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Wielkie historie miłosne mogą nie mieć końca. Ale co muszą mieć nieodzownie 

- to początek. Oto więc niebanalny początek skomplikowanej i pełnej przeszkód histo-

rii miłosnej:

Był piękny dzień majowy. Niebo było błękitne. Słońce przygrzewało. Chłodne 

fale Bałtyku biły o biały piasek niedalekiej plaży i wydzielały ożywczą woń niesioną na 

skrzydłach silnego wiatru po niskich uliczkach Łeby (województwo słupskie, PRL). 

Była godzina Jedenasta trzydzieści pięć.

Drobna czarnowłosa dziewczyna w wielkich okularach stała na nabrzeżu portu 

rybackiego, przyglądając się ze znudzeniem i rezygnacją steranemu wiekiem kutrowi 

„Łe-12”. Na pokładzie tej rozklekotanej jednostki pływającej stali: masywny szyper w 

czerwonej czapce oraz podpity brygadzista. Kłócili się namiętnie o wysokość premii 

dla załogi kutra.

- Tato!... To ja już pójdę... - pół gniewnie, pół prosząco odezwała się dziewczyna 

w okularach.

- Masz czekać, Aniela! - groźnie rzucił w jej stronę szyper i natychmiast powró-

cił do wymiany zdań z brygadzistą.

Aniela westchnęła i wymierzyła lekkiego kopniaka słupkowi do cumowania. 

Aniela nie była pięknością.  Nie wyróżniała  się też niczym szczególnym, jeśli 

chodzi o powierzchowność. Miała wszakże dużo tego, co się nazywa urokiem osobi-

stym. Czarne żywe oczy, iskrzące się wesoło zza grubych szkieł, patrzyły z lekka roz-

bieżnie i z lekka ironicznie. Czarne włosy otaczały jej głowę jak puszysta czapeczka i 

kończyły się krótkim, grubym warkoczem, ściągniętym gumką. Policzki miała Aniela 

różowe, nos spory i zawadiacki, a wyraz jej ust wskazywał na temperament wybucho-

wy i daleki od łagodności. Wyglądała na kogoś, kto ma tak zwany charakterek.

Teraz stała kiwając się na piętach i nudząc się niemiłosiernie i nie miała poję-

cia, że oto za chwilę zacznie się w jej życiu coś nowego i nieodwracalnego. Zupełnie 

jakby palec losu popchnął w stronę nabrzeża ów wielki, biały samochód, który zatrzy-

mał się z cichym szelestem opon tuż za plecami Anieli.

Łeba jest miejscowością wczasową o statusie kurortu, toteż byle fiat nie wzbu-

dzi tu sensacji. Biały Mirafiori nie wzbudziłby jej również, gdyby nie jego sensacyjna 

zawartość. A zresztą, nawet ta zawartość była sensacyjna aktualnie dla jednej tylko 

osoby: dla Anieli.



Nonszalancko pyknęły drzwiczki i z samochodu wysunął się wysoki złotowłosy 

chłopak o szafirowych oczach. Ubrany był w czerwone bermudy i biały sweter, miał 

rzymski profil i był piękny jak Apollo. Kręcąc na palcu kółko z kluczykami podszedł le-

niwie do kutra „Łe-12” i z odcieniem ciekawości począł przyglądać się scenie na pokła-

dzie.

- Co oni robią? - spytał w przestrzeń.

Urzeczona jego widokiem Aniela uznała, że pytanie skierowane jest zapewne 

do niej. Z wyjątkiem załogi kutra, obserwującej z niedużej odległości utarczkę szypra z 

brygadzistą,  w promieniu dwudziestu metrów nie było nikogo innego,  kto mógłby 

uchodzić za adresata tego pytania.

-  Oni  się  kłócą  -  odpowiedziała  zatem i  połapawszy  się  w ułamku ostatniej 

chwili, że ma na nosie szpecące okulary, błyskawicznie zerwała je i schowała do kie-

szeni spódnicy. Uczyniła to w samą porę; Apollo właśnie kierował na nią szafirowe re-

flektory swych oczu.

Aniela stała we wdzięcznej pozie, lśniąc zębami w uśmiechu i ściskając pod pa-

chą torbę z książkami. Złotowłosy chłopak przyjrzał się jej z aprobatą, unosząc lewą 

brew na widok jej szkolnego fartucha z białym kołnierzykiem.

- Liceum? - spytał.

Jakże miło byłoby odpowiedzieć, że owszem. Niestety, w Łebie nie było liceum.

- Chodzę do ósmej klasy - odparła Aniela, wciąż szczerząc w uśmiechu zęby, o 

których wiedziała, że są ładne.

- A co ty tu robisz o tej porze? - złotowłosy bezwiednie oddał jej uśmiech.

- Dokładnie to samo co ty... o tej porze.

