb urwał, gdyby coś ci
się stało. Skoro sam nie może...
Ostatnie zdanie powiedział z ukrytą naganą, z czego Cecylia
wniosła, że Tomek nie aprobuje tej formy relacji, o której z takim
entuzjazmem godzinę wcześniej wypowiadała się pani Maryla.
Oczywiście jako stróż porządku, służbista i tradycjonalista, Tomek
opowiadał się po stronie sformalizowanych związków. Nie
zdziwiłaby się, gdyby wkrótce padł przed Agatą na jedno kolano.
W ten sposób w życie Cecylii zakradło się na powrót
poczucie zagrożenia, o którym tak pochopnie zapomniała po
awanturze z udziałem Dębskiego.
Kwestia Małeckiego powracała jak natrętne echo. Nie
spotkała go od czasu, kiedy jego zimny, cyniczny wzrok zmroził ją
na sali sądowej podczas zeznań, jednak wyrządzona przez niego
krzywda jak zjawa znajdowała zawsze jakiś kanał, którym
przedostawała się na tę jasną stronę życia Cecylii, siejąc w jej sercu
zamęt i uniemożliwiając zapomnienie.
Zaledwie

Tomek

ostrzegł

ją

co

do

ewentualnego

ponownego spotkania z Adrianem Małeckim, na zupełnie innym
froncie ugodziła ją Kaśka.
*
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Po

krakowskim

przypadkowym

spotkaniu

Cecylia

zapomniała zupełnie o istnieniu byłej koleżanki, jednak dawna
koleżanka była daleka od zapomnienia o Cecylii i jej koneksjach.
Wbrew zaleceniom Tomka Cecylia nie tylko zamykała tego
samego wieczoru „PoDokładkę” jako ostatnia, ale zapomniała też
zabrać swój prywatny telefon.
Kaśka czekała na nią w zalanej światłem ulicznej latarni
bramie kawiarnianego ogródka, paląc papierosa. W modnym
włochatym sweterku, odsłaniającym wysmuklony dzięki godzinom spędzonym na siłowni brzuch i butach na wysokim obcasie,
wyprzedzała porę roku o kilka miesięcy. Na sam widok obnażonej
skóry Cecylię przeszył dreszcz. Szczelniej owinęła się swoją chustą
i poprawiła torebkę, zsuwającą się z ramienia.
Kaśka od niechcenia rzuciła niedopałek na chodnik
i zgniotła go spiczastym czubkiem karkołomnych butów. W jej
zimnych,

beznamiętnych

oczach

Cecylia

dostrzegła

głód,

chorobliwą zachłanność, która z upływem lat wyostrzała się
i sprawiała, że jej niegdyś sympatyczna twarz straciła swoją
wyrazistość. Niezaspokojone dążenia deformowały jej oblicze
bardziej niż powiększone usta i nienaturalnie zaokrąglone kości
policzkowe. Podobny błysk w oku, niczym u człowieka chorego na
tropikalną gorączkę, nieraz dostrzegała u Dawida i nazywała
ambicją.
Kaśka była gotowa na konfrontację. Oczekiwała, pragnęła
potyczki, zwycięstwo w której udowodniłoby jej, że znajduje się
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na drodze do osiągnięcia tego efemerycznego, mglistego celu
zwanego „sukcesem”.
- No cześć, Cylka. Co za miłe spotkanie – powiedziała Kaśka.
No rzeczywiście, zupełny przypadek – pomyślała Cecylia,
ale ponieważ nie chciała prowokować dawnej znajomej do
otwartego ataku, sarkazm zatrzymała da siebie.
- Cześć – odpowiedziała ostrożnie. – Co cię sprowadza?
- Od razu sprowadza... Tak wpadłam.
- To świetnie. Wpadnij może jutro, bo teraz jest prawie
północ i spieszę się do domu – odpowiedziała Cecylia i ruszyła
w stronę zaparkowanego przy krawężniku auta.
- A jak się miewa Fritz Fejkelsson? – Kaśka rzuciła
z przekąsem w momencie, kiedy Cecylia ją wymijała.
Zamarła. W głosie aspirującej dziennikarki była nie tylko
drapieżność, ale jakby ukryta groźba.
- Nie wiem – odparła, nieco naiwnie.
- Proszę cię. – Kaśka przewróciła oczami. – No weź, nie patrz
na mnie, jakbyś się mnie bała. Tak pytam. Co, starej kumpeli się
boisz powiedzieć...? Przecież się przyjaźniłyśmy, no nie? Zanim
Dawid cię rzucił.
Nie, nie przyjaźniły się nigdy. Zaledwie często spędzały
wieczory w towarzystwie wspólnych znajomych, uczęszczały na te
same wydarzenia kulturalne. W Cecylii zaczęło narastać poczucie,
że Kaśka wpadła na absurdalny pomysł wykorzystania w jakiś
sposób ich dawnej znajomości. Inaczej nie odwoływałaby się do
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ich domniemanej dawnej zażyłości. W końcu znajomość ze
zwyczajną sprzedawczynią kawy i książek to „obciach”... chyba, że
może zaprofitować.
- Kaśka, nie wiem, co tobie się ubzdurało. Ja nie mam
z Fryderykiem nic wspólnego.
- Joaśka Małecka ma inne zdanie. – Obserwując, jakie
wrażenie wywrze zagrany przez nią as, Kaśka sięgnęła po kolejnego papierosa, ze spokojem zapaliła i zaciągnęła się z lubością. –
Słyszałaś o sześciu stopniach oddalenia? – zapytała po chwili. –
Oczywiście, że tak, taka mądra z ciebie dziewczyna. To taka teoria,
że między dwiema dowolnymi osobami na ziemi istnieje ciąg
sześciorga ludzi. Rozumiesz, ja znam kogoś, kto zna kogoś, kto zna
kogoś, kto zna... I tak dalej. No właśnie ja znam takiego gościa
w Krakowie,

którego

dziewczyna

jest

przyjaciółką

Aśki.

Poznałyśmy się niedawno. Mówię ci, ile miałyśmy tematów do
rozmowy.
Kaśka rzuciła ledwie nadpalonego papierosa na chodnik.
Satysfakcja z dobrze zadanego ciosu działała lepiej niż nikotyna.
Joanna Małecka, kuzynka Adriana, była partnerką Wojtka
podczas wesela, na które Fryderyk wprosił się jako osoba
towarzysząca Cecylii. Cała rodzina Małeckiego była przekonana
o jego niewinności i obarczała Cecylię winą za wyrok skazujący.
Był to klan nuworyszów, których dobra sytuacja finansowa
utwierdziła w przekonaniu posiadania specjalnych praw. Ojciec
Małeckiego prowadził firmę budowlaną, w której zatrudniał
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swoich dwóch braci i szwagra, a także ich dzieci – kolejne
pokolenie. Siostra Adriana już trzeci rok studiowała na pierwszym
roku prawa, brat wyleciał z medycyny i również zasilił szeregi
pracowników „Ed-budu”, co nie przeszkadzało im zachowywać się,
jakby wyimaginowany prestiż tych prawie-profesji chronił familię
od praw przeznaczonych dla maluczkich.
Wspomnienie Joanny mogło mieć na celu tylko jedno –
odwołanie się do sprawy dokonania gwałtu przez jej kuzyna.
Szantaż.
- Czego chcesz? – Cecylia postanowiła skrócić przedstawienie przygotowane przez Kaśkę do minimum.
- Ja? Nie chodzi o to, czego ja chcę, tylko o to, czego ty
chcesz.
Nie odpowiedziała, czekając, aż Kaśka wypluje z siebie to,
z czym przyszła. Dodatkowe pytania tylko nakręciłyby jej
zamiłowanie do dramatyzmu.
Widząc, że Cecylia nie zamierza podjąć gry, Kaśka zgasiła
kolejnego ledwo nadpalonego papierosa pod obcasem.
- Mogę napisać dwa artykuły. Pierwszy, w którym opiszę,
jak to Fryderyk Fejkelsson uległ sztuczkom prowincjuszki z szemraną przeszłością. Mam wymarzone źródło. Przeszłość tej puszczalskiej flirciary mogę opisać ze szczegółami. Może nawet Dawid
zgodzi się mi pomóc? Założę się, że sporo wie na ten temat. Zrobimy
Fejkelssonowi niezły fejm. „Wokalista Famous Rebel prowadza się
z ofiarą gwałtu”. Nieźle brzmi, nie? Albo... – Kaśka zawiesiła głos,
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ale natknęła się tylko na zupełnie neutralne spojrzenie Cecylii. –
Albo drugi artykuł, w którym Fritz Fejkelsson udziela mi
obszernego wywiadu na wyłączność. Wybór należy do ciebie.
- Wynoś się stąd – było jedyną odpowiedzią, jaka przyszłą
Cecylii do głowy.
- Jak sobie chcesz, święta Cecylio. – Kaśka strzepnęła od
niechcenia niewidzialny pył z rękawa. – Dla mnie to może nawet
lepiej. Soczysty news lepiej się sprzedaje.
Ty się już sprzedałaś. Bardziej nie można – odpowiedziała
jej Cecylia w myślach. Nie oglądając się za siebie, ruszyła do
samochodu.
Kaśka

najwyraźniej

nie

umiała

wyczuć

momentu,

w którym dobrze byłoby zamilknąć.
- Nie wiem, co on w tobie widzi! – krzyknęła, kiedy Cecylia
zatrzasnęła drzwi samochodu i próbowała znaleźć stacyjkę
kluczykiem trzymanym w rozedrganej dłoni. – Lecisz tylko na jego
kasę i myślisz, że się nie kapnie?! Takaś harda, normalnie chodząca
moralność. Zgrywasz niewiniątko! Na wylot cię widzę, wiesz?
Manipulantka! Co mu takiego dałaś, że się tobą w ogóle
zainteresował...? Nie jesteś lepsza niż inne takie, co zarabiają
swoimi wdziękami!
W kamienicy po drugiej stronie uliczki zapaliło się kilka
świateł. Z górnego okna wychylił się ciekawski sąsiad. U wylotu
wąskiego przejścia na rynek przechodzień skracający sobie drogę
przystanął i nasłuchiwał.
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Cecylia zdążyła dopalić silnik i ruszyć w dół drogi, zanim
zaszkliły jej się oczy. Zupełnie nieracjonalnie, bo przecież kłamliwe
słowa zawistnej koleżanki nie miały pokrycia w prawdzie.
Smutne było to, że po raz kolejny przekonała się, że
związek, którego tak naprawdę nie ma, nastręcza jej tyle kłopotów
i rozterek.

Nad propozycją Kaśki nie zastanawiała się ani chwili.
Początkowo nie planowała nawet wspominać Fryderykowi o jej
propozycji. Nie wyobrażała sobie prosić go o przysługę po to tylko,
żeby sprostać żądaniom perfidnej szantażystki. Nawet jeśli
znaczyłoby to, że jej historia, przekłamana i podana w tendencyjny
sposób, trafi do opinii publicznej poprzez podrzędny internetowy
portal plotkarski.
Pomyślała jednak, że jej przeszłość, zdeformowana czy nie,
mogła rzucić na Fryderyka niekorzystne światło, a nawet
zaszkodzić wizerunkowi całego zespołu. Jeśli samo to nie było
powodem do przedstawienia mu ultimatum Kaśki, zwykła
przyzwoitość i potrzeba szczerości musiały wziąć górę nad dumą.
Gdyby Fryderyk zataił przed nią coś tak istotnego, czułaby się
oszukana i upokorzona.
Otarła łzy i skupiła się na prowadzeniu samochodu.
Postanowienie o zupełnej szczerości przyniosło jej ulgę. Być może
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wykraczało to poza rozmyte ramy ich relacji, ale świadomość, że
znajdzie w nim oparcie, była dziwnie kojąca.
W domu zastała dwa nieodebrane połączenia i późniejszą
wiadomość tekstową
Od: Fritz Fejkelsson
Trzy tygodnie. Nie wiem, czy wytrzymam. Tęsknię.
Chciałbym usłyszeć twój głos. Zadzwoń jak tylko wrócisz, nawet
w środku nocy. Jesteś jak spłoszony ptak, nie mogę cię złapać...
Szybko obliczyła różnicę czasu i stwierdziła, że u Fryderyka
właśnie minęła szósta wieczorem. Może właśnie przygotowywał
się do wyjścia na scenę? Zgubiła ostatnio rachubę jego koncertów.
Odebrał

po

pierwszym

sygnale.

Okazało

się,

że

wykorzystywał dwudniową przerwę w koncertach na wyjazd do
renomowanej pracowni ręcznie wytwarzanych instrumentów,
gdzie miał odebrać zamówioną przed przyjazdem gitarę rezofoniczną. Był podekscytowany nowym nabytkiem jak dzieciak, który
pod choinką znalazł wymarzoną zabawkę.
Możliwie wiernie streściła mu swoje spotkanie z Kaśką.
Pominęła starannie wyzwiska, jakimi została obrzucona.
Odpowiedzią

było

soczyste

przekleństwo,

najpierw

islandzkie, potem polskie, a następnie długotrwałe milczenie.
Zrobiło się głupio. Najwyraźniej przeliczyła się co do ich
wzajemnego

porozumienia,

a

Fryderyk
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rzeczywiście zaczął

żałować, że nieopatrznie związał się z kobietą, która nastręczy mu
kłopotów. Jeszcze przed chwilą jego jedynym zmartwieniem było
to, czy zdąży na tyle podszkolić się w grze techniką slide, ażeby
móc swoje nowe wiosło wykorzystać przy nagrywaniu płyty
jesienią; teraz musiał martwić się prospektem poszargania jego
image’u.
Normalne, że się zdenerwował, uzmysłowiła sobie, chociaż
jednocześnie narastały w niej poczucie zawodu i krzywdy. Jedyne,
co przyszło jej do głowy, to go przeprosić.
- Przykro mi, Fryc. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że to
w ciebie uderzy. Nie wiem, co zrobić, żeby ją powstrzymać. Kaśka,
niestety, nie jest głupia, na pewno znajdzie sposób, żeby
opublikować swój artykuł bez narażania się na pozew. Powiedziałbym, że najlepiej byłoby ulec jej żądaniom, ale to przecież nie da
żadnych gwarancji. Co, jeśli i tak później nie opublikuje tę, no,
sprawę Małeckiego? Gdybym miała obstawiać, powiedziałabym,
że raczej nie przepuści takiego newsa. Chyba bardzo chce się wybić
w swojej branży. Naprawdę, nie wiem, jak mam cię przepraszać...
- Zwariowałaś, kochanie? – przewał jej z czułością podszytą
irytacją. – Mógłbym sobie dom wytapetować artykułami szujowatych dziennikarzyn. To nie pierwsze takie podłe zagranie, z którym
mam do czynienia i nic bym sobie z tego nie robił... Ale nigdy nie
przypuszczałem, że ty będziesz mieć przeze mnie kłopoty. Zrobię,
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co tylko trzeba, żeby ją powstrzymać. Może powinniśmy byli być
bardziej dyskretni, teraz to tylko, ten, damage control23.
- Nie podoba mi się to – odpowiedziała, kiedy już oswoiła
nagłe wzruszenie.
- Oczywiście, że nie – Fryderyk ni to parsknął, ni to się
zaśmiał. - Ty jesteś zbyt przyzwoita.
- A ty nie?
- Ja... Chcę cię tylko... ochronić – wydukał, speszony.
- Wiesz, że nie musisz. Nie jesteś za mnie odpowiedzialny.
- Znów ta cała odpowiedzialność – powiedział cicho, jakby
do siebie samego. – Wiem, że to wszystko jest trochę... hazy24.
Rozmyte? Przecież całe sedno w tym, że nie musimy wyznaczać
żadnych granic. To już nie mogę nawet przyznać, że coś czuję, tylko
seks, tak? Wiesz, co przechodziłem, kiedy groził ci Dębski, a ja nie
mogłem nic zrobić? Nienawidzę tego uczucia. Pozwól mi się zająć
chociaż tym. Daj mi namiary na tą kobietę i przestań się już tym
przejmować. Proszę, kochanie.
Chciała protestować, mimo iż wobec tej niespodziewanej,
niebezpiecznej czułości zmiękły jej kolejno kolana, serce i mózg.
- Fryc, ja naprawdę nie dbam o to, co Kaśka opublikuje. Nie
chcę, żebyś musiał nadstawiać własnego karku dla mnie. Przecież
nie napisze niczego, czego już sam byś nie wiedział.

23
24

Damage control (ang.) ograniczenie uszkodzeń.
Hazy (ang.) – mętne, mgliste.
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- Ale dlaczego mają się dowiadywać o tym obcy ludzie? Co
innego, gdyby to była twoja decyzja, ale nie jest. Ktoś próbuje
decydować za ciebie, upubliczniać twoje prywatne sprawy. To nie
fair. Nie chcę być tego przyczyną.
- Nie jesteś.
Prawie widziała, jak Fryderyk patrzy na nią z oddalenia
powątpiewającym wzrokiem.
- Namiary na tę Kaśkę. Proszę.
- No dobrze... Kochanie.
*
- Umarznie.
- Nie umarznie.
- Umarznie.
Cecylia strzepała okruchy ziemi z rękawic i zastygła
przykucnięta nad sadzonkami róż, które dopiero co skończyła
okładać ziemią.
Trudno to było nazwać ogródkiem. Od śmierci żony Artur
nie poświęcał czasu na uprawę roślin ozdobnych. Cecylia nie
spodziewała się, że sadzonki pięknej wonnej róży Perole
przezimują w piwnicy w tak doskonałym stanie. W ich własnym
gęsto zagospodarowanym ogrodzie nie znalazło się dla nich
miejsce, dlatego wpadły wraz z Klarą na pomysł sprezentowania
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kwiatów Arturowi. Okazja nadarzyła się wkrótce, bo Artur zaprosił
je na degustację nowalijek wyhodowanych w szklarni.
Nie po raz pierwszy Cecylii przyszło do głowy, że Artur
darzy jej matkę specjalnymi względami, kiedy wyszedł do ogródka
z pełną miską pachnących pomidorów, rumianych rzodkiewek
i soczystej sałaty, do której zaoferował im ciemny wiejski chleb,
wypieczony we własnym piecu. Uśmiech, jaki posłał Klarze, był
skryty, nieśmiały. Cecylia była pewna, że Klara nie dostrzega
nawet tego zauroczenia. Może sama dopatrywała się czegoś więcej
w zwykłej sąsiedzkiej uprzejmości? Paraliż matki nie pozwalał jej
być tak aktywną, jakby sobie tego życzyła. To naturalne, że dobroduszny sąsiad chciał włączyć się w zapewnienie jej rozrywki.
Przecież jest młodszy od niej o dziesięć lat! W wieku mojego
– być może – brata... – zrugała się w myślach za podobne
dywagacje. Dwoje ludzi podobnie do siebie niepasujących ciężko
było znaleźć.
- Nie umarznie – powiedziała, prostując plecy, aż coś w nich
strzeliło. – Najgorsze mrozy za nami. Dom Artura położony jest
w dolince, nawet jeśli będą przymrozki, to niewielkie.
- Prawda – zgodził się Artur. – Nad potokiem przy
ziemniaczysku zakwitły już pierwsze kaczeńce.
Artur wszedł do domu i wrócił z wielką szklaną butlą
wypełnioną mętnym, seledynowym płynem.
- Świeży sok z brzozy! – domyśliła się Klara.
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- Przez noc zebrany – potwierdził gospodarz, rozstawiając
trzy szklanki z grubego szkła.
Cecylia skosztowała napoju – był słodko-cierpki i bardzo
orzeźwiający. Zagryzła go chrupiącą rzodkiewką prosto z okruszonej czarną ziemią ręki i westchnęła z zadowoleniem. Kolorowe
czasopisma,

telewizja,

internetowe

portale

zakrzykiwały

społeczeństwo na temat standardów, jakie powinna spełniać
współczesna kobieta. Cecylia lubiła z czystej przekory zarzucić na
grzbiet starą flanelową koszulę, pobabrać się w ziemi, wypić
niefiltrowaną wodę ze studni i rwać palcami kęsy chleba. Czuła się
jak współczesna dzikuska, wolna od rosnącej presji na to, żeby
ubierać się jeść, robić, mówić i myśleć tak, jak się tego od niej
oczekuje.
Dom Artura był prosty jak on sam. Murowany klocek,
z dachem z wypalanej dachówki, maleńkim gankiem, otynkowany
na jasnobeżowy kolor, przytulony wraz ze stajnią, stodołą i cieplarnią z jednej strony do zalesionego pagórka rozdzwonionego
śpiewem ptaków, z drugiej do równych warzywno-owocowych
grządek, w których porządku pilnowały postawione na baczność
tyczki fasolowe. Za kilka miesięcy zaczerwienią się strzeżone przez
nie krzewy malin i porzeczek. Wielkie kapuściane głowy i pióropusze buraków wystrzelą na skraju zagonka. Pod drewnianym
płotem wysiana niegdyś mięta i rozpleniony polny rumianek
wyrosną i będą roztaczać wokół swój orzeźwiający aromat.
Powolne, stabilne, przewidywalne życie gospodarstwa przetoczy
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się znów z jednego roku na drugi, a potem w każdy kolejny,
z pełnym uspokojenia rytmem, jakby przyroda i pory roku klepały
go po ramieniu. Spokojnie, Artur, ciężka zima nie trwa wieczne,
upalne lato kiedyś się kończy, wszystkiego czas daje ci po trochu.
I znowu. I znowu.
Na chabrowym, intensywnym niebie jej uwagę przykuł
kołujący wysoko czarny punkt.
- Myszołów. – Artur podążył za jej wzrokiem, odchylając
się w krześle, żeby lepiej przyjrzeć się zataczanym przez drapieżnika
kręgom.
Cecylia poczuła do niego ogromną sympatię. Artur wydał
jej się taki mądry, a jego szczupła, kanciasta twarz z głębokimi
bruzdami wokół oczu – natchniona spokojem, jakiego Cecylia
szukała od dawna. Późno nauczyła się doceniać te inną mądrość,
mądrość doświadczenia i spokoju.
- O mój Jezu. – Ciotka Helena stanęła pod płotem, wachlując się wielką białą kopertą.
Pozostała w Przylesiskach po Świętach Wielkanocnych do
odwołania, nadrabiając stracone dni. Na temat jej nieopatrznej
interwencji z Fryderykiem istniał niepisany pakt milczenia. Cecylię
śmieszyła ta praktyka omijania niewygodnych tematów, w gruncie rzeczy uważała ją za niezdrową. Według jej idealistycznych
wyobrażeń, rodziny rozwiązywać konflikty właśnie poprzez
rozmowę. Tak jednak zakopywano topór wojenny od zawsze w tej
rodzinie – przepraszało się milczeniem, wybaczało gestem.
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- Heluś, nie trzeba było tyle iść, w takim słońcu – zganiła ją
zaniepokojona Klara.
- Telefonów nie pozabierałyście – wyjaśniła ciotka, która
mimo swoich zaawansowanych lat w rzeczywistości niejednego
młodzianka przeskoczyłaby bez zadyszki. – A bo ja wiem, może to
co ważnego?
Podała

Cecylii

gruby

plik

papierów

opakowanych

w tekturową kopertę.
Cecylia rzuciła tylko okiem na nadawcę: laboratorium
„Geneticus”.
W

jednej

chwili

odprężenie

wywołane

fizycznym

wysiłkiem i kontemplacją krajobrazu prysło. Koperta zawierała
wyniki

badania

genetycznego,

sprawdzającego

stopień

pokrewieństwa jej i Tadeusza. I chociaż domyślała się, jaki był
rezultat

porównania

pobranych

materiałów,

posiadanie

namacalnych dowodów nadawało tej kwestii znamię ostateczności.
Nigdy nie czuła potrzeby posiadania rodzeństwa. Jeśli już,
myślała o bracie lub siostrze, którzy wychowywaliby się razem
z nią, o wspólnych zabawach, przekomarzaniu, wzajemnym
wsparciu. Dorastanie razem wydawało jej się składnikiem
ważniejszym niż genetyka.
Teraz obawiała się, że ewentualny negatywny wynik
testów mógłby przynieść jej rozczarowanie.
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Dlaczego chciała, żeby Tadeusz okazał się jej przyrodnim
bratem, nie umiała wyjaśnić. Nie mógł przecież wnieść do jej życia
żadnych zmian. Oboje byli dorosłymi, niezależnymi ludźmi.
Dzieciństwo, czas, kiedy posiadanie brata czy siostry liczy się
najbardziej, było dawno za nimi.
- Sisi, na miłość boską, otwierajże ten list – ponagliła ciotka
Helena, uzmysłowiając Cecylii, że od dłuższej chwili tylko
wpatruje się w kopertę.
Rozerwała pasek na tekturowej wkładce i wyjęła wyniki
badań. Była na tyle zdecydowana szybko znaleźć odpowiedź, że
zamiast przeczytać ekspertyzę od początku do końca, biegała
wzrokiem po kartce, próbując wyszukać istotne informacje.
- Zgodność... – odnalazła wreszcie wzrokiem i jednocześnie
wyszeptała.
- Córeczko.
- „...na podstawie analizy układu STR stwierdzono wysokie
prawdopodobieństwo biologicznego pokrewieństwa badanych,
wyrażające się liczbą procentową...”
- „Wysokie prawdopodobieństwo”? – przerwała jej matka.
– Czyli nie na pewno?
- Właściwie tak, pewniej byłoby, gdyby trzecim badanym
był ojciec, pomiędzy nami dwojgiem można tylko określić to
statystycznie.
- Tak – statystycznie... Tadeusz jest synem Olka?
- Jest, mamo.
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Klara przyłożyła dłoń do piersi, żeby uspokoić bicie serca.
- Wszystko w porządku? – Artur znalazł się nagle za jej
fotelem,

z

ręką

na

jej

ramieniu,

którą

Klara

poklepała

pokrzepiająco.
- Tak. Niby wiedziałam to od początku, tylko jakoś tak mnie
dopadło...
- Myślicie, że on dostał już swój wynik? – Cecylia wskazała
na pismo z „Geneticusa”
Zamówili przesłanie rezultatów badania dla obojga osobno.
Skoro Cecylia dostała swoją kopię, można było się spodziewać, że
Tadeusz również poznał już prawdę.
- Muszę do niego zadzwonić – stwierdziła, gdy nikt jej nie
odpowiedział. – Artur, odwieziesz mamę?
– Pewnie... – zdążył tylko wydukać Artur, łapiąc w locie
ciśnięte przez Cecylię w jego stronę kluczyki samochodowe. Cecylia
w kilku susach znalazła się za płotem na ścieżce, a wraz z nią
rozochocony Woland, przekonany, że jego pani wymyśliła nową
zabawę.
Pognała na przełaj przez rozmokłe pola, zapadając się po
cholewki trzewików. Wpadła do domu zdyszana, brudząc posadzkę
błotem, i nerwowo przeszukała kieszenie kurtek i torebki w poszukiwaniu telefonu. Zdziwione Paćka i Kićka uciekły z drogi, kiedy
przetrząsała poduchy kwiecistych sof w saloniku. Musiała wreszcie
uciec

się

zadzwonienia

na

własną
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komórkę

z

telefonu

stacjonarnego. Dzwonek rozległ się z kieszeni wiatrówki, którą
sprawdziła w pierwszej kolejności.
Nie wiedziała właściwie, dlaczego tak jej spieszno. Po
prostu chciała się przekonać o reakcji Tadeusza na nowinę. Czy się
cieszył, denerwował, może wściekł?
Cyrankiewicz nie odebrał telefonu ani za pierwszym, ani za
drugim razem. Ani nawet za piątym.
Zadzwoniła do hotelu, w którym się zatrzymał. Uprzejma
w dość wymuszony sposób recepcjonistka połączyła ją z pokojem
112B, informując jednocześnie, iż pan Tadeusz Cyrankiewicz wrócił
do swojego pokoju około dwie godziny temu i od tej pory
przebywał tam nieprzerwanie.
Hotelowy telefon również buczał głucho bez odpowiedzi.
Pozostało jej tylko... czekać.
*
Niecałą godzinę i sporo zjedzonych nerwów później, Artur
odstawił Klarę, ciotkę Helenę i samochód pod dom. Ten ostatni
przejęła Cecylia, zdeterminowana, żeby jeszcze tego dnia widzieć
się z Tadeuszem.
Do eleganckiego, choć nieco pretensjonalnego hotelu
w odrestaurowanym dworku pod miastem wpadła zdyszana w tej
samej roboczej kraciastej koszuli i przetartych na kolanie,
utytłanych ziemią dżinsach. Nie uszło to uwagi ugłaskanej,
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odprasowanej recepcjonistki. Cecylia zignorowała jej uniesioną
brew i grzecznie podeszła do szerokiego kontuaru.
Nie

wiedziała,

skąd

ten

nagły

niepokój.

Kiedy

recepcjonistka wybierała numer wewnętrzny do pokoju Tadeusza,
Cecylia nerwowo bębniła palcami w lakierowany blat, co
zaowocowało kolejnym niechętnym spojrzeniem ze strony
pracownicy hotelu.
- Przykro mi, pan Cyrankiewicz nie odbiera. – Kobieta
odwiesiła słuchawkę, oczekując, że Cecylia wycofa się po tej
odprawie.
- Bardzo panią proszę, chodzi o mojego brata. Nie daje
znaku życia, a wiem, że otrzymał dzisiaj wieści, które mogły go
zaniepokoić. Proszę zadzwonić jeszcze raz.
Ponowna próba dała podobne rezultaty. W recepcjonistce
zaczęło narastać zniecierpliwienie, które maskowała nieudolnie
sztywnym uśmiechem.
- Czy ktoś z obsługi nie mógłby zajrzeć do jego pokoju? To
ważne – poprosiła, kiedy ta ponownie odwiesiła słuchawkę
i splotła przed sobą wypieszczone ręce.
Najwyraźniej recepcjonistce zależało, by szybko pozbyć się
natrętnej klientki, bo z ociąganiem, nie spuszczając wzroku z Cecylii, przywołała portiera i poleciła mu zajrzeć do pokoju 112B.
Podziękowała grzecznie i usunęła się na bok, przepuszczając
grupę zagranicznych turystów z Francji, przybyłych na festiwal
pianistyczny. Z niejaką satysfakcją obserwowała, jak recepcjonistka
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duka i krztusi się, próbując sklecić koherentne zdanie w nie do
końca opanowanym języku.
Nazmyślała w CV

–

złośliwie

skwitowała

Cecylia

w myślach. Postanowiła wybawić recepcjonistkę z opresji, gdy tuż
za nią rozległ się dzwonek windy. Wyłoniła się z nich stateczna
dama z koczkiem. Drzwi pozostały otwarte. Popatrzyła na zaaferowaną recepcjonistkę, potem na windę, na recepcjonistkę... I już
była wewnątrz, wciskając podświetlany guzik z numerem 1.
Odnalazła właściwy pokój, w którego drzwiach jak wryty
stał młody portier, zaledwie nastolatek, może dorabiający student.
To wyjaśniałoby jego zupełne osłupienie i brak reakcji.
Wewnątrz, na absurdalnie puchatym chodniku, w plamie
rozlanego alkoholu, twarzą do ziemi leżał nieprzytomny Tadeusz.
Cecylia pchnęła obcesowo bagażowego na bok.
- Zadzwoń po pogotowie. Szybko! – ponagliła, wobec braku
reakcji. Jej kategoryczna komenda wyrwała go z letargu. Portier
wybiegł bez słowa, łapiąc swój groteskowy czerwony toczek
rodem z amerykańskich filmów. Mogła teraz liczyć tylko na jego
zdrowy rozsądek.
Obrócony z trudem na bok Tadeusz jęknął, tym samym ku
uldze Cecylii potwierdzając, że żyje. Nie miała nawet pojęcia, jak
poprawnie sprawdzić puls! Jego twarz wyglądała mizernie, pokryta tłustą warstwą potu i chorobliwie zaczerwieniona. Cecylia poluzowała bordowy krawat i poklepała Tadeusza po policzku,
próbując nawiązać z nim kontakt.
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- Tadeusz? Proszę cię, ocknij się. Słyszysz mnie? Poznajesz
mnie?
Zupełnie nie wiedziała, jak ma udzielić mu pierwszej
pomocy. Od biedy potrafiła wykonać masaż serca. Trzydzieści
uścisków, dwa wdechy, trzydzieści uścisków, dwa wdechy,
powtarzała w myślach nerwowo, chociaż Tadeusz oddychał, łapiąc
płytkie, rozpaczliwe hausty powietrza. Całe jego ciało spazmatycznie podrygiwało.
Rozejrzała

się

po

pokoju,

natychmiast

wyłapując

przewrócone na nocnym stoliku puste fiolki po lekach. Sprawdziła
ich nazwy: Xanax i Lorazepam. Łącząc silne leki uspokajające
z obaloną na dywan wprost w wymiociny butelką whisky,
nietrudno było zgadnąć, jakie intencje kierowały Tadeuszem,
kiedy zażywał całą zawartość plastikowych buteleczek.
Jego organizm najwyraźniej zbuntował się przeciwko
mieszance antydepresantów i alkoholu, co spowodowało utratę
przytomności. To jednak nie wystarczyło, jego organizm wciąż był
obciążony.
Obliczyła szybko w głowie – Tadeusz nie wychodził przez
dwie godziny przed jej telefonem, godzina oczekiwania na powrót
matki i Artura, czterdzieści minut jazdy... Ile z połkniętych tabletek
zdążyło dostać się do jego krwiobiegu, obciążyć układ nerwowy,
wątrobę? Na ile pomogłoby wywołanie wymiotów?
Rozważyła włożenie dwóch palców do jego gardła, jednak
krótki epizod zaburzeń odżywiania, jaki przeszła w trakcie trwania
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związku z Dawidem, był dowodem na nieskuteczność tej metody.
Wywołanie w ten sposób odruchu wymiotnego wbrew pozorom
wymagało wprawy.
Tadeusz jęknął i próbował unieść się na łokciu. Uniósł
powieki. Jego nienaturalnie powiększone źrenice zawiesiły się na
twarzy Cecylii w desperackiej próbie zrozumienia...
Nagle przypomniała sobie opowiedzianą przez Artura
anegdotę.
Zeszłej wiosny prośna maciora wyrwała się z chlewika
i dopadła do odkrytych niecek, w których Artur właśnie
zgromadził wytłoki ze świeżo zlanego wina. Przyszła mama prosiąt
pokusiła się o zjedzenie całego koryta. Pęciny zwierzęcia
momentalnie zmiękły i locha położyła się w pozostałościach
sfermentowanych winogron, kwicząc żałośliwie.
- I co zrobiłeś? – zapytała matka, przerywając mu, przejęta,
jakby Artur relacjonował walkę z krokodylem.
- Nic. Ciepłej wody z solą wymieszałem, po takim roztworze wszystko pijaczka zwróciła – odpowiedział Artur, śmiejąc się.
Wody z solą wymieszałem... Wody z solą.
Cecylia rzuciła się do hotelowego czajnika elektrycznego
z pozostałością już raz przegotowanej wody. Nacisnęła włącznik.
Woda wokół grzałki zaszumiała.
Zgarnęła na dłoń dziesięć dwugramowych torebeczek soli,
w które obsługa hotelowa wyposażała pokoje – nie wiadomo
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zresztą, dlaczego, bo jedyne, co zapewniano oprócz soli, to herbata,
kawa i cukier.
Chyba, że ktoś soli herbatę – pomyślała, denerwując się
powolność procesu otwierania minisolniczek, które chociaż
papierowe, okazały się tak mocne, że musiała je rozrywać zębami.
Wreszcie ich zawartość znalazła się w całości w kubku z firmowym
logo hotelu. Wszystko to Cecylia zalała ciepłą wodą. Nie znalazła
łyżeczki – zamieszała miksturę palcem.
Wróciła do Tadeusza, który zdawał się walczyć z ogarniającą go niemocą. Postawiła kubek na podłodze i usiadła przy nim.
Uniosła jego sztywny tułów na swoje kolana.
- Tadeusz, musisz wypić? Słyszysz mnie? Wypij.
- Cecy...lia...? –
- Pij!
Nie cackając się zbytnio, złapała Tadeusza jedną ręką za
dolną szczękę, drugą wlała w niego przygotowany roztwór soli, po
czym ułożyła go na lewym boku i zacisnęła pięści na jego koszuli.
Elegancka,

wymuskana

recepcjonistka

zjawiła

się

w drzwiach pokoju dokładnie w momencie, kiedy pozostałości
treści żołądkowej Tadeusza o wodnistej konsystencji i ostrej woni
alkoholu lądowały w kolejnej potężnej fali wymiotów na hotelowym chodniczku.
- O kurka – jęknęła, odwracając się od wzbudzającej
obrzydzenie sceny, co zupełnie zburzyło pozory jej profesjonalizmu. – Ratownicy medyczni już jadą.
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Kiedy pogotowie ratunkowe zjawiło się w pokoju 112B,
Tadeusz był przytomny i próbował mówić przez zdarte gardło.
Jego puls był stabilny, drgawki ustąpiły, śledził rozumnie
wzrokiem otoczenie.
*
Cecylia

została

w

hotelu,

żeby

rozwiązać

kwestię

osobistych rzeczy Tadeusza i uregulowania kosztów sprzątania
i wymiany zniszczonego wyposażenia. Ratownik, z którym
zamieniła kilka słów, zapewnił ją o braku zagrożenia życia, ale i dał
do zrozumienia, że pobyt Tadeusza w szpitalu może się przedłużyć.
Postanowiła więc zabrać jego dobytek ze sobą do Przylesisk.
Poprosiła o zapisanie kosztów na jej własny rachunek.
Porządkując dokumenty, które Tadeusz przetrzymywał
w hotelu, natrafiła na pomiętą kopię ekspertyzy z laboratorium
badań genetycznych. Po namyśle wyprasowała nieszczęsny strzęp
papieru dłońmi i wsunęła na spód neseseru.
Pojechała do szpitala i przedstawiła się lekarzowi prowadzącemu jako siostra Tadeusza.
Jego stan był stabilny. Płukanie żołądka wobec skutecznie
przeprowadzonej akcji Cecylii nie było konieczne. Podano mu sole
fizjologiczne.