- Ja jestem na wakacjach.

- Już?

- Przeszedłem zapalenie płuc i mama wysłała mnie nad morze. Jod, rozumiesz, 

i te rzeczy.

- Chodzisz do ogólniaka?

-  Tak  -  rzekł  on,  wyjmując  papierośnicę.  -  Kończę  drugą klasę.  Bezbrzeżna 

nuda.

- W Gdańsku ten ogólniak? - podpytywała Aniela niby to obojętnie.



- W Poznaniu.

„W Poznaniu! - pomyślała boleśnie. - Tak daleko!” Chłopak otworzył papiero-

śnicę niezbyt wprawnie, zapalił i cisnął zapałkę za siebie. Odkaszlnąwszy lekko dodał 

stłumionym głosem:

- Jutro rano wyjeżdżamy. No, siedzimy tu już, bądź co bądź, ponad dwa tygo-

dnie.

Zapadło  milczenie,  słychać  było tylko  gwałtowną orację  szypra w czerwonej 

czapce, wygłaszaną zachrypniętym od argumentacji basem. „Już jutro!” - szarpnęło 

się coś w piętnastoletnim sercu Anieli, wprawiając je w dziwny, wibrujący ruch, za-

kończony skurczem żalu. Oto przez dwa tygodnie ten książę z bajki chodził po ulicach 

jej  rodzinnego miasteczka,  nudząc się zapewne niemiłosiernie,  przez dwa tygodnie 

przechodził pod jej oknami, a jej ani razu nie przyszło do głowy, że Przeznaczenie zde-

cydowało przysłać do Łeby ten koncentrat męskiego czaru.

Lecz  przecież  nie  wszystko  jeszcze  było  strącone.  „Weźmy  za  łeb 

Przeznaczenie” - pomyślała Aniela dziarsko. Była ona osobą energiczną i pełną życio-

wej dynamiki. Nigdy nie wahała się bez potrzeby w obliczu jakiejś decyzji.

- Jak ci na imię? - spytała rzeczowo.

- Paweł - odparł złotowłosy.

- Masz tu jeszcze co do roboty? Bo ja zaraz lecę.

- Dokąd lecisz? - spytał Paweł, z ulgą wyrzucając papierosa.

- Na plażę. Urwałam się ze szkoły specjalnie w tym celu. Czuję się nie dotlenio-

na.

- Podjedziemy wozem - rzekł Paweł niedbale. Ojciec powierzył mu kluczyki od 

fiata tylko po to, by odstawił go na parking w porcie, ponieważ pod pobliską restaura-

cją „Perełka”, gdzie mieli zjeść obiad, obowiązywał zakaz postoju. Paweł jednakże nie 

widział  potrzeby  dzielenia  się  tą  wiadomością  z  czarnowłosą  tubylczą  dziewczyną. 

Otworzył przed nią drzwiczki z miną tak obojętną, jakby przez całe życie nie robił nic 

innego, tylko podwoził dziewczyny fiatem Mirafiori. Aniela wsiadła jak w transie.

- A ta znów co?! - wrzasnął na to impetycznie szyper w czerwonej czapce, pod-

skakując ze złością na pokładzie kutra. - Co znów robi ta dziewucha?! Aniela, wracaj 

no mi tu!



Lecz Aniela nie bała się w tej chwili ojca. Widziała tylko te szafirowe, promien-

ne oczy.

- Jedźmy - wionęła subtelnym szeptem, podczas gdy jej ojciec wydzierał się z 

pokładu:

- Skórę złoję!! Wracaj!!

- Czego chce ten typ? - zainteresował się Paweł, zapuszczając silnik.

- Zwariował - powiedziała słodko Aniela. - Nie zwracajmy na niego uwagi. 

Odjechali.

W odróżnieniu od wielu innych (filmowych na przykład) historii  miłosnych, 

które kończą się sceną pocałunku, historia Pawła i  Anieli  pocałunkiem się zaczęła. 

Zdarzenie to miało miejsce w okolicy smażalni ryb „Przysmak”, przy ulicy Turystycz-

nej. Smażalnia zresztą o tej porze roku była zamknięta na głucho. Na jej pustym, beto-

nowym podjeździe Paweł zaparkował fiata, by dalszą drogę ku plaży odbyć przez las.

Pocałował Anielę, jak tylko wyszli z samochodu. Zaraz też dostrzegł z odrazą ja-

kiegoś umorusanego pętaka,  który podglądał  zza wywróconej  dnem do góry łódki. 

Drugi taki krył się za pniem sosny.

- Chodźmy stąd - rzekł gniewnie. - Pełno tu jakichś szczeniaków.

Zauważył, że tubylcza dziewczyna spłoszyła się na widok podglądaczy.

- A niech to - powiedziała. - To dzieci sąsiada.

- Chodźmy stąd.

- Chodźmy.

Ruszyli  ku plaży asfaltowaną ulicą Turystyczną. Upojona pierwszym w życiu 

pocałunkiem, jak też i faktem, że Paweł obejmuje ją za ramiona, Aniela natychmiast 

zapomniała o podglądających synkach piekarza, a niesłusznie. Chłopcy nie opuścili jej 

ani na chwilę. Na plaży usiedli opodal i niby to budując zamki, nie spuszczali oka z  

Anieli i jej kawalera.

Aniela ich nie widziała. Godzina na wietrznej plaży minęła jak sen. Paweł, po-

konawszy początkową irytację, postanowił po prostu zignorować pętaków. Deklamo-

wał wiersze, co Anielę wprawiło w bezkrytyczny zachwyt. Powiedział też, że zakochał 



się w niej od absolutnie pierwszego wejrzenia. Poza tym dużo milczeli, patrzyli sobie 

w oczy oraz trzymali się za ręce.

Potem jakoś nagle Paweł się ocknął i przypomniał sobie, że tatuś czeka na nie-

go w restauracji „Perełka”, gdzie mieli zjeść obiad.

- No to teraz już pewnie nie czeka - powiedziała żartobliwie Aniela, która mo-

głaby tak siedzieć na plaży choćby i do jutra rana.

On jednakże uznał, że musi wracać. Zapisał sobie adres Anieli i powiedział, że 

wpadnie po nią zaraz po obiedzie.

- Jaka szkoda, że cię nie spotkałem wcześniej - dodał gorąco. - To straszne, że 

się jutro rozstaniemy.

- O, tak - westchnęła Aniela, wznosząc na niego oczy pełne łez.

- Masz oczy jak bezbronna sarenka - wzruszył się Paweł i nawet ciche burcze-

nie, jakie rozległo się w jego żołądku, miało jakiś żałosny ton. - Zostało nam tylko jed-

no popołudnie i wieczór. Musimy je przeżyć bardzo pięknie.

- Na przykład jak? - zainteresowała się Aniela.

- Chodźmy na razie - rzekł on. - Trzeba się rozstać na godzinę. Obowiązek to 

obowiązek.

Aniela odprowadziła go aż pod same drzwi restauracji „Perełka”, z których wa-

liła kwaśna woń piwa i papierosów. Paweł zniknął dość spiesznie w gwarnym wnętrzu 

- widziała jeszcze, jak siadał przy stoliku obok tęgiego pana o nalanej twarzy i tłuma-

czył się przed nim przykładając dłoń do piersi.

„Oho, tatuś czekał” - pomyślała Aniela i czmychnęła spod drzwi restauracji. Po-

szła do domu.

Mieszkała  z  ojcem na  pięterku,  o  trzy  bramy dalej.  Parter  ich  niebieskiego 

domku zajmowała od dwudziestu lat rodzina Kurków. Aniela zapukała do nich i naci-

snęła klamkę w nadziei,  że zastanie swoją przyjaciółkę,  Kasię Kurkównę, i  natych-

miast opowie, że Wielka Miłość nareszcie przecięła drogę jej życia swym świetlistym 

pasmem.

Niestety, prócz zwietrzałej woni smażonej cebuli mieszkanie Kurków nie odpo-

wiedziało niczym na jej stukanie. Natomiast na pięterku słychać było ciężkie kroki 

ojca Anieli, który kręcił się po kuchni zły bo głodny.



- A, jesteś nareszcie! - krzyknął ze wzburzeniem na widok wchodzącej córki. - 

Co to ma być, pytam?! Gdzie ty się podziewasz? Czy ci nie kazałem czekać? Nie dość, 

że cię przyłapuję na wagarach, to jeszcze dzieci piekarza mi mówią, że się całowałaś z  

tym lalusiem!!!

- On nie jest żadnym lalusiem! - wybuchnęła Aniela.

- Jest lalusiem do kwadratu! - wrzasnął ojciec. Był on porywczy i miał duże 

nadciśnienie. Kochał Anielę, ale nie miał do niej cierpliwości. Od czasu gdy jej matka 

zmarła, wychowywał dziewczynkę z całym poświęceniem, ale po dwunastu latach tych 

starań stwierdził, że nie tylko nie rozumie swego dziecka, ale że wręcz wymyka się ono 

całkowicie jego wpływom. - Obiadu ojcu nie zrobisz, koszule nie wyprasowane już 

drugi tydzień, w kredensie pusto, a ty sobie chodzisz na wagary! Z lalusiami!

- Jajka są - powiedziała Aniela groźnie i ponuro. - Naprawdę nie umiesz usma-

żyć sobie jajecznicy?

- Dość mam takiego jedzenia! Chodźmy do „Perełki”.

- O, nie, nie. Nigdy w życiu - zlękła się Aniela.