Obecnie

spał,

wyczerpany.

Lekarz

oferował

konsultacje psychologiczne natychmiast po odzyskaniu przez
Tadeusza fizycznej sprawności. Na pytanie, czy cierpiał na depresję,
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nie umiała odpowiedzieć. Doktor popatrzył na nią z naganą
i rozczarowaniem.
Nie miała siły tłumaczyć mu, że właściwie była siostrą
niedoszłego samobójcy – dopiero od dzisiaj.
Zadzwoniła do matki i poinformowała ją o zaistniałej
sytuacji. A potem usiadła na niewygodnym metalowym taborecie
przy jego łóżku i czekała, snując domysły.
Dlaczego potwierdzenie przypuszczeń o ojcostwie Aleksandra tak w niego uderzyło? Czy już wcześniej miał podobne
skłonności? Czy w ogóle powinna tu być, skoro najwyraźniej
wyniki ekspertyzy nie były dla niego mile widziane? Może
w ogóle nie życzył sobie jej oglądać...
Obudził się tuż przed dwudziestą drugą, po dwukrotnym
upomnieniu Cecylii przez salową, że godziny odwiedzin niedługo
się skończą.
Nie mówił nic przez chwilę, patrząc tylko na nią
niewymownie zmęczonymi oczami. Przynajmniej nie próbował jej
wyrzucić z sali.
- Zawsze tylko chciałem mieć normalną rodzinę – wychrypiał po chwili.
- Cii... – zamruczała jak do dziecka i pogłaskała jego niezgrabną, wielką rękę.
„Normalną”, czyli jaką? - pomyślała, kiedy zapadał z powrotem w sen.
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Aleksander przez całe życie nie powiedział prawdy o swoim
pierworodnym synu. Umierając, zostawił tę tajemnicę Cecylii
i Klarze do odkrycia w bardzo bolesny sposób. Czy nie był
normalnym, kochającym ojcem, a ona oddaną córką? Ich rodzina
była szczęśliwa nie dlatego, że była idealna, tylko dlatego, że jej
członkowie byli sobie wzajemnie oddani.
Nagle zrozumiała drastyczny krok Tadeusza jako eskalację
uczucia samotności i osierocenia, które towarzyszyło mu, odkąd
zrozumiał, że nie może liczyć na swoją matkę. Nie może liczyć na
bliskich. Zawiódł go Aleksander, a teraz i ona sama, nieświadomie,
nie dostrzegłszy skali jego załamania.
Powinna była dostrzec stan jego duszy wcześniej, znała
przecież targające nim emocje z czasów depresji matki i żałoby po
ojcu. Tadeusz był po prostu samotnym, smutnym, zagubionym
człowiekiem.
Brat czy nie, to wystarczyło, żeby Cecylia bez reszty
otworzyła dla niego swoje serce.

*
Cecylia

nie

lubiła

przyznawać

się

do

ulegania

przyziemnym, nieeleganckim emocjom typu zawiść. Musiała
jednak uderzyć się w piersi. Po raz pierwszy od bardzo dawna
niechcący zajrzała przez płot do czyjegoś ogródka, gdzie trawa
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wydawała się być o wiele zieleńsza, beztrosko fruwały kolorowe
motyle, a powietrze wypełniał melodyjny śpiew ptaków.
Od kilku dni uśmiech nie opuszczał twarzy Agaty. Wprost
promieniała wewnętrznym szczęściem i spokojem. Dawna nieśmiała dziewczyna odsunęła się w cień, a na jej miejsce wstąpiła
nowa, pewna siebie, gotowa na nowe wyzwania kobieta. Agata
z chęcią brała na siebie nowe obowiązki w pracy i nic nie było
w stanie wyprowadzić jej z równowagi. Żonglowała matkowaniem dwóm dorastającym synom, pracą w „PoDokładce”, pogłębianiem relacji z Tomkiem i wreszcie opieką nad panią Marylą.
Cecylia dałaby wiele, by uczestniczyć w tym euforycznym
epizodzie. Tydzień upłynął jej na ciągłych wizytach w szpitalu,
kolejny na doglądaniu Tadeusza, pilnowaniu jego wizyt u terapeuty i odkrywaniu przed nim pamiątek pozostawionych przez
Aleksandra. Z każdym dniem pobytu w Przylesiskach Tadeusz tracił
nieco z ociężałości i otępienia, w które wpędziło go załamanie nerwowe. Smutne, przygaszone spojrzenie ożywiało się coraz częściej,
mówił też więcej o sobie samym, matce, byłej żonie, o swojej
pracy.
Oprócz tego codziennie dojeżdżała do „PoDokładki”,
obiecała bowiem Agacie nie rzucać jej na głęboką wodę. Wdrażała
nową menadżerkę w księgarnianą stronę biznesu, która stanowiła
dla niej wyzwanie większe niż sprzedaż ciasta i kawy. Wieczorami
przesiadywała nad tłumaczeniem kolejnych części „Elfogrodu”.
W tej pracy zatapiała się bez reszty, bo stanowiła wytchnienie od
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dręczących ją w ciągu dnia rozterek i rozważań. Skutkiem tego
często kończyła sesję dopiero o drugiej nad ranem. Pozostawało jej
jeszcze tylko tyle energii, żeby wysłać Fryderykowi, którego wieczór dopiero się zaczynał, sms z życzeniami udanego koncertu czy
próby. Starała się także nie zaniedbywać „Miziajki”, mając na
względzie planowaną nieobecność z powodu nadciągającej wizyty
w Fairlay.
Wkrótce

podekscytowanie

Agaty

znalazło

swoje

wytłumaczenie. Na jej serdecznym palcu pobłyskiwał przycięty
kwadratowo biały brylant, osadzony w filigranowym krążku białego złota.
Cecylia przypomniała sobie, że zupełnie niedawno przyszło
jej do głowy, że policjant nie będzie tracił czasu i rychło zagwarantuje sobie miejsca w życiu Agaty na stałe. Gdyby tylko te prorocze
zdolności umiała spożytkować na własny użytek...
Wysłuchała dokładnej relacji z wydarzenia z uwagą, do
jakiej obliguje przyjaźń – jednocześnie czując, jak jej wnętrzności
zielenieją w skrytości. Piękna prosta historia o wspólnym spacerze
we dwoje o zachodzie słońca wśród kwitnących, wonnych alejek
bolestraszyckiego arboretum była urzekająca – ale to nie o te
miłosne uniesienia była zazdrosna Cecylia. Chodziło raczej
o poczucie pewności, które daje decyzja o wspólnym życiu,
wspólnej przyszłości. Wszystko, co dla Agaty kryła ta wielka
niewiadoma, dzielenie z mężczyzną jednego domu, pośpiesznie
jedzone razem śniadanie, strach, kiedy będzie się spóźniał z pracy,
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wyjazdy z dziećmi na wakacje na wieś, a kto wie, może kolejne,
wspólne dziecko? – wydawało jej się nieosiągalnym szczęściem,
nierealnym snem.
Swoimi nadziejami i planami na przyszłość Agata podzieliła
się z Cecylią podczas niedzielnych odwiedzin w Przylesiskach.
Wizyta była niedługa, bo wkrótce zjawił się Tomek, by po służbie
zabrać Agatę i chłopców na kręgle.
Cecylia została sama ze swoimi myślami. Po ciepłym,
prawie letnim dniu wieczór zrobił się chłodny. Wyjęła z szafy
niebieską bluzę Fryderyka i zarzuciła na ramiona. Dbała o tę
prywatną relikwię, niestety, Kićka wpadła w niewytłumaczalny
nałóg ssania i ciamkania właśnie tego przyodziewku. Bluza nie
prezentowała się wobec tego najlepiej, jednak Cecylia nie potrafiła
winić za to kotki. Gdyby nie to, że ktoś mógłby ją na tym
przyłapać, pewnie sama przyssałaby się do niej z ochotą.
Teraz siedziała pod magnolią, której gałęzie w ostatnich
kilku dniach obsypały się delikatnymi różowobiałymi kwiatami.
Wkrótce ich ulotna uroda przeminie i pospolite zielone liście otulą
drzewo na całe lato.
Zrobiło jej się przykro, bo przemijalność tego zjawiskowego
kwitnienia przywiodła jej na myśl kruchość jej związku
z Fryderykiem. Intensywny, zachwycający rozkwit, a po nim
jałowa, nijaka codzienność.
- Nie przeszkadzam? – zapytał Tadeusz, który wyszedł do
ogrodu,

by

podziwiać

zachód
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słońca

pomiędzy

lesistymi

pagórkami. Cienie wypełzły na ogród, czyniąc świat dookoła
nierzeczywistym.
Nie zdawała sobie sprawy, że płacze, dopóki nie usiadł przy
niej na ławce. Dyskretnie otarła policzki rękawem niebieskiej
bluzy.
- Nie, skąd – odparła z wymuszoną pogodą, przesuwając się
dla niego na ławce.
- Skończyłem – oznajmił, pokazując starannie zalaminowany manuskrypt „Zagadnień gramatyki kontrastywnej języków
nordyckich”. Uparł się, że zapozna się z dorobkiem Aleksandra
i wbrew zaleceniom Cecylii, by rozpocząć lekturę od jego licznych
popularnych przekładów, zabrał się za prace naukowe. W tej
dziedzinie kunszt językowy Aleksandra czasem działał na jego
niekorzyść. Dyskurs był wysoce wyspecjalizowany, naszpikowany
terminologią i dla laika zupełnie nieczytelny, jakby był napisany
językiem nie z tej planety.
- I jak wrażenia?
- Super – prychnął ironicznie. – Może to i lepiej, że się nie
poznaliśmy, chyba nie miałbym o czym z nim rozmawiać.
Zorientował się, że jego słowa mogą zostać źle odebrane
przez Cecylię, ale ona tylko się uśmiechnęła.
- Nie byłoby tak źle. Mówił, co prawda, sporo, ale rzadko
wymagał odpowiedzi. To mama zawsze słuchała – odpowiedziała.
Przez wiele lat to ojciec zajmował miejsce na piedestale.
Dopiero odnalezienie informacji o Tadeuszu spowodowało, że
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Cecylia zaczęła odbrązawiać postać Aleksandra. W miarę jak
zmieniały się jej priorytety, zaczęła zauważać wkład matki
w utrzymanie spójności tej rodziny. Dopiero z perspektywy czasu
potrafiła dokonać ewaluacji swoich wartości. Wydawało jej się
teraz, że okres jej życia do śmierci ojca i załamania matki nacechowany był nieznośnym wręcz idealizmem. Kult nauki, intelektualizmu i samodoskonalenia, jaki zaszczepił jej ojciec, wyparły teraz
prostsze, bliższe jej sercu wartości. Rodzina, prosta ludzka
życzliwość i dobroć, otwarcie serca dla otaczających ludzi, a także
satysfakcja z własnej pracy, nieważne, czy jest to pisanie artykułów
naukowych, czy sprzedawanie kawy i książek.
- Zauważyłem. Twoja matka jest wspaniałą osobą, pomogła
mi o wiele bardziej niż ten cały terapeuta – odezwał się Tadeusz po
chwili. Klara otworzyła dla niego serce w nie mniejszym stopniu
niż Cecylia, i to właśnie z nią długo przesiadywał w kuchni przy
herbacie, czasem opowiadając jej o swoich sprawach, czasem
milcząc. - No, a ty? Dlaczego beczysz?
Najwyraźniej jej łzy nie umknęły uwadze Tadeusza.
Zawstydziła się powtórnie.
- Obawiam się, że sama się nakręciłam, jeśli wiesz, o czym
mówię.
- No wiem. Też się tak niedawno zakręciłem... – uśmiechnął
się blado. - To jak naprężona spirala, z której nie można się uwolnić.
Wciąż się zacieśnia, a ty podążasz w dół, wprost w jej niebezpieczne centrum, wciąż przyspieszając. Nie masz czasu na
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zastanowienie ani znalezienie perspektywy. Nadciąga nieokreślona, mglista katastrofa, która paraliżuje cię, obezwładnia,
uniemożliwia racjonalne myślenie.
- Przepraszam – szepnęła, pojąwszy swoją wpadkę.
- Nie mam monopolu na smutek. – Tadeusz wzruszył ramionami. – Masz jakieś kłopoty?
- Tylko takie, o jakie sama się prosiłam – odparła
autokrytycznie.
- A. Ten przystojniaczek, tak? To kiedy go poznam?
- Może wkrótce. Nie wiem, jest bardzo zajęty. Nie wiem,
jak długo to przetrwa. To związek bez przyszłości – wyrzuciła
z siebie pod wpływem nagłego impulsu. – A ja, zamiast cieszyć się
z tego, co mam teraz, rozmyślam, jak bardzo zniszczy mnie nasze
rozstanie.
- Skąd wiesz, że cię zniszczy?
- Bo przecież... Bo, no, bo to będzie... Bolesne – wydukała
w końcu. Ojciec nie byłby dumny z tej przemowy.
- No jasne, że będzie bolesne. Ale nie sądzę, żeby cokolwiek
było w stanie cię zniszczyć.
W głosie Tadeusza brzmiała szczerość i... zapamiętałość?
Jakby komplementując w ten sposób Cecylię jednocześnie się
komuś – lub czemuś – odgrażał. Po chwili roześmiał się, widząc jej
zdziwione spojrzenie.
- Nie patrz tak na mnie. Czytam te pokrętne produkty
umysłu mojego ojca. – Uniósł w dłoniach manuskrypt. – I nic. Zero.
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Próbujesz mnie do niego przekonać, próbuje też Klara. Wmawiacie
mi, jaki był mądry, że miał dobre serce, że geniusz... A ja patrzę na
ciebie i myślę, wcale nie chcę być taki jak ten cały Aleksander, mój
ojciec. Chcę być taki jak Cecylia, moja siostra. Jeśli jest we mnie
jakaś część, którą dzielę z tą dziewczyną, wspólny mianownik,
łączący nas pierwiastek, to chyba mogę być o siebie spokojny.
- Jak to jest, – odpowiedziała z namysłem – że wszyscy
dookoła widzą we mnie jakąś zdeterminowaną, niezniszczalną
istotę, a ja sama czuję się jak dziecko, bezbronne, obezwładnione
dziecko, zabłąkane we mgle?
- To chyba tylko wtedy można być silnym, kiedy się
człowiek musi odnajdywać – odparł Tadeusz. – Popatrz na tych, co
nigdy nie musieli wstawać z klęczek, kto z nich jest naprawdę silny
albo odważny? Ja nie mogę się tobie nadziwić, Cecylio.
- Ja też się dziwię – odpowiedziała, nieprzekonana,
oceniając swoje postępowanie w zupełnie odmienny sposób.
Niedaleko na łące Woland wypłoszył z zarośli dwa
bażanty, które poderwały się z pianiem. Zadowolony z siebie,
wbiegł do ogródka i przylgnął do kolan Cecylii, dopominając się
zasłużonej pochwały za swoje łowieckie dokonania. Początkowo
trwożliwy pies stronił od Tadeusza, najwyraźniej jednak zdecydował, że ignorowanie go w zupełności wystarczy.
Cecylia wygłaskała jego grzbiet zupełnie automatycznie,
zagłębiona we własnych myślach.
- Zabukowałem bilet do Stanów – podjął Tadeusz po chwili.
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Zdziwiła się. Do tej pory kwestia tego, gdzie podzieje się
Tadeusz, nie przychodziła jej na myśl. Skupiała się głównie na tym,
by pomóc mu wrócić do równowagi. Nie mogła jednak kwestionować jego decyzji.
- Kiedy wylatujesz?
- Na początku czerwca. Muszę pozamykać moje sprawy,
rozwiązać umowę z organizacjami, z którymi współpracuję. Myślę
o tym, żeby osiedlić się na stałe w Polsce.
- Jesteś pewien? – zapytała, zaskoczona.
- Nie. – Wzruszył ramionami. – Ale zdałem sobie sprawę, że
właściwie nic nie trzyma mnie w Stanach. Moje życie tam, to
konsekwencja decyzji mojej matki sprzed wielu lat. Dlaczego mam
w tym tkwić? Nie spełniłem jej amerykańskiego snu, nie jestem
tam szczęśliwy. Może tu w Polsce coś się odmieni. Planuję założyć
kancelarię specjalizującą się w świadczeniu usług osobom
przebywającym na stałe w Stanach, może w innych krajach na
emigracji. Mają zawsze mnóstwo niepozałatwianych spraw,
potrzebują kogoś, kto będzie reprezentował ich interesy w kraju.
Przy

okazji,

może

kiedyś,

w

przyszłości,

fundację,

która

pomagałaby poprawić perspektywy dzieci z ubogich rodzin,
fundując lekcje języków obcych. Może nie jestem językowym
geniuszem, ale znam się na organizacji.
- Nieźle to sobie przemyślałeś.
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- Zazwyczaj jestem całkiem racjonalnym facetem. Ten
epizod, to było tylko to – epizod. Nie martw się o mnie, już i tak
okazałyście mi tyle serca.
- Przepraszam. Nie miało to zabrzmieć, jakbyś sobie nie
radził.
- E tam. Spokojnie. Nie jestem taki przewrażliwiony... Jak
to mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni.
Zszokowana jego nonszalancją, spojrzała mu prosto w oczy.
Tadeusz z wahaniem wyciągnął rękę i złożył ją w otwartej
dłoni Cecylii. Ten gest, niezręczny, trochę naiwny, rozczulił ją tak,
że ponownie poczuła się bliska łez. Nie byli na tyle blisko, żeby się
przytulić. Uścisk dłoni był jak pierwszy krok na drodze do zaufania.
Po chwili Tadeusz uniósł się z ławki.
- Pójdę, może uda mi się Artura i Klarę namówić na
partyjkę. - Namiętnie grywali ostatnio w tysiąca. – Zostajesz
jeszcze?
Skinęła głową. Było jej chłodno i czuła znużenie, ale
zanurzony w półmroku ogród miał dla niej nieodparty, trochę
melancholijny urok.
- W takim razie – powodzenia – powiedział, odchodząc.
- W czym?
- W szukaniu wróżek na dnie ogrodu. – Wzruszył
ramionami i znikł wewnątrz25.

25

Nawiązanie do cytatu z powieści D. Adamsa „Autostopem przez Galaktykę”:
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Być może miał więcej wspólnego z Aleksandrem, niż
przypuszczał.
Po jego odejściu wpatrywała się bujne fryzury pobliskich
brzóz, których zarys powoli zlewał się z niebem. Z zapomnienia
wyrwała ją dopiero notyfikacja w telefonie.
Fritz Fejkelsson dodał nowy post na stronie Official
Famous Rebel
Nasz ostatni dzień w trasie celebrujemy w Bostonie.
Dziewięćdziesiąt trzy dni i 38 koncertów (ale kto by tam liczył?).
Dziękujemy wszystkim, którzy się z nami spotkali. Kciuki w górę od
naszego zespołu dla promotora trasy i załogi za całą ciężką pracę.
Do zobaczenia wkrótce!
Ostatnie zdanie odczytała personalnie i nagle zupełnie
przestała się martwić o przyszłość.

„Czy nie wystarczy widzieć, że ogród jest po prostu piękny, bez konieczności wiary
w to, że na jego dnie mieszkają wróżki?”.
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*
Resztki wątpliwości wyparowały w momencie, kiedy
ujrzała Fryderyka na lotnisku.
Wyjechał specjalnie po nią; rozpoznała go mimo bluzy
z kapturem i ciemnych okularów, które zakładał, gdy chciał się
wtopić w tłum. Podzielili dziesięciodniowy urlop Fryca pomiędzy
Fairlay, gdzie mogli być sami i Polskę, aby Fritz mógł spędzić nieco
czasu z babcią Marylą, a także zrealizować umówiony ekskluzywny
wywiad z Kaśką.
Nie zaplanowali nic szczególnego. Kiedy przygotowywali
ten wyjazd, Fryderyk zarzekał się, że najchętniej zaryglowałby za
Cecylią drzwi i nie oglądał zewnętrznego świata aż do jej wyjazdu.
Nadrabiali zaległości w rozmowach, bo kontakt telefoniczny,
chociaż regularny, okazał się być tylko marną namiastką.
Cecylia opowiedziała mu o podjętych krokach związanych
z prowadzeniem „PoDokładki”, o Tadeuszu, postępach w pracy
translatorycznej, o jej własnej, dobrze przyjętej przez dzieciaki
z księgarni powiastce. Fryderyk wydawał się być żywo zainteresowany. Dumny, nawet. Domagał się udostępniania „Marylki
w nocnym arboretum” do przeczytania, a kiedy Cecylia skopiowała
dla niego swój tekst na czytnik ebooków, przeczytał całość w jeden
wieczór – a właściwie noc. W jego zachowaniu coś wówczas się
zmieniło, jakby zaczął patrzeć na nią inaczej, z namysłem, z jakąś
wewnętrzną spekulacją, którą bał się z nią podzielić.
250

Ze swej strony Fryc zrelacjonował przebieg odbytej trasy.
Był jednocześnie wciąż podekscytowany i zmęczony. Koncerty,
zwłaszcza

zagraniczne,

zawsze

napotykały

pewne

trudno-

ści. Problemy, których nie można było przewidzieć, mogły być
rozwiązane dopiero na miejscu, z pomocą tylko dostępnych na cito
środków. Dopiero pod koniec osiągnęli dobry, zgodny rytm. Kiedy
ekipa, organizatorzy i zespół zaczęli pracować ze sobą jak dobrze
naoliwiona maszyna, trasa dobiegła końca. Z największym
prawdopodobieństwem na kolejnej trasie pojawią się nowe
techniczne zgrzyty, którym znów trzeba będzie znaleźć rozwiązania.
Odegrał dla Cecylii demo singla, który właśnie nagrali
w studiu. Był z niego zadowolony. Na ostateczny kształt tego
i kolejnych utworów na nową płytę wpłynęła ponowna wizyta
w Stanach, zwłaszcza na południu, skąd zespół od początku czerpał
inspiracje bluesem, country i muzyką gospel.
Poznał wielu ludzi. Chłopaka, przyszedł na szesnaście
spośród trzydziestu ośmiu występów w tej trasie. Matkę z chorą
zanik mięśni córką, której marzeniem było osobiste spotkanie
z zespołem. Czternastoletniego chłopca, który wygrał konkurs dla
gitarzystów, pokonując wielu dorosłych rywali. Twarze, głosy
i osobowości ludzi wciąż mu towarzyszyły. Chciał je zatrzymać jak
pamiątki z ciekawej wycieczki.
Zamknięcie w małym hermetycznym światku i skupienie
się na sobie wzajemnie odpowiadało Cecylii i pomogło jej
zapomnieć o tym, gdzie się znajduje.
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Dom Fryderyka był zbudowany w stylu nowoczesnej
stodoły. Nagie kamienne mury zmodyfikowano i wstawiono okna
na całą wysokość pomieszczeń, przez które do wnętrza zaglądały
nasycone zielenie lasu, metaliczne rozbłyski jeziora, chropawa
szarość skalnych grani w

oddali. Wnętrze było nie mniej

onieśmielające niż dzika, surowa natura, która otaczała dom.
Wyglądało to tak, jakby ktoś wyjął sprzęty z ekskluzywnego
katalogu w stylu skandynawskim i skąpo rozstawił je dookoła – co
prawie na pewno miało miejsce, bo Fryderyk przyznał, że nabył
Fairlay nie tylko z zawartością piwniczki, której eksploracji
dokonała swego czasu z Einarem, ale także z umeblowaniem.
W łazience przyłączonej do głównej sypialni była nawet suszarka
do rąk. Cecylia nienawidziła tego ustrojstwa – dziesięć sekund
stania z wyciągniętymi dłońmi i prób ponownego uruchomienia
strumienia chłodnawego powietrza i ręce wciąż ma się mokre,
jakby człowiek dopiero co odszedł od zmywania sterty garów.
Dominowała tutaj pustka, która miała zapewne współgrać
z potrzebą wolności i przestrzeni. Paradoksalnie, szczątkowo
wyposażone pomieszczenia przytłaczały Cecylię, przyzwyczajoną
do radosnego bałaganu definiującego jej sypialnię i pracownię
w jednym.
Fairlay było piękne, lecz obce, jak ekspozycja w sklepie lub
dom zaharowanego biznesmena. Miało wspaniały potencjał, ale
w obecnym stanie nie pasowało do Fryderyka – wciąż było
domem poprzednich właścicieli.
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Cecylię zachwycało otoczenie domu i jego architektura.
Z zewnątrz Fairlay przypominało ukrytą głęboko w dziczy chatkę
krasnoludków, natomiast wnętrze rozczarowywało. Dominująca
mroczna kolorystyka działała przygnębiająco. Wyobrażała sobie,
jak

to

miejsce

przypominającymi

mogłoby
bryłę

wyglądać,

gdyby

nieoczyszczonego

antracytowe,

minerału

ściany

przemalować na biało, tak by wzmocnić światło wpadające przez
ogromne lukarny. Meble z naturalnie szarego drewna zastąpić
bardziej zdecydowanymi, palisandrowymi lub mahoniowymi,
filigranowe nowoczesne metalowe krzesła chociażby drewnianymi
krzesłami w stylu włoskim z tapicerowanym siedziskiem.
Miejscami można by skuć tynk i wyeksponować przepiękny
kamień. Rozesłać tu i ówdzie miękki dywan w przyjaznych
barwach. Modernistyczne rzeźby o dziwacznych i niepokojących
kształtach zdjąć z wnękowych półek i wypełnić je książkami.
Zachowując wciąż wierność idei minimalizmu, nadać temu miejscu
charakteru i uroku.
Za pierwszą bytnością w domu Fryca w towarzystwie
Einara i Fender Cecylia czuła się skrępowana do tego stopnia, że
nie odkryła wielu zakątków posiadłości. Po tym jak Einar znalazł
drogę do skrytych w piwniczce zasobów, zwiedzanie nie było
wysoko na liście priorytetów. Tym razem Fryderyk zabrał ją do
odosobnionego od części mieszkalnej pokoju muzycznego. Niegdyś
prawdopodobnie osobna stajnia czy stodoła, obecnie połączone
z główną częścią domu przeszklonym przesmykiem studio było
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jedynym użytkowym pomieszczeniem, które Fryderyk udomowił.
Ustawiony pod ścianą komplet wzmacniaczy, gitary wiszące
w szeregu na obitych aksamitem uchwytach lub odpoczywające na
podłogowych stojakach, pianino, skrzypce, konsolety rozstawione
w półkolu na szerokość całego pokoju, wszystkie te sprzęty
sprawiały wrażenie, jakby muzyk dopiero co od nich odszedł. Na
niskim, podłużnym stoliku wśród kubków po kawie zabrakło
miejsca na zeszyty. Grube stosy zapisów nutowych rozgościły na
podłodze. Nad nim w towarzystwie złotych i platynowych płyt
oraz paneli wygłuszających z wielowymiarowych bloków gąbki
wisiał jej świąteczny prezent, oprawiony w ramkę zapis „Fara með
vindi”.
Tu także najlepiej czuła się Fender, której nie przeszkadzał
nawet hałas generowany przez Fryderyka podczas grania
wprawek.
Zagadka tego, co kierowało Fryderykiem przy zakupie
domu, nurtowała Cecylię od dawna, jednak zapomniała o swoim
pytaniu na dobrych kilka, zupełnie rozproszona – nim samym.