- Zjadłbym kotleta. I gorącej zupy.

- Przecież dziś poniedziałek. Bezmięsne dania. Znów chcesz rybę jeść?

- Za nic.

-  Już ja  lepiej  zrobię  naleśniki.  Smaczne,  szybkie  -  powiedziała  Aniela  nie-

ostrożnie. - Potem muszę wyjść, więc... 

Józef Kowalik, ojciec piętnastoletniej córki Anieli, nastawił uszu.

- Dokąd wyjść? - zdenerwował się ponownie.

- Do koleżanki. Muszę się pouczyć.

- Czy ta koleżanka ma fiata Mirafiori?

- Tato!!!

- No, co robisz minki?! Kłamiesz mi tu w żywe oczy, a potem minki, tego...

- Tato, ja muszę wyjść, wierz mi...

- Nigdy! - ryknął ojciec. - Zostaniesz w domu! Zamknę cię, do diabła, na klucz! 

Już ja ci pokażę kłamać! Z lalusiami na wagary biegać!

- Oni nie są żadnymi lalusiami!



- Jacy oni? Jacy oni, pytam? Widziałem tylko jednego, a tu się okazuje, że wię-

cej znasz takich!

- Nie znam nikogo! - krzyknęła Aniela, łomocąc pięściami w stół. - Spotkałam 

przypadkiem kolegę, a ty go od razu nazywasz lalusiem!

- A ci inni?

- Jacy inni?

- Inni lalusie!!

- Zwariować można!!

I  tak  dalej,  i  tak  dalej.  Zbędne  byłoby  przytaczać  przebieg  całej  awantury. 

Zwłaszcza, że niezależnie od jej przebiegu wynik i tak nie ulegał wątpliwości: w próbie 

sił górą był ojciec. Walnął głównymi drzwiami i zamknąwszy je na klucz z zewnątrz, 

zbiegł z łomotem po schodach. Udał się do restauracji „Perełka” na obiad złożony z 

zupy grochowej i morszczuka panierowanego oraz piwa.

Zrozpaczona Aniela została w pustym pokoju, gdzie, przeklinając despotyzm 

ojca i spoglądając co chwila na zegarek, gorączkowo przebiegała w myślach wszystkie 

możliwości dotarcia do Pawełka, który przecież każdej chwili mógł zapukać do drzwi.

Zwiać oknem? Niepodobna. Okna ich mieszkania wychodziły na podwórze są-

siedniej posesji, które zabudowane było do połowy chlewikiem z nierogacizną. Gdyby 

nawet zdołała przejść po wąskim gzymsie pod oknem, zeskoczyć na dach chlewika, a 

następnie z dachu na ziemię i tak znalazłaby się w potrzasku, bo z podwórza wyjść 

można było albo przez drzwi domku sąsiadów, albo przez bardzo wysoki mur najeżo-

ny odłamkami szkła. Żadna z tych dróg nie wchodziła w rachubę.

Była wszakże jeszcze jedna możliwość. Tuż obok kuchni mieściła się malutka 

spiżarnia,  z której okrągłe okienko, umieszczone pod sufitem w celach wentylacyj-

nych,  wychodziło  na klatkę  schodową w okolicy półpiętra.  Gdyby tylko zdołała  się 

przez nie przecisnąć...

„Muszę!”  -  twardo postanowiła  Aniela.  Bez  wątpienia  trzeba  było  to  zrobić. 

Ostatnie godziny ostatniego dnia w Łebie powinien Pawełek spędzić z nią. To nie ule-

gało wątpliwości. Nie darmo Przeznaczenie postawiło na drodze jej życia tego cudow-

nego chłopca. Zmarnować taką szansę - znaczyłoby okazać niewybaczalny bezwład i 

głupotę.



Zdjęła ostrożnie okulary i odłożyła je na półkę. Rozebrała się do bielizny, by jak 

najbardziej zmniejszyć swą objętość. Następnie otworzyła okienko w spiżarni. Sweter 

i spódnicę zwinęła w tobołek, tobołek chwyciła w zęby, wlazła na szafkę, wspięła się na 

palce i przecisnęła głowę przez okienko.

Od razu zrozumiała, że to, co czytała kiedyś w książkach przygodowych na te-

mat przeciskania się  przez różne otwory,  odnosiło  się  raczej  do chłopców.  Książki 

przygodowe twierdziły bowiem, że najważniejsze w takiej sytuacji - to przecisnąć gło-

wę, a reszta już jakoś się prześliźnie. Zapewne u osób płci męskiej, pozbawionych, jak 

wiadomo, biustu, zasada ta mogła być słuszna. Natomiast klatka piersiowa Anieli za-

kleszczyła się w otworze okiennym.