- Dlaczego Fairlay? – zapytała.
Był to ostatni dzień przed wyjazdem do Polski. Po kilku
dniach spędzonych na gorączkowym nasycaniu się sobą nawzajem
zwolnili tempo. Cecylia spędziła relaksującą godzinę w pięknej
mosiężnej wannie na lwich łapach, podczas gdy Fryderyk siedział
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obok na stołku. Przygrywał na gitarze, przeglądał zdjęcia, które
zrobił, chwilami po prostu milczał, głaszcząc towarzyszącą im
Fender i jednocześnie powstrzymując ją przed wskoczeniem do
wanny wprost na Cecylię. Entuzjazm do kąpieli swojego
czworonoga odkrył przypadkiem na plaży w Miami.
Wiedzieli, że nie mają już wiele czasu ze sobą. Kto przy
zdrowych zmysłach traciłby w ich sytuacji cenne minuty na
samotne kąpiele?
Wyszła z wanny niechętnie dopiero gdy woda zupełnie
ostygła. Zarzuciła na siebie „byle co”, które stanowiły jej własne
dżinsy i prosty biały t-shirt Fryderyka. Poczuła wielki głód.
Ponieważ Molly McInroy dostała pięciodniowe wychodne, to
Cecylia zajmowała się gotowaniem dla nich dwojga. Fryderyk
radził sobie jedynie z jajecznicą.
Ruszyli więc do kuchni, gdzie po przetrząśnięciu ogromnej,
choć pustawej lodówki Cecylia skompletowała składniki na
eksperymentalną sałatkę. Fryderyk usiadł przy blacie z plikiem
wydrukowanych wcześniej tego dnia fotografii. Oprócz talentu
muzycznego miał też niezłe oko. To oczywiste, że nie umiał
gotować.
W stanie pokąpielowego rozluźnienia jej myśli zaczęły
błądzić i pytanie o dom powróciło, chociaż dla Fryderyka zapewne
pojawiło się zupełnie znikąd. Do tego stopnia, że w ogóle go nie
usłyszał.
- O, popatrz, tu wyglądasz jak lisica. Jakie masz oczy!
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Podsunął jej fotografię, na której z burzą rozczochranych
włosów wystawała twarz na wiatr. Musiał pstryknąć jej to zdjęcie
ukradkiem podczas spaceru nad brzegiem Loch Faemond. Miała
napuchnięte po poprzedniej nocy wargi i nasycone spojrzenie.
Sama przed sobą musiała przyznać, że wygląda na zdjęciu
drapieżnie.
Najwyraźniej znajdowali się w dwóch różnych światach,
choć w tej samej kuchni. Cecylia poświęciła sekundę na kontemplację tego, jak uroczo jest współistnieć, lecz się sobie nie narzucać,
po czym ponowiła swoje pytanie.
- Dlaczego Fairlay?
Tym razem usłyszał pytanie i od razu zrozumiał, co ma na
myśli.
- Szukałem w okolicach Glasgow, na tyle blisko, żeby
swobodnie dojeżdżać na próby, ale też na tyle daleko, żeby móc
w razie czego... mieć poczucie, że mogę uciec, jeśli będę tego
potrzebował.
- Introwertyk z krwi i kości – wtrąciła ze śmiechem,
wracając do krojenia nieco przejrzałej pomarańczowej papryki
w drobne paseczki.
- Staram się. Agencja, do której się zgłosiłem, pokazała mi
tego dnia trzy inne domy, wszystkie bardzo piękne, ale nie
chwyciły mnie za serce. Do Fairlay dotarłem po zmroku. Czekała
już tu na mnie lokalna agentka. Zaparkowałem przed domem
i zobaczyłem światła, pozapalane we wszystkich pomieszczeniach.
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Musisz wiedzieć, że to była zima, okropne deszczowe popołudnie
i taki sam rozbabrany wieczór, wiatr huczał nad jeziorem jak
zraniona czarownica. Kamienne mury i szary las dookoła wyglądały smętnie. I nagle w środku tego wszystkiego – to światło,
bardzo ciepłe, pomarańczowe światło, w tym mroku wyglądało jak
latarnia, jak przystań lub, no, dom. Zdecydowałem, że to tu, zanim
wszedłem do środka. Wiem, że jest tu trochę surowo, chciałem
poprosić kogoś, żeby się przyjrzał, co można zrobić, żeby było tu
bardziej przytulnie – wytłumaczył się zupełnie niepotrzebnie, po
czym nad jego głową jakby zaświeciła się żarówka. – Hej, a może
ty mi coś doradzisz? Właściwie nie znam nikogo, kto lepiej by się
nadawał. „PoDokładkę” jest taka urzekająca, tak samo jak wasza
niebieska chatka...
- Zaraz, zaraz – czym prędzej powstrzymała jego zapędy. –
Chcesz mi powiedzieć, że marzysz o tym, żeby Fairley zmieniło się
w zagracony, duszący skład rupieci, gdzie koty, psy, książki
i robótki ręczne wyskakują nawet z lodówki?
- Czemu nie? – odparł, zsuwając się z wysokiego taboretu.
Stanął za nią i objął ją w pasie ramionami. – Jedyne, czego Fairlay
potrzebuje, by stać się dla mnie domem, to ty.
- Fryc, przestań – zmitygowała go. Żeglował niebezpieczne
blisko skał, o który mógł rozbić ten statek pozorów...
Było już jednak za późno.
- Cecylko. Zrozumiałem coś, wiesz, po tej całej tragedii
z Węglarczykiem. Oglądałem się zawsze wstecz, szukając mojej
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rodziny. Analizowałem moje stosunki z ojcem i matką, szukałem
i traciłem porozumienie z babcią Marylą, wreszcie postanowiłem
poznać mojego biologicznego dziadka. To było jak obsesja. Ciągle
czułem się jak sierota. Kiedy Węglarczyk umarł, zanim zdążyłem
go poznać, myślałem, że będę tego żałował, ale nie.
- Fryc – jęknęła, odwracając się do niego twarzą. Nie
wiedziała, dokąd zmierza, ale przeczuwała, że nie udźwignie
ciężaru tego, co miał zamiar jej powiedzieć.
- Nie, posłuchaj, bo to ważne – odparł, niezrażony.
Jak ćma – porównała w myślach, widząc jego determinację.
Leci prosto w ogień, bo myli jego światło z blaskiem księżyca. Błąd
nawigacji...
Tymczasem Fryderyk mówił cicho, jakby prosto do jej ucha.
- Zrozumiałem, że ty jesteś moją rodziną. Jedyną rodziną,
jakiej potrzebuję. Kocham cię – powiedział, więżąc ją tymi
niesamowitymi oczami, okolonymi smolistą ramą rzęs. Gdzieś po
drodze z tych oczu znikły smutek i samotność, które Cecylia
dostrzegła na początku ich znajomości. Miała wrażenie, że te
znalazły nowe mieszkanie w jej własnym sercu, które właśnie
rozpadało się na drobne kawałki.
Nie potrafiła odpowiedzieć ani nawet się poruszyć, patrzyła
tylko na niego bardzo długo.
- Nie wydajesz się zdziwiona – powiedział po chwili,
próbując ukryć, że zabolało go jej milczenie.
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- Nie jestem specem od ludzkich relacji, ale potrafię
rozpoznać, kiedy ktoś mnie kocha – odpowiedziała, odsuwając się
od niego. – Jak ty sobie to wyobrażasz?
- Nie wiem – wzruszył ramionami, nagle zupełnie bezradny.
- Tego się nie da pogodzić. Naszych dwóch światów nie da
się pogodzić, Fryc.
- Coś wymyślimy, przecież. Znajdziemy czas, żeby się
widywać, jak to tej pory.
- Jak myślisz, jak długo jesteś to w stanie wytrzymać...?
Rok, dwa, zanim zacznie cię to frustrować? Spotykamy się i jest
cudownie, rozstajemy się i każdy dzień jest udręką. Jesteś gdzieś
tam w świecie... Za daleko, żeby to nie bolało. To moja wina,
właściwie, bo wiedziałam, że tak to się skończy.
- Nie mów „skończy”. Nie mów tak, proszę.
- Fryc, będziemy oboje tylko coraz bardziej się męczyć. Ty
nie zostawisz grania, twoje życie jest tutaj. Ja nie mogę opuścić
mojego życia w Polsce, nie mogę opuścić matki.
- Cecylko... – zaczął i zamilkł. – A co, jeśli twoja matka, no,
usamodzielni się? Nie jest od ciebie całkowicie uzależniona.
- Jak to, usamodzielni? – zdziwiła się. – Ona jeździ na wózku,
Fryc. Nie prowadzi samochodu, beze mnie jest uwięziona w domu.
Milczał, gryząc dolną wargę.
- Nigdy nie dałam ci do zrozumienia, że w przyszłości
byłoby to możliwe, że, no, po prostu rzucę wszystko dla ciebie... –
zaczęła po chwili.
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- Przestań – przerwał jej, łapiąc ją za rękę. Ścisnął ją tak, że
aż poczuła trzaskanie wszystkich kosteczek w palcach. – Oboje
dobrze wiedzieliśmy, na co się godzimy. Co nie znaczy, że mnie to
nie wkurza. Przecież wiesz, że się marnujesz. Czeka na ciebie o wiele
więcej niż podawanie ludziom kawy, tylko ty...
- Boję się? – dokończyła za niego ni to drwiąco, ni to
z przejęciem. – Nie każdy ma tyle odwagi, żeby rzucić wszystko
i postawić na jedną kartę. Może gdybym była sama, ale mam
przecież bliskich, stworzenia zależne od siebie. Zresztą, co by to
znaczyło, gdybym wszystkiego się wyrzekła dla faceta, którego
kocham? To wciąż nie byłabym ja, wciąż nie byłaby to moja
własna ścieżka, moje spełnienie. Może zachłysnęłabym się tym na
chwilę, ale szybko zaczęłabym sobą pogardzać.
- Przecież nigdy nie zabroniłbym ci szukać siebie. Mogłabyś
spróbować, czego tylko byś chciała...
- W innym życiu, tak. Schowałabym dumę w kieszeń
i pozwoliła tobie utrzymywać się, podczas kiedy ja biegałabym od
zajęć yogi przez kreatywne garncarstwo po śpiew operowy... Ale
nie w ten sposób, nie kiedy tyle bliskich mi osób na mnie liczy.
Nie zdobędę się na to, żeby ich zawieść własnym kosztem...
Przykro mi – dodała słabo.
- Nie zapominaj, że im też zależy na twoim szczęściu.
Nie umiała odpowiedzieć, zapewne tak było. Jednak czuła,
że brnięcie dalej w związek, któremu nie może się oddać z czystym
sumieniem, byłoby oszukiwaniem samej siebie. Zresztą, to, co
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Fryderyk jej proponował, było tylko kuszącym półśrodkiem. Nie
mamił jej wizją prawdziwej rodziny i szanowała go za to. Z pełną
świadomością weszła w ten romans. Myślała tylko, że uda im się
przeciągnąć tę sytuację trochę dłużej, tymczasem wszystko
kończyło się tak szybko.
Przyszło jej do głowy, że obsesyjnie rozważając brak
wspólnej przyszłości sama sprowokowała tę ostateczną konfrontację. Samospełniająca się przepowiednia... Tak bardzo martwiła się
końcem tej relacji, że ostatecznie go przyspieszyła. Może to był
podświadomy sabotaż, mechanizm obronny, który pozwoli jej
wycofać się, zanim będzie za późno.
Właściwie, już było za późno.
Było za późno, kiedy wsiadła do jego samochodu wtedy,
we mgle.
Fryderyk najwyraźniej myślał podobnie.
- Przecież właściwie dopiero zaczęliśmy... Co, lepiej się
rozstać teraz niż brnąć dalej bez szansy na zmianę?
- Teraz, kiedy się szanujemy albo później, kiedy narosną
między nami nieporozumienia, kiedy oboje się nacierpimy –
odparła nie poddając w wątpliwość, że odpowiada jej ta pierwsza
opcja.
- To jest jakieś śmieszne. Jak z pieprzonej „Chwili na
romans”! – zdenerwował się nagle, przywołując ulubione czasopismo babci. – Cecylko, kochanie, przecież to nie jest jakaś podrzędna
życiowa sprawa, jak wybór oprawek do okularów. Nie te, to inne.
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Nie możesz liczyć, że ktoś, kogo zechcesz, pojawi się w dogodnym
momencie, w odpowiedni sposób i najlepiej w niewielkiej
odległości. Przecież rozumiesz, że jesteś dla mnie jak spokój,
w całym tym szaleństwie, w tej karuzeli, na której jak wariat się
kręcę już tyle lat, ty jesteś moim punktem odniesienia, moją
równowagą. Nie możesz mnie zostawić.
- Nie widzę innego wyjścia – odparła spokojnie, wierząc
w to, że podejmuje właściwą decyzję. – Myślałam, że dam radę.
Prawda jest taka, że potrzebuję więcej, Fryc. Chcę i zawsze chciałam
mieć normalną, pełną rodzinę. Kocham cię, ale to... to mi nie
wystarcza.
Przylgnęła do niego, a on objął ją ramionami. Wobec jej
słów zamarły mu na ustach wszelkie argumenty.
- Czyli to koniec? – powiedział po chwili jakby do siebie,
niedowierzając. – Przecież się kochamy.
- Tak po prostu, muszę odejść - odpowiedziała cichutko
i wyśliznęła się z jego objęć, żeby spakować walizkę.
*
Kićka trąciła łapą pogrążoną we śnie siostrę. Nic. I jeszcze
raz.
Paćka uchyliła jedno oko i spostrzegłszy, że to rodzona
siostra

utrudnia

jej

zasłużony

zniecierpliwieniem.
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Nie to nie, Kićka sama wyruszy na poszukiwanie wrażeń.
Ciepły wieczór wlewał się do salonu przez uchylone drzwi
tarasu, i tą samą drogą, aczkolwiek w przeciwnym kierunku,
postanowiła Kićka ruszyć na spotkanie przygody.
Wyszła do ogródka, tu jednak panujące wieczorne ukojenie
nie zwiastowało żadnych ciekawych zdarzeń. Obeszła dom
dookoła i przez chwilę ganiała po podwórzu chrabąszcza, który
zabłąkał się tu z pobliskiej łąki. Towarzysz zabawy wkrótce
pogardził wspólną gonitwą i odleciał w kierunku zagajnika.
Z nudów zaczęła atakować krzew purpurowych piwonii, ale
kwiat nie stanowił odpowiedniego wyzwania, więc po strąceniu
bez większego wysiłku jednego wielkiego pąka porzuciła tę nudną
zabawę.
Drabina. To jest coś!
Drabina stała oparta o boczną ścianę szopy. Jej koniec ginął
w otworze w poddaszu, który służył za dawnych czasów do
przerzucania siana na suchy stryszek. Wewnątrz znajdowały się
drewniane schody, którymi można było się tam dostać, ale przez
lata zaniedbania popadły w ruinę – obecnie to drabina stanowiła
bezpieczniejszą opcję.
Kićka obeszła drabinę kilkakrotnie i trąciła ją kilkakrotnie
łapką. Wyjść, nie wyjść?
Wyjść – to nie taki znów problem, ale jak później zejść? Tak
to w życiu bywa, że droga pod górę okazuje się być łatwiejsza niźli
droga w dół...
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Kiedy tak stała oparta łapkami o pierwszy szczebel drabiny,
próbując zdecydować, wyrósł za nią potężny cień. Ciężka ręka
spadła na kark kotki. Niewiele myśląc, Kićka wstrząsnęła całym
ciałem i wywinęła się spomiędzy palców zanim ich żelazny uścisk
się zakleszczył. Nie było gdzie uciekać – prócz tylko w górę po
drabinie...
Adrian Małecki zaklął pod nosem, podczas gdy wystraszona, ale i ciekawska Kićka wystawiła łebek przez otwór. Nie
zamierzał jednak wdrapywać się po drabinie tylko po to, żeby
podroczyć się z kotem, może skręcić mu kark. Po pierwsze, ktoś
mógłby go zauważyć, bo zmrok nie zapadł jeszcze zupełnie, po
drugie, uśmiercenie kotki mogłoby ostrzec Cecylię Lisko o zbliżającej się chwili odwetu, a tego Adrian Małecki nie chciał. Jego
wyczekana zemsta miała ją zaskoczyć. Nie, zemsta to złe słowo.
Sprawiedliwość. Wymierzy jej sprawiedliwość za to, że spieprzyła
mu życie. Wyobrażał sobie już przerażony, osłupiały wyraz jej
twarzy, kiedy zda sobie sprawę, że nie ma żadnej drogi ucieczki,
żadnej pomocy.
Tego wszystkiego oczywiście nie mogła wiedzieć Kićka,
która obserwowała swojego niedoszłego porywacza z wysokości
stryszku... Doskonale natomiast widziała, jak Małecki ciska
niedopałek papierosa na ziemię, zsuwa drabinę, po której się
wspięła, po czym ze złowieszczym chichotem odwleka ją i ciska
w pobliską kępę krzaków.
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*
Cecylia starała się, żeby jej zachowanie nie zdradzało
prawdziwej skali odrętwienia, w jakie popadła po powrocie
z Fairlay. Z nikim nie rozmawiała na temat definitywnego
rozstania z Fryderykiem, nie dlatego, że nie chciała, tylko dlatego,
że wydawało jej się to zbyt wielkim wysiłkiem. Przez kilka tygodni
pławiła się we własnym smutku. Świat wydał jej się nagle płaski,
dwuwymiarowy, pozbawiony głębi. Czuła się jak człowiek stojący
nad przepaścią, z którego wnętrza dobiega uwodzicielski zew,
wewnętrzny głos, który Francuzi nazywają l’appel du vide,
wołanie próżni. Jakby to było, po prostu skoczyć, spadać, rozbić się
o skały...? Nie dlatego, że była w nastroju samobójczym, tylko
dlatego, że rzeczywistość wydawała jej się – nierealna.
Wkrótce jednak zaczęły docierać do niej znaczące spojrzenia
wymieniane przez matkę i Artura, ciotkę Helenę, Agatę, panią
Marylę. To był pierwszy krok do przebudzenia. Pogrążenie się
w rozpaczy nigdy nie było zresztą jej planem. Rozstała się
z Fryderykiem ze względu na swoje obowiązki wobec bliskich
osób. Uprzykrzanie życia tymże bliskim osobom mijało się z celem.
Własny umysł wydawał jej się dymiącymi szczątkami
wraku, musiała tylko pośród post-katastrofalnego zniszczenia
znaleźć

czarną

skrzynkę...

Zracjonalizować

i powody. Wyciągnąć wnioski.
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jakoś

przyczyny

Próbowała znaleźć ukojenie w powrocie do rutyny – tej
sprzed ery Fryca. Niestety, poprzez zaangażowanie Agaty w roli
menadżerki

pozbawiła

się

dużej

ilości

zajęć.

Prace

nad

tłumaczeniem „Elfogrodu” dobiegły końca, a schronisko zawiesiło
kursy, by przygotować się do wakacyjnego sezonu porzuceń.
Olejkiem dla duszy okazała się natura, której bujny rozkwit
natchnął Cecylię do przygotowania przyjęcia w ogrodzie z okazji
urodzin Klary – oraz pożegnania Tadeusza, który wkrótce wylatywał do Stanów. To był świetny pomysł. Przynajmniej tak jej się
wydawało do dzisiaj, pomyślała, ocierając oroszoną szklankę
schłodzonego kompotu dla spragnionego Kuby. Z nieba lał się żar
– niedzielne popołudnie, na które zaprosiła gości, okazało się być
najgorętszym dniem roku do tej pory.
Przyroda nie zawiodła i dzielnie znosiła gorąc, który
ludziom dawał się we znaki. Zasłane żółtymi płachtami rzepaku
pola skrzyły się w słońcu radośnie, słodko pachniały bukiety
leśnych fiołków, którymi udekorowała stoły, w powietrzu
wirował biały puch nasion. Jabłonie w sadzie i dzikie czereśnie
przy drodze przekwitły, za to w pełni swojej krasy stały teraz lilaki
i miodowo pachnąca tawuła obsypana drobnymi kwiatami jak
brokatem. Nieśmiało wychylały się pierwsze kwiaty wonnego
jaśminowca.
Ogród przy niebieskim domu zapełnił się gwarem rozmów.
Zaproszeni przyjaciele dopisali, za co Cecylia była niezmiernie
wdzięczna. Obawiała się jednak, że wysoka temperatura zaszkodzi
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biesiadnikom, a zwłaszcza pani Maryli, którą namawiała na
pozostanie w chłodnym saloniku.
- Niech przestanie zdziwiać - odpowiedziała kategorycznie
na tę propozycję madame. – Tyle lat mnie słonko nie uśmierciło,
może i dzisiaj przeżyję.
Cecylia nie potrafiła powiedzieć, ile spośród tego, co
między nimi zaszło, zrelacjonował babci Fryderyk. W swoim
traktowaniu Cecylii starsza pani nie zmieniła się. Cecylia
planowała wybadać ją dyskretnie, ale okazało się to zupełnie
zbędne.
Zostały same przy stole we cztery, panie Lisko oraz Maryla
Fejklowiczowa, podczas gdy reszta towarzystwa skorzystała
z zaproszenia Artura na pobliskie poletko truskawek, by skosztować soczystych owoców, których sezon się rozpoczynał. Pani
Maryla zagadnęła ją wtedy bez zbędnych wstępów.
- Niech nie myśli, że nie wiem, że to przez nią Fryc nie
przyjechał. Popstrykała się z nim, co?
- No, właściwie...
- Skończyło dziada, powiem ci, Helu – zwróciła się pani
Maryla do swojej koleżanki, zupełnie ignorując nieskładną
odpowiedź Cecylii. – Młodzieńkie to, a głupieńkie! A życie ucieka.
Ja jeszcze wczoraj byłam Esmeraldą26, dzisiaj mi każą siedzieć
w cieniu, bo udar... Te problemy, które nam się wydają takie
26

Bohaterka baletu “La Esmeralda”, skomponowanego przez Cesare’a Pugni’ego
do libretta Julesa Perrota.
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wielkie, kiedy jesteśmy młodzi, jak uwierająca pointa – czasem
chcesz nią cisnąć o ścianę, a przecież wiesz, że się ugniecie,
rozchodzi, dopasuje, tylko potrzeba cierpliwości i czasu...
- Maryś, już oni tam lepiej wiedzą, jak to między nimi jest
– mitygowała ciotka Helena, spoglądając ukradkiem na Cecylię.
- A, to inna inkszość. Niechby się nie mieli ku sobie, to bym
nic nie mówiła, ale ona mizerna, on załamany. Głupota, moim
zdaniem. A ja? Pośrodku tego, i cierpię.
- Pani Marylu, Fryc na pewno szybko się tu zjawi. Pewnie
mu coś wypadło – broniła się Cecylia nieręcznie.
- Niech już lepiej zamilknie, i mi tego kompotu naleje.
Cecylia posłuchała nakazu i zacisnęła wargi. Matka, która
przysłuchiwała się tej rozmowie, wodziła za nią współczującym
wzrokiem – najwyraźniej utyskiwanie starszej pani utwierdziło ją
w domysłach.
Wydawałoby się, że na tym temat Fryderyka się zakończy
i Cecylia będzie mogła odetchnąć, gdy zjawili się kolejni goście.
Była to ekipa „Miziajki”, a więc weterynarz Zbyszek ze swoją żoną,
kierowniczką Martą, a także Wojtek oraz pan Zygmunt Romaniak
w towarzystwie młodego chłopaka – już nie nastolatka, jeszcze nie
mężczyzny. Był to wnuk pana Zygmunta, który przyjechał
w odwiedziny do dziadka po raz pierwszy, odkąd wraz z rodzicami
przenieśli się za granicę. Cecylia nie kryła swojego szczęścia. Lubiła
pana Zygmunta, którego skromność i dobre serce poznała dobrze
podczas wolontariatu. Przeraźliwa samotność staruszka leżała jej na
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sercu, więc była ciekawa dowiedzieć się, co skłoniło wnuczka do
nagłego przyjazdu.
- A to, proszę ja ciebie, Cylciu, twój kawalir nic nie mówił?
Sam takiego człowieka najął, co mojego syna z synową
w Niemczech odnalazł i napisał do mojego wnuka list. Wysłał mu
nawet specjalne zaproszenie na muzyczny festiwal, no, pokaż,
Sławuś. I napisał, żeśmy się poznajomili i że powinien mnie
wnuczek odwiedzić. A Sławuś właśnie skończył szkołę, na studia
idzie. W Krakowie! I teraz przyjechał, całe trzy miesiące zostanie.
Rodzice jego woleliby, żeby w Niemczech studiował. A on wolał
tu, u siebie.
Głos pana Zygmunta pobrzmiewał wzruszeniem i dumą.
Sławuś zaprezentował otrzymaną VIP-owską wejściówkę na
zbliżający się festiwal Open’er, co uzmysłowiło Cecylii, że Fryderyk
niedługo pojawi się w Polsce – a ona będzie musiała go unikać.
Fakt, że po raz kolejny przekonała się, jak szlachetne,
nieobojętne na krzywdę drugiego serce posiada jej utracony
kochanek, wcale jej nie podniósł na duchu.
Żeby chociaż okazał się być draniem, ale nie! Na wskroś
altruista.
Gości wypłoszyła przed wieczorem nadciągająca burza. Po
upalnym dniu nikogo nie zdziwiły brzuchate siwe chmury,
nadciągające z zachodu. Cecylia z pomocą ciotki Heleny
posprzątała ze stołów w ogrodzie i zdjęła obrusy, następnie
przystąpiła do przeliczenia pogłowia domowych czworonogów.
269

Brakowało jednej głowy.
Zajrzała do saloniku, gdzie ciotka Helena odpoczywała po
biesiadzie z nogami w górze, a pracowita matka już zabierała się za
wyszywanie poszewki, którą zamówiła u niej sąsiadka na prezent
ślubny dla swojej córki. Artur, który postanowił przeczekać ulewę,
przeglądał od niechcenia gazety.
- Mamuś, a gdzie Kićka? – zapytała.
Klara zastygła z wyrazem skupienia nad niedokończonym
liściem laurowym, wyglądała, jakby prowadziła w głowie
poważne kalkulacje.
- A wiesz, że od wczoraj jej nie widziałam? – powiedziała
po chwili.
- O Jezu – jęknęła tylko Cecylia, wędrując myślami do
ostatniej nieprzygody Janoszyka. Podczas gdy kocur był typem
samotnika i wędrowca, Paćka i Kićka trzymały się blisko domu
i obejścia. Zniknięcie jednej z kotek było zatem podejrzane.
- Pomogę ci poszukać – zadeklarowała ciotka Helena,
zrywając się z kanapy.
Przeszukały wspólnie wszystkie zakamarki w domu,
a następnie ogród, bez rezultatów. Donośne kicikicianie i cmokanie
spotkało się z zerowym odzewem.
Porywisty wiatr, który zerwał się z gwałtownym świstem,
zwiastował, że nawałnica jest tuż, tuż. Cecylia obawiała się, że
nieostrożna kotka zawędrowała daleko od domu i ulewa dopadnie
ją gdzieś na otwartej przestrzeni. Nadchodząca burza oznaczała
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również, że poszukiwania kotki z konieczności trzeba będzie
odłożyć.
Przekonała ciotkę Helenę do schronienia się w domu,
a kiedy pierwsze ciężkie krople uderzyły o ziemię, sama zawróciła
w stronę tarasu. Jeden szczegół przykuł jej uwagę. Drabina, a raczej
jej brak.
W kilku susach znalazła się w szopie i stanęła pod
zrujnowanymi

schodami.

Nasłuchiwała

przez

chwilę,

ale

wzmagający się szelest na zewnątrz wkrótce pochłonął dźwięki.
Zawołała więc Kićkę po jej kocim imieniu i wydało jej się, że słyszy
przeciągłe miauczenie. Ostrożnie weszła na trzeci schodek – ostatni
spośród tych niezdezintegrowanych – i stanęła na palcach.
Zbutwiała deska jęknęła pod ciężarem jej ciała, ale ryzyko się
opłaciło – zdecydowanie tym razem rozróżniła miauczenie wśród
ogłuszającego dudnienia milionów kropel uderzających o dach.
Pierwszy grom huknął, kiedy biegła do domu. Przeskoczyła
salonik i kuchnię w kilku susach i wpadła do swojej sypialni
w poszukiwaniu niebieskiej bluzy Fryderyka. Miała nadzieję, że
wystraszona Kićka chętniej podejmie próbę zeskoczenia ze
stryszku, kiedy zobaczy swoje ulubione legowisko.
- Sisi, no co ty? – zawołała ciotka Helena, kiedy wracała
przez salonik z ubraniem ściśniętym w garści. – Znalazła się?
- Jest na stryszku! – odparła, nie zwalniając kroku.
- Chyba nie będziesz w taką ulewę wyłazić na mokrą
drabinę? – Klara zmarszczyła brwi.
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- No nie, bo drabiny nie ma.
- Nie ma? Jak to?
- Nie ma, po prostu. Ktoś zwinął.
- Starą drabinę? – wątpiła Klara.
- To ode mnie przywiozę, jak innej drabiny nie macie –
zaoferował Artur, odkładając „Przegląd polonistyczny”.
- E tam, może zejdzie do mnie, kocia jej mać – odparła. Nie
chciała czekać dłużej.
- Pójdę z tobą – zadeklarował Artur, podrywając się z fotela.
Przebiegli z domu do szopy pod obstrzałem deszczu.
Cecylia umościła w swoich dłoniach coś w rodzaju gniazdka
ze zmiętej bluzy i ostrożnie wspięła się na trzeci stopień
rachitycznych schodów. Jej wyciągnięte ręce znajdowały się
kilkanaście centymetrów pod włazem na stryszek.
W najsłodszych, pieszczotliwych słowach, na jakie mogła
się zdobyć, zaczęła przemawiać do Kićki i perswadować jej, że
powinna zejść na dół. Wkrótce jej śnieżny pyszczek zabielił się
w ciemności tuż przy krawędzi otworu. Kotka wyciągnęła przednią
łapkę, po czym cofnęła ją gwałtownie. I jeszcze raz – do przodu, do
tyłu...
Wyciągnięte ramiona Cecylii zaczęły drętwieć i już miała je
cofnąć, żeby nieco odetchnąć, kiedy właśnie Kićka zdecydowała
się wykonać skok. Cecylia schwytała co prawda kotkę wprost
w przygotowany do miękkiego lądowania tobół, lecz dla
utrzymania równowagi musiała postąpić o krok w bok. Miejsce,
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które wybrała na oparcie stóp, okazało się być słabym punktem
deski – w jednej sekundzie Cecylia przeleciała przez zapadnięty
schodek wprost na ziemię, a Kićka – wprost na Cecylię.

- A szkoda. Właśnie zaczynałam się do niego przekonywać.
– westchnęła Klara nieco teatralnie.
Cecylia, z obitą kością ogonową i zadrapaniami na twarzy
wykonanymi przez spanikowaną Kićkę, odpoczywała po upadku
na kanapie. Niebieska bluza, która zahaczyła o wystający z połamanej deski gwóźdź, zyskała dodatkowy otwór pokaźnej wielkości.
Z tego to powodu Cecylia walczyła ze łzami – zniszczenie tej jednej
pamiątki bolało ją bardziej niż dolne rejony pleców.
- Spokojnie, mamuś. – Cecylia pociągnęła nosem. – Nie
dostanę przez to kota.
Roześmiały się spontanicznie. Pierwsza zamilkła Klara,
nagle, jakby przypomniała sobie coś bolesnego.
- Córciu, zastanawiałaś ty się kiedyś, dlaczego ojciec
poświęcił życie uczeniu się języków? – zapytała po chwili, wbijając
igłę z wielką starannością i z namaszczeniem przewlekając ją przez
materiał.
- No jak to? Przecież tato kochał języki – odparła
z przekonaniem, nie wiedząc, do czego matka zmierza.
- Twój tato został językoznawcą, bo uczenie języków
sprawiało mu łatwość – odpowiedziała Klara powoli, dobitnie. 273

Wiem, że to nie to, co chcesz słyszeć o ojcu, ale taka jest prawda.
Olek wybrał to, co łatwe. Ty nie musisz. Może potrzebujesz tylko
trochę odwagi...
- Oj, mamuś...
- Co, „mamuś”? Przecież wiem, że cię ograniczam. Nie jest
łatwo mieć na sumieniu szczęście własnego dziecka.
- Mamo, co ty opowiadasz? – Cecylia uniosła się na łokciach
i syknęła z bólu spowodowanego zmianą pozycji. - Czego mi
w życiu brakuje? Nie mam przecież żadnych niespełnionych snów.
A może to właśnie był problem? Jej tchórzostwo było tak
głębokie, że nie tylko nie podążała za marzeniami – bała się je
nawet posiadać.
Nie dowiedziała się, co na ten temat myśli matka, bo zjawił
się Artur, który po wieczornym obrządku chciał sprawdzić, czy
Cecylii nie trzeba zawieźć do szpitala. Został w sieni, bo z jego
gumowego płaszcza skapywały zebrane po drodze deszczowe
krople. Gwałtowna popołudniowa ulewa przerodziła się w siąpiącą jednostajnie mżawkę.
Klara rozmawiała więc z Arturem sama za przymkniętymi
drzwiami, Cecylia zaś rozmyślała nad słowami matki. Buntowała
się przeciwko jej radom i jednocześnie musiała jej przyznać rację.
Brakowało jej odwagi do zaangażowania się w realizację własnych
ambicji. Bała się, że jakieś niespodziewane wydarzenie zniweczy
jej plany, jak to miało miejsce w przypadku jej przerwanych
studiów. Nie chciała po raz kolejny się zawieść.
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Nie chodziło wcale o odwagę do podążania za głosem
własnego serca, tylko o to, żeby posiadać własne serce,
zdecydowanie i śmiałość do...
- Jak mogę jej teraz powiedzieć, skoro ona dla mnie tak się
poświęciła?

–

podniesiony

głos

Klary

przerwał

monolog

wewnętrzny Cecylii. – Przecież to złamie jej serce. Zresztą, przecież
nie bierzemy ślubu, ani nic z tych rzeczy...
- A może ja bym chciał coś z „tych” rzeczy? – równie
wzburzony Artur odparował bez namysłu. – Po prostu zgódź się
wreszcie i nie zasłaniaj swoją córką. Jest dorosła i rozumie więcej,
niż ci się wydaje.
Matka i Artur. Artur i matka. Dwoje rozbitków, którzy
odnaleźli się wśród szalejących fal i niepostrzeżenie, w tajemnicy
przed światem wylądowali na jednej tratwie.
Cecylia roześmiała się nieco histerycznie. Poczuła nagły
przypływ energii. Nawet kość ogonowa przestała pulsować
boleśnie.
Wszyscy wszystkim doradzają odwagę, a nikt się na nią nie
zdobywa. Ktoś przecież musi zacząć.
Podniosła się z sofy sztywno, ale stanowczo. Bez pardonu
wparowała do sieni, gdzie zastała Artura klęczącego przed jej
matką, z rękami złożonymi na jej kolanach.
- Cyl-ciu! – zdołała wyjąkać Klara.
- Nie teraz, mamuś – ucięła Cecylia krótko. – Muszę się
spakować.
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Po pięciu minutach wyszła ze swojej sypialni z walizką
pełną ubrań i podstawowych kosmetyków, oraz pen-drive’m
zawierającym tekst „Marylki w nocnym arboretum”. Klara,
w najwyższym stopniu zdenerwowania, zaciskała ręce na podramiennikach swojego wózka. Artur, nachmurzony, zapomniawszy
o swoim przemoczonym ubraniu, usiadł za stołem w kuchni.
Cecylię rozbawił ten obrazek. Jak panna z dobrego domu
przyłapana na romansie z parobkiem...
- Cylciu, porozmawiajmy – poprosiła Klara.
- Chciałabym, mamuś, ale muszę coś załatwić. Porozmawiamy, jak wrócę.
- Dokąd ty jedziesz, na Boga?
- Do Warszawy, do Kępskiego. Przekonam go do wydania
mojej powieści dla młodzieży. Mam też taki pomysł, żeby jego
wydawnictwo rozszerzyło ofertę o audiobooki. Chętnie nagrałabym coś na początek. Może moją własną książkę? Kto wie.
Przemyślę to sobie po drodze.
- Wariatka. – szepnęła Klara, autentycznie przerażona. –
Możeś się uderzyła w głowę... Artur, powiedz jej coś, przecież ona
gorączkuje – zwróciła się do niego bezradnie.
Artur wzruszył ramionami i nieco się rozpogodził.
- Nie gorączkuję, mamuś, przeciwnie. – Cecylia pochyliła się
i pocałowała matkę w czoło. - Już dawno nie widziałam spraw tak
przejrzyście... Do odważnych świat należy. Opiekujcie się
Wolusiem. Wrócę, jak będę. Pa!
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Nie czekając na odpowiedź, wyszła na ganek. Deszcz
właśnie ustał, ogród błyszczał od wilgoci, pachniał zniewalająco
mieszanką odurzających woni kwiatów i oczyszczonego powietrza,
rozbrzmiewał pobrzękiwaniem świerszczy. Przypomniał jej się
walc „To chyba maj” Anny German, do którego pani Maryla uczyła
ją tańca:
To chyba maj, zielony maj
Co smutki wczorajsze ma w pięcie
To chyba maj, zielony maj
Nad wszelkie zielone pojęcie

Cecylia zanuciła cicho tę melodię, roześmiała się na
ostatnim wersie, a kiedy śmiech wybrzmiał, wzięła głęboki,
przenikający do wszystkich komórek ciała oddech i ruszyła przed
siebie.
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…I put millions of miles under my feet
And still too close to you I feel.
I am not your rolling wheels – I am the highway.
I am not your carpet ride – I am the sky.
I am not your blowing wind – I am the lightning.
I am not your autumn moon – I am the night… the night.

…Zostawiłem za sobą milion mil
I wciąż czuję się zbyt blisko ciebie.
Nie jestem twoimi toczącymi się kołami – jestem autostradą.
Nie jestem przejażdżką latającym dywanem – jestem niebem.
Nie jestem dmącym wiatrem – jestem błyskawicą.
Ani jesiennym księżycem – ja jestem nocą… jestem nocą.