Tak czy inaczej, Aniela utkwiła w okienku na dobre, a wszelkie gwałtowne ru-

chy, jakie wykonywała, by się z niego wydostać, sytuację tylko pogarszały: teraz nie 

mogła nie tylko wyleźć na schody, ale nawet cofnąć się do wnętrza spiżarni.

Ten moment wybrało sobie Przeznaczenie, by postawić znów na drodze życia 

Anieli złotowłosego Pawełka. Pogwizdując wbiegł on z ulicy na parter, stwierdził, że 

znajdują się tam tylko drzwi z  napisem „Kurka”,  i  wobec tego wbiegł  na pięterko, 

przeskakując po pięć stopni swymi długimi nogami.

Głowa i biust Anieli, tkwiące w okrągłej ramie tuż pod sufitem na kształt tro-

feum myśliwskiego, z tobołkiem w zębach i grozą w wytrzeszczonych oczach, szczęśli-

wie nie znalazły się w polu jego widzenia. Stukał do drzwi i nasłuchiwał, stukał znów i  

sykał ze zniecierpliwieniem a wreszcie, po dłuższej chwili bezowocnego czekania, za-

wiedziony zawrócił.

Tymczasem Aniela, widząc, jak Paweł oddala się i znika z jej domu, a tym sa-

mym i z życia, dokonała ostatniego rozpaczliwego wysiłku. Zaparła się czubkami stóp 

o przeciwległą ścianę spiżarni, napięła mięśnie, odepchnęła się nogami z olbrzymią, z 

rozpaczy zrodzoną siłą i katapultowała się wreszcie, spadając z głuchym łomotem na 

schody.

Niestety, zanim doszła do siebie, zanim zreflektowała się, że ma na sobie wy-

łącznie  figi  i  biustonosz,  zanim latającymi  z  pośpiechu rękami  wdziała  sweterek  i 

spódnicę i zbiegła po schodach na łeb, na szyję - Pawełek zniknął.

Daremnie aż do wieczora szukała go po ulicach, daremnie zaglądała do „Pereł-

ki” i ,,Morskiego Oka”, daremnie słabła na widok białych fiatów. Pawełka nigdzie nie 

było.



Przetrząsnęła niemal całe miasto, lecz było to zupełnie beznadziejne. Nie wie-

działa nawet, czy mieszka on w domu wczasowym, czy w kwaterze prywatnej. Nie wie-

działa o nim w ogóle nic. Nie znała nawet jego adresu. Wiedziała tylko, że mieszka w 

Poznaniu, lecz wobec faktu, że Poznań liczy pół miliona mieszkańców, a ona nie zna 

nawet nazwiska Pawła, nie miało to najmniejszego znaczenia.

Aniela Kowalik 

ul. Kościuszki 44 m. 2 

14-360 Łeba 

woj. słupskie

Poznań, 29 maja 77

Moja Anielko!

Nawet nie wiesz, jak mile Cię wspominam. Tylko przez godzinę mogliśmy byt  
ze sobą, lecz bywają godziny, które znaczą więcej niż lata. Nie wiem, dlaczego nie  
byto Cię w domu wtedy, po obiedzie. Byłem u Ciebie nieraz. Niestety, drzwi byty  
wciąż zamknięte. Wyjechałem bardzo zmartwiony i do dziś nie wiem, czy nie stało  
Ci się coś złego. Odezwij się, napisz.

Całuję Cię - Paweł Nowacki

Mój adres:

Roosevelta 5 a m. 2 

11-129 Poznań

PS.  Bardzo  mi  się  spodobał  domek,  w którym  mieszkasz.  Stoi  w dobrym  
punkcie, przy głównej ulicy, a jednak niedaleko od plaży. W związku z tym nasunął  
mi się pewien pomysł: czy u kogoś z sąsiadów, nu przykład, nie znalazłby się pokój  
czteroosobowy do wynajęcia? Chodzi o lipiec. Znajomi rodziców wybierają się nad  
morze, a sama wiesz, jakie są problemy ze znalezieniem kwatery. Będę Ci bardzo  
wdzięczny za pomoc.

Napisz szybko.

Paweł

Paweł Nowacki 

Roosevelta 5 m. 2 

60-829 Poznań

Łeba, 2 czerwca 77

Cześć, Paweł.

Dziękuję za list. Sąsiadka z parteru zgodziła się wynająć pokój tym twoim  
czterem znajomym osobom. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności, ze spotkaliśmy się,  



prawda? Szczęśliwy zwłaszcza dla tych znajomych. Gdybyś jeszcze kiedyś potrzebo-
wał ode mnie podobnej usługi, pisz śmiało.

Ściskam dłoń – Aniela

Aniela Kowalik

ul. Kościuszki 44 m. 2

84-360 Łeba

Poznań, 5 czerwca 77

Kochana Anielko!