Audioslave, „I am the highway”
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- Uwaga, mili państwo, chciałbym wznieść toast! – oznajmił
Tadeusz, unosząc się z krzesła ponad głowy zebranych. Dla
uzyskania lepszego efektu stuknął deserową łyżeczką w kieliszek,
ale że ten wypełniony był po brzegi czerwonym winem, niski
dźwięk, który się wydobył, utonął w gwarze rozmów.
Dopiero Klara, która przy stole zajmowała honorowe
miejsce u szczytu, pospieszyła mu z pomocą.
- Kochani, Tadzio chce coś powiedzieć!
Rozmowy ucichły, a wszystkie oczy zwróciły się na nieco
zakłopotanego mężczyznę.
Tadeusz wyglądał dziś bardzo elegancko w granatowym,
choć nieco luźnym garniturze. Przez dwa miesiące pobytu
w Stanach stracił sporo na wadze, co w pierwszych dniach po jego
powrocie zaniepokoiło Cecylię. Szybko jednak zauważyła, że
powodem utraty kilku nadprogramowych kilogramów był jego
nowy, aktywny tryb życia. Jej brat tryskał energią. Apatia
i zniechęcenie odeszły w zapomnienie. Nowym motto Tadeusza
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było działanie. Uskuteczniał różne przedsięwzięcia od pierwszego
dnia po przyjeździe. Załatwiał kwestie związane z przekwalifikowaniem, założeniem działalności gospodarczej, poszukiwał wspólników. Wciąż uczęszczał na terapię i konsultacje z psychiatrą.
Pierwsze dwa tygodnie po powrocie spędził w gościnie
w Przylesiskach. Okolica była jednak zbyt prowincjonalna, by
stanowić dobrą bazę wypadową dla kogoś, kto pragnie rozkręcić
poważny interes. Na lokalizację swojej kancelarii Tadeusz obrał
więc Kraków. Tam szybko zakupił nowoczesne mieszkanie
i wynajął piętro kamienicy w Śródmieściu, gdzie miała się mieścić
siedziba kancelarii, a wkrótce także i biuro fundacji „Multum
Linguis” imienia Aleksandra Lisko. Cecylia wolałaby co prawda
mieć go nieco bliżej, ale upominała się w duchu, że Kraków do
przecież nie Los Angeles – można tam dotrzeć w trzy godziny. Nie
oczekiwała, że ze względu na nią Tadeusz pójdzie na zawodowe
ustępstwa. Wreszcie nauczyła się, jak istotna jest satysfakcja ze
spełniania się we własnej pasji. Nie dlatego, że sukces zawodowy
zaspokaja ambicje, ale dlatego, że podążając za realizacją własnych
marzeń, świadomie dodaje się światu wartości, ofiarowuje coś
najlepszego z siebie, wtłacza się w otoczenie wysiłek i staranie,
żeby uczynić świat odrobinę lepszym. Inaczej przemijamy bez echa,
bez przypieczętowania naszej sygnatury, nie wnosząc od siebie nic.
Zacznij dzielić się sobą ze światem, a przyciągniesz wartościowych
ludzi, pozbędziesz się toksycznych znajomości, zwalczysz depresję
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i apatię, docenisz dar, jakim jest przebywanie z innymi, jednym
słowem cała reszta się ułoży.
No, prawie cała reszta.
Popatrzyła na cienką książeczkę w ręku Tadeusza, zgrabny
tomik w miękkiej kolorowej oprawce z przepiękną grafiką
przedstawiającą rosłe opalizujące drzewo, oplątane sznurami słów
niczym lianami, zwieńczone koroną książkowych kart zamiast liści,
z których światło księżyca wydobywało ukryte przesłania. Mały
sukces, jakiś początek, krok w dobrą stronę, coś swojego.
Niemal trzy miesiące temu spotkała się ze swoimi
przyjaciółmi na przyjęciu w ogrodzie. Jedyna fizyczna zmiana, jaka
zaszła w rzeczywistym świecie, to właśnie ta pięknie wydana,
opatrzona fantastycznymi ilustracjami książeczka. Wewnętrznie,
Cecylia czuła się zupełnie nową osobą. Jakby przez ostatnie lata jej
ukryte prawdziwe ja konserwowało się, lewitując gdzieś ponad jej
ciałem w astralnej krainie, szukając drogi, żeby do niej powrócić.
Była teraz bliżej siebie. Naturalnie, pisanie powieści dla dzieci
nigdy nie było w jej planach – to była tylko okrężna droga, która
prowadziła... kto wie, dokąd? Zainspirowała się sobotnimi
spotkaniami z przedszkolakami w księgarni. Gdyby nie czas
poświęcony „PoDokładce”, być może nigdy nie znalazłaby tego
ujścia dla swojej kreatywności. Teraz rezygnacja z pracy od
dziewiątej do piątej rano nie oznaczała już niepewności, tylko
przygodę. Nie bała się o to, co dalej – po prostu będzie rozwijać
i oferować swój talent.
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Premiera „Marylki...” dla szerokiej publiczności odbyła się,
naturalnie, w lokalu Cecylii. Późnym popołudniem zarówno
kawiarnia, jak i księgarnia zamknęły swoje podwoje dla klientów,
a maleńki uroczy ogródek zamienił się w magiczną fiestę. Agata,
która połknęła robótkowego bakcyla, prześcignęła Cecylię w komponowaniu oryginalnych dekoracji. Stoły dekorowały girlandy
splecionych ze sobą światełek, kwiatów i korali, ręcznie haftowane
serwety i zdobiona prowansalskim motywem zastawa. Wciąż
pasjonująca się wypiekami, na tę okazję pani menadżer znów
przywdziała cukierniczy fartuch i wyczarowała przepiękny tort
w kształcie książki.
Sprawy, do których stopniowo odsuwała się Cecylia, nie
pozwalały na próżnię, wszyscy szli do przodu, a Cecylia wreszcie
czuła, że i ona zaczęła poruszać się wraz z całym światem.
- Ja właściwie nie mam żadnej oficjalnej przemowy –
oświadczył Tadeusz, śmiejąc się beztrosko. – Chciałem tylko
wznieść toast za moją utalentowaną siostrę i jej pierwszy, a na
pewno nie ostatni sukces wydawniczy.
- Sukces? – Cecylia zaśmiała się z jego doboru słów. –
Poczekajmy na wyniki sprzedażowe, prawda, panie Włodku?
Kępski tylko machnął ręką.
- Nie ma obaw, pani Cecylio, nie ma obaw – uspokoił ją
dobrodusznie.
- Żadnych – przytaknął mu Tadeusz. – Umiejętności przekonującego pisania Cecylii doświadczyłem na własnej skórze. Gdyby
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nie jej list, nie byłoby mnie tu dziś i jak wielu z was wie, nie
miałbym okazji, nie, zaszczytu nazywać jej swoją siostrą. Cecylko,
sądzę, że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, więc pozwól, że
wszyscy wypijemy za twoje zdrowie, życząc nie tobie, ale nam
wszystkim

tu

zebranym,

żebyśmy

byli

świadkami

wielu

podobnych chwil.
- Ojej... – Cecylia, nieco onieśmielona, podniosła się ze
swojego krzesła i ucałowała oba policzki Tadeusza. – Te
umiejętności wzruszania słowami to chyba rodzinne.
Wydało jej się to dobrą okazją, żeby odciągnąć Tadeusza na
stronę. Kiedy zjawił się rankiem w księgarni, dał jej do
zrozumienia, że ma dla niej jakieś wieści. Jak dotąd Cecylia była
zbyt zajęta udzielaniem się gościom zaproszonym przez wydawnictwo by porozmawiać z nim w cztery oczy.
Obecnie przeprosiła zgromadzonych i pociągnęła Tadeusza
za łokieć. Weszli do wnętrza kawiarni, która bez obstawy obsługi
i klientów wydała się Cecylii jeszcze przytulniejsza, jak mieszczański salonik albo ukryty gdzieś przed światem zajazd. Przypomniał
jej się wieczór, który spędziła tu sam na sam z Frycem na rozmowie
przy lampce wina. „PoDokładkę” wciąż było dla niej jak drugi
dom. Ucieszyła się, że nie utraciła tego uczucia wraz z oddaniem
swojej władzy w kompetentne ręce Agaty.
- Napijesz się czegoś?
- Chętnie jakiejś ziołowej herbaty, po tych rozkoszach stołu
zaserwowanych przez Agatkę obawiam się o swój żołądek. To już
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nie te czasy, kiedy człowiek żył o pączkach na śniadanie i chińszczyźnie na wynos, i wyglądał jak młody bóg.
- Wyglądasz świetnie – zaprzeczyła Cecylia temu malkontenctwu, chociaż w tonie głosu Tadeusza wyczuwała lekką ironię.
Wiedział, że jest teraz w dobrej formie.
Weszła za bar i naszykowała dwa kubki mieszanki
jabłkowo-miętowej do zaparzenia.
- Zadzwonił do mnie serdeczny kolega, z którym kiedyś
pracowałem - powiedział po chwili bez zbędnych wstępów. Inaczej bym się nie dowiedział. Woznicky i Jadwiga zostali
aresztowani trzy tygodnie temu w Irlandii.
- W Irlandii? – zdumiała się Cecylia. – Wiedziałeś w ogóle,
że tam przebywają?
Tadeusz wzruszył ramionami.
- Po złożeniu stosownych zawiadomień o popełnionych
przez nich próbach wyłudzenia przestałem interesować się sprawą.
- Za co ich aresztowano? Przecież policja w Irlandii nie ma
żadnych informacji na temat ich przekrętów.
- Skończyły im się fundusze. Chyba obydwoje wpadli
w desperację, bo Jimmy sfałszował czeki. Wpadli, bo urzędnik
w banku poznał się na podróbce, a że kwota była znaczna, to go
aresztowano. Jadwiga uznała za świetny pomysł spróbować jeszcze
raz tej samej sztuczki i wpadła zupełnie niezależnie, za te same
fuszerskie podróbki, w tym innym banku. Nie pytaj mnie, gdzie tu
logika – zaśmiał się gorzko.
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Cecylia niegdyś wyobrażała sobie, jak by to było – poznać
byłą żonę ojca. Teraz dziękowała w duchu, że ta przyjemność ją
ominie. Z pewnością nie umiałaby ukryć swojej pogardy dla tej
kobiety, a to mogłoby urazić Tadeusza.
- I co teraz?
- Policja w Irlandii skontaktowała się z Amerykanami,
szybko okazało się, że oboje są poszukiwani. Złożono wniosek
o ekstradycję, czekają teraz na uruchomienie tego mechanizmu.
- Jak się z tym czujesz?
Tadeusz odetchnął głęboko i zsunął się z taboretu, na
którym przysiadł, i wsunąwszy ręce w kieszenie, przechadzał się
wzdłuż baru. Bardzo starał się nie dać upustu targającym nim
emocjom.
- Rewelacyjnie to raczej nie – odpowiedział po chwili. – To
moja matka i kiedyś tam mieliśmy ze sobą dobry kontakt.
Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś, żeby powstrzymać ją
przed stoczeniem się w to szaleństwo, wplątaniem się w podejrzane układy, w ten absurdalny związek z Woznickim. Tyle się
mówi o tym, żeby usuwać ze swojego życia toksycznych ludzi, ale
ciężko tego dokonać, gdy chodzi o własną matkę.
Cecylia milczała, nie umiejąc znaleźć dla niego żadnej
porady.
- W każdym razie, chciałem, żebyś wiedziała, że nic ci z jej
strony nie zagraża – dodał po chwili, przysiadając z powrotem.
Cecylia postawiła przed nim aromatyczny napar, z którego upił
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kilka

łyków.
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miętowo-jabłkowa

idealnie

gasiła

pragnienie i orzeźwiała w ciepłe sierpniowe popołudnie.
- Nawet o tym nie myślałam – zapewniła go po chwili. –
Pojedziesz do Stanów, żeby się z nią zobaczyć? A co, jeśli będziesz
musiał zeznawać?
- Nie wiem. Może powinienem się zaangażować, ale jeśli
mam być szczery, po prostu nie mam na to siły. Czuję, że kiedy
znów dam się wplątać w jej sprawy, zahamuje mnie to na
kolejnych kilka lat. Może powinienem po prostu się odciąć, clean
slate. – Wykonał gest płasko ustawioną dłonią.
- No, nie takie znowu „czyste konto”. Masz już swój nowy
początek i przyjaciół w Polsce, którzy cię wspierają.
- Czyli uważasz, że powinienem całkowicie odpuścić?
- Ja? Tadziu, jak osiągnę w życiu taki stan, w którym
przestanę kwestionować wszystkie moje decyzje, to może wtedy
będę udzielać porad. Na razie to mogę ci herbaty zrobić.
- Dobre i to – odpowiedział, śmiejąc się.
Wszedł Artur, dziś ubrany w swoją niedzielną koszulę
i trochę speszony tą oficjalną imprezą, jakby pomiędzy eleganckim,
odświętnie ubranym towarzystwem czuł się jak intruz.
- Cylcia, my się będziemy wybierać. Klara mówi, że zmęczył
ją upał.
Upał, jasne – westchnęła w duszy z pobłażaniem. Odkąd
doznała objawienia na temat specyficznych relacji jej matki
z Arturem, obserwowała tych dwoje ze zdwojoną uwagą. Nie
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mogła uwierzyć, że dała się tak zaślepić i nie zauważyła
kiełkującego tuż pod jej nosem uczucia.
Miała nadzieję, że chodzi o uczucie właśnie, a nie sam seks,
bo jak do tej pory konkury Artura miały marne skutki. Klara rzadko
kiedy działała impulsywnie, jej charakter był stały i metodyczny
jak leniwa, nizinna rzeka, żłobiąca swoje koryto milimetr po
milimetrze, dzień po dniu. Nawet jednak Cecylia musiała przyznać,
że jej opory względem zadeklarowania się Arturowi są co najmniej
podejrzane. Artur właściwie nie mieszkał już u siebie – rzadko
kiedy zdarzało się, że nie zostawał na noc. Powoli przejmował jej
dotychczasowe obowiązki wobec matki, nawet dostosował swój
samochód do potrzeb przewozu wózka inwalidzkiego.
Cecylia podejrzewała, że za wahaniem Klary stoi jej troska
o córkę. Najwyraźniej matka ubzdurała sobie, że byłoby to nie fair
w stosunku do Cecylii, gdyby przyjęła oświadczyny Artura zaraz
po tym, jak Cecylia rozstała się z Fryderykiem właśnie z powodu
konieczności opieki nad matką. O tym, że jakieś oświadczyny
miały miejsce, była przekonana. I chociaż Klara zaprzeczała, Cecylia
cierpliwie tłumaczyła jej, że powody rozstania z Fryderykiem były
bardziej złożone. Ot, po prostu nie znaleźli sposobu, żeby
dopasować do siebie swoje dwa zbyt odległe światy.
Pomijała jedynie to, co najbardziej ją bolało. Ta prawda
dotarła do niej dopiero po fakcie... Zrezygnowała z tego związku
nie dlatego, że nie chciała porzucać swojego dotychczasowego
życia, tylko dlatego, że Fryc nigdy jej o to nie poprosił.
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Zapewniła Artura, że z pełnym zaufaniem powierza jego
opiece matkę, postanowiła przeciągnąć swój powrót do domu, by
dać im nieco prywatności. Niełatwo o udany romans, gdy po
domu wciąż snuje się dorosła córka. Tyle mogła dla nich zrobić –
reszta leżała w jego rękach.
Nieco dziwnie było obserwować to nowe życie uczuciowe
matki. Cecylia nigdy jednak nie należała do wielkich fanek
Marianny Dashwood, wyrażającej się z pogardą o ludziach, którzy
nie dochowywali wierności pierwszej miłości27. Artur był tak różny
od Aleksandra, że nawet obiektywne porównywanie ich obu jako
partnerów matki traciło sens. Matka była szczęśliwa u boku Artura,
po co mnożyć dylematy tam, gdzie idzie o ludzkie szczęście?
Odprowadziła Artura i Klarę do samochodu i na kilka
godzin wróciła na przyjęcie, które na dobrą sprawę dopiero się
rozkręcało. Wieczory na półmetku sierpnia w mieście wciąż były
przyjemne. Wkrótce Tomek wyniósł do ogródka adapter i rozpoczęły się tańce. Niedzielni spacerowicze zaglądali przez bramę,
zaintrygowani gwarem i rozgardiaszem.
Tomek próbował nauczyć Agatę prostego dwa na jeden –
jak się okazało, nogi Agaty, wedle słów pani Maryli, „wprost
stworzone do tańca” miały jednak tę wadę, że obie były lewe.
Narzeczony wziął więc sprawy w swoje ręce, by zabłysnąć na
weselu, które planowali na Święto Trzech Króli na początku

27

Jedna z bohaterek „Rozważnej i romantycznej” Jane Austen.
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przyszłego roku. Cecylię do tańca porwał najpierw Kępski, potem
Tadeusz, ciotka Helena pląsała z Kubą, a Martę wziął w obroty
Wojtek w zastępstwie doktora Zbyszka, który pełnił dyżur
w pogotowiu weterynaryjnym.
Zabrakło jedynie pani Maryli. Starsza dama uprzedziła, że
nie czuje się najlepiej. Dopiero późnym wieczorem, kiedy
większość gości wykruszyła się, Cecylia zdecydowała zajrzeć do
mieszkania na półpiętrze sąsiedniej kamienicy.
Z panią Marylą łączyły ją stosunki serdeczne jak zawsze,
nieco tylko skomplikowane faktem, że przez ostatnie trzy miesiące
Cecylia i Fryderyk starannie się nawzajem unikali. Ze strony Cecylii
był to środek zapobiegawczy. Choć ponowne spotkanie byłoby
bolesne, to nie ból był przyczyną tej ostrożności. Pamiętała
elektryzujące, bezwzględne przyciąganie, które obecność Fryderyka na niej wywierała od samego początku. Szybko skończyliby
z powrotem na drodze donikąd. Madame, początkowo przekonana
o rychłym ponownym zejściu się swoich faworytów, z biegiem
czasu pogodziła się z faktem, że jej swatanie zakończyło się
fiaskiem. Ostatnio miewała zresztą sporo gorszych dni, a podczas
odwiedzin bywała tak zmęczona, że mówiła niewiele.
Zapukała w drzwi i nacisnęła klamkę. Niegdyś zatrzaśnięte
na wszystkie zamki drzwi, obecnie stały otworem dla wszystkich
wizytujących.
Pani Maryla drzemała w swoim ulubionym fotelu. Wydała
się Cecylii jeszcze szczuplejsza i kruchsza niż zwykle. Swobodnie
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obok niej na siedzisku mieścił się tłusty Byron. Na stoliku stała
stężała nietknięta kolacja, którą sporządziła dla niej Agata, obok
szklanki w metalowym uchwycie z ostygłą herbatą.
Biedna staruszka – nazywała ją w myślach Cecylia.
Z trudem przychodziło jej uświadomić sobie, że zmęczona, delikatna Maryla jest w wieku zbliżonym do energicznej, żywiołowej
ciotki Heleny.
Pani Maryla ocknęła się z płytkiej drzemki, słysząc stukot
obcasów, do których założenia Cecylia zmusiła się na tę specjalną
okazję.
- Udał się bal? – spytała, prostując się z trudem.
Cecylia przyklękła przy jej fotelu, poprawiając pled, który
zsunął się z jej szczupłych ramion.
- Było cudownie. Takiego wywinęłam walczyka z panem
Włodkiem, byłaby pani dumna.
- No, już niech się nie przechwala... – zrugała ją pani Maryla
i zaniosła się kaszlem.
- Pani Marylu, dobrze się pani czuje? – Cecylia zapytała
z troską, chwytając wiotką dłoń Fejklowiczowej.
- Zwariowała? Kto by się w moim wieku dobrze czuł...?
Słabo mi jakoś.
Cecylia sięgnęła ręką do czoła staruszki.
- Pani Marylo, pani ma gorączkę – oznajmiła powoli. –
Proszę mi powiedzieć, co jeszcze pani dolega? Od kiedy tak źle się
pani czuje?
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- Ot, niech na mnie nie chucha i nie dmucha tak, jak na jakie
dziecko... Męczliwa jestem tylko, bolą mnie mięśnie. Grypa, nic
innego.
- Grypa, w sierpniu? Pani Marylo... – Cecylia powoli traciła
cierpliwość do mitygującej się staruszki. Jej ręka była zimna jak
bryłka lodu. Nawet jeśli była to grypa, nie należało jej
bagatelizować.
Cecylia potarła ręce staruszki, które zawsze uważała za tak
delikatne i eleganckie, próbując wetchnąć w nie nieco ciepła.
Cienka jak drzazga wybroczyna pod paznokciem zwróciła jej
uwagę.
- Dzwonię po pogotowie – oznajmiła, szukając po kieszeniach telefonu.
- Po co? Na co? – zaprotestowała staruszka słabo.
- Dla pewności – odpowiedziała oględnie.
Wyszła do kuchni, żeby tam podzielić się z dyspozytorką
swoimi obawami. Karetka pogotowia zjawiła się po kilkunastu
minutach, w czasie których Cecylia dyskretnie spakowała torbę
z ubraniami, środkami czystości i lekami, które przyjmowała pani
Maryla regularnie. Był to niestety tylko zespół podstawowy, bo
według słów dyspozytorki karetki kardiologiczne były właśnie
w rozjazdach, ale ratownik, z którym Cecylia zamieniła kilka słów
wydał jej się rzetelny.
- Pani jest rodziną? – zapytał, gdy wymieniła wszystkie
symptomy, jakie zaobserwowała u staruszki.
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- Prawie, bo dobrą znajomą, prowadzę kawiarnię obok.
Najbliższą rodziną jest wnuk, ale on przebywa za granicą.
- Czy pani może go powiadomić o sytuacji?
- Oczywiście. Ale chyba mogę pojechać za nią do szpitala?
Nie chcę, żeby została sama.
- Nie widzę przeszkód. Dobrze, że pani zareagowała. Gdyby
każdy tak dbał o swoich sąsiadów... Przepraszam, musimy się
spieszyć.
Cecylia uśmiechnęła się smutno do pleców ratownika.
Właśnie w ten sam sposób po raz pierwszy spotkała Marylę
Fejklowiczową, tylko wtedy to ona zadzwoniła na interwencyjny
numer dla ratowania Cecylii.
Odłożyła wykonanie telefonu do Fryderyka nie z tchórzostwa, ale z troski – a przynajmniej tak próbowała sobie to
wytłumaczyć. Chciała dowiedzieć się o tym, jakie badania zostaną
zarządzone i jaką wstępną diagnozę ustalą lekarze, żeby móc go
w ten sposób przygotować, a może uspokoić. „Twoja babcia jest
w szpitalu” brzmiało na tyle ogólnikowo, że uruchamiało lawinę
niepotrzebnych domysłów.
Poinformowała matkę o zaistniałej sytuacji i zadzwoniła po
Agatę, która nawet nie chciała słyszeć o tym, że Cecylia będzie ją
na bieżąco informować o przebiegu wypadków. Wkrótce po tym,
jak Cecylia dotarła do szpitala i zasięgnęła informacji o szczegółach
przyjęcia pani Maryli na oddział, Agata zjawiła się z termosem
gorącego naparu z echinacei i kanapkami. Chociaż Cecylia nie była
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w nastroju do jedzenia, zalała ją wprost fala czułości dla
przyjaciółki. Od momentu wezwania karetki narastało w niej
napięcie, które teraz mogła z kimś podzielić.
Dowiedziały się wkrótce od prowadzącego kardiologa, że
zlecono posiew krwi, elektrokardiografię oraz echokardiografię.
Wykluczono stan przedzawałowy, podejrzewano jednak niewydolność serca.
Pani Maryla upoważniła szpital do udzielania informacji
zarówno Cecylii, jak i Agacie. Doktor sugerował, żeby obie panie
udały się do domów i wróciły nazajutrz, ale Cecylia nie wyobrażała
sobie zostawić pani Maryli zupełnie samej w szpitalu, dopóki nie
będzie wiadomo, jakie są podejrzenia. Rozbiły wraz z Agatą obóz
na korytarzu, gdzie wkrótce dołączył do nich Tomek, któremu
udało się ułożyć chłopców do snu pod opieką babci Łaboszowej.
Doktor powrócił po dwóch godzinach, tym razem
z surowym nakazem rozejścia się do domów. Pani Maryla nie była
z bezpośrednim niebezpieczeństwie, a diagnoza na chwilę obecną
nie była możliwa. Pani Maryli podano antybiotyk, ale docelowa
kuracja miała zostać dla niej przepisana dopiero po uzyskaniu
wyników badań z posiewu krwi, co miało nastąpić dopiero za dwie
doby.
Przyjmując to za dobrą monetę, wyszli razem na parking.
- To może ja do niego zadzwonię? – zaproponowała Agata,
widząc, jak Cecylia obraca w ręku telefon.
- Co?
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- Fryc. Nie dzwoniłaś jeszcze do Fryca – wycedziła Agata
powoli, jakby przemawiała do osoby o trudnościach kognitywnych.
Czyli tak to się przedstawia? Wyglądam jak zdezorientowana sierota... – pomyślała z wewnętrzną pogardą.
Przywołała się do porządku. To tylko telefon, to tylko Fryc.
- Nie żartuj, po prostu próbuję ułożyć sobie wszystko
w głowie tak, żeby go nie zdenerwować – uspokoiła Agatę. –
Jedźcie już, kochani, zobaczymy się jutro.
Wkrótce została sama na szpitalnym parkingu. Siedząc na
masce samochodu z bijącym sercem wsłuchiwała się w sygnał
w głośniku telefonu.
- Cecylka! – wprost w jej ucho wybuchnął wrzask, który
zdecydowanie nie był głębokim, opanowanym głosem Fryderyka.
– Minn fallegur Cecylka!28
Mimowolnie odetchnęła z ulgą.
- Einar, þar Fritz?29 – zapytała, mając nadzieję, że odpowiedzią będzie „daleko stąd”.
- Jest tuż obok, ale ma ręce zajęte, właśnie doznał
przebłysku twórczego... You hit me so right30, Fritz, popraw. To miła
odmiana, bo od dłuższego czasu jego zapał twórczy opadł razem ze
wszystkim innym i tylko pobrząkuje jakieś odgrzewane smęty.

28

Minn fallegur (islandzki) – moja piękna.
þar Fritz (islandzki) – gdzie Fryc?
30 You hit me so right (ang.) – Uderzasz mnie w tak właściwy sposób.
29

295

Rzygam „Dziewczyną z północnej krainy”31. Co, cicho? Rozmawiam
tylko!
- Einar, posłuchaj uważnie – przerwała słowotok Islandczyka. – Fritz musi przyjechać do Polski, jego babcia jest w szpitalu.
- Co? – tym razem to głos Fryderyka odpowiedział jej w słuchawce.
- Pani Maryla jest w szpitalu. To coś z sercem, ale na pewno
nie zawał. Robią badania. Jutro będzie wiadomo więcej. Miała
niepokojące objawy, więc wezwałam karetkę i... po prostu bardzo
się przestraszyłam.
Racjonalna, rzeczowa przemowa, którą sobie ułożyła przed
wybraniem numeru, zapodziała się gdzieś. Następnym razem
zrobię notatki – ofuknęła się, niepocieszona, że jej głos zdradziecko
załamał się pod koniec zdania.
Po drugiej stronie słuchawki zapanowała martwa cisza,
jakby Fryderykowi umknął sens jej słów. Cecylia szykowała się do
powtórzenia swojego przekazu, tym razem w bardziej opanowany
sposób. Okazało się, że to Fryderyk nie tracił czasu i już sprawdzał
połączenia lotnicze.
- Najbliższy wolny lot z Glasgow mam pojutrze rano. Będę
szukał czegoś wcześniej. Tymczasem...
-

Nie,

spokojnie,

nie

ma

pośpiechu

ani

żadnego

niebezpieczeństwa. Jest w Wojewódzkim, na Monte Cassino?

31

Bob Dylan, „The girl from the north country”.
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- Wiem, gdzie.
- Lekarz prowadzący wydaje się być sensowny. Jutro będę
wiedzieć więcej. Była tu też Agata.
- Oczywiście – fuknął z irytacją. – Wszyscy tam są, tylko jak
zwykle nie ja.
- Skąd mogłeś wiedzieć?
Milczeli przez chwilę, nie wiedząc, czy wypada im coś
jeszcze powiedzieć, czy tylko się rozłączyć.
- Poproszę Agatkę, żeby jutro do ciebie zadzwoniła ze
wszystkimi szczegółami – powiedziała po chwili z wahaniem.
- Zadzwoń ty.
- No, dobrze.
- Nie wiem, jak mam ci dziękować.
Przeleciały jej przez myśl wszystkie te sytuacje, w których
była świadkiem zaangażowania Fryderyka w niesienie pomocy.
Pan Zygmunt i jego wnuk, odnalezienie adresu Tadeusza, regularne
dotacje na działalność „Miziajki”, wypłacenie odszkodowania
aroganckiej wytwórni, by ocalić swoich przyjaciół od strat...
Tysiące innych drobnych przysług. Fryderyk wyrzucał sobie, że nie
ma go przy najbliższych w ich godzinie potrzeby, ale pomagał tym,
których mógł objąć pomocą. Dobra karma wróciła do niego
w postaci życzliwych ludzi, którzy działali tam, gdzie jego bezpośrednia interwencja była niemożliwa. To był podstawowy
warunek dobrego życia. Pomagajmy, po prostu pomagajmy sobie
nawzajem.
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- Nie musisz mi dziękować, po prostu przyjedź jak
najszybciej – odparła po chwili milczenia i rozłączyła się, nie znalazłszy odpowiednich słów, by się z nim pożegnać.
*
Pieskie życie – monotonia.
Najpierw była monotonia łańcucha. Monotonia strachu.
Dzień za dniem spędzony w głodzie, bólu, cierpieniu i oczekiwaniu
na przemoc, która zawsze nadchodziła.
Potem monotonia klatki. Świat oglądany zza kratek,
zmęczenie i brak zaufania do ludzi, którzy przychodzili niespodziewanie i odchodzili bardzo szybko. Aż do pojawienia się Cecylii.
Nie każda monotonia jest zła. Odkąd Cecylia zabrała go do
siebie, monotonia codziennych porannych spacerów, oczekiwania
na powrót Cecylii z pracy, popołudniowej wycieczki do lasu,
wieczorów spędzonych na czuwaniu przy jej kolanach, nocy
przesypianych w nogach jej łóżka, to była wspaniała nuda. I niech
sobie bojownicy o prawa zwierząt, idealiści i miłośnicy zwierząt
wymyślają przeróżne slogany: „zwierzę nie ma pana, tylko
opiekuna”, „zwierzę należy tylko do siebie”... Woland należał do
Cecylii całym swoim psim sercem, a ona była jego panią. Koniec,
kropka.
W najbardziej jednostajnym, nieurozmaiconym psim żywocie zdarzają się jednak sensacyjne, przełomowe wydarzenia.
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Takim wydarzeniem był dzień, w którym spłonęła podwórkowa
buda Wolanda, a jego ciało uległo poparzeniu. Tego dnia wydostał
się z pierwszej niewoli. Albo dzień, w którym po raz pierwszy
Cecylia weszła do jego boksu, by zmienić mu opatrunki. Jak on jej
się wówczas bał... Dzień, kiedy po raz pierwszy przyjął jedzenie
z jej ręki. Albo dzień, kiedy opuścił schronisko. Dzień, w którym
pojawił się jego rywal, a Woland musiał pogodzić się z tym, że
serce Cecylii nie należy tylko do niego – to także dzień, kiedy po
raz pierwszy w swoim psim życiu zaczął tolerować obecność
mężczyzny. A także dzień, w którym Woland znalazł swoją
najlepszą przyjaciółkę, Fender.
Taki przełom miał wydarzyć się również i tego dnia, o czym
Woland oczywiście nie mógł wiedzieć.
Najpierw zdarzyło się to całe zamieszanie, które tak
wstrząsnęło jego wygodną monotonią. Cecylia zabrała go ze sobą
do księgarni, po to tylko, by zostawić go w biurze pod nadzorem
Agaty. Później wróciła, zupełnie rozkojarzona, i zabrała go do
ogródka. Co było zupełnie nietypowe dla jego pracowitej pani,
przesiedziała tam godzinę na ławce, patrząc w niebo i wzdychając
tak głęboko, że biedny Woland już zaczynał się o nią martwić,
czemu dał wyraz, wyskakując łapami na jej kolana. I chociaż dwa
odciśnięte w kurzu ślady łap wylądowały w ten sposób na jej
sukience jasnej, nawet tego nie zauważyła.
- Ojej, Wolek, miałam być tylko pół godziny! Chodź,
musimy zwolnić Agatę, żeby mogła pójść do szpitala.
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Spędził potem dwie godziny w jej towarzystwie w biurze,
ale cały ten czas Cecylia spędziła wyglądając przez okno. Niekiedy
wręcz drżała.
Czy jego ukochana pani czegoś się obawiała?
Psia udręka dopiero się zaczynała, bo znów został sam
w kantorku kawiarni, odwiedzany okazjonalnie przez Agatę. Na
zewnątrz zaczynał zapadać zmrok, a jego pani nie było widać.
Zaczynał się obawiać. A jeśli jej się coś stało? Co będzie z nim,
sierotą, jeśli Cecylia nigdy nie wróci...?
Ten strach zagnieździł się w Wolandzie tak dogłębnie, że
musiał dać mu upust cichym skomleniem.
- No, Woluś, już jestem. – Głowa Cecylii pojawiła się
wówczas w drzwiach. – Ale mi zeszło! No, chodź.
Cecylia, Cecylia, Cecylia!
Woland uruchomił sprężyny tylnych łap i wiatrak języka,
by zgotować jej należyte powitanie. Dawniej bał się okazywać
swoją

radość,

sparaliżowany

strachem

przed

ponownym

porzuceniem.
Był takim głuptasem. Przecież Cecylia zawsze do niego
wracała...
Potulnie dał sobie zapiąć smycz i kaganiec. Czekał, aż
Cecylia zbierze wszystkie swoje osobiste rzeczy. Przeszli przez pustą
kawiarnię, gasząc po drodze światła. Na zewnątrz panował
zupełny mrok.
-A! Notatnik! Siad, Woluś! Zaraz wracam.
300

Zaordynowany, usiadł przy drzwiach wejściowych i czekał,
aż jego pani wróci. Z nudów wyjrzał przez szybę do ogródka.
W świetle solarnych lampek przy przeciwległym krańcu
placu zobaczył ruch. Dostrzegł sylwetkę mężczyzny, siedzącego na
drewnianej huśtawce w ogródku i leniwie kiwającego się w przód
i w tył, jakby na coś czekał. Czy to jego obawiała się Cecylia?
Woland poczuł strach.
Nie był to jednak znajomy strach przed uderzeniem, który
przypominał o sobie w obecności mężczyzn i tak bardzo głęboko
wrósł w jego psią postawę... To był strach, że Cecylii stanie się coś
złego z rąk tego człowieka.
A jeśli tak, to Woland musiał działać.
Po pierwsze, musi powiedzieć temu typowi, żeby lepiej się
nie zbliżał. Po drugie, ostrzec Cecylię. Po trzecie, pokazać, kto tu
rządzi.
Zerwał się więc na cztery łapy – i zaczął szczekać.
Już nikogo się nie bał.
*
- Dawid...? – Cecylia wyszła za próg i ni to zapytała, ni to
westchnęła.
Skąd była taka pewna, że to on…? Ledwie mogła rozróżnić
jego sylwetkę pomiędzy cieniami rzucanymi przez ogrodowe
meble i krzewy. Tej sylwetki nie tak dawno nieświadomie
301

poszukiwała w tłumie, była wyryta w jej podświadomości jak
znak. Jak znamię.
Mężczyzna zastygł, jakby zastanawiając się, czy ma jeszcze
czas na ucieczkę. Przez myśl przemknęło jej widmo Dębskiego, ale
jej racjonalne ja szybko wkroczyło do akcji – przecież Dębski był
w więzieniu, a jej nic nie groziło.
Tymczasem z chwili wahania obojga skorzystał Woland,
który, wciąż ujadając, wyminął zgrabnie Cecylię w drzwiach
i ruszył w kierunku intruza. Zatrzymał się tuż przed nim i zapierając
nogami o ziemię, kontynuował swój alarm.
- Woluś, spokój – nakazała Cecylia, zmuszając się wyjścia.
Woland obejrzał się na nią, szukając potwierdzenia, więc
przywołała go do siebie klepnięciem ręki o udo.
Przyparty do muru, Dawid włożył ręce do kieszeni spodni.
Ten gest kiedyś wydawał jej się nonszalancki, dzisiaj tylko oznaczał
brak szacunku i lekko irytował.
Cecylia czekała na przypływ emocji, szybsze bicie serca,
drżenie rąk. Nic się nie działo. Może tylko głuche echo bólu i lekkie
rozdrażnienie. Spokojnie sprawdziła zainstalowany po włamaniu
Dębskiego alarm i zamknęła drzwi kawiarni na klucz.
Była potwornie zmęczona. Przez cały dzień wymieniały się
z Agatą w szpitalu, a jutro miał pojawić się Fryderyk. Zwłaszcza to
ostatnie wywoływało u niej rozstrój, zniecierpliwienie, za które na
przemian rugała się w myślach i szydziła wewnętrznie z własnej
słabości.
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- Cześć, Cecylia. Nie chciałem cię przestraszyć – powiedział
po chwili milczenia.
Przyjrzała mu się dyskretnie w słabym świetle lampy. Od
ostatniego przypadkowego spotkania w Rzeszowie minęło ledwie
osiem miesięcy, ale wydało jej się, że Dawid znacznie się postarzał.
Pamiętała jego nienawistne spojrzenie, gdy nakrył ją na, cóż, na
posiadaniu życia osobistego.
Obecnie jego postawa daleka była od tamtego chłodnego
krytykanctwa. Wyglądał jak prymus, który musi przyznać się, że
ściągał na sprawdzianie. Domyślała się, co go tu przywiodło.
Życie, ty i te twoje subtelne ironie – pomyślała. Kilka lat
temu nic nie przyniosłoby jej więcej satysfakcji niż Dawid padający przed nią na kolana, kajający się za swoją niedojrzałość. Dzisiaj
czuła tylko zniecierpliwienie. Chciała już mieć to za sobą.
- Byłeś w okolicy? – zapytała z łagodną kpiną.
- Tak. Nie.
- Rozumiem.
- Nie rozumiesz.
No doprawdy, jak mogła kiedyś tego nie dostrzegać. Facet
był wprost nieznośnym arogantem, i nawet nie robił tego
naumyślnie.
- Dawid, bardzo się spieszę – powiedziała bez realnej
nadziei, że uda jej się tym stwierdzeniem wywinąć od rozmowy.
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- Chcę porozmawiać. Już od dłuższego czasu chciałem
porozmawiać, odkąd tylko rodzice powiedzieli mi, że cię odwiedzili.
A tak. Wizyta państwa Sieleckich i ich mało subtelne
sugestie, by spróbowała nawiązać ponowny kontakt z Dawidem.
Gdyby on sam był w niej kiedykolwiek w połowie tak zakochany,
jak jego rodzice, pewnie dzisiaj byliby małżeństwem. Niestety,
Dawid kochał przede wszystkim siebie, prestiż i sukces.
- Matka mówiła mi, że chciałaś się ze mną zobaczyć – dodał,
kiedy milczała.
- To dziwne, bo mi powiedziała, że to ty masz mi coś do
powiedzenia.
- Może mam. Zwlekałem, bo... Powinienem przyjechać,
kiedy się z nim rozstałaś, ale nie chciałem się narzucać.
Zmarszczyła brwi. Skąd Dawid wiedział, jak wyglądały
sprawy między nią a Fryderykiem?
- Wracacie do siebie? To dlatego przyjeżdża, tak? - zapytał,
co wydało jej się wysoce obcesowe. Już miała mu o tym
powiedzieć, kiedy wyręczył ją Woland, warcząc głośno. Najwyraźniej wyczuwał narastającą w Cecylii frustrację. Oprócz frustracji
pojawiło się zdziwienie nad tym, kto mógł przekazywać mu tak
poufne informacje.
- Dawid, oszczędźmy sobie tego – powiedziała słabo.
Gestem człowieka pogrążonego w desperacji Dawid
przyłożył nadgarstek to czoła i silnie pocierał przestrzeń między
304

brwiami. Zupełnie jakby męczył go nieustający od wielu dni ból
głowy.
- Nie rozumiem, w którym momencie to wszystko… zaczął i zawiesił głos. – Mówiłaś kiedyś, że jestem twoją bratnią
duszą.
Przygryzła wargę, czując zasadność tego wyrzutu. Tak
wtedy sądziła. Ona i Dawid mieli to mistyczne połączenie, które
pozwalało im rozumieć intencje za wszystkimi wypowiadanymi
słowami. Prowadzili emocjonalne rozmowy o skrzywionej moralności współczesnego młodego pokolenia, o miałkości komercji
pożerającej coraz to nowe obszary niegdyś zarezerwowane dla
sztuki, o tym, jak trudne jest życie ludzi powołanych do życia
artysty w skomercjalizowanym współczesnym społeczeństwie,
o trywialności życia ludzi pochłoniętych wirtualnym światem,
o zagładzie międzyludzkich interakcji pod naporem nowoczesnych
gadżetów. Przypomniała sobie uroczy flirt z Fryderykiem z pomocą
aplikacji tekstowych. Dawna Cecylia potępiłaby go do spółki
z Dawidem, obecna uważała, że było w nim więcej autentyczności
niż w górnolotnych moralizmach i pustych deklaracjach. Fryderyk,
konkretny i stanowczy, był zdolny do gestów pełnych dobroci
i szlachetności, Dawid – tylko do mówienia o nich.
- Myślę, że oboje od tamtej pory dojrzeliśmy, Dawid –
powiedziała ostrożnie.
- Czyli co, teraz nagle zrozumiałaś, że jednak warto się
sprzedać, tak? To dlatego związałaś się z facetem, który dużo może?
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Na poszarzałej od złości twarzy zagrały przez chwilę inne
emocje. Cecylia zrozumiała, że obcesowa prowokacja ma na celu
ukryć fakt, że Dawid jest bliski płaczu.
- Zrozumiałam, zupełnie niedawno zresztą, że od roztrząsania, czym jest to wzniosłe życie, którego oboje kiedyś szukaliśmy,
wolę je po prostu przeżywać. Chcesz wiedzieć, w którym momencie
nasze drogi bezpowrotnie się rozeszły? Gdzie popełniliśmy ten
słynny błąd, którego nie można naprawić? Myślę, że nigdy nie
szliśmy tak naprawdę w tym samym kierunku. Ja dałam się uwieść
twoim ideałom, które okazały się dla mnie samej fałszywe. Ciebie
pociągała cała moja otoczka, talent, emocjonalność. Nie wiem,
prestiż? Nigdy tylko wzajemnie nie dostrzegliśmy podstawowej
rzeczy, tego, jakimi jesteśmy ludźmi.
Zrozumiał jej słowa po swojemu, co zupełnie jej nie
zdziwiło.
- Nie doceniałem cię, teraz to wiem – powiedział. - Myślałem, że jesteś jedną z tych, wiesz, pracowniczek u podstaw. Że się
poświęcisz swojej matce, porzucisz karierę, będziesz żyć jak
wszyscy ci... drobni. Wiedziałem, że masz talent, ale myślałem
sobie, że brakuje ci ambicji. Nie chciałem, żebyśmy się nawzajem
unieszczęśliwili, a tak by było, bo ja nie zadowoliłbym się schabowym w niedzielę i byciem małym przedsiębiorcą. Myliłem się.
- Dawid...
- Nie, ja rozumiem. Nie potępiam cię, niejedna by się
uczepiła takiego gościa, ja Fejkelsson.
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Doprawdy, cała ta scena, którą jej urządził, zaczynała
przypominać kuriozalną fantasmagorię. Milczała, nie chcąc go
zachęcać do prawienia dalszych nonsensów. Niestety, zachęta była
zbędna.
- Chyba mi nie powiesz, że liczyłaś na coś więcej – rzucił po
chwili wobec jej milczenia szyderczym tonem. - Nie z takim, jak
on, Cecylio. Jesteś dla niego za słabym graczem. Pobawił się tobą
i porzucił tak? Nie mam racji? Bo przecież nigdy nie zaproponował
ci małżeństwa, nie powiedział, że to na zawsze, prawda?
Auć. Czuły punkt.
Nie mogła mu jednak dać satysfakcji, więc zmusiła się do
zachowania spokoju.
- Zmierzasz do czegoś?
Dawid w odpowiedzi zassał powietrze między przednimi
zębami i zrobił krok w jej kierunku. Powstrzymał go Woland, stając
pomiędzy swoją panią a mężczyzną.
Jeśli to w ogóle było możliwe, pokochała psa w tej chwili
jeszcze bardziej.
- Po prostu przyznaję, że nie miałem racji. Byłem zbyt ostry.
Źle cię traktowałem, nie mogłem pogodzić się z tym, że nie byłaś
dla mnie, no, czysta. Myślałem, że skoro uporałaś się z gwałtem,
to pewnie wcale nie było to tak traumatyczne przeżycie. Że może
tego

chciałaś,

może

podkoloryzowałaś,

próbując

wzbudzić

współczucie. Wszystko to głupio teraz brzmi. Byłem zaborczy.
Byłem szczeniakiem. Teraz by już tak nie było.
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- Zwariowałeś? – zapytała, szczerze zdumiona.
-

Nie.

Pomyśl.

Gdybyśmy

znów

mogli

być

parą

nieznajomych, gdybyśmy spotkali się teraz... Też bym ci pomógł
wydać tę twoją książkę. Chcesz przecież śpiewać, mógłbym cię
poznać z odpowiednimi ludźmi. Nigdy bym cię nie wykorzystał
i porzucił, jak on.
Nie wiedziała, czy oczekiwał, że oskarżeniami i korzystanie
z protekcji Fryderyka spowoduje, że rzuci mu się na powrót
w ramiona.
Chciało jej się po równo płakać z urazy i śmiać
z niedowierzania. A że nie zamierzała pozwolić demonom z przeszłości naruszyć wewnętrznego spokoju, wybrała drugą opcję.
- Na razie, Dawid. Życzę ci powodzenia. A teraz przepraszam, ale muszę zamknąć bramę mojego małego przedsiębiorstwa.
Wyminęła go i czekała na chodniku, aż opuści ogródek
kawiarni.
Zrobił to z ociąganiem. Najwyraźniej poczuł się urażony jej
lekceważeniem, bo chwilowa słabość w obnażeniu własnych
emocji znikła, a w jego postawie pojawił się znów dystans.
- To chyba jesteś zadowolona z siebie? Udało ci się w końcu
rozbić jego zespół.
Zamrugała oczami, jakby ktoś jej nagle klasnął przed
oczami.
- O czym ty mówisz?
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Zobaczyła tryumfalny błysk w jego oczach, który musiał
wystarczyć jej za odpowiedź. Dawid odwrócił się i oddalił, wciąż
trzymając ręce w kieszeniach spodni.
*
- Bzdury! – fuknęła Cecylia, powstrzymując odruch ciśnięcia
tabletem o podłogę jak gazetą. Pod tym względem nowoczesna
technologia przegrywała z tradycją.
- Odłóż już to, córeczko – poradziła matka, przechylając się
w wózku, by dosięgnąć ramienia Cecylii.
Jednak Cecylia czuła sprawiedliwy gniew. Decyzja o tym,
by nie śledzić doniesień prasowych i internetowych na temat
Famous Rebel czy też samego Fryderyka, była świadoma. Po
brukowcach i poszukiwaczach taniej sensacji nie spodziewała się
rzetelnego dziennikarstwa. Nie miała jednak pojęcia o wyżynach
absurdu, jakie osiągało mierne pismactwo. Nie musiała wcale
szukać daleko, wystarczyło otworzyć witrynę, z którą związana
była Kaśka. Można było się dowiedzieć, że Fryc średnio co dwa
miesiące znajdował nową partnerkę, rozstawał się z nią, już niemal
kupił pierścionek zaręczynowy, tylko po to, żeby miesiąc później
okazało się, że te informacje były tylko spekulacjami. O niej samej
pojawiło się sporo informacji i zdjęć. Była zdumiona tym, jak
media rozdmuchały ich prywatne życie ponad proporcje. Według
muzycznego portalu, Fryderyk i Cecylia mieli płomienny romans
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już w momencie spotkania w Krakowie, spędzili wspólne wakacje
w nieznanej lokacji oraz poszukiwali wspólnie nieruchomości do
nabycia na południu Francji. Rozstali się, bo albo on zdradził, albo
ona zdradziła, albo w ogóle to tylko taka piarowa sztuczka –
w rzeczywistości mają regularne schadzki w bunkrze na terenie
Danii. Z tych wszystkich wydumanych doniesień mogłaby się
jeszcze śmiać, niepokoił ją natomiast wczorajszy artykuł, do
którego odniósł się Dawid.
- Posłuchajcie – ignorując prośby matki, brnęła dalej. – „Nie
cichnie medialna burza wokół poczynań członków Famous Rebel,
którzy na koniec roku zapowiedzieli nowy krążek. Jak dowiedział
się tylkomuzyka.pl, frontman zespołu Fritz Fejkelsson dosłownie
wycofał się z progu znanego szkockiego studia nagrań The Audio
Suite. Znany z wcześniejszych porywczych zachowań, Fejkelsson
miał ostatnio ciężki okres. Przypominamy, że doszło do rozstania
z tajemniczą partnerką, z którym łączył go burzliwy związek.
Nieznana z imienia i nazwiska Polka wystąpiła gościnnie podczas
koncertu Famous Rebel w Absolute Radio w Londynie. Osoby ze
środowiska donoszą, że przyczyną rozpadu związku była presja
związana z zachowaniem związku w tajemnicy. Czy to właśnie do
naszego kraju zawita niedługo wokalista? Pewnym jest, że Famous
Rebel, który wystąpił ostatnio w Polsce podczas Festiwalu
Open’er, stoi na skraju rozpadu, za który odpowiada nieprzewidywalne zachowanie jego współzałożyciela. Trzymamy kciuki za
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chłopaków i z liczymy na to, że dane nam będzie posłuchać
piątego albumu grupy.”
- Sisi, czego tu się spodziewać? Szmatławy artykuł, stek
bzdur i do tego brak stylu – skwitowała ciotka Helena.
- A nie, nie. Cecylia ma rację – wtrącił Tomek, u którego
dało się znać zawodowe skrzywienie. – Ten artykuł pojawił się
wczoraj, a to oznacza, że ktoś z bardzo bliskiego otoczenia
Fryderyka doniósł mediom o jego nagłym wyjeździe. Ktoś po
prostu sypie, zapewne dla jakichś finansowych korzyści.
- To musi być okropne, zostać zdradzonym przez najbliższe
osoby – skwitowała ciocia Hela.
- No niestety, to jedyne okoliczności, w jakich możemy być
zdradzani. Obcy ludzie nie mają nad nami takiej władzy –
uzupełniła matka po swojemu.
- Mnie zastanawia, czy to ktoś z jego, że tak powiem, końca,
czy z naszego? – kontynuował swoje policyjne domysły Tomek.
- Co masz na myśli?
- No zastanawiam się, w jaki sposób media dotarły do
informacji. Kto właściwie wiedział, że Fryderyk przylatuje tak
nagle do Polski?
- Tu zebranych chyba należy wykluczyć – pospiesznie zaapelowała Klara, czując narastające napięcie.
- Naturalnie. Ale kto jeszcze wiedział?
- Tomek, wystarczy - upomniała go Cecylia delikatnie. –
Zbierajmy się.
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Ostatnią rzeczą, jaka była teraz potrzebna Fryderykowi
i pani Maryli, to nagonka na winowajcę. Zresztą, oprócz lekkiego
obrzydzenia, artykuł wydawał się nieszkodliwy. Cecylia była
pewna, że w spekulacjach nie tkwi nawet ziarno prawdy, jednak
to, jak szybko portal dowiedział się o wyjeździe Fryderyka, było
niepokojące. Kto wie, co pojawi się w prasie jutro? Historia Cecylii
wciąż była w rękach Kaśki i chociaż Fryderyk dotrzymał swojego
zobowiązania spacyfikowania aspirującej dziennikarki, Cecylia nie
czuła się do końca pewnie. Już sam fakt, że w Internecie pojawiały
się niesmaczne wywody na temat ich krótkotrwałego związku,
godził w jej prywatność. Niepostrzeżenie utraciła prawo do
decydowania o aspektach życia, które chciała zachować dla siebie.
Jej prywatne sprawy stawały się przedmiotem dyskusji nie tylko
obcych ludzi, ale także najbliższych. Jakby była nastolatką, której
sekretny pamiętnik dostał się w niepowołane ręce.
Poprosiła
„PoDokładki”,

Tomka,

następnie

by
miała

podwiózł
zmienić

ją

najpierw

Agatę,

do

dyżurującą

w szpitalu. Narzeczony pani menadżer stawał na wysokości
zadania, asystując przy wszystkim. Cecylia musiała przyznać, że
Agata i Tomek dobrze się dobrali. Ta dziewczyna potrzebowała
mężczyzny zaradnego i opiekuńczego, takiego, na którym można
polegać i który zapewni jej stabilne, poukładane życie.
O tym przecież zawsze marzyła sama Cecylia. Chyba.
Maciek, który pod nieobecność Agaty stał u steru, zapewnił
ją, że ma wszystko pod kontrolą. Właśnie odebrał najnowszą
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dostawę świeżych wypieków od pani cukiernik.

Układał

pokrojony w trójkąty lekki torcik brzoskwiniowy z pianką,
porzeczkową kruszonkę i babeczki czereśniowe w gablocie, by
kusiły kawoszy. Cecylia, początkowo nerwowa o losy tej strony
biznesu, odetchnęła z ulgą. Cukierniczka, którą przyjęła do pracy
Agata, wspaniale dostosowywała przygotowywane ciasta do pory
roku i posiadała talent do przystrajania swoich wyrobów
w apetyczny sposób bez odbierania im uroku domowego ciasta, na
którym kawiarnia w „PoDokładkę” zdobyła swoją renomę. Późne
lato aż prosiło się o wykorzystanie sezonowych owoców, a na
lekkie, zwiewne wypieki pozwalali sobie nawet ci, którym
dokuczał sierpniowy upał.
Upał, który wkrótce przyniesie burzę – pomyślała Cecylia,
doglądając wystawiania ciast. Czuła jak klimatyzowane powietrze
wnętrza lokalu owiewa jej wilgotną skórę. Niebo już zaciągało się
gęstym kłębowiskiem siwych chmur. Miała nadzieję, że nie złe
warunki pogodowe nie opóźnią lądowania samolotu Fryca.
- Maciek, nie zapomnij, że dzisiaj wieczorem mają
dostarczyć z hurtowni paczki z próbkami tej jamajskiej kawy –
przypomniała bariście na odchodnym.
- Co się szefowa przejmuje, damy radę – zapewnił ją
kawiarz.
- No pewnie. Ale Agatka wyjdzie dzisiaj już koło czwartej,
bo ma zebranie przed początkiem roku szkolnego. To pamiętaj, że
będziesz zamykał.
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- Na trzy spusty, a jak będzie trzeba, na progu padnę i do
rana się nie ruszę.
Cecylia odczuła ulgę. „PoDokładkę” było jej ulubionym
dzieckiem, dobrze było wiedzieć, że w miejscu, w przeobrażenie
którego włożyła tyle serca, znajdowali przystań nie tylko stali
klienci, ale też pracownicy.
Tomek zawiózł ją pod szpital i na parkingu zaczekał na
Agatę, którą Cecylia zwolniła przy łóżku pani Maryli. Następnie
Agata miała udać się do kawiarni, a Tomek miał wyjechać na
lotnisko, aby odebrać Fryderyka.
Staruszka właśnie drzemała, osłabiona nie tylko chorobą,
ale także antybiotykami, które tymczasowo podawali jej lekarze.
Doktor zapewnił ją, że jeszcze tego samego dnia będą znali wyniki
badań krwi, i to dodawało Cecylii otuchy.
Umościwszy się na tyle wygodnie, na ile pozwalał na to
twardy szpitalny taboret, Cecylia zagłębiła się w książkę. Białe
szpitalne światło, nieco chemiczny zapach sterylnej sali, zgłuszone
kroki ludzi w szpitalnym obuwiu i obawę odsunęła od siebie
zanurzając się w wyimaginowanym świecie. Czytała „Przewodnik
autostopowicza po Galaktyce”, powieść, o której kilka miesięcy
temu przypomniał jej Tadeusz, a która należała do jednej
z ulubionych pozycji Aleksandra. Wydanie, które posiadała, było
jednym z jego przekładów. Pamiętała okres, w którym ojciec
pracował nad tym tłumaczeniem. Czytał wówczas opracowania
z zagadnień fizyki teoretycznej, ażeby lepiej oddać ducha
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przekładu. Potem tłumaczył jej twierdzenie o nieskończonej liczbie
małp i wyjaśniał, skąd wiadomo, że rozszerza się wszechświat.
Zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią z córką sprawiało mu radość
na równi z pracą przekładową.
Pierwszy grom, wraz z którym pękły brzuchate obłoki,
wyrwał panią Marylę z drzemki. Cecylia pomogła jej zjeść nieco
chudej zupy, którą przygotowała Agata. Czekała za drzwiami, kiedy
lekarze kontrolowali jej stan podczas obchodu. Po ich wizycie,
wzięła do ręki „Cranford” Elizabeth Gaskell i zaczęła czytać w głos
książkę, którą w ostatniej chwili spakowała dla pani Maryli przed
wyjazdem do szpitala. Po rewizji swojej szpitalnej torby miała
ochotę popukać się w czoło. Najwyraźniej zdenerwowanie
sprawiło, że pakowała podręczne przedmioty bez żadnego filtra.
Teraz jednak powieść wydana w formacie wielkiej czcionki okazała
się zupełnie na miejscu. Pani Maryla słuchała z uwagą. Przynajmniej tak się Cecylii zdawało. Być może staruszka po prostu się
zamyśliła, bo gdy Cecylia przerwała dla nabrania oddechu,
wyłożyła, co leży jej na sercu.
- A Fryc to przyjedzie...?
- Już niedługo. Może nawet jego samolot już wylądował.
Lada chwila się tu pojawi – Cecylia uspokoiła ją najlepiej, jak
umiała.
- Aby tylko nie jechał za szybko w taką pogodę – zmartwiła
się pani Maryla - To już lepiej by przyjechał trochę później. Strach
na drodze w taki deszcz i burzę.
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- Na pewno będzie ostrożny – zapewniła, chociaż obawy
staruszki odzwierciedlały jej własne jak natrętne echo.
Kiedy Cecylia powiadomiła ją, że Fryderyk zjawi się jeszcze
tego dnia, spodziewała się typowego dla Fejklowiczowej
wymawiania. „A po co, mnie już nie trzeba...”. Tymczasem pani
Maryla uchwyciła się myśli o przyjeździe ukochanego wnuka jak
ostatniej nitki nadziei, co tylko świadczyło o tym, jak źle musiało
z nią być.
Telefon Cecylii zabrzęczał wibracjami, zanim zdążyła
wznowić czytanie.
Od: Tomek Ferenc
Zebrałem ich z lotniska, będziemy za półtorej godziny.
Zastanowiła ją liczba mnoga, ale stwierdziła, że Tomek po
prostu spieszył się z pisaniem wiadomości. Szybko napisała krótką
odpowiedź.
Do: Tomek Ferenc
Jedź ostrożnie.
Oznajmiła pani Maryli, że Fryderyk jest już w drodze, po
czym wznowiła czytanie. Krótkotrwała ulewa cichła, w miarę jak
Cecylia zagłębiała się z powrotem w perypetie mieszkańców
miasteczka w hrabstwie Cheshire. Pani Maryla zaczęła na powrót
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zapadać w drzemkę. Cecylia czytała jednak dalej. Na lektorskim
autopilocie dobrnęła do końca rozdziału trzeciego, nie zrozumiawszy ani trochę z tego, co czyta. Sama czynność pozwoliła jej jednak
ukoić napięte nerwy i oderwać myśli od zgubnego gdybania... Już
niedługo zjawi się tu Fryc, coś, na co pani Maryla czekała
z utęsknieniem, a czego Cecylia wolałaby dla dobra własnego serca
uniknąć.
To nie Fryc jednak zjawił się w progu szpitalnego pokoju,
kiedy rozpoczynała nowy rozdział.
- Kim pani jest? Co pani robi u mojej matki? – zapytał
mężczyzna, który stanął w drzwiach.
Wacław, skojarzyła szybko Cecylia. Nawet gdyby nie
obwieścił się synem Maryli już od progu, Cecylia nie miałaby
wątpliwości co do tożsamości przybysza. Człowiek ten był starszą,
nieco posiwiałą wersją Fryderyka, z tym, że te cechy, które
sprawiały, że Fryc był przystojny, u jego ojca były wyostrzone,
niemal przerysowane. Nad czarnymi jak dwa węgle oczami
marszczyła się nieregularna brew, na zaciętych ustach grała
irytacja.
Doktor Wacław Fejklowicz wyglądał, jakby w każdym
gronie rościł sobie prawa do bycia centralną osobą w towarzystwie. Surowe oblicze było budulcem jego autorytetu. Był wciąż
jeszcze bardzo przystojny i chociaż Cecylia miała wrodzony wstręt
do ludzi z manią wyższości, musiała przyznać, że ojciec Fryderyka
emanował siłą w magnetyzujący sposób.
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Za nim, nawet nie na drugim planie, ale gdzieś w tle, stała
piękna blondynka o nienagannej prezencji. Jeśli tych dwoje
wysiadło właśnie z samolotu, to Cecylia chciała wiedzieć jakie
czary odprawia Maria Fejklowiczowa, by prezentować się bez
jednego zagniecenia na błękitnej garsonce, bez najmniejszego
pasma włosów nie na miejscu. Jej twarz była łagodna i bez wyrazu,
zastraszona.
Doktorowa przypominała Agatę w tym okresie jej życia,
kiedy wciąż żyła wspomnieniami o gehennie, jaką zgotował jej
Dębski. Fryc twierdził, że jego matka zupełnie podporządkowała
się Wacławowi, w co nietrudno było Cecylii uwierzyć. Przeraziło
ją to, ile kobieta jest w stanie poświęcić dla mężczyzny, który
posiada taką siłę przyciągania, i jak beznadziejną sprawą wydają
się próby oderwania się od jego grawitacji.
Z tego kontrastu, zdała sobie sprawę, urodził się Fryderyk,
w którym zderzały pasja i współczucie, siła i bezbronność,
indywidualizm i otwartość.
Cecylia zamknęła książkę i wstała ze swojego stołeczka,
maskując zdumienie sztywnym uśmiechem.
Nie spodziewała się przyjazdu Fejklowiczów, natomiast
teraz Wacław zdawał się ją traktować, jakby to ona zaplątała się
tutaj wprost z ulicy. Polemika nie była jednak na miejscu, więc
postanowiła się uprzejmie przedstawić.
- Nazywam się Cecylia Lisko, jestem przyjaciółką pani
Maryli.
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Maria Fejklowicz uniosła brwi, jakby słyszała jej imię nie
po raz pierwszy, natomiast Wacław nawet nie drgnął.
- No dobrze, ale kim pani jest? – zapytał, jakby zwykła
ludzka życzliwość nie była dostatecznym powodem, żeby wyjaśnić
jej obecność przy szpitalnym łóżku seniorki.
Od brnięcia w bezowocne wyjaśnienia uratował ją sam
Fryderyk, który przeprosił w drzwiach matkę, a ojca obcesowo
p r z e s t a w i ł w bok i wszedł do pokoiku.
W tak utworzony tunel korzystając z okazji wśliznął się za
nim Einar.
Cecylii wydawało się, że Fryderyk, mijając ojca, wznosi
nieznacznie oczy do nieba, następnie utonęła w jego uścisku.
Zastygli chwilę nieruchomo. Wciągnęła jego znajomy zapach
i poczuła, jak tysiące guzków zawiązanych na jej połączeniach
nerwowych nagle rozplątuje się i wygładza.
Z ociąganiem odsunął ją od siebie, zostawiając ukradkowy
pocałunek na jej skroni. To był zwykły wyraz wdzięczności,
a wskrzesił w jej sercu języki ognia.
- Nie wiem, jak mam ci dziękować – szepnął i przesunął
dłońmi po zmęczonej twarzy.
- Daj spokój – powiedziała przez ściśnięte gardło.
Przywitała się z Einarem, którego uścisk był zupełnie innej
natury, chociaż nie mniej serdeczny – o ile przytulenie Fryderyka
ukoiło jej nerwy, o tyle przytulenie Einara przestawiło jej kości.
- Obudzę ją – zaoferowała.
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- Może lepiej nie? – zaoponował Fryderyk. – Niech odpoczywa.
- Spała przez większość dnia. Cały czas tylko czekała na twój
przyjazd, nie wybaczyłaby mi, gdybym jej nie zbudziła – wyjaśniła
Cecylia.
Usiadła na skraju łóżka i schwyciła wiotką rękę śpiącej.
- Pani Marylo, niech pani otworzy oczy. Fryderyk już jest.
Pani Marylo? Słyszy mnie pani?
Powieki staruszki zatrzepotały jak skrzydła ćmy. Kiedy
rozpoznała Fryderyka, stojącego za ramieniem Cecylii, jej twarz
nabrała nagle konturów, których brakowało jej od momentu
trafienia do szpitala.
- Pójdę po doktora – szepnęła Cecylia do Fryca i taktownie
zwolniła swoje miejsce.
- Niech nie idzie przecież... – poprosiła pani Maryla, nagle
skonfundowana.
Serce Cecylii wezbrało wzruszeniem. Dla staruszki liczył się
nie tylko wnuk, ale też ona sama. Chciała jednak dać rodzicom
Fryderyka na przywitanie się z panią Marylą. Nie miała pojęcia,
ile już lat się nie widzieli. To były intymne sprawy rodzinne,
w które nie tylko nie chciała ingerować, ale też nie miała zamiaru
w nich uczestniczyć.
Wyminęła Fejklowiczów w drzwiach, patrząc przelotnie na
Wacława, który zacukał się nieco, zdawszy sobie sprawę, że nie jest
w centrum uwagi.
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Na kardiologa natknęła się na korytarzu. Okazało się, że
wyniki badań krwi właśnie wpłynęły z laboratorium. Zawróciła
więc wraz z nim do salki i zajrzała przez uchylone drzwi.
- Fryc, pan doktor cię prosi – powiedziała cicho. Fejklowiczowie w międzyczasie przemieścili się od ściany w kierunku łóżka
o jakieś dwa kroki. Postęp.
Fryc wyszedł na korytarz, za nim zaś Wacław. Fryderyk
zatrzymał jednak drzwi, które ojciec chciał za sobą zamknąć.
- Ty chyba jesteś bardziej potrzebny tam w środku –
powiedział stanowczo.
- Jestem lekarzem, ty się na tym nie znasz, nic nie wiesz –
odpowiedział Wacław burkliwie.
- Wiem, że powinieneś porozmawiać ze swoją matką. Po to
tu przyjechałeś – odpowiedział Fryderyk spokojnie, nie dając się
sprowokować.
Wacław fuknął, po czym wrócił do sali. Zupełnie jakby
zamienili się rolami syna i ojca, zdumiała się Cecylia.
- Pani doktorze, przepraszam – odezwał się po chwili. –
Słucham.
Lekarz wyjaśnił im, że pani Maryla cierpi na zapalenie
wsierdzia, wywołane przez drobnoustroje, które zidentyfikowano
za pomocą posiewu krwi. Od tej pory można będzie zastosować
antybiotykoterapię skierowaną na ten konkretny patogen, ale
leczenie potrwa nawet sześć tygodni. Jeśli nie uda się opanować
stanu zapalnego, konieczna będzie operacja kardiochirurgiczna.
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Na samą myśl o takim zabiegu Cecylii zrobiło się słabo.
Fryderyk złapał ją za rękę. Sam nieznacznie się trząsł – nie wiedziała, kto tu kogo wspiera i pociesza.
Podziękowali lekarzowi, który zaprosił Fryderyka do
swojego gabinetu w razie gdyby potrzebowali dodatkowych
informacji. Wrócili do pokoju, tym razem po to, by zastać przy
łóżku Maryli nie marnotrawnego syna lub synową, a Einara, który
swoją wcale poprawną francuszczyzną czarował staruszkę.
- Musi pani szybko stanąć na nogi, bo ja zabieram panią na
bal. Będziemy do rana tańczyć i pić szampana. Lekarz mówił, że
szampan wspaniale wpływa na rekonwalescencję. Tylko muszę
uprzedzić, po bąbelkach w winie nachodzi mnie wielka ochota na
całowanie!
- Co on jej tam prawi? – szepnął Fryc do Cecylii. - Nie znam
francuskiego.
- Ale znasz Einara – odparła, rozbawiona.
Fryderyk, tym razem z wyraźną przesadą, przewrócił
oczami, po czym puścił babci Maryli oczko.
Einarowi cała ta pantomima umknęła. Spostrzegłszy
powrót Fryca, Einar z galanterią ucałował dłoń chorej, jakby nie
znajdowali się w szpitalu, a na wspomnianym raucie.
- Ja będę się zbierać – oznajmiła Cecylia, kiedy Fryderyk
próbował ją pociągnąć do środka.
- Zostań. Jesteś jej bardziej potrzebna – poprosił. Bardziej
niż Wacław – dopowiedziała w myślach.
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- Dam wam trochę czasu, zresztą zrobiło się tu tłoczno. Nie
możemy jej męczyć.
- No dobra, to jedźcie z Einarem. Fokk, tam w domu nic nie
przygotowane.
- Odwiozę Einara, znajdę mu pościel i sprawdzę lodówkę –
zaoferowała. – Tak się najlepiej przydam.
- Masz klucze, prawda? – upewnił się.
- Jasne. - Zerknęła nieznacznie w kierunku Fejklowiczów.
Wacław milczał uparcie, wsunąwszy ręce w kieszenie spodni.
- Zostaniemy w hotelu – pospieszyła jego żona z wyjaśnieniem. Cecylia miała wrażenie, że Maria Fejklowiczowa przejrzała
skomplikowaną relację jej i syna, natomiast Wacław pozostawał
zupełnie niezorientowany. Niuanse ludzkiego zachowania i dynamika relacji umykały mu, liczyło się przecież tylko jego zdanie,
a zgodnie z nim Cecylia była tu intruzem.
Zabrała płócienną torbę, która przy krzykliwej wizytowej
torebeczce od Gucciego w ręku Marii wyglądała nieco żałośnie.
Ucałowała na pożegnanie panią Marylę w oba policzki.
- Niech przyjdzie jutro – zażądała staruszka. – Z tym bałamutnikiem – zastrzegła, mając na myśli Einara.
- Oczywiście – zapewniła ją Cecylia.
- I niech już nie trwoży się, - dodała – bo mnie to już całkiem lepiej.
Skinęła głową Fejklowiczom i z mieszaniną ulgi i żalu
wyszła z sali. Zupełnie, jakby uciekała od swojego centrum
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przyciągania, naprężając niewidzialną nić, która miała albo się
zerwać – albo zwinąć i brutalnie pociągnąć ją za sobą ku zderzeniu.