Dziękuje za list i załatwienie pokoju! Ale jeśli myślisz, że tylko dlatego pisa-
łem do Ciebie, tu znaczy. ze mnie jeszcze nie znasz! Pisałem, bo tęsknię za tobą! My-
ślę o Tobie! Chciałbym Cię zobaczyć! Nie umiem pisać listów, ale jeśli się do tego  
przyzwyczaisz, to może zrozumiesz, co czuje moje serce.

Całuję Cię -

Paweł

Liceum Poligraficzno-Księgarskie Poznań

ul. Różana 17

Łeba, 8 czerwca 77

Szanowna Dyrekcjo,

Zwracam się z uprzejmym pytaniem, w jaki sposób mogłabym stać się uczen-
nicą Liceum Poligraficznego. Będę wdzięczna za bliższe informacje. Mieszkam stale  
w Łebie (woj. stupskie), stąd moje pytanie o internat: czy są wolne miejsca? I od  
czego zależy przyznanie miejsca w internacie? Czy wymagane jest złożenie egzami-
nu wstępnego? l kiedy? Muszę dodać, że zależy mi ogromnie na możliwości nauki w  
Liceum Poligraficzno-Księgarskim, gdyż zarówno poligrafia, jak i księgarstwo są  
moim życiowym powołaniem. Uprzejmie proszę o odpowiedź -

z poważaniem Aniela Kowalik Kościuszki 44 m. 2 84-360 Łeba

Poznań, 16 czerwca 1977

Ob. Aniela Kowalik ul. Kościuszki 44 m. 2 84-360 Łeba woj. slupskie

W odpowiedzi na pismo Obywatelki sekretariat Liceum Poligraficzno-Księ-
garskiego informuje, że przyjęcia do tut. Liceum na podstawie konkursu świadectw  
odbędą się w dniach 27 i 28 czerwca br. Wymagane dokumenty: podanie, 3 zdjęcia,  
życiorys, świadectwo ukończeniu szkoły podstawowej. Przyznanie internatu uzależ-
nione  jest  od  ilości  reflektujących  osób,  jak  równie:  od  spełnienia  wymaganych  
przepisami warunków. Pierwszeństwo w przyjęciach mają członkowie rodzin, któ-
rych dochód miesięczny na głowę utrzymuje się w granicach przeciętnej lub poniżej  
wyżej wymienionej.

Zastępca dyrektora - podpis nieczytelny

Kasia Kurkówka



Kościuszki 44 m. 

84-360 Łeba

Poznań, 2 lipca 77

Kochana Kasiu, jaka szkoda, że Cię tu nie ma. Tak się przyzwyczajam mówić  
Ci o wszystkim, że teraz chyba pęknę z nadmiaru nie wyznanych przeżyć. Bezna-
dziejnie zakochana chodzę samotnie po obcym mieście i nie mam do kogo ust otwo-
rzyć - z wyjątkiem portierki w Domu Turysty, gdzie przespałam trzy noce. Warto  
było zainwestować w te noclegi, bo przynajmniej doczekałam się ogłoszenia wyni-
ków. Jestem przyjęta! Aż mnie to zdziwiło. Byłam przygotowana na ostrą walkę  
konkurencyjną, na pokonywanie wszelkich możliwych przeszkód, a tu nic. Jak w  
masło. Przyznano mi nawet internat, choć nie wszystkim podobno przysługuje ten  
zaszczyt. Ale właśnie zaczynam się zastanawiać, czy z niego skorzystam. Internat  
jest, owszem, blisko szkoły, ale za to strasznie daleko od... Pawełka! Natomiast na-
sza  poznańska  rodzina  (kuzyn  ojca,  mówiłam Ci,  pamiętasz?)  zrządzeniem losu  
mieszka dosłownie dwieście metrów od domu Pawia. Postanowiłam wkręcić się do  
nich za wszelką cenę. Oczywiście nie mów o tym mojemu tacie!!!

A Pawełka w Poznaniu nie ma... To jest najsmutniejsze. Dzwonię co dzień po  
sto razy a telefon nie odpowiada. Widocznie wszyscy wyjechali na wakacje. No, nic.  
Jakoś doczekam września. Miłość tak wielka jak nasza nie umiera przez głupie dwa  
miesiące.  Najbardziej  mnie  martwi  to  ohydne  Liceum  Poligraficzne.  Co  ja  tam,  
biedna,  będę  robić?  Pawła nie  ma,  teatry  mają  przerwę  urlopową.  Wracam do  
domu. Autostopem, jak zwykle. Pa, zobaczymy się za tydzień.

Aniela

Józef Kowalik 

Kościuszki 44 m. 2 

84-360 Łeba

Kochany  tato!  Na  odwrocie  pocztówki  widzisz  Ratusz  Poznański.  Piękna  
rzecz.  Renesans.  Przyjęto  mnie  do Liceum Poligraficznego na podstawie  mojego  
wspaniałego świadectwa. Więc sam widzisz. Po co to było stawiać opór? Wracam  
natychmiast. Autostopem. Będę w domu za kilka dni. Po drodze chcę zwiedzić za-
bytkowe miasta: Gniezno, Toruń, Malbork i oczywiście Gdańsk. Będzie to bardzo  
pouczająca wyprawa.

Całuję - Anielka

Aniela Kowalik 

Kościuszki 44 m. 2 

84-160 Łeba 

Leśniczówka Pustelnia

Droga Anielko

Napisałem do Ciebie obrzydliwy list,  a ty się słusznie obraziłaś i  milczysz.  
Wybacz mi, ja naprawdę nie umiem pisać listów i jakoś zawsze piszę co innego, niż  
mam na myśli. Tęsknie za Tobą dzień i noc. Tu jest wspaniale, najlepiej biorą liny.  
Złapałem też na haczyk, z lodzi, wielkiego szczupaka. Mama upiekła go z grzybami  



w  cieście,  pyszny  był,  palce  lizać.  Czy  mogłabyś  mi  przysiąc  swoją  fotografie?  
Troszkę już zapominam, jak wyglądasz. Ja posyłam Ci moją. Ten mały facet obok  
mnie to pan Genio,  leśniczy.  Zdjęcie zrobił  nam gajowy po polowaniu na dziku.  
Ustrzeliłem odyńca.  Leśniczy obiecał nam kiełbasę i szynkę z tego dzika.  Szynka  
taka ma podobno niezapomniany aromat i smak. Całuję Cię gorąco -

Paweł

PS. Ta czarne na dole fotki - to zad dzika. Cały odyniec nie zmieścił się w ka-
drze.

Sierpień

Ulica Dworcowa - prosty odcinek między budynkiem dworca kolejowego Po-

znań Główny a reprezentacyjnym rondem Kopernika - obsadzona akacjami o przysy-

panych sadzą liściach, jest przestronna i pustawa nawet w dzień powszedni. Tego nie-

dzielnego, deszczowego popołudnia ulice Poznania były wręcz wyludnione. Tu i ów-

dzie  widziało  się  pojedyncze  postacie  poznaniaków trwożliwie  osłaniających  przed 

deszczem swoje niedzielne przyodziewki.

Jedna tylko postać maszerowała dziarsko wśród zimnego kapuśniaczku. Była 

to Aniela Kowalik, która właśnie przybyła do stolicy Wielkopolski po raz drugi, a na-

stawienie miała wybitnie podbojowe. Kapuśniaczek przeszkadzał jej o tyle, że pokry-

wał gęstą rosą szkła okularów. Jednakże gdy tylko je zdjęła i schowała do kieszeni, 

deszcz mógł sobie padać, ile chciał. Ani spłowiały podkoszulek, ani sprana spódnica z 

drelichu, ani wielki parciany plecak z klapą zapinaną na rzemyki nie były wrażliwe na 

wilgoć. Co zaś do potężnych rybackich gumiaków, które Aniela uznała za wskazane 

przywdziać w tym dniu, to nie było wręcz stosowniejszego obuwia na te warunki at-

mosferyczne. Nie mówiąc już, że w takim dopiero obuwiu Aniela wyglądała dokładnie 

tak, jak chciała, mianowicie - jak sierotka.

Pierwszą rzeczą, jaką uczyniła po wydostaniu się ze strefy dworcowej, było zej-

ście do podziemia ronda Kopernika, gdzie, jak pamiętała z poprzedniej czerwcowej 

wizyty w Poznaniu, znajdowały się automaty telefoniczne. Wyłuskała monetę z kiesze-

ni spódnicy, poprawiła szelki plecaka i wcisnęła się wraz z nim do oświetlonej kabiny.  

Drżąc ze wzruszenia, uroczyście nakręciła numer Pawełka, po czym zamarła, przymy-

kając powieki. Urywany sygnał.

- Halo? - dał się słyszeć aksamitny, najmilszy w świecie głos.



Aniela milczała, wolną dłoń przyciskając do dudniącego szaleńczo serca. Gwał-

towny rumieniec oblał ją od stóp do głów. Ze wzruszenia nie mogła wykrztusić ani sło-

wa.

- Halo? - rzucił Pawełek raz jeszcze z intonacją, która pozwalała się domyślać, 

że za chwilę rzuci i słuchawkę.

Aniela opanowała się z wysiłkiem. Już-już chciała się odezwać, lecz nagle znów 

zabrakło jej odwagi. Wreszcie znalazła honorowe wyjście z sytuacji.

- Czy to Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu? - spytała imitując doskonale suchy 

głos gorliwej księgowej.

- Pomyłka - mruknął Pawełek.

- Niech pan nie udaje, kierowniku.

- Co? Pomyłka, mówię pani.