Planowała przygotowanie jedynie podstawowych rzeczy
w mieszkaniu pani Maryli, jednak niełatwo było ot tak, po prostu,
zostawić Einara samego. Pod wpływem jego proszalnego
spojrzenia i trzęsącej się wargi obiecała zostać i dotrzymać mu
towarzystwa do powrotu Fryca.
Znalazła świeży komplet pościeli i przebrała łóżko w gościnnym pokoju, a także wyskoczyła do osiedlowego sklepiku po
świeże bułki, owoce, sok i składniki na szybki obiad. Mimo
zapewnień perkusisty, że będzie od tej pory żywił się jej
obecnością, spora porcja spaghetti bolognese znikła z jego talerza
w zastraszającym tempie.
Poklepawszy się po zaokrąglonym brzuchu, Einar zgłosił
chęć odświeżenia swojej osoby.
- Tylko masz tu być, jak wyjdę spod prysznica. Jak nie, to
na golasa będę cię szukał po całym mieście – zagroził. - Nie
zostawiaj obcokrajowca na pastwę rodaków.
Obiecała, że nigdzie się nie ruszy.
Usiadła w saloniku pod tym oknem, z którego tak często
wyglądała pani Maryla.
Zdziwiła się, że już zaczął zapadać zmierzch. Cały dzień
gdzieś jej umknął. Po krótkotrwałej przygodzie z deszczem
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temperatura szybko wzrosła i wciąż jeszcze utrzymywał się upał.
Plac, klomby, krzewy i drzewa parowały, zagęszczając atmosferę
gasnącego dnia jak herbatę mlekiem. Rozproszona mgiełka
nadawała zakątkowi przy kawiarni uroku tajemniczości. Otulający
ławeczkę w kącie krzew białej róży zakwitł ostatnim tego lata
wybuchem swojej płodności. Wkrótce do ogródka zajrzy księżyc
i będzie przeglądał się w kremowych płatkach królowej kwiatów.
Cecylię ogarnęło dziwne uczucie osamotnienia. Pani
Maryla

stała

się

stałym

elementem

w jej

życiu.

Widok

opustoszałego fotela staruszki był przygnębiający. Do tej pory
nigdy jej nie przyszło przez myśl, że Fejklowiczowa mogłaby
opuścić to miejsce. Lekarz był pełen dobrych myśli i przedstawiał
pozytywne rokowania. Mimo to, strach przed utratą bliskiej osoby,
świadomość

przemijania,

obawa

nieodwracalnych

zmian

napawały ją nostalgią.
Postanowiła zająć czymś ręce, jak zawsze, kiedy grały
w niej emocje. Zajrzała do pokoju Fryderyka, żeby i tam przewietrzyć i zmienić pościel. Początkowo nie planowała naruszać jego
prywatności, ale ostatecznie zwyciężyła w niej nerwowa potrzeba
działania.
Sypialnia Fryderyka była jakby zastygła. Cecylia miała
pewność, że niezasłane łóżko pozostawił w tym stanie jeszcze od
poprzedniej wizyty. Pod regałem odcinała się od posadzki
upuszczona kostka do gry. Otwarty na zabazgranej stronie notes na
parapecie pokrył się warstwą kurzu, który przetarła wierzchem
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dłoni. Przeczytała ostatnie zapisane zdanie szkicu tekstu, nad
którym pracował, podkreślone starannie dwiema precyzyjnymi
liniami.
Czasem trzeba coś wypuścić z rąk,
by móc to schwycić jeszcze mocniej.
Jedynym dynamicznym elementem

w tej zastygłej

przestrzeni była pustawa podróżna torba, którą Fryc rzucił niedbale
na pogniecioną kołdrę w drodze z lotniska do szpitala. Jej
zawartość stanowił tylko plik dokumentów i zeszytów, kilka płyt
z nagraniami demo, skórzana saszetka i para skarpet.
Uniosła torbę, by odłożyć ją na krzesło. Jej uwagę przykuła
przezroczysta teczka opisana markerem:
Cecylia
Zawahała się, ale ciekawość zwyciężyła. Dlaczego Fryc
posiadał na jej temat jakieś akta? A ponieważ jej własne imię
widniało wypisane niezmywalnym markerem w poprzek karty,
nie miała skrupułów w dokonaniu drobnego szpiegostwa.
Wewnątrz znalazła kilkanaście kart z zapisem nutowym
i słowami piosenek. Każda z nich opisana była datą i miejscem
powstania.
Pierwsze dwa utwory zostały napisane jesienią w Krakowie – w okresie ich pierwszego spotkania. Jeden w Przemyślu,
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kolejny w Fairlay i w Londynie. Następnie kilka opisanych
nazwami miast i wydarzeń, które Famous Rebel odwiedziło
podczas trasy koncertowej w Stanach: Jacksonville, Atlanta,
Nashville, Tennessee Bonnaroo Music and Arts Festival, Rockville,
Boston, Philadelphia. I kolejne dwa napisane w kwietniu w Fairlay, tuż po tym, jak się rozstali. Po dwóch miesiącach przerwy, na
przełomie czerwca i lipca pojawiły się kolejna piosenki, opisane
kolejno jako Amsterdam, Gdynia, Wilno, Sztokholm, Tallin. Ostatni
utwór był tylko szkicem, opatrzonym nagłówkiem „Moskwa/
Fairlay” i datowanym zaledwie dwa tygodnie temu.
Na dnie teczki znalazła kilka płyt w kopertach, których
opisy korespondowały z datami i miejscowościami sygnującymi
utwory, z krótkimi dopiskami „demo”, „piano line” lub „lead
guitar”, „double bass”.
Fryderyk pisał dla niej piosenki. Wciąż pisał dla niej
piosenki, mimo, że postanowili się rozejść.
- Bez przerwy teraz siedzi z nosem w tej teczce. – Einar
stanął w drzwiach z kubkiem herbaty, w samych spodniach,
z włochatym torsem wciąż wilgotnym po prysznicu.
- Nigdy mi tego nie pokazał – szepnęła Cecylia, bezradnie
podnosząc plik nutowych kartoników.
Einar wszedł do pokoju i usiadł przy niej na podłodze.
Ostrożnie wwiercił kubek z parującą herbatą w dywan i złożył
dłonie na jej kolanach jak do modlitwy.
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- Namawiałem go kiedyś na to. Powiedział, że musisz sama
do tego dojrzeć, i że on nie może ci niczego narzucić. Chciał dać ci
przestrzeń.
- Nie przestał ich pisać – odparła, wciąż niedowierzając.
- Cecylka... – mruknął Einar uspokajająco, jak do dziecka,
gładząc jej kolano. – Można powiedzieć „żegnaj” kobiecie,
a niekoniecznie uczuciom do niej.
Milczeli przez chwilę, Einar starł z pięciolinii pojedynczą
łzę, która wymknęła się Cecylii.
- Ładnie zrobiłeś, że z nim przyjechałeś – powiedziała po
chwili, zmieniając temat.
Perkusista wzruszył ramionami.
- Er vinur minn32 – powiedział po islandzku, bo w ojczystym
języku miało to po prostu większe znaczenie.
- W zespole wszystko w porządku? Nie macie jakichś
problemów?
- Całą masę – odparł, nieco zdziwiony. – Normalka.
- Ale z Fryderykiem?
Einar zmarszczył brwi, nie mogąc zrozumieć, skąd jej
pytania. Postanowiła pokrótce mu wyjaśnić.
- W prasie krążą plotki o rozpadzie zespołu. Podobno
Fryderyk zachowuje się nieobliczalnie. Jakimś cudem dowiedzieli

32

er vinur minn (islandzki) – to mój przyjaciel.
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się o jego nagłym przyjeździe do Polski, zanim nawet do niego
doszło.
Islandczyk po prostu się zaśmiał, najwyraźniej za nic mając
jej obawy.
- Taki jest ten nasz światek. Chciałbym tyle razy umawiać
się z supermodelkami, ile to wmawiali publiczności dziennikarze
szukający sensacji. Nie, żeby tych supermodelek wcale nie było, ale
liczba zupełnie przesadzona – mrugnął do niej porozumiewawczo.
– Jeśli kogoś to interesuje, niech czyta. My gramy dla tych, których
interesuje to, co mamy do powiedzenia, nie to, z kim chadzamy do
łóżka i jak sobie wzajemnie czasem szarpiemy nerwy. To po prostu
coś, z czym trzeba się nauczyć żyć w tej robocie. – Wzruszył
ramionami.
Nie odpowiedziała, niepokrzepiona. Islandczyk nie był
świadomy jej przeszłości i tego, że w każdej chwili koszmar sprzed
lat może ujrzeć światło dzienne.
Einar poprawił obiad dokładką spaghetti i położył się na
regeneracyjną drzemkę, która według przewidywania Cecylii
miała trwać już do rana. Tymczasem ona sama ociągała się
z pójściem do domu, gdzie czekało ją odrabianie po nocy zaległego
spaceru Wolanda. Obiecała też matce porobić fotografie jej
najnowszych robótek do wystawienia na internetowych aukcjach.
Zamiast

tego

usiadła

przy

pianinie

i

rozpoczęła

rozszyfrowanie pierwszej z „krakowskich” piosenek Fryderyka.
Szło jej opornie. Gra nigdy nie była jej mocną stroną, brakowało
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jej manualnej sprawności. Czasami od niechcenia zasiadała przy
własnych klawiszach, by zagrać kilka utrwalonych taktów, często
z prostych

ludowych

pieści,

których

lubił

słuchać

ojciec.

W odróżnieniu od doskonałego instrumentu Fryderyka, jej
antyczne pianino utraciło dwie struny w razkreślnej gamie
i bywało często rozstrojone.
W końcu nie sztuka grać na nastrojonym – mawiał ojciec,
kiedy wspólnie czasem grali. Wspomnienie zakradło się i uleciało.
Udało jej się odkodować kilkanaście pierwszych taktów
i melodię zwrotki, kiedy w drzwiach zjawił się Fryderyk.
Pochłonięta grą, nie usłyszała nawet, jak wchodzi do mieszkania.
Złapana na gorącym uczynku, poczuła jak po policzkach
rozlewa się jej zdradzieckie ciepło. Dlaczego jego obecność wciąż
działała na nią tak zawstydzająco, nawet po tym, co przeszli?
Nie był jednak zły o to, że – trzeba to powiedzieć wprost –
grzebała w jego osobistych rzeczach.
- Zacząłem ją pisać w Krakowie, tej samej nocy, kiedy po
raz pierwszy rozmawialiśmy – powiedział bez przywitania. –
Miałem głowę pełną twojego głosu i nie chciałem pozwolić mu
uciec. Próbowałem go zatrzymać, zapamiętać. Bałem się, że więcej
go nie usłyszę.
- Jest piękna. Przynajmniej sądząc z tego, co udało mi się
odegrać – zaśmiała się nerwowo.
- Nie jest źle, jak na kogoś, kto... jak to było? Kto „bardzo
się od tego oddalił”. A, nawet ci nie pogratulowałem.
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Domyśliła się, że mówi o publikacji „Marylki w nocnym
arboretum”. Patrzył na nią z intensywnością niewspółmierną
nawet do ich napiętej rozmowy, jakby była japońskim pudełkiem
– zagadką, którego rozwiązanie chciał poznać.
- To nic takiego – odpowiedziała zdawkowo. – Jak się ma
pani Maryla?
Fryderyk odgadł, że Cecylia w rzeczywistości pyta
o przebieg wizyty jego rodziców.
- Lepiej. On się trochę przełamał, choć w rzeczywistości jest
wciąż tym samym aroganckim draniem. Milczał po prostu. Mama
trochę

porozmawiała, o

tym,

co

teraz

robią

zawodowo,

opowiedziała o klinice kriogenicznej, w którą zainwestowali.
Babcia wydawała się raczej na to wszystko obojętna. Jest taka
osłabiona... Tomek odwiózł ich potem do hotelu.
Nie uszło jej uwadze, że Fryderyk unika opowiadania
o Wacławie per „ojciec”. Wiedziała z autopsji, że nawet w dorosłym życiu zadawnione kompleksy i rodzinne problemy bywają
bolesne, miała zresztą zbyt wiele taktu, by to skomentować.
Było późno, więc Cecylia starannie odłożyła zapis
wypróbowanej piosenki do teczki i zabrała swoje rzeczy. Fryderyk
zaoferował, że odprowadzi ją do samochodu. Wykorzystała okazję,
by zapytać o Kaśkę.
Wydawał się zaskoczony powrotem do tego tematu.
- Jak sama wiesz, nie przyjechałem do Polski w kwietniu,
ale w zamian zaprosiłem ją do Glasgow na wywiad. Po wszystkim
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nasz prawnik przedłożył jej zobowiązanie, że nie ujawni informacji
na twój temat. Myślałem, że to koniec tematu.
Zrelacjonowała mu pokrótce treść artykułów. Podobnie jak
jego kolega z zespołu, Fryderyk zupełnie się tym nie przejął.
- To, co robię, ma swoją brzydką stronę. Nigdy tego nie
ukrywałem. Przynajmniej teraz wiesz, dlaczego miałem opory
przed wplątywaniem cię w to wszystko. – Jego głos podszyty był
przemocą, która wystraszyła Cecylię.
Stali przez chwilę naprzeciwko siebie przy samochodzie,
milcząc. Z piersi Cecylii wyrwało się westchnienie. Nigdy nie
nauczyła się kryć ze swoimi uczuciami.
- Ciągle pisałeś dla mnie, nawet kiedy się rozstaliśmy –
powiedziała, nieco skrępowana.
- Będą na ciebie czekały, jeśli kiedykolwiek zechcesz je
zaśpiewać. Myślę o tobie cały czas. Jesteś na horyzoncie wszystkiego, co widzę. W nocy, za dnia. We wszystkim, co robię. Ciągle –
powiedział prosto, nie ruszając się z miejsca. Potwierdził to, co
przypuszczała już w momencie pierwszego spojrzenia na napisaną
dla niej muzykę.
Otworzyła usta, żeby odpowiedzieć, ale nie dał jej szansy.
- Wiem, wiem, nasze światy są nie do pogodzenia.
Wcale nie to chciała powiedzieć... Nie wiedziała tylko, co
właściwie chciała powiedzieć.
Nie zdążyła się zastanowić ani niczego sprostować, bo
Fryderyk nagle przybliżył się do niej. Złożył na jej ustach ulotny
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pocałunek, który smakował dziwnie jak pożegnanie, i odszedł bez
słowa.
Wściekły, pojęła poniewczasie. Fryderyk był wściekły.
*
Kiedy następnego dnia weszła do prywatnej sali, do której
przeniesiono panią Marylę na dalsze leczenie, Wacław i Maria
Fejklowicz byli właśnie w trakcie kłótni. To nie ulegało
wątpliwości. Wystarczyło jedno spojrzenie na tych dwojga, przy
czym ojciec Fryderyka był wyraźnie rozgniewany, matka podenerwowana i zdominowana. Cecylia dostrzegła drżenie rąk i podbródka Wacława, które umknęło jej wczoraj. Przypomniała sobie, że
mężczyzna cierpiał na zespół Parkinsona. Fryc o rodzicach nie
mówił wiele, ale wspomniał o odwiedzinach matki i jej rewelacji,
jakoby Fejklowicz był w depresji z powodu niemożności
kontynuowania kariery chirurga.
Nie wyglądał na pogrążonego w smutku. Wyglądał jak
uosobienie frazy „marsowe oblicze”.
Oboje

zastygli,

kiedy

Cecylia

weszła

do

środka.

Powstrzymała chęć obrócenia się na pięcie – w końcu przyszła tu
odwiedzić panią Marylę, a Fejklowiczowie mogli uskuteczniać
swoje małżeńskie sprzeczki gdzie indziej.
- Dzień dobry – powiedziała więc sztywno i usiadła przy
łóżku.
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Pani Maryla była świadoma, choć osłabiona. Antybiotyki
i kuracja przeciwgrzybicza uderzyły w nią silnie, za to przyjazd
Fryderyka wprawił ją w dobry nastrój i pomagał znosić nieprzyjemne skutki uboczne. Przypominała bardziej dawną siebie, nieco
zrzędliwą, lecz inteligentną i czułą starszą damę.
- Tak kłócić tu przyszli się, widzi Cecylka. Szwargoczą, jakby
już normalnie, po polsku pokłócić się nie można było – szepnęła
konfidencjonalnie, chociaż Fejklowiczowie w drugim kącie mikrej
salki mogli ją usłyszeć. – Już by lepiej wcale nie przyjeżdżali.
Umierającą tylko do spazmów na jej łożu ostatecznym chcą
doprowadzić. No, niech opowiada. Jak tam ten grubas, Byron?
Cecylia zaczęła relacjonować o najnowszych wybrykach
kota-egoisty, który pod nieobecność swojej ulubionej nowej
opiekunki powrócił do księgarni dla towarzystwa. Tymczasem
Fejklowiczowie wznowili rozmowę.
Mówili w łamanym islandzkim, co wydało jej się równie
dziwne, jak pani Maryli. Zorientowawszy się po chwili, co jest
przedmiotem ich kłótni, jednocześnie zrozumiała, dlaczego chcieli
zachować ją dla siebie. Angielski nie był bezpieczny, bo w dzisiejszych czasach znają go wszyscy. Pozostawał im tylko kaleczony
nordycki dialekt, jeśli chcieli zachować w tajemnicy temat swojej
sprzeczki.
Nie miała zamiaru podsłuchiwać, więc z premedytacją
rozpoczęła opowiadać o błahostkach dotyczących wspólnych
znajomych, o planach, jakie Agata miała wobec „PoDokładki”,
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o przygotowywanej kontynuacji „Marylki…”. Nie mogła się
jednak zmusić do nierozumienia, tym bardziej, że z tym językiem
oswoiła się na nowo podczas tłumaczenia „Elfogrodu”.
- Przeprosiłem ją, czego jeszcze chcesz? – grzmiał Wacław.
- Mówię tylko, że powinniśmy zaczekać. Widzisz przecież,
kochany, że Fryc ciągle jeszcze ma żal.
- Nie będę go przepraszał. Uciekł z domu jak rozwydrzony
smarkacz, a nie mężczyzna. To była jego decyzja. Ja mu dałem
wszystko, co mogłem. Szkołę, wykształcenie. Beze mnie byłby
nikim.
Nie zdziwiło jej nawet, że w głowie Wacława wyrzucenie
syna przeistoczyło się w „ucieczkę”. Nie był typem człowieka,
który łatwo przyznaje się do winy.
- Nie możemy go tak po prostu poprosić o taką kwotę –
mówiła dalej Maria. – To trzeba załatwić delikatnie.
- Nie mam czasu na delikatność – Wacław nie tracił nawet
chwili na rozważenie punktu widzenia żony. – Otwarcie kliniki
odnowy to był zresztą twój pomysł. Teraz stoimy na skraju
bankructwa. Jak nie znajdziemy tych pieniędzy, pozostali
inwestorzy się cofną. Mam czekać, aż ta ruda przybłęda położy
łapę na pieniądzach, które jest mi winien?
- Ciszej, Wacek – poprosiła bezradnie Maria.
Oboje spojrzeli na Cecylię, która bardzo skupiła się na tym,
by żadnym ruchem nie dać po sobie poznać, że rozumie ich
rozmowę.
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- Nie będę ciszej – powiedział doktor Fejklowicz mimo
wszystko nieco spokojniej. – Wiesz przecież, co ona robi. Uchwyciła
się staruszki i dybie na jej schedę, a jak przy okazji zaliczy i twojego
syna wraz z jego majątkiem, to tylko sobie pogratuluje. Sama
słyszałaś, że ma już klucze do mieszkania. Pewnie podłożyła jej coś
do podpisania. Wprowadzi się, zanim jeszcze ciało mojej matki
ostygnie.
Fejklowicz zakończył swoją tyradę potężnym chrząknięciem.
Cecylia poczuła rosnące obrzydzenie. Oskarżenia, jakimi
obrzucił ją Wacław, były wyssane z palca. Pokazywały jedynie
jego cyniczny sposób widzenia świata. Ta świadomość jednak nie
powstrzymała rosnącego poczucia krzywdy.
Jej własna godność mogła jednak przeboleć te kilka sińców.
Prawdziwie mierziło ją traktowanie Maryli i Fryderyka przez tego
człowieka. Było dla niej jasne, że Maria nie ma w tym układzie
prawa głosu. Wacław pod pretekstem szukania porozumienia
z matką szukał sposobu, by wykorzystać Fryderyka. Moralnie
pływał po dnie Rowu Mariańskiego. Z największą ochotą
kontynuowałaby wzajemne ignorowanie się jej i Fejklowiczów,
gdyby tylko nie została postawiona w sytuacji wyboru.
Naturalnie bowiem, w pierwszej chwili jej odruchem było
ostrzec Fryderyka. W kolejnej odezwały się wątpliwości. Czy to nie
byłby podły akt mściwości? Czy powinna mieszać się w relacje
obcej rodziny?
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- No, to my idziemy na obiad, mamusiu – powiedziała
tymczasem Maria, nerwowo sprawdzając skrupulatnie zawartość
markowej torebki, w której od biedy mógł pomieścić się długopis
i lusterko.
- Przyjdziemy później – zapewnił Wacław i nie pożegnawszy się nawet z Cecylią, pociągnął żonę do wyjścia.
A to zagwozdka.
- A co tak myśli i myśli? – odezwała się pani Maryla po
chwili. – Posmutniała jakoś.
- Ja? Nie. Wydaje się pani.
- A, wy młodzi, wam się widzi, że starszy człowiek to już
nic nie dostrzega i nie wie. Jestem chora na serce, nie na głowę,
choć nie wiem, co ważniejsze, a co gorsze.
Fejklowiczowa ścisnęła rękę Cecylii znacząco. Cecylia
zrozumiała, że staruszka wcale nie wierzy w dobre intencje syna
i synowej. Właściwie od pierwszej ich wizyty traktowała ich
obecność jako zło konieczne.
Ze względu na Fryca? – domyśliła się.
„Wzgląd na Fryca” stawał się zakaźną chorobą.
*
Woland postawił ucho. Od strony zagajnika snuła się ciężko
w gęstym powietrzu nęcąca woń ukrywającego się w zaroślach lisa.
Przez chwilę rozważał, czy nie warto by spróbować nawiązać
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znajomości z rudym koleżką, jednak żal było mu rozstawać się
z Cecylią.
Jego pani w zamyśleniu stąpała polną drogą. Co chwila
zastygała w pół kroku, wpatrując się w daleki horyzont spod
osłony dłoni. Był to spacer jak dawniej, powolny i rozmyślny,
pozbawiony poczucia presji. Tylko pies i jego pani, samotnie
przemierzający odległe zakątki.
Porzuciwszy więc wszelkie zamysły o opuszczeniu boku
ukochanej właścicielki, Woland powrócił do skubania rozgrzanej
słońcem trawy i łaskoczących badyli szczawiu, rosnących na
podmokłej łączce przy lesie.
Gęsta siatka ubitych polnych dróg rozpętała była wokół
w większości nieużytkowanych pól i lasów porastających co
bardziej niedostępne pagórki. Późną jesienią, zimą i wczesną
wiosną zdarzało się, że podczas dwu-, a czasem i trzygodzinnego
spaceru nie spotykali żywej duszy. W sezonie agroturystycznym
wielu gości okolicznych gospodarstw, a także hotelu zamkowego
przemierzało te szlaki, napawając się wiejską, trochę dziką
atmosferą tego zakątka, bliskością przyrody i pięknymi widokami
falujących wzgórz, które można było podziwiać w licznych leśnych
prześwitach.
Także i dziś nadeszła z naprzeciwka grupka turystów,
z którymi na chwilę przystanęła Cecylia. Było to para w średnim
wieku, która na wczasy pod gruszą zabrała dwóch nastoletnich
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synów, a także własnego pupila, zabawnie ostrzyżonego pudelka
o imieniu Śnieżynek.
Podczas gdy jego pani opowiadała im o okolicznych atrakcjach i najlepszych punktach widokowych, Woland odprawiał
rytuał wzajemnego obwąchiwania ze Śnieżynkiem. Przekonawszy
się z pomocą swego nosa, że pudelek jest dobrze odżywionym,
dość młodym pieskiem płci męskiej, próbował bezskutecznie
zaproponować nowemu koledze zabawę na łące. Śnieżynek jednak
tylko skulił się – był miejskim, dystyngowanym elegantem i jego
miękkie, niezaprawione łapki zapewne ucierpiałyby w starciu
z szorstką, a niekiedy parzącą łąkową roślinnością.
Woland poddał się więc bez żalu i stanął u boku Cecylii.
Nieznani państwo zmierzyli go z bliska wzrokiem, do czego
Woland był przyzwyczajony. Właściciele rasowych psów często
patrzyli w ten sposób na mieszańce, ponadto blizny, szramy i krótki
kikut ucha raczej nie dodawały mu urody. Ze swoich braków
Woland zdawał sobie sprawę, nie przejmował się jednak opinią
obcych ludzi. Najważniejsze, że dla Cecylii był „pięknym,
kochanym pieseczkiem”.
Turyści szybko pożegnali się i odeszli w swoją stronę, jakby
z obawy, że Woland zarazi ich pupila swoją relatywną psią
brzydotą. Cecylia przykucnęła przy Wolandzie i poszmyrała go za
utraconym uchem, jakby chcąc mu wynagrodzić wzgardę
napotkanych mieszczuchów.
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Po chwili ruszyli w dalszą drogę, obierając ścieżkę, która
skręcała w kierunku ruin dawnego dworu, by później wpaść
z impetem pomiędzy las i rozległe ostrężyny, zbiec z pagórka
wprost do dolinki i wić się jak serpentyna pomiędzy lasem
a otwartym rozległym ścierniskiem.
To właśnie tutaj, na powyginanych zakrętasach ścieżki,
Woland dostrzegł w dole majaczący złowrogo za gęstymi zaroślami
niewyraźny ludzki kształt. W nozdrza wpadł mu uniesiony na
wznoszącym strumieniu wiatru zapach człowieka, który czaił się za
kępą leszczyny. Odór ten nie spodobał się Wolandowi zupełnie.
Cecylia, wciąż pochłonięta własnymi myślami, z pewnością nie
była świadoma jego obecności. Te zawodne ludzkie oczy i zupełnie
tępe nosy... Ale Woland już nie był tym samym psem, co kiedyś.
Jedyne, czego się bał, to utraty swojej pani, więc bez zbędnych
deliberacji ostrzegł swoją panią głośnym szczekaniem.
*
Powiedziała sobie, że ogarniająca ją ostatnio melancholia
nie może mieć związku z nadchodzącym schyłkiem lata. Lato
nigdzie się jeszcze nie wybierało.
Delikatny zefirek poruszał gęste powietrze. Jego powiew
pozostawiał na skórze wrażenie gorąca. Odcięte na tle wciąż
nasyconej zieleni koron, skrzyły się w słońcu srebrne głowy topoli.
Rozbrykany wietrzyk wprawiał w taniec czerwoną sukienkę, którą
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podarowała jej niegdyś pani Maryla, przeświadczona co do skuteczności tego przyodziewku w pozyskiwaniu sobie uwagi płci
przeciwnej.
Rozochocone ptactwo rozprawiało w głębi lasu zawzięcie.
Nad dróżką wirowały poirytowane upałem roje muszek. W zagajniku poderwała się młoda sarna. Jej rdzawa sukienka mignęła
Cecylii pomiędzy liśćmi.
Lubiła tę ścieżkę, z jej tajemniczymi zakrętami i nagłymi
uskokami, nieregularną plątaniną wzniesień i skarp. Wydawało jej
się, że za każdym załamaniem drogi czeka na nią coś
niespodziewanego, jakaś nieoczekiwana przygoda.
- And all the roads we have to walk are winding/ and all the
lights that lead us there are blinding/ There are many things that
I’d like to say to you/ But I don’t know how... 33 – zanuciła piosenkę,
która przyszła do niej znikąd, jak to piosenki mają w zwyczaju.
Woland popatrzył na nią zrezygnowany, jakby śpiewanie
było tylko jednym z szaleństw, które ludziom należy wybaczyć
i zaakceptować.
- Postrzelona jest ta twoja pańcia, nie? – odpowiedziała na
tę milczącą psią konsternację.
Doszli już do zakrętu, z którego jak na dłoni rozścielał się
widok na przysiółek u krańca Przylesisk. Niebieska chatka była

33

(ang.) „Drogi, które przemierzamy, wiją się/Światła, które nas prowadzą,
oślepiają/ Jest wiele rzeczy, o których chciałbym ci powiedzieć/Ale nie wiem,
jak”. Osasis, „Wonderwall”.

341

doskonale wyeksponowana wśród otaczającego go ogrodu, łąki
i sąsiednich, bardziej stonowanych w kolorystyce gospodarstw.
To był jej dom od niemal sześciu lat. Zdawała sobie sprawę,
że drewniany dom, obity pomalowanymi na modry kolor deskami,
wielu ludziom wydałby się w najlepszym wypadku przaśny. Jego
tradycyjne wnętrza, stary piec z błękitnymi kaflami, proste sprzęty,
wszechobecne ręczne robótki rozesłane na kanapach, fotelach
i krzesłach,

szydełkowy

obrus

na

stole,

proste

paprotki

w żeliwnych kwietnikach ozdabiające ściany, malowane talerze
wystawione w kredensie wielu ludzi żyjących zgodnie z obecnymi
trendami uznałoby pewnie za przynależące do skansenu. Pewnie
napotkana przed chwilą rodzina mieszczuchów wzdrygnęłaby się
na samą myśl o zamieszkaniu w sypialni przerobionej z niegdysiejszej stajni. Dla Cecylii było to miejsce, w którym mogła czuć się
autentycznie, mogła czuć się sobą.
Będę tęsknić za tym miejscem – pomyślała, wpatrując się
w wesołe, rozjaśnione słońcem ściany swojego domu.
Co za absurd. Przecież nigdzie się nie wybierała.
Może za ten stan odpowiadały zbliżające się urodziny,
może choroba pani Maryli lub obecność Fryca. Coraz częściej
odnosiła wrażenie, że właśnie podjęła jakieś wiążące, epokowe
decyzje. Nie wiedziała tylko, jakie.
Z zamyślenia wyrwało ją szczekanie Wolanda. Pies zarył
łapami w ziemię i wpatrzony w ginącą za zakrętem lasu drogę
metodycznie, uparcie szczekał.
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Przyłożyła dłoń do czoła by osłonić się od królującego
wysoko na bezchmurnym niebie słońca. Wydawało jej się, że
dostrzegła ukryty za gęstwiną kształt. Zmrużyła oczy, by
dokładniej się przyjrzeć. Figura to rozmywała się, to zaostrzała.
Przez chwilę wydawało jej się, że to ukryty człowiek i serce podskoczyło jej do gardła.
Zganiła się w duchu.
Normalne, że w okolicy letnią porą pojawiają się turyści,
dopiero spotkała całą rodzinę. Nie miała się czego obawiać.
Na wszelki wypadek przywołała jednak do nogi Wolanda.
Z dumą patrzyła, jak jej ukochany zwierzak powoli
zapomina o swojej traumie. Przeciwstawienie się Dawidowi
poczytywała za niebywały sukces. Nie miała pojęcia, jak sprawiłby
się Woland jako obrońca. Wolałaby się nie przekonywać. Sama
obecność przyjaciela była kojąca.
Wpatrując się wciąż w punkt, w którym zarówno jej, jak
i Wolandowa nadgorliwa wyobraźnia najprawdopodobniej zwyczajnie pomyliła przypadkowy układ gałęzi z ludzką sylwetką,
ruszyła w dół drogi.
Doszedłszy do krytycznego zakrętu odetchnęła z ulgą.
W górę drogi z trudem, swoim charakterystycznym chodem
przypominającym nieco skradanie się kota, pięła się Agata.
Zapadając się w kurzu w eleganckich kremowych czółenkach,
w których zapewne tego dnia dyrygowała w „PoDokładce”,
z trudem negocjowała każdy metr.
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Cecylia zawołała i pomachała jej ręką, nakazując, żeby
przyjaciółka zaczekała w dole.
Agata lubiła przyrodę jak ktoś, kogo upajają widoki natury,
jeśli tylko może podziwiać jej z wygodnego hotelowego tarasu,
popijając kawę z fajansowej filiżanki. Jako element tego krajobrazu
czuła się nieadekwatna. Dębska przysiadła na brzegu pod
murowaną wyschniętą studzienką z wyraźną ulgą.
- Nie mogłam się do ciebie dodzwonić – wyjaśniła, gdy
Cecylia i Woland zrównali się z nią po chwili.
- Zapomniałam telefonu – odparła Cecylia z poczuciem
winy, a Agata natychmiast ją przejrzała.
- Celowo?
W odpowiedzi Cecylia uśmiechnęła się, jak dzieciak
przyłapany na dokarmianiu psa pod stołem, wiedząc, że jego tato
czy mama pewnie zrobili by to samo, tylko im nie wypada.
Ruszyły w dół drogi, pilotowane przez Wolanda, który
doskonale znał drogę do domu.
- Nie niepokoiłabym cię, ale zjawił się dzisiaj w biurze
kawiarni jakiś poważnie wyglądający facet i chciał z tobą
rozmawiać – wytłumaczyła się Agata. - Kiedy mu powiedziałam,
że jesteś nieosiągalna, kazał ci przekazać to. Nie wiedziałam, czy to
ważne, więc wolałam dostarczyć ci przesyłkę jak najszybciej.
Wręczyła Cecylii prostą białą niezaklejoną kopertę. Po jej
spekulującym spojrzeniu Cecylia poznała, że przyjaciółka nie zna
treści listu. Była ciekawa, kto w tak tajemniczy sposób chce się
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z nią skontaktować, więc czym prędzej wyjęła starannie zapisaną
kartę. Bez trudu poznała pedantyczne pismo Dawida.
Cecylio!
Przepraszam za ostatnio. Wyszło to raczej groteskowo,
naprawdę, jak słaba scena w podrzędnym romansidle, za co musi
mi być naturalnie wstyd, bo nigdy nie podejrzewałem, że tak się
upokorzę. Mam chyba po prostu słabszy okres, zrozumiałem pewne
sprawy i przeraziłem się, że nie mogę naprawić błędów przeszłości.
Nie musisz obawiać się ponownego najścia z mojej strony.
Pozwól, że będę życzył ci wszystkiego co najlepsze,
wszystkiego, na co zasługujesz.
Dawid
Cecylia złożyła z powrotem list do koperty. Chciałaby
podrzeć na kawałki papier i słowa, i oddać je wiatrowi, żeby uniósł
je gdzieś daleko, ale była zbyt wrażliwa na takie rażąco nieekologiczne gesty. W mniemaniu Dawida zapewne to słowa były
odważne i znaczące, natomiast Cecylia nie mogła powstrzymać
wrażenia, że nawet adieu w jego wykonaniu jest przepełnione
egoizmem. Przyznanie się do własnych uczuć i błędów było
według niego upokorzeniem. Zapewne Dawid również przechodził
obecnie jakąś znaczącą życiową przemianę i potrzebował jej
rozgrzeszenia lub przebaczenia, jednak Cecylia nie mogła się zmusić
do empatii. Dawid i jego słowa były tylko echem przeszłości.
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To prawda, że bardzo go kiedyś kochała. Długo jeszcze po
rozstaniu. Mówi się, „czas leczy rany”, natomiast Cecylii wydawało
się, że jedynie, co może zdziałać ten ludowy uzdrowiciel, to stłumić
emocje, przytępić wspomnienia, przyćmić wrażenia.
Spojrzała na Wolanda, jego wesoły pysk i poharatane ciało,
i spojrzała do własnego serca. To nie czas leczy rany, tylko ludzie,
którzy pomagają nam je zabliźnić i uśmierzyć ból. Przekonują, że
nie od każdego człowieka musimy spodziewać się zła, zdrady
i egoizmu, że miłość może być bezwarunkowa i zdolna do
poświęceń.
- Coś ważnego? – zagadnęła Agata dyskretnie.
- Bzdura. Ty mi lepiej powiedz, co ja mam zrobić?
Opowiedziała Agacie o zasłyszanej rozmowie Fejklowiczów, pomijając jedynie inwektywy Wacława pod jej adresem. Ten
dylemat gnębił ją, odkąd tylko weszła w posiadanie niechcianych
informacji. Z obawy przed spotkaniem Fryderyka zrezygnowała
tego dnia z odwiedzin u pani Maryli. Wyjaśniła Agacie swoje
skrupuły. Po pierwsze, rozmowa nie była przeznaczona dla jej uszu,
po drugie, nie miała prawa wtrącać się w nie swoje sprawy, po
trzecie wreszcie, obawiała się, że dołoży ciężką cegłę do muru
dzielącego Fryderyka i jego rodziców.
- No przecież i tak się dowie, kiedy wreszcie zdecydują się
go poprosić o te pieniądze – argumentowała Agata. – I dopiero to
złamie mu serce. Uważam, że powinnaś mu powiedzieć, choćby po
to, żeby przygotować go na ten cios.
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- Ale może to nie ja powinnam to zrobić, w końcu nie
jesteśmy teraz nikim dla siebie.
- Co ty pleciesz? Jego rodzice opuścili go zupełnie. A ty
chyba chowasz dla niego przynajmniej przyjaźń? Rozumiesz go
lepiej niż oni.
- Tak, masz rację... – odparła Cecylia, wciąż nieprzekonana.
Ścieżka rozbiła się o tylną bramkę ogródka przy niebieskim
domku. Cecylia zniosła drewnianą ławkę do ogrodu, by mogły
nacieszyć się ostatnimi chwilami dnia. Na zachodzie niebo już
zaczynało się nasycać, horyzont ciemniał jak zamoczona tkanina.
Cecylia uwielbiała kobaltowe niebo tuż przed zapadnięciem
zmroku, był to kolor, który zawsze działał na nią inspirująco.
Znamionował moment na granicy światów, kiedy chciało jej się
tworzyć i działać.
Wyniosła do ogrodu dzbanek schłodzonej lemoniady
z lodówki i kobiałkę późnych malin. Z wnętrza domu wyłonił
Tadeusz, który natychmiast zaczął domagać się poczęstunku.
Cecylia życzliwie poinformowała go, że chociaż nie żałuje
mu lemoniady, powinien raczej zrezygnować z zimnych napojów.
Dręczyło go kolejne przeziębienie. Ciągłe choroby zrzucał na karb
aklimatyzowania się po przeprowadzce do Polski. Cecylia obawiała
się, że odporność Tadeusza ucierpiała na równi z jego wątrobą
w wyniku działania leków, które przedawkował. Spędzał także
większość wolnego czasu pogrążony w lekturze skomplikowanych
przepisów i prawniczych artykułów. Zaniepokojone panie Lisko
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próbowały wspólnie przekonać go do spędzania czasu na świeżym
powietrzu, jednak kończyło się to zazwyczaj wyjściem do ogrodu
z plikiem notatek.
- Porzuć te bumagi, Tadziu, i pójdź w las! – namawiała go
Klara.
- Znamię naszych czasów – dodawała z pewną dozą
nostalgii ciotka Helena, historyk kultury z krwi i kości.
W zamian lemoniady Cecylia zaoferowała bratu letnią
herbatkę doprawioną domowym specyfikiem. Sporządziła napar,
a wraz z nim podała bursztynowy syrop z pędów sosny i złocisty
z kwiatów czarnego bzu, znane z ich zdrowotnych właściwości.
Produkcją zajmowała się Klara, a surowca oczywiście dostarczał
Artur.
- Na wzmocnienie odporności, kaszel i wszelki smutek –
zarekomendowała Cecylia, zgodnie z etykietką, którą Klara
opatrzyła swój wyrób.
Podczas gdy Tadeusz raczył się doprawioną syropem
herbatką, Cecylia dopytywała Agatę o szczegóły zbliżającej się
ceremonii ślubnej.
- Będzie raczej skromnie – nie wiedzieć czemu, usprawiedliwiała się narzeczona. – Zarezerwowaliśmy termin szóstego stycznia.
Ślub odbędzie się zwyczajnie, w urzędzie stanu cywilnego,
a o przyjęciu jeszcze nie zdecydowaliśmy. Oboje mamy niewielkie
rodziny i wąskie grono przyjaciół, więc pewnie skończy się na
obiedzie w pobliskiej restauracji.
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W głosie dziewczyny brzmiało rozczarowanie, które
nieumiejętnie próbowała maskować. Cecylia rozumiała, że dla
Agaty ten dzień będzie znaczył o wiele więcej, niż tylko zwyczajna
formalność. Oprócz powierzenia siebie i chłopców mężczyźnie,
którego pokochała, symbolicznie odetnie się także od trudnej
przeszłości. Sztywny obiad w pretensjonalnej miejskiej restauracji
przyniósłby zwyczajne rozczarowanie. Postanowiła więc złożyć
przyjaciółce propozycję.
- A co byś powiedziała o „PoDokładce”? Nie jest to wielka
sala balowa, wiem, ale sprawdziła się już jako obiekt do
świętowania. Zmieściłby się pewnie nawet trzyosobowy zespół
muzyczny, nieograniczona kawa na miejscu, zaplecze dla cateringu.
Wystarczy, że uprzedzimy klientów o zamknięciu lokalu.
- Nie żartujesz? – upewniła się Agata.
- Mówię zupełnie poważnie – potwierdziła Cecylia, widząc,
że Agacie podoba się ten pomysł. – Spokojnie pomieścimy
i trzydzieści osób, pięćdziesiąt, jeśli nie będzie tańców.
- A nie, mamy tylko trzydzieści trzy osoby do zaproszenia
pomiędzy nami. – odpowiedziała Agata, nieco oszołomiona. – Nie
wiem, jak ci mam dziękować.
- Daj spokój. To będzie część mojego prezentu dla was.
- Ojej. My właściwie mamy jeszcze jedną prośbę, tylko nie
wiem... – Agata, zmieszana, spojrzała na ręce, po czym z determinacją wypowiedziała, o co chodzi. – Chcieliśmy poprosić cię, żebyś
została świadkiem na naszym ślubie. Nie dziękuj jeszcze! –
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zastrzegła się, widząc, że Cecylia podnosi się z krzesła. – Fritz będzie
świadkiem Tomka – dodała cicho, jakby z poczuciem winy.
Cecylia już od jakiegoś czasu domyślała się takiej
możliwości. Wzruszyła się z powodu prośby, a także skrupułów
przyjaciółki. Agata niepotrzebnie się obawiała. Rozstali się
w Fryderykiem w zgodzie, jak dorośli ludzie, ich wzajemne
stosunki nie były niezręczne, chociaż nieco napięte.
Podziękowała więc serdecznie i uściskała Agatę na dowód,
że taki układ nie będzie stanowił problemu.
Z większym już entuzjazmem Agata zaczęła opowiadać
o tym, jaką wybrała suknię, buty, obrączki i kwiaty, a Cecylia wraz
z Tadeuszem słuchali z uwagą i doradzali od serca.
Kiedy po Agatę przyjechał Tomek, panowała już zupełna
ciemność, a towarzystwo w ogrodzie schroniło się na werandę,
gdzie Tadeusz rozpalił wesoły ogień w kominku.
- Miło patrzeć, jak się ludziom układa – stwierdził filozoficznie Tadeusz, gdy zostali sami.
- To prawda – potaknęła Cecylia, nieświadoma, że brat
odnosi się do niej samej. – Kiedy wyjeżdżasz?
- Jutro rano. Jak mi się uda, wrócę za dwa tygodnie na
weekend, ale może to być i ze trzy. Negocjuję z potencjalnym
wspólnikiem – wyjaśnił.
Jego życie kręciło się ostatnio wokół rozbudowywanych
kancelarii i fundacji, co pewnie zmartwiłoby Cecylię, gdyby nie to,
że praca była jednocześnie pasją Tadeusza i sprawiała mu wiele
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satysfakcji. Zachowywał się przy tym jak pełen zapału i ideałów
młodzieniaszek. Jego zaangażowanie uspokajało Cecylię. Tadeusz
znalazł sobie cel i obrał kierunek. Była pewna, że przebyte
załamanie jest już za nim.
Na taras wyłonił się Artur, który zapewne przybył
głównym wejściem i dlatego pozostał niezauważony.
- Ona mnie normalnie wysadza z kapci! – westchnął,
sfrustrowany, siadając na pobliskiej ławce.
Przemyślawszy, że właśnie narzeka na swoją ukochaną
w obecności jej córki, trochę się zacukał.
- Ciągle mówi „nie”? – domyśliła się Cecylia, rozbawiona.
- Żeby chociaż! – fuknął sąsiad, wzburzony. – Nic tylko „nie
wiem”, „może”, „muszę pomyśleć”.
- To nie są decyzje, które łatwo się podejmuje – próbował
łagodzić sytuację Tadeusz.
- No nie, łatwo nie, ale żeby wcale?
Artur

był

wyraźnie

zmęczony

przeciągającą

się

niepewnością.
Cecylia rozumiała wahanie matki, co nie znaczy, że zgadzała
się z jej postępowaniem. Klara obawiała się, że jeśli zdecyduje się
na małżeństwo, a co za tym idzie przeprowadzkę do Artura, Cecylia
będzie uważała, że zrobiła to tylko po to, by swojej córce ułatwić
decyzję o opuszczeniu ich wspólnego domu.
Skrupuły, wszędzie te skrupuły – pomyślała z uczuciem
frustracji. Jak trudno było zwyczajnie iść za głosem własnego serca,
351

wiedziała z autopsji. Wiedziała też, jak głęboka i przerażająca
otchłań otwierała się tam, gdzie zapadały się niespełnione
nadzieje. Być może właśnie tam przebywał teraz Dawid. Nie
chciała tego dla siebie ani dla swojej matki.
Chociaż do tej pory z wielką ostrożnością unikała tego
tematu w rozmowach z Klarą, pragnąc, żeby jej decyzje były
samodzielne i niezależne, zdecydowała, że dłużej nie może już
zwlekać. Lubiła Artura i miała wielki szacunek dla jego
pracowitości i życzliwości. Był odmienny od ojca, ale teraz nawet
i Cecylia zauważyła, że u boku Aleksandra Klara była tylko żoną.
U boku Artura mogła być sobą, szczęśliwą, spełniającą się kobietą.
- Porozmawiam z nią – zaoferowała po chwili namysłu.
Artur uniósł brwi. Przez chwilę wydawało jej się, że chce
odmówić, ale rolnik zwyczajnie skinął głową.
- Będę wdzięczny – powiedział zduszonym głosem. –
Bardzo sobie ceni twoje zdanie.
- Jeszcze by nie. Jestem jej cudowną córeczką – oświadczyła
buńczucznie, a Artur obdarzył ją swoim powściągliwym uśmiechem.
Sąsiad pożegnał się wkrótce i znowu zostali sami. Tadeusz
wkrótce poddał się i wrócił do przeglądania swoich notatek
w świetle uwieszonej na daszku lampy, a kiedy temperatura
znacząco spadła, udał się do gościnnej sypialni.
- Ty nie idziesz? – zapytał, zbierając swoją prawniczą
papierologię. - Żebyś się nie zaziębiła.
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Wzruszyła ją ta troska, i zapewniła go, że wróci, gdy tylko
rozprostuje nogi. Wyszła do ogrodu w towarzystwie Janoszyka,
który po swoim nieszczęśliwym wypadku zaczynał dopiero wracać
do dawnych nawyków łazikowania.
Przechadzała się żwirowaną alejką wokół prostych rabatek
i klombów, które narosły tu i tam w przeciągu kilku lat bez
zamysłu i projektu. Być może jej mały przydomowy ogródek nie
zdobyłby nagrody w konkursie, Cecylia ceniła jednak jego
sielskość i prostotę, swojski chaos i niewymuszony urok.
Królowały tu proste wiejskie kwiaty: różnokolorowy łubin,
mieczyki, piwonie oraz zioła, które Cecylia sadziła często tylko ze
względu na ich zabawne nazwy, jak bluszczyk kurdybanek
o kwiatach jak drobne fioletowe języczki, ale także aromatyczna
ruta, nęcąca lawenda i orzeźwiająca mięta. Obok nich współżyły
krzewy różnych gatunków róży w ulubionym przez Klarę kolorze
nasyconego różu. O tej porze roku wiele kwitnących roślin już
przekwitło, jak wiosenne lilaki, jaśmin i magnolia, lecz swój
najlepszy czas miały słodko pachnące bielunie, które po ustąpieniu
dziennego upału rozchylały miodowozłote kielichy i roztaczały
słodką dookoła woń.
Cecylia zaciągnęła się tym odurzającym zapachem, w głębi
duszy przekonana, że tak właśnie pachnie pył ogrodowych wróżek.
Od strony lasu odezwało się nabrzmiałe tęsknotą pohukiwanie
samotnej sowy, w które wsłuchała się z uwagą, jakby licząc na to,
że pozwoli jej to zrozumieć własne uczucia.
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Niebo wciąż było zupełnie bezchmurne i jej wzrok
mimowolnie powędrował w górę. Przez chwilę próbowała
wypatrzeć w bezkresie zabłąkaną Perseidę, lecz szybko porzuciła
ten pomysł.
Nie wiedziała nawet, czego miałaby sobie życzyć.

Zastała matkę pochyloną nad koralikową aplikacją na
sukience, na którą przyjęła specjalne zamówienie. Nic w jej obliczu
nie wskazywało na to, że właśnie odbyła kłótnię ze swoim
absztyfikantem, jej twarz miała wyraz jednocześnie skupienia
i odprężenia. Drobiazgowa praca relaksowała ją i pochłaniała.
Usiadła przy niej i bezceremonialnie wyrwała jej cieniutką igłę do
nawlekania, komunikując tym samym chęć przeprowadzenia
istotnej rozmowy.
Postawiła czajnik na płycie. Czekając aż rozpalony pod
kuchnią dla rozproszenia wieczornego chłodu leniwy ogień
zagotuje wodę, wyglądała przez okno ponad ogród, gdzie korony
brzóz zlewały się w czarną masę na tle granatowego nieba.
Gdy gwizdek czajnika zaświstał po kilku minutach, zalała
aromatyczną herbatkę z dzikiej róży dla siebie i matki. Użyła
ręcznie malowanego kompletu oryginalnych filiżanek w kształcie
czterolistnej koniczyny, bo tylko takie wydały jej się odpowiednie
do okazji. Był to prezent od ciotki Heleny na poprzednie urodziny.
Nie mogła uwierzyć, że minął już niemal rok. Wkrótce będzie
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świętować po raz kolejny. Tym razem ta okazja miała jakieś głębsze
znaczenie.
Ostatni rok pozornie nie przyniósł żadnych gruntownych
zmian, jednak odmienił jej wnętrze. Przeczuwała, iż kolejne
dwanaście miesięcy przyniesie rewolucję już nie w jej sercu czy
charakterze, ale w jej codziennym życiu, która będzie tylko
naturalną konsekwencją rozwoju, jakiemu uległa jej osobowość.
To przekonanie wprawiało ją w stan nieokreślonego niepokoju
i tęsknoty, a także sprawiało, że sama dla siebie wydawała się
nieobliczalna. Czuła, że jest zdolna do podejmowania postanowień,
które niegdyś wydawały jej się abstrakcyjnymi mrzonkami.
Usiadła przy stole i postawiła aromatyczny napar
w uroczystych filiżankach.
- Powiedz „tak”, mamuś – powiedziała prosto. – Najwyższy
czas.
Klara zastygła w bezruchu jak spłoszone zwierzę, liczące na
to, że drapieżca ominie je wzrokiem. Nagle zmienił się wyraz jej
twarzy, jakby właśnie przyszła do niej niespodziewana natchniona
myśl, której nie chciała spłoszyć żadnym ruchem.
- Ja już dawno powiedziałam „tak” – szepnęła, zdziwiona. –
Tylko o tym nie wiedziałam.
Siedziały przez długą chwilę w milczeniu, z sercami
przepełnionymi mieszaniną emocji. Dominowała w nich radość,
jednak obie miały świadomość, że obecne szczęście bierze swoje
źródło od straty, której obie doświadczyły. Ból po odejściu ojca
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i męża, który dla obu kobiet był nie tylko bliską osobą, jaką
najzwyczajniej się kocha, ale także autorytetem i drogowskazem,
nigdy zupełnie nie zniknie. Wciąż uczyły się z nim żyć.
- Na śmierć bym zapomniała – powiedziała po chwili Klara.
– Na półce w kredensie jest dla ciebie paczka, listonosz dziś
podrzucił.
Cecylia wstała od stołu i we wskazanym przez matkę
miejscu znalazła bąbelkową kopertę opieczętowaną nazwą
wydawnictwa Kępskiego. Wewnątrz znalazła plastikowe pudełko
z płytą CD. Był to nagrany na początku lata audiobook „Marylki
w nocnym arboretum”, do której wyprodukowania namówiła
wydawcę. Nie mogła uwierzyć, jak szybko jej ryzykowny pomysł
przyniósł rezultaty. Gapiła się na okładkę z opalizującym
książkowym drzewem i własne nazwisko.
Cecylia Lisko
„Marylka w nocnym arboretum”
Czyta Autorka
- Na co czekasz? Zapuszczaj – ponagliła Klara.
Wsunęła więc srebrny krążek do odtwarzacza CD, głównie
służącego matce do odsłuchiwania jej pokaźnej kolekcji muzyki
klasycznej podczas pracy nad robótkami. Wcisnęła „play”.
Słuchała swojego głosu z rosnącym niedowierzaniem. Co
innego było czytać dzieciakom podczas sobotnich spotkań
356

najmłodszych z książką w księgarni, płynąc razem z historią, co
innego skupić się na brzmieniu własnego głosu wzmocnionego
z pomocą profesjonalnego studyjnego mikrofonu. Brzmiał jakby
należał do zupełnie innego osoby. Zdecydowany, ale kojący
i dźwięczny, wydobywał z pisanych słów głębię krajobrazów
i emocji.
Wiedziała, że jej głos jest jej największą siłą, jednak dopiero
teraz, gdy miała przed sobą namacalny dowód, zrozumiała, ile
satysfakcji

przynosi

jej

dzielenie

się

swoim

talentem.

Z przyjemnością pomyślała o najmłodszych słuchaczach, którym
napisana i interpretowana przez nią historia będzie towarzyszyła
w podróży, podczas zasypiania i zabawy.
Nagle cały ten czas spędzony na zastanawianiu się nad
właściwą życiową drogą wydał jej się zupełnie zbędny. Nie
musiała się zamartwiać wyborem odpowiedniej dla siebie ścieżki.
Już na niej była.
*
Zanim Cecylia zdążyła postanowić cokolwiek w sprawie
Fejklowiczów, jej dylemat rozwiązał się sam.
Einar zajrzał do „PoDokładki” wczesnym rankiem, żeby się
pożegnać. Informacje, jakoby Famous Rebel właśnie miał
wkroczyć do studia nagraniowego w skądinąd kłamliwym
prasowym artykule, były bliskie prawdy. Rezerwację udało się
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nieznacznie przesunąć dzięki wpływom menadżera zespołu, jednak
kolejny termin okazał się wyryty w skale. Członkowie kapeli
wspólnie postanowili, że wykorzystają czas studyjny na nagranie
swoich partii, Fryderykowi natomiast miano zorganizować osobną
sesję, gdy tylko unormuje się stan zdrowia jego babci.
Islandczyk gryzł się nieco tym, że zostawia przyjaciela
w chwili potrzeby.
- Daj spokój, Einar – zganiła go Cecylia. – Byłeś przy nim
w krytycznym momencie.
- Cóż, zostawiam go w twoim kompetentnym ręku –
pocieszał się perkusista.
Cecylia nie była pewna, czy chce, by jej ręce znalazły się
w pobliżu Fryderyka, ale nie podzieliła się tą myślą z przyjacielem.
Kolejnym powodem do wyjazdu była potrzeba zaopiekowania się Fender, nad którą pod nieobecność Fryderyka pieczę
sprawowała Molly McInroy na spółkę z wynajętym dog sitterem.
Gosposia z Fairlay nie była złą kobietą, stanowiła wręcz idealnego
kompana do szklaneczki (szklaneczek) whisky, nie przepadała
jednak za psami.
Einar zakupił na miejscu „Elfogród”, mimo stanowczych
protestów Cecylii, która chciała podarować mu egzemplarz za
darmo.
- Nie ma mowy, tłumaczenie to ciężka praca, trzeba ją
wynagradzać – żachnął się pół-żartem, pół-serio.
- To co, oczekujesz ode mnie, że będę płacić za wasze płyty?
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- A, to co innego, my jesteśmy tylko grupą grajków, tu
talent niepotrzebny – perswadował. – Lepiej już podpisz mi się tu.
Nie wierzę... Pamiętam, jak mama czytała mi to na dobranoc. Czuję
się, jakbym znów miał pięć lat. Mentalnie pewnie nie jest to
dalekie od prawdy – dodał po chwili zastanowienia, podczas gdy
Cecylia wpisywała dedykację dla niego na pierwszej stronie
książeczki.
– Musisz się tylko nauczyć polskiego, żeby móc ją
przeczytać – odparła, podając mu podpisany egzemplarz.
- Y-hy! – przestraszył się Islandczyk nie na żarty. – A mówią,
że na moim języku można sobie zęby powybijać. Za przeproszeniem, nie porwę się. Chodź tu, niech cię jeszcze uściskam
porządnie.
Swoją

groźbę

spełnił,

topiąc

Cecylię

w

swoich

niedźwiedzich ramionach. Jego uścisk był długi, serdeczny i zupełnie niewinny. Einar stawał się jej bliski jak brat. Miała nadzieję, że
podobne porozumienie osiągnie kiedyś z Tadeuszem. Może wcale
nie trzeba było znać kogoś od dzieciństwa, by nawiązać więź, skoro
nawet biologiczne pokrewieństwo nie było do tego potrzebne.
- Ah, Cecylka... – szepnął jej do ucha, zupełnie jakby mówił
po polsku, czego tak się zarzekał.
Kiedy wreszcie wypuścił ją z objęć, ponad jego ramieniem
Cecylia dostrzegła Wacława i Marię Fejklowiczów, którzy,
wszedłszy do wnętrza kawiarni, rozglądali się niepewnie.
Einar odwrócił, szukając obiektu zainteresowania Cecylii.
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- A, dzień dobry – przywitał się po islandzku. – Zostawię
państwa. Przyszedłem tylko pożegnać się, bo odlatuję do Londynu.
Nie mogłem sobie tylko odmówić autografu. Wiecie, że Cecylka
przetłumaczyła „Elfogród”? Mówi po islandzku jakby się urodziła
na lodowcu.
Einar, zawiedziony, że jego pochwały spotkały się więcej
niż chłodnym przyjęciem, wzniósł brwi, cmoknął Cecylię
w policzek i wyszedł, unosząc spersonalizowaną kopię dziecięcej
książeczki.
Maria Fejklowiczowa zamarła z lekko rozdziawionymi
ustami, pociągniętymi szminką w szlachetnym odcieniu czerwieni.
Wacław spojrzał na żonę zdziwiony i z opóźnieniem zrozumiał to,
co do jego żony dotarło od razu.
Cecylia postanowiła ratować sytuację poprzez udawanie
ignorancji.
- Dzień dobry państwu. Miło, że zechcieliście odwiedzić
naszą kawiarnię. Mogę zaoferować coś do picia, czy chcą państwo
zwiedzić księgarnię? Mamy szeroki wybór literatury obcojęzycznej... – jej głos zamarł, bo niechcący wpłynęła na niebezpieczne
wody.
- My tak... Chcieliśmy zobaczyć, jak tu jest. Teściowa tyle
opowiada... – odpowiedziała Maria stłumionym głosem, jakby
zupełnie zaschło jej w ustach. Odwróciła się w kierunku wyjścia,
jakby szykowała się do ucieczki. – Uroczy ogródek. Długo tu pani
pracuje?
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- Jestem właścicielką, przejęłam i rozbudowałam księgarnię
po śmierci ojca – odpowiedziała nie bez satysfakcji, wciąż mając
żywo w pamięci oskarżenia Fejklowicza o interesowność. Nie
dbałaby o opinię tego nieprzyjemnego człowieka, gdyby nie
wzgląd na jego syna.
- Ach tak – Fejklowiczowa gorączkowo szukała słów.
- Napijecie się państwo kawy? Może mrożonej, dzisiaj taki
upał... – ponowiła swoją propozycję Cecylia.
- Ach, nie. My będziemy już... Chodź, Wacław. Do widzenia.
Maria Fejklowiczowa pociągnęła męża za łokieć w kierunku wyjścia i wyszła, nie oglądając się za siebie.
Cecylia zastanawiała się, czy jeszcze kiedyś ich ujrzy.

Kilka godzin później siedziała w kantorku „PoDokładki”,
pogrążona w fakturach. We framugę otwartych drzwi zapukała
Agata, która właśnie wróciła ze szpitala. Miała zmienić Cecylię, by
i ona mogła odwiedzić panią Fejklowiczową.
- Nie pukaj, to twoje biuro – Cecylia uśmiechnęła się
i podniosła wzrok na panią menadżer, która jednak nie wyglądała
na rozbawioną. Przeciwnie, miała nietęgą minę.
- Coś się stało?
- Tomek mi podsunął, znalazł w szpitalnej poczekalni –
Agata uniosła gazetę w ręku, ale nie zrobiła nawet kroku w stronę
Cecylii. – Przykro mi.
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Na stronie, na której otwarte było czasopismo, widniało
wątpliwej jakości zdjęcie, na którym Cecylia rozpoznała siebie
i Fryderyka, sfotografowanych przy jej samochodzie kilka dni
temu. Chociaż Cecylia wiedziała, że pożegnalny pocałunek
Fryderyka trwał tylko ułamek sekundy, autor zdjęcia wybrał
doskonały moment, by go uwiecznić. Równie dobrze mogliby się
bezczelnie publicznie obściskiwać.
Strzępek artykułu, który ktoś popełnił pod zdjęciem, był
kolejną wyssaną z palca historyjką o rzekomym pogodzeniu się
kochanków. Według plotkarskiego dziennika kobieta, z którą Fritz
Fejkelsson właśnie się zszedł, postawiła mu ultimatum. To dla niej
zdecydował się opuścić zespół, co już wkrótce zostanie oficjalnie
obwieszczone... Imię i nazwisko Cecylii nie zostało wymienione,
ale fotografia była na tyle dobrej jakości, by z łatwością udało się
ją na niej zidentyfikować.
- To same bzdury, ale pomyślałam, że lepiej, jak się od razu
dowiesz – powiedziała Agata po chwili milczenia, lecz Cecylia nie
odpowiedziała, uporczywie wpatrując się w zdjęcie. – Wszystko
w porządku?
- To zdjęcie zostało wykonane z wnętrza „PoDokładki” –
oznajmiła Cecylia z ociąganiem. – Spójrz, to dokładnie perspektywa, którą daje okno przy kontuarze.
Agata

pochyliła

się

raz

jeszcze

nad

czasopismem.

Najwyraźniej doszła do takiego samego wniosku, bo jej oczy
rozszerzyły się w zdumieniu.
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- To była noc przyjazdu Fryderyka. Maciek zamykał kawiarnię – powiedziała Cecylia głucho, opadając na fotel pod oknem.
To, co czuła Cecylia, przypominało uczucie tlące się
w oczach jej zwierząt, kiedy uparcie wmawiała im, że wybierają
się tylko na spacer, podczas gdy w rzeczywistości wiodła je do
weterynarza na wyjątkowo nieprzyjemny zastrzyk.
Lubiła Maćka, był dowcipny, inteligentny i pracowity.
Myślała, że w przyszłości stanie się prawą ręką Agaty.
- Muszę z nim porozmawiać – uświadomiła sobie, chowając
twarz w dłoniach.
- Nie, nie musisz – z determinacją odparła Agata. – Ja to
zrobię. Jedź do szpitala, jak wrócisz, już go nie będzie.
Cecylii nie przyszło do głowy, że będzie musiała zwolnić
Maćka. Agata miała jednak rację, nie mogła tolerować nielojalności
w swoich pracownikach.
- Nie mogę na ciebie zwalać czarnej roboty – zaprzeczyła
Cecylia słabo.
- Ale to j e s t moja robota. – Agata usiadła i wygładziła
spódnicę. – A Fryc to mój kuzyn, któremu wiele zawdzięczam –
dodała po chwili z niezwykłą dla siebie determinacją.
Cecylię zdjął podziw dla przemiany, jaka zaszła w Agacie.
Wyglądała jak drapieżny ptak, gotowy bez litości bronić swojego
gniazda przed atakiem.
Nie miała ochoty wyręczać się swoją pracownicą, ale
musiała przyznać Agacie rację. Dążyła do poluźnienia swoich więzi
363

z „PoDokładką”, by w przyszłości oddać stery całkowicie swoim
pracownikom. Musiała zaufać.

Agata zadzwoniła tuż po tym, jak Cecylia zaparkowała przy
szpitalu.
- Już po wszystkim – oznajmiła zdawkowo, jakby rozmowa
dotyczyła prostego chirurgicznego zabiegu. – Wplątał się w romans
z jakąś dużo starszą dziennikarką... Kaśką? Przychodziła czasem do
kawiarni, chyba razem studiowałyście.
- Tak, wiem, o kogo chodzi – odparła Cecylia niechętnie.
Prawnik Fryderyka zobowiązał Kaśkę do milczenia na temat
Cecylii, artykuły były jednak anonimowe i nie zdradzały
szczegółów. Z pewnością Kaśka znalazła sposób, by obejść
podpisane zobowiązanie.
- Przepraszał, nawet się rozpłakał – ciągnęła dalej Agata. –
Umieściłam już ogłoszenie o poszukiwaniu nowego kawiarza.
Podobno młodsza siostra naszej pani cukiernik pracowała podczas
studiów w Starbuksie w Londynie. Dałam jej nasz numer.
Cecylia nie była pewna czy niegdysiejsza pracownica
wielkiej sieci wpisze się w klimat jej intymnej kawiarenki, jednak
postanowiła pozostawić tę sprawę w gestii Agaty.
Pożegnała się i weszła do środka.
U pani Maryli był już Fryderyk. Dyskutowali o czymś tak
żywo, że nie zauważyli nawet jej wejścia. Zamiast żelaznego
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taboretu tortur w sali pojawiły się wygodne tapicerowane krzesło,
o które Fryc wystarał się u ordynatora. Pani Maryla czuła się
najwyraźniej lepiej, bo wstała w łóżka i otulona staromodnym
watowanym szlafrokiem usiadła w fotelu.
- Nawet nie chcę wiedzieć, babciu – mówił Fryc. – Bo będą
tylko wymówki i kłamstwa. Po prostu nie możemy na nich
polegać. Ani ty, ani ja.
- Przeszkadzam? – wtrąciła Cecylia, wykorzystując przerwę,
którą zrobił Fryc dla nabrania oddechu.
Obejrzał się za siebie i jakby się rozluźnił.
- No, przyszła wreszcie – zrugała ją pani Maryla czule,
a Cecylię ukłuło w sercu poczucie winy, że z powodu własnych
wątpliwości zaniedbała staruszkę.
Ucałowała panią Marylę w ciepły, pomarszczony policzek
i usiadła na brzegu łóżka.
- Stało się coś?
- Nic, czego się nie spodziewałem. Ojciec z matką zadzwonili, że muszą natychmiast wyjechać. Są już w drodze na lotnisko
w Warszawie. Nie przyszli się nawet pożegnać z babcią.
Niewidzialna ręka ścisnęła Cecylię za gardło. Wydawało
się, że za słowami Fryderyka czai się rozgoryczenie, co tylko
potwierdziło jej obawy. Udawał obojętność, kiedy doktorostwo
zjawili się w Polsce. Odkrycie, jak dalece posunięta jest
małoduszność Wacława wciąż mogło głęboko go zranić, pogłębić
rozczarowanie co do tego, jakim był ojcem i człowiekiem w ogóle.
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Z drugiej strony zapewne oddaliłby się od rodziców jeszcze
bardziej, Cecylia nie była zaś pewna, czy wyszłoby mu to na dobre,
czy na złe.
- Przykro mi, że pani syn sprawił taki zawód – powiedziała,
zwracając się do Fejklowiczowej.
Pani Maryla milczała przez chwilę ze wzrokiem wbitym we
własne złożone nieruchomo na kolanach dłonie, po czym
pociągnęła nieznacznie nosem.
- Nie ma co tego roztrząsać. Gdzie syn nie dopełnia, tam
wnuk zwraca z nawiązką. Serce boli, ale co robić?
W oczach staruszki zaszkliły się łzy, ale prędko je tam
uwięziła.
Fryderyk złapał jej dłoń w swoje i trwali tak chwilę,
pogrążeni we własnych myślach.
- Skurczył się – powiedział Fryderyk po chwili. – Kiedy
byłem młody, ogromnie się go bałem. Był jakimś tytanem,
jednym z tych okrutnych, niezrozumiałych bogów, którym
człowiek podporządkowuje się ze strachu. Nawet po tym, jak mnie
wyrzucił. Teraz to tylko obcesowy dupek, zapatrzony w siebie. Jego
okrucieństwo, które wywierało wtedy na mnie takie wrażenie,
teraz sprawia, że wydaje mi się taki mały. Miałem obawy, że
skończę tak jak on. Najbardziej, to że nie będę się umiał z nikim
liczyć. Zwłaszcza w muzycznym środowisku, gdzie łatwo o, jak to
powiedzieć po polsku? Krzywą? Spaczoną? Perspektywę...
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- Całe szczęście, mamy coś do powiedzenia w kwestii
naszego postępowania, nie wszystko to tylko geny – odpowiedziała mu Cecylia głucho.
- Wszystko tylko o to rozbija się, jakimi otaczamy się ludźmi
– dodała pani Maryla uspokajająco. – I czy potrafimy ich dostrzec.
Wkrótce zjawiła się pielęgniarka, oznajmiając, że panią
Marylę czekają badania, mające ustalić, czy reakcja na antybiotyki
jest na tyle dobra, by przynajmniej na chwilę obecną odsunąć
wizję leczenia operacyjnego. Cecylia i bez tego widziała, że stan
chorej poprawia się. Pani Maryla miała szczęście być zdiagnozowaną, zanim infekcja uczyniła spustoszenie w jej organizmie.
Obiecała wrócić nazajutrz. Fryderyk wyszedł razem z nią.
Uznała to za dobry moment, by uprzedzić go o nieszczęsnym
fotosie, który ukazał się za sprawą Maćka w prasie. Czuła się
współodpowiedzialna, w końcu Maciek był jej pracownikiem.
- Za co ty mnie w ogóle przepraszasz? – obruszył się,
zniecierpliwiony. – Jeśli ktoś jest winny, to przecież ja. Ciągle
obiecuję sobie być bardziej ostrożny, jak widać, z marnym
skutkiem.
- Daj spokój – tym razem Cecylii trudno było słuchać jego
samooskarżania się. – Trudno się dziwić, że chcesz prowadzić
normalne życie. Zresztą, pewnie przeszłoby to bez echa, gdyby nie
Kaśka. Bardzo się zawzięła. Wydaje mi się, że to sięga jeszcze
czasów studiów.
- Masz na myśli: czasów Dawida? I co tam u niego?
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Uniosła brwi, rozbawiona jego pozorną nonszalancją.
- Dawid szuka czegoś, czego już nie ma.
- Biedaczek – odpowiedział nieco zgryźliwie, z przekornym
uśmiechem. I ulgą? – Agata powiedziała mi, że jakiś facet cię nęka
– wyjaśnił. – Opisała typa, domyśliłem się, że to on. Mówiłem ci,
że musi żałować.
- No, mówiłeś.
Otworzył dla niej drzwi od samochodu i oparł się o nie,
kładąc głowę na dłoniach. Wodził kciukiem po dolnej wardze jak
drapieżnik, rozważający, czy powinien atakować ofiarę, czy też
przyczaić się w ukryciu.
- Każdy idiota, który pozwoliłby ci odejść, musiałby zaraz
rozważać błaganie na klęczkach o to, żebyś przyjęła go z powrotem
– powiedział, uwalniając drzwi. Ton jego głosu był nibyżartobliwy,

w

rzeczywistości

pobrzmiewała

w

nim

nuta

wściekłości.
- Doprawdy? To interesujące – odpowiedziała, uważając,
żeby nadać swojemu głosowi zupełną neutralność. Zamknęła
drzwi samochodu z wielką starannością.
Spojrzenie diabłowatych czarnych oczu zza szyby pocięło
jej duszę na drobne kawałki.
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- To zatem twoja ostateczna decyzja? – upewnił się Wojtek,
niedowierzając.
Cecylia właśnie wygłosiła swój ostatni wykład o żywieniu
czworonogów w świetlicy „Miziajki” przed gronem osób, które
zdecydowały się na adopcję psa ze schroniska. O swojej decyzji
poinformowała Martę kilka dni wcześniej, obiecała jednak
dokończyć kurs. Obawiała się trochę reakcji przyjaciół ze
schroniska, zarówno kierowniczki, jak i innych wolontariuszy.
Przyjęli jednak jej decyzję ze zrozumieniem.
- Poświęciłaś nam tyle lat, trudno prosić o więcej.
To była prawda, wielu wolontariuszy zniechęcało się po
kilku miesiącach. Systematyczność, której wymagała opieka nad
zwierzętami, przerastała zabieganych, nowoczesnych ludzi. Na
wakacjach często pomagali studenci, którzy w październiku wracali
do zajęć. Cecylia była związana ze schroniskiem zanim jeszcze
przeprowadziła się do Przylesisk, bo doktor Zbyszek był jednym
z bliższych znajomych jej ojca. Wyłączając roczną przerwę na
podjęcie studiów, pozostała wierna „Miziajce” i jej mieszkańcom
siedem lat. Decyzję o rezygnacji z wolontariatu podjęła świadomie
po długim namyśle. Wybierała się w drogę, nie wiedziała tylko:
dokąd? Potrzebowała czasu i skupienia, by przygotować się do tej
wycieczki w nieznane. Postanowiła uporządkować swoje zobowiązania.
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Przez ostatnie pięć lat płynęła z leniwym prądem
codzienności, który unosił ją od dnia do dnia, od miesiąca do
miesiąca. Odkładała wewnętrzny dialog na później, bo bała się, że
ujawni on pragnienia, do których nie chciała dać sobie prawa.
Nierozrachowane sprawy spiętrzyły się i narosły do tego stopnia,
że niepodobna było już dłużej ich odkładać.
Musiała więc ustalić sama z sobą, kim jest i czego chce,
a także uautentycznić przekonanie, że przeszłe doświadczenia nie
są już kulą u nogi. Przeciwnie, są źródłem siły potrzebnej do
stawienia czoła własnym prawdom i imperatywom.
- Na mnie już czas. Będę was wszystkich odwiedzać,
w miarę możliwości – obiecała solennie, żegnając się z ekipą
przytuliska po skończonych zajęciach.
- Wszystko płynie i zmienia się, proszę ja ciebie, Cylciu –
dorzucił pan Zygmunt filozoficznie.
Jego wnuk został wolontariuszem schroniska i mimo
zbliżającego się roku akademickiego deklarował pomoc w wolne
weekendy. Pan Zygmunt z dumą opowiadał o tym, jak dobrą rękę
miał Sławuś do czworonogów, a zwłaszcza do kotów, spośród
których najbardziej wybredne pozwalały mu się pielęgnować.
- Cóż, pozostaje nam tylko życzyć ci powodzenia – powiedział Wojtek, któremu być może sprawiała największy zawód.
Behawiorysta będzie musiał poszukać kolejnego współpracownika
do prowadzenia szkoleń. – I podziękuj Fryderykowi za wszystko,
co dla nas zrobił.
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Zaangażowanie Fryderyka w „Miziajkę” było niewątpliwie
jej największym sukcesem.
Brutalna
warunkowały

prawda
finanse,

była
a

taka,

dzięki

że

byt

przytuliska

zapomogom,

regularnie

przekazywanym na rzecz bezpańskich czworonogów, możliwe było
nie tylko polepszenie ich warunków życia, ale także zagwarantowanie potrzebnych wielu z nich terapii i zabiegów, zwiększających znacząco szanse na adopcję. Doktor Zbyszek właśnie wrócił
z Zurychu, gdzie szkolił się w zakresie wykorzystania leczenia
komórkami macierzystymi. Ta zaawansowana metoda wkrótce
pomoże wielu psom i kotom zachować łapy, które na skutek
urazów, guzów i zakażeń dotąd trzeba było amputować.
- Na pewno nie chcesz, żeby cię podrzucić? – zaoferował
Wojtek, kiedy już wymienili pożegnalne uściski.
- Dzięki, ale przyda nam się długi spacer.
Dla moralnego wsparcia i otuchy swego ostatniego dnia
jako wolontariusz schroniska zabrała ze sobą Wolanda.
Ruszyli w drogę, która wiodła z drugiego krańca wsi, gdzie
Przylesiska przytulały się do Olszynki. Postanowiła w ramach
urozmaicenia krajobrazu zrezygnować z wygodnego asfaltowego
traktu na rzecz ubitej polnej drogi zahaczającej o rozległy las pod
sąsiednią wsią. Woland przystał na ten układ z ochotą. Przeczesywał leśne chaszcze z entuzjazmem odkrywcy. Cecylia dziękowała
w duchu wynalazcy genialnego patentu, jakim była obroża przeciw
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insektom. W przeciwnym razie czekałoby ją żmudne przeczesywanie czarnej sierści w poszukiwaniu pasażerów na gapę po
każdym spacerze.
Pogoda dopisywała wybornie i chociaż dzienna temperatura obniżała się z dnia na dzień, wciąż było na tyle ciepło, by
brykający pod lasem wietrzyk przyjemnie smagał nagie ramiona
i nogi. Cecylia zdjęła sandały i szła brzegiem, pozwalając trawie
łaskotać bose stopy.
Wysiłek fizyczny i zanurzenie w krajobrazie pomogły
oczyścić jej umysł. Uczucie przykrości wywołane pożegnaniem
z pewnym etapem życia ustąpiło pod naporem pozytywnych
wibracji, jakie przekazywał jej świat w to pogodne popołudnie,
hojne w nasycone zapachy, żywe kolory i przeplatające się ze sobą
melodie lasu, pól i nieba.
Ciągnięty przez dwie kasztanowe klacze wóz wypełniony
sianem minął ich w pobliżu kapliczki. Cecylia ustąpiła miejsca,
woźnica uniósł czapkę kaszkietówkę, nie przerywając wesołego
pogwizdywania. Spojrzała w ubrane w wieniec sztucznych kwiatów emaliowane oblicze matki boskiej za zakurzoną szybką.
Przypomniała sobie, że tu niedaleko stąd odnalazła wystraszonego
Wolanda tego dnia, kiedy we mgle spotkała Fryderyka.
Nie umiała sobie poradzić z tym uczuciem. W odróżnieniu
od spraw dotyczących jej samej, własnych ambicji i planów, było
to coś, czego nie sposób było rozwiązać w pojedynkę. Chciała z nim
porozmawiać, ale obawiała się, że to obudzi na nowo nadzieję. Sęk
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w tym, że poświęcenie z jej strony nie wystarczy. Fryderyk także
musiałby zadeklarować pewne ustępstwa, a nie była pewna, czy
tego zechce. Przede wszystkim musiałby pogodzić się z faktem, że
nie uda mu się ochronić Cecylii przed zagrożeniami, jakie niesie
posiadanie publicznego wizerunku, nieuchronną rozłąką wynikającą z charakteru jego twórczości i ingerencją mediów w ich
prywatność. Gdyby zwyczajnie zapewniła go, że wszystko to nie
ma znaczenia, pewnie by jej nie uwierzył.
Nawet jeśli była to prawda.
Westchnęła i odwróciła wzrok od porcelanowej figury
o żałobliwym wyrazie twarzy. Nagły poryw wiatru zmusił ją do
zmrużenia oczu. Z opóźnieniem zrozumiała, że tuż przed
zamknięciem powiek gdzieś na peryferiach jej wizji dostrzegła
sylwetkę człowieka.
Woland zdążył zaszczekać tylko raz, zanim jej ramiona
przyszpiliła do tułowia silna niczym powróz obręcz. Ucisk
pozbawił ją oddechu, krzyk uwiądł na ustach. Ciało mężczyzny
przylgnęło do niej od tyłu obmierźle, więc szarpnęła się, próbując
się od niego oderwać. Napastnik ścisnął ją jeszcze mocniej, co
jedynie zmotywowało ją, by szamotać się jeszcze gwałtowniej.
Szybko zrozumiała swój błąd. Pozbawiona dopływu powietrza,
zużyła cały jego zapas z płuc, o czym przekonała się, czując
narastające pulsowanie w skroniach i szum w uszach.
Wciąż słyszała szczekanie Wolanda, kiedy czerwonobrunatne plamy zamazały jej wizję i osunęła się bez sił.
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Woland zaparł się łapami w ziemię i ruszył do skoku.
Pierwsze kłapnięcie szczęką trafiło w pustkę, kolejnym udało mu
się schwycić rękaw kurtki mężczyzny. Znalazł grunt pod tylnymi
łapami i zacisnął zgryz.
Ażeby pozbyć się atakującego psa, napastnik musiał
wypuścić z rąk Cecylię. Kiedy szarpnął ramieniem, próbując
odepchnąć Wolanda od siebie, Cecylia wysunęła się z jego objęć
i spłynęła na ziemię jak gumowa lalka. Materiał wiatrówki, którą
miał na sobie opryszek, puścił pod wpływem silnego szarpnięcia,
Woland zaś odrzucony na kilka kroków w tył zwinął się na ziemi.
Szybko jednak się otrząsnął i ponownie ruszył do ataku, tym razem
mierząc w łatwo dostępną łydkę. Jego szczęki zawarły się tuż nad
kostką z trzaskiem obwieszczającym pęknięcie kości. Mężczyzna
krzyknął, Woland zaś z zapamiętałością uchwycił się swojej
zdobyczy. Z każdym kolejnym szarpnięciem łba głęboko z psiego
gardła dochodziły złowrogie charknięcia.
Adrian Małecki zwalił się na ziemię, zaklął, po czym wolną
nogą wymierzył celne kopnięcie wprost w bark Wolanda.
Pies zaskomlał, rozwierając szczęki. Przednią łapę przeszył
przenikliwy ból. Wytrącony z równowagi, nie mogąc utrzymać
ciężaru ciała na trzech łapach, Woland zwalił się na ziemię.
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Cecylia usłyszała psi pisk i ocknęła się, łapiąc powietrze
desperackimi haustami. Zobaczyła go, leżącego na ziemi, z nogą
podwiniętą do podbrzusza. Wokół rozszarpanej nogawki materiał
jasnych dżinsów pokrył się rdzawą plamą krwi.
Zaryzykowała uniesienie się na kolana, a następnie stanęła
na chwiejnych nogach.
Adrian Małecki nie wyglądał jak złoczyńca. Wyglądał jak
człowiek. Jego twarz o raczej inteligentnym wyrazie mogła być
twarzą każdego przechodnia. Cecylia wyobrażała sobie, że
ponowne spotkanie ze swoim oprawcą uruchomi falę wspomnień,
które wprawią ją w panikę. Nic takiego jednak nie zaszło.
Małecki nie miał już tej mocy, by wzbudzić w niej strach.
Przez

myśl

przemknęła

jej

ucieczka.

Z

pewnością

okulawiony przez atak żelaznych szczęk potężnego psa Małecki nie
potrafiłby jej dogonić – do najbliższych zabudowań miała około
kilkuset metrów. Nie mogła jednak zostawić Wolanda, który
z takim poświęceniem bronił jej przed atakiem. Małecki był
przeszkodą pomiędzy nią a psem.
Do jej świadomości przebił się rosnący hurgot samochodu,
pnącego się pod górkę, gdzie się znajdowali. Zrozumiała, że to jej
droga ratunku. Musiała tylko przetrzymać Małeckiego, póki nie
nadjedzie pomoc.
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Wykorzystał

jej

niezdecydowanie,

wyrzucając

nagle

ramieniem i łapiąc ją za kostkę. Jedno szarpnięcie wystarczyło, by
ściąć ją z nóg. Uderzyła głową niefortunnie w kłącze i nim echo
tego wstrząsu rozmyło się, Małecki zdołał podciągnąć się na
ramionach wprost nad nią i przykuł ją do ziemi całym swoim
ciężarem.
- Ty i ja mamy niedokończone porachunki – charknął
zwierzęco. Pomiędzy jego zębami sączyła się ślina krwawa
od przygryzionego podczas upadku języka. – Pobawiłem się już z
twoim kotem, a jak skończę z tobą, załatwię tego kundla.
Samochód, na który tak czekała, był już niedaleko. Małecki,
zaślepiony wściekłością i bólem, zdawał się go nie słyszeć, nawet
gdy warkot silnika nagle się wzmógł, a następnie zamarł na drodze
tuż obok nich.
Musiała wytrzymać jeszcze tylko chwilę.
Niewiele myśląc, wśliznęła rękę, którą Małecki próbował
unieruchomić łokciem, wprost pod jego przedramię. Zapierając się
w sobie, spróbowała go odepchnąć. Nie sądziła, że jej wątłe siły
wskórają coś przeciwko dobrze zbudowanemu mężczyźnie, lecz
o dziwo, ciężar zelżał, a następnie zupełnie ustąpił.
Wtedy

zobaczyła

Fryderyka,

rzucającego

Małeckim

o ziemię jak szmacianą kukłą. Zaskoczony Małecki nawet się nie
bronił. Fryderyk osadził swoje kolano na piersi Małeckiego po
czym bez zastanowienia zetknął swoją pięść z jego twarzą w kilku
rytmicznych – jak na muzyka przystało – odstępach.
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Cecylia

znalazła

wzrokiem

Wolanda,

który właśnie

próbował na trzech łapach doczłapać do swojej pani. Wkrótce jego
wielki mokry jęzor połaskotał ją po twarzy.
Chciała zerwać się, żeby oderwać Fryderyka od Małeckiego,
który z kata zmienił się teraz w ofiarę, lecz on sam już zawiesił pięść
nad głową, szukając oznak świadomości w mężczyźnie przyszpilonym do ziemi. Nie wiedziała, ile padło ciosów. Zarówno twarz
Małeckiego, jak pięść Fryderyka pokryte były krwią.
Znalazł się przy niej w kolejnej chwili, unosząc jej głowę
niezwykle delikatnie, podczas gdy Woland wciąż pracował
językiem, liżąc to twarz Cecylii, to dłoń Fryderyka. Nie sądziła, by
którakolwiek część jej ciała doznała trwałego uszczerbku, ale
Fryderyk powstrzymał ją przed podniesieniem się z ziemi.
- Nie ruszaj się. Dzwonię po policję i karetkę.
- Nic mi nie jest.
- Leż – nakazał jej krótko.
Miał taki wyraz oczu, że wolała się mu nie przeciwstawiać.
- Co cię boli? – zapytał, kiedy już wykonał konieczne
telefony, szczegółowo opisując ich położenie.
Wciąż nieprzytomnego Małeckiego ułożył na boku,
wykonawszy z własnego paska prowizoryczne kajdanki.
- Nic, naprawdę. Nic mi nie jest – zapewniła go.
- Może jesteś w szoku. Nie czujesz bólu, bo adrenalina.
- Czuję ból – przyznała niechętnie. – Ale to nic, skończy się
na siniaku.
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- Nie wiem. Wcale się nie trzęsiesz, to dziwne. Jak sobie
pomyślę...
- To nie myśl – doradziła mu z cieniem uśmiechu, wykorzystując moment jego nieuwagi, żeby podnieść się do pozycji
siedzącej.
Jego twarz znalazła się tuż przy jej twarzy. W jego oczach
wściekłość ustąpiła uldze, a także czemuś jeszcze, co promieniowało siłą i spokojem.
- Co? – zapytała, niemal rozbawiona tym kontrastem uczuć
do sytuacji.
- Nic. Jestem cholernie szczęśliwy.
Popatrzyła na niego wyczekująco, zastanawiając się, czy to
on sam nie doznał szoku.
- Chociaż raz... – zaczął z wahaniem po chwili milczenia,
gładząc kciukiem jej policzek. – Chociaż raz byłem tam, gdzie trzeba,
wtedy, kiedy trzeba.
*
O brzasku następnego dnia Cecylia opuszczała klinikę
weterynaryjną doktora Zbyszka, spędziwszy całą noc na czuwaniu
przy Wolandzie.
Rezonans magnetyczny wykazał pęknięcie kości barkowej.
Doktor unieruchomił uszkodzoną łapę, lecz postanowił zatrzymać
swojego szczególnego pacjenta na obserwacji. Po zrośnięciu się
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kości, Woland miał poruszać się przez jakiś czas z pomocą temblaka
podtrzymującego jego przednie łapy oraz przejść rehabilitację,
która dawała nadzieję na pełne wyzdrowienie.
- Wyliże się – zapewniał doktor. – Nie tak już bywał
potrzaskany. Zuch chłopak!
Sam

pacjent

potwierdzał

optymistyczne

prognozy

weterynarza, mimo bólu pozostając w dobrym humorze. Wyraz
pyska zrzedł mu nieco na widok wielkiego plastikowego kołnierza,
który miał powstrzymać psie zapędy do ściągnięcia usztywniającego opatrunku.
Cecylia przespała kilka godzin na podłodze twardego
boksu, jednak doktor, który przybył na dyżur o piątej rano, kategorycznie zażądał, by Cecylia przestała się wygłupiać i poszukała
łóżka.
Zadzwonił po posiłki, toteż gdy Cecylia, wycieńczona, ale
spokojna wytoczyła się na zewnątrz, czekał na nią Fryderyk. Bez
słowa wsunęła się na siedzenie pasażera.
Wybrał dłuższą drogę, biegnącą wprost przez wieś, jakby
w obawie, by nie narażać Cecylii na ponowne przeżycie traumy.
Ona czuła jednak ulgę. Czuła się bezpieczna. Fryderyk przybył
w samą porę, a Cecylia była pewna, że nawet, gdyby się nie zjawił,
nie doszłoby do najgorszego. Zadbał o to jej wierny, dzielny
czworonożny przyjaciel.
Milczała, wpatrując się w umykający za szybą krajobraz.
Z głośników cichutko sączyła się muzyka i przez chwilę umysł
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Cecylii wędrował, niesiony na przejmującej melodii piosenki „I am
the highway” zespołu Audioslave.
Czuła na sobie spojrzenia, które rzucał jej Fryderyk, jakby
próbował wysondować jej prawdziwy nastrój. Zajrzała już w głąb
własnego serca i nie znalazła tam rozpaczy ani strachu, przeciwnie,
mimo nieprzyjemnego starcia z Małeckim czuła się opanowana,
wewnętrznie... spójna? Czekały ją jeszcze różne wyzwania, przede
wszystkim ponowne składanie zeznań w sprawie Adriana
Małeckiego, rehabilitacja Wolanda, ślub i przeprowadzka matki,
usamodzielnienie „PoDokładki”, dla której poświęciła niemal sześć
lat, kolejny tom „Marylki”, na który oczekiwało wydawnictwo
Kępskiego, a kto wie? Może nawet własna płyta z utworami
Fryderyka. Sprawy zewnętrzne nie stanowiły jednak zagrożenia,
bo jej serce, dusza i umysł wreszcie się poukładały.
Nie trwożyła jej nawet nadchodząca konfrontacja z Fryderykiem. Napięcie, które narosło między nimi jeszcze do wczoraj
wydawało jej się jak niewybuch, który może zdetonować każdy
nieopatrzny ruch czy słowo. Dzisiaj wyzbyła się wątpliwości,
zrozumiała, że ich konflikt interesów jest wydumany, niewypowiedziane słowa wciąż jeszcze można wypowiedzieć, a kotłujące
się między nimi emocje to tylko nieco innego przejawy tego
samego uczucia, które zbliżyło ich do siebie.
Fryderyk dotoczył samochód do zamkniętego przejazdu
kolejowego. Zupełnie jak tamtej pamiętnej nocy. Ich spojrzenia
spotkały się na ułamek sekundy i oboje roześmieli się wesoło.
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Wciąż chichocąc zatopili się w pocałunkach, które trwały aż do
przejazdu ostatniego wagonu.
Fryderyk przejechał przez tory i zatrzymał się na poboczu
przy otwartej łące. U jej szczytu dwie dorodne lipy tworzyły
bramę, w której wznosiło się nad horyzont ogromne pomarańczowe słońce. Jego światło rozpraszała delikatna jak srebrny całun
mgła.
Ścisnął jej rękę i klucząc pomiędzy kępami traw wyszli
razem w sam środek świtu.
- Cały czas się zastanawiam... – odezwała się Cecylia cicho,
żeby nie spłoszyć budzącego się dnia. – Jak właściwie znalazłeś się
na tej drodze?
- Chciałem sobie poukładać w głowie, wiesz, wszystko, co
miałem ci powiedzieć. Wyjechałem na przejażdżkę, sam nie wiem,
jak znalazłem się właśnie tam, gdzie pierwszy raz wyszłaś do mnie
z mgły. Głupia aplikacja w telefonie wysłała mi notyfikację, że
jesteś w pobliżu. Pamiętasz? Zaczęliśmy sobie udostępniać swoje
położenie na mapie, kiedy byłem w Stanach, żebyś mogła śledzić
moje koncerty. Pomyślałem, że to zrządzenie losu, jesteś tak
niedaleko, a ja już wiem, co muszę ci powiedzieć.
- Co mi musisz powiedzieć? – zapytała z sercem nabrzmiałym emocjami i narastającym dreszczem wzruszenia.
Fryderyk najwyraźniej przyjął te somatyczne objawy jako
przejaw chłodu, bo zanim odpowiedział, zsunął z ramion płaszcz,
otoczył nim ramiona Cecylii i przygarnął ją do siebie.
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- Bałem się chcieć od życia więcej. Więc chciałem ci
powiedzieć, że już się nie boję. I jeśli ty...
- Ja też się już nie boję – przerwała mu szybko, nie chcąc
dopuścić, by wkradło się między nich kolejne „jeśli”, lub „ale”. –
Tego, jak zmieni się moje życie. I niepewności, że może dla ciebie
to wszystko znaczy coś innego.
- Jak możesz wątpić? – zganił ją z czułością. – Tylko prosić
cię o takie poświęcenie wydawało mi się zwykłym draństwem.
- Wiesz, właściwie nigdy mnie nie poprosiłeś...
- Proszę teraz – szepnął przyciągając ją bliżej do siebie.
- O co?
- O to, żebyś była ze mną, moja, już na zawsze – powiedział,
opierając swoje czoło o jej skroń.
Dała mu swoją odpowiedź, a po chwili stali wtuleni
w siebie,

przyglądając

się

jak

rozpierzchają się mroki i cienie.
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w

blasku

rodzącego

dnia

383

Rozłączył się po wyczerpującej rozmowie z menadżerem.
Nadchodząca premiera nowego albumu wydawała się wszystkich
dookoła wprowadzać w stan zdenerwowania. Sam Fryderyk nie
mógłby być bardziej spokojny.
Było prawdą, że po sukcesie „Rafmagn” poprzeczka została
postawiona wysoko. Album, okrzyknięty najlepszym w dorobku
zespołu, zdobył im diamentową płytę w Stanach Zjednoczonych.
Prace nad nowym materiałem trwały przeszło trzy lata, bo nikt nie
chciał zostać oskarżony o spoczywanie na laurach.
Przeszedł ze swojego studia przez wąski łącznik do głównej
części domu. Uspokajała go cisza i zaduma tego miejsca. Po
wprowadzonych przez Cecylię zmianach, wnętrza Fairlay stało się
kwintesencją domowego ogniska. Polubił ten dom na nowo za
jego magiczną zdolność kreowania spokojnej, świetlistej oazy
pośrodku nieco dzikiej, surowej szkockiej przyrody. Po gwarnym
rodzinnym i przyjacielskim pobycie w Polsce, gdzie spędzili niemal
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miesiąc i ani chwili bez towarzystwa, z ulgą wrócił do odprężającej
atmosfery tego domu.
W salonie zastał śpiącego na kanapie Einara, który wraz
z nimi wrócił do Fairlay z corocznych „Dziadów” w Przylesiskach.
Po przeprowadzce Klary do Artura wraz z wianem w postaci
Ugrysia i trzech domowych kotów, rozważali sprzedaż niebieskiej
chatki. Ostatecznie jednak postanowili, że taki drugi dom w Polsce
jest im potrzebny. Oferowali go początkowo Agacie i Tomkowi
wraz z chłopcami, jednak Agata wolała być bliżej „PoDokładki”,
a chłopcy swoich szkół. Ostatecznie zaraz po ślubie wprowadzili się
do babci Maryli, ponieważ mieszkanie Łaboszów było zbyt ciasne,
a Fejklowiczowa, która co prawda zażegnała problemy sercowe,
wciąż wymagała codziennej pomocy ze względu na okresowo
nasilające się bóle stawów. Niebieska chatka stała więc pusta,
oczekując pokornie na swoich właścicieli. Przyjeżdżali zresztą tak
często, jak na to pozwalały zobowiązania obojga i na krótko
napełniali ten dom życiem. Co roku jesienią organizowali
tradycyjne spotkanie przyjaciół ku czci pamięci profesora Lisko
i wówczas zawsze towarzyszył im Einar.
Wkrótce on sam ruszy w drogę do swojego mieszkania
w Glasgow i zostaną sami, by napawać się tak rzadkim czasem
uspokojenia aż do Bożego Narodzenia, kiedy to z Polski przylecą
Klara z Arturem i Tadeuszem, by wspólnie z nimi i Einarem spędzić
święta.
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Obecnie wujek Einar miał zajmować się sprawowaniem
opieki nad małą Aleksandrą. Jednak cóż to dla żywotnego
raczkującego szkraba, uśpić swojego opiekuna i wyruszyć na
zwiedzanie domu?
Zaniepokoił się i zawołał córeczkę po imieniu, nie licząc
zresztą na odpowiedź. Cały dom był przezornie zabezpieczony,
schody ogrodzone bramkami, gniazdka zakryte specjalnymi
nakładkami, kanty mebli złagodzone gąbczastą taśmą, mimo to
odczuł irracjonalny lęk. Na pewno kręciła się w pobliżu nowa
gosposia, która zajęła miejsce Molly McInroy po jej odejściu na
emeryturę z pożegnalnym prezentem w formie skrzyni specjalnie
wyselekcjonowanej whisky z piwnicznych zasobów. Obecna
pomoc domowa była znacznie młodszą od Molly siostrą jej męża
i nie tylko uwielbiała zwierzęta, ale także dzieci. Mała Ala była jej
oczkiem w głowie. Bezdzietna i niezamężna Chrissy McInroy
ostatecznie wybiła Fejklowiczom z głowy pomysł wynajęcia
pełnoetatowej niani, zgłaszając chęć pomocy przy opiece nad
dzieckiem. Być może mała właśnie teraz zawędrowała do niej?
Zawołał córkę raz jeszcze, a odpowiedział mu Woland
cichym piskiem, który jakby mówił: „Tu jesteśmy”.
Pod drzwiami gabinetu we wschodnim skrzydle domu
zastał

komiczny

obrazek.

Ustawieni

w

szeregu

kolejno:

szylkretowa kotka Freya, Woland, Fender, a na końcu mała Ala
wpatrywali się w drzwi, za którymi znikła ich ulubiona pani –
i mama.
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Też już za nią tęsknił.
Cecylia ustanowiła sobie żelazny reżim pracy. Gdy
Fryderyk przebywał w Fairlay, codziennie spędzała sześć godzin
zamknięta w swoim maleńkim biurze, gdzie poświęcała się pracy
w pełnym skupieniu. Do obowiązków Fryderyka należała wówczas opieka nad inwentarzem. W zamian za to Cecylia przejmowała
na siebie te obowiązki, gdy na Fryderyka padła kolej by jechać
w trasę lub do studia. Był to uczciwy układ, który pozwalał obojgu
cieszyć się pełnią życia pod względem zawodowym i prywatnym.
Podziwiał swoją żonę za jej upór. Dopiero tego ranka
wylądowali z powrotem w Szkocji po niezbyt długiej, ale trudnej
do zorganizowania podróży rodziny, Einara, gosposi, dziecka,
dwóch psów i kota. Fryderyk sądził więc, że Cecylia zwyczajnie
odpuści sobie pracę. Zbliżała się jednak premiera nowej płyty,
a wraz z nią trasa promocyjna.
Do tej pory Cecylia towarzyszyła mu w części wyjazdów.
Po pojawieniu się dziecka zdecydowali, że dla dobra Ali Cecylia
zostanie w domu. Oczywiście nie będzie mogła w tym czasie
poświęcać

się

pracy

w

takim

stopniu,

jak

teraz,

więc

dopracowywała swój najnowszy projekt, powieść dla młodzieży
sprytnie wplatającą w treść naukę obcych słówek, którą zostanie
wydana w sześciu różnych wersjach językowych. To były dla niej
pracowite trzy lata. Powstały w tym czasie dwa kolejne tomy
„Marylki”, wydane w wersji książkowej i dźwiękowej. Po udanym
debiucie dostała propozycję nagrania audiobooka do serii
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kryminałów poczytnej szwedzkiej autorki, a także kilku klasycznych angielskich powieści. Wreszcie w ubiegłym roku urzeczywistnili projekt nagrania utworów Fryderyka i kameralny, stonowany
krążek z jazzowo-bluesowymi kompozycjami ujrzał światło
dzienne. Nie zapominając o tym, że w międzyczasie zdołała
wyhodować w swoim łonie małego człowieka, co wciąż napawało
go zdumieniem i wprawiało we wzruszenie.
Stanął więc na końcu kolejki oczekujących na Cecylię,
medytując nad tym wszystkim, czym dla niego była żona i jak
niezwykle wpłynęła jej obecność na jego życie.
Drzwi uchyliły się wreszcie i zdziwiona Cecylia powędrowała wzrokiem najpierw po twarzach, a następnie po pyszczkach
wpatrujących się w nią z wyczekiwaniem. Mała Aleksandra sunęła
do mamy jako pierwsza i zarezerwowała sobie miejsce na jej ręku,
lecz jako dobra pani Cecylia obdarzyła odrobiną zainteresowania
kota, psy i – na szarym końcu – Fryderyka.
Małą Alę wykąpali i ułożyli do snu wspólnie. Einar na
kanapie wciąż drzemał w najlepsze, więc Fryderyk troskliwie
przyrzucił go kocem, sprzątając porozrzucane po podłodze dziecięce
zabawki.
Następnie poszedł do kuchni. Cecylia krzątała się przy
kolacji. Przez chwilę obserwował ją z drzwi. Krojąc pomidory,
kołysała się na dźwiękach „Victim of Love” Charlesa Bradleya. Była
kompetentna we wszystkim czego dotknęła, czy było to
zarządzanie biznesem, przyrządzanie sałatki, wychowywanie
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dziecka, czy twórcza praca. Także Fryderyk nie czuł się już tak
bezbronny, tak, prosto rzecz ujmując, głupi wobec życia. Czuł się
przygotowany na wszystko i bardzo, bardzo spokojny.
- Budzimy go? – zapytała, spostrzegłszy go po chwili.
- Kocham gnojka jak brata, ale niech się tu lepiej nie
pokazuje – odpowiedział, wchodząc. Okazję do spędzenia wieczoru
tylko we dwoje miewali na tyle rzadko, by nauczył się cenić czar
tych drobnych chwil. Kolekcjonował je jak fotografie z najpiękniejszych podróży.
Rozlał do kieliszków włoskie wino, które oddychało na
kontuarze. Usiadł na krześle obok blatu, na którym panował
przyjemny kuchenny rozgardiasz i pociągnął ją na swoje kolana.
Siedzieli chwilę objęci w milczeniu, skupiając się na
przeżywaniu chwili, która była spokojnym oddechem w ich
dynamicznej codzienności.
Myśleli o tym samym, bo po chwili podniosła na niego te
niesamowite bursztynowe oczy.
- Wiesz co? – powiedziała – Moje życie jednak jest zupełnie,
ale to zupełnie normalne.
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Playlista kota

„Bullet in your head”, Made of Hate
“I’ll be home for Christmas”, Frank Sinatra
Tango “Argentina”, Zenon Jaruga
“Do I wanna know?”, Arctic Monkeys
“Dosed”, Red Hot Chilli Peppers
“Wet sand”, Red Hot Chilli Peppers
“Talk Tonight”, Oasis
“Bewitched, bothered and bewildered”, Ella Fitzgerald
“Laid”, James
“Perhaps, Perhaps, Perhaps”, Doris Day
“No rest for the wicked”, Cage the Elephant
“I wanna know what love is”, Foreigner
“Homeward bound”, Simon & Garfunkel
“Highway to Hell”, AC/DC
“To chyba maj”, Anna German
“I am the highway”, Audioslave
“Wonderwall”, Oasis
“The girl from the north country”, Bob Dylan
“Victim of Love”, Charles Bradley
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