- Ja wiem, że kierownik udaje. Co z tym transportem?

- Z transportem? Pomyłka. Pomyłka, mówię!

- Nie były świeże. My wyciągniemy konsekwencje.

- Kto wyciągnie? - zląkł się nieco Pawełek. - Pani dzwoni pod niewłaściwy nu-

mer.

- Ale przyzna pan, że nie były świeże?

- To mieszkanie prywatne!

- A, to przepraszam.

- No, nareszcie.

- Zajęłam panu tyle czasu...

- Owszem.

- A co pan robił, kiedy zadzwoniłam?

- Jadłem podwieczorek - rzekł Paweł bardzo oschle. - Pani pozwoli, że skończę 

rozmowę. Do widzenia. 

I odłożył słuchawkę.



Rozpromieniona  Aniela  wychynęła  z  przejścia  podziemnego  przed  hotelem 

„Merkury”, Stały tam lśniące samochody z zagraniczną rejestracją oraz kolejka kra-

jowców przy postoju. na którym nie było taksówek. Pod pasiastymi parasolami na ta-

rasie hotelowej kawiarni siedziały piękne dziewczyny o wyglądzie żurnalowym. oraz 

zamożni panowie, o wyglądzie zachodnioeuropejskim.

Aniela stanęła na brzegu chodnika wraz ze swym wypłowiałym plecakiem. Wy-

raz ogłuszonego szczęściem zakochania znikał z wolna z jej twarzy ustępując miejsca 

nasuwającej się mgiełce nieśmiałości.  Ale mgiełka nieśmiałości nie była chyba zbyt 

częstym gościem pod tymi okularami.

- E, co mi tam - mruknęła pod nosem Aniela. Poprawiła uwierającą szelkę i 

spojrzała zdobywczo w perspektywę ulicy Roosevelta.

Ulicą tą gnały samochody osobowe i gnuśnie pełzły tramwaje w kolorze zielo-

no-żółtym. Jak tylko ustał deszczyk wylegli na chodniki poznaniacy uformowani w ty-

powe niedzielne grupy rodzinne, Cechą charakterystyczną takich grup są paczki cia-

stek trzymane za dno lub za sznureczek przez tatusiów i dziadków, a także wystrojone 

dzieci ciągnione za rączki przez wystrojone mamy i babcie. Tego roku poznańskie gru-

py rodzinne opanowała namiętności do ubranek dżinsowych z Pewex, cechujących się 

wymyślnym krojem i horrendalna cena w dolarach. Ubranka dżinsowe, odzież kosz-

towna i nobilitująca, noszone były z należną rozwagą i szacunkiem. Na tym tle Aniela 

Kowalik ze swymi gumiakami i plecakiem wygadała malowniczo i beztrosko i tak tez 

się czuła. Nieświadoma bodących zewsząd krytycznych spojrzeń, maszerowała sobie 

żwawo, az dotarła na most Teatralny poniżej skrzyżowania. Na przedłużeniu ulicy Ro-

osevelta  widniał  szereg  wielkich  kamienic  secesyjnych,  które  zajmowały  całą  lewa 

stronę ulicy. Były to śliczne kamienice zdobne w stiuki, płaskorzeźby i ornamenty, ko-

jące swymi wdzięcznymi liniami znużone oko dwudziestowiecznego przechodnia

Nie ich uroda jednakże spowodowała całą serię czułych spojrzeń, jakie Aniela 

wysłała w ich kierunku. Tak samo czule zapewne wpatrywałaby się w bloki osiedla 

imienia Wielkiego Października, gdyby w którymś z nich mieszkał Pawełek.

A mieszkał najwyraźniej w kamienicy koloru ciemnoszarego, z białymi girlan-

dami wokół okien, ta bowiem była piąta w rzędzie.

Most Teatralny, równoległy do Dworcowego, przerzucony jest nad dziesiątkiem 

torów kolejowych. Kończy się zielonymi zaroślami, które należą do małego parku, lub 



raczej zieleńca, zwanego powszechnie „Teatralka”. Po prawej wąski, cienisty odcinek 

ulicy Stalingradzkiej przylega do olimpijskiego gmachu Opery z zaśniedziałym Pega-

zem na szczycie dachu. Od ulicy Fredry zbiega ku Teatralce bardzo stromy trawnik, 

który zimą przekształca się w najpopularniejszy w Poznaniu tor saneczkowy. Skwerek, 

porośnięty wytartą murawą, opatrzony w piaskownice i  ławeczki,  otaczają z trzech 

stron wysokie, soczystozielone ściany ogromnych kasztanów. W głębi, za kasztanami, 

kryją się w ogródkach stare wille jednakowego brudnoszarego koloru, który jest mie-

szaniną kurzu dziesięcioleci z sadzą przejeżdżających opodal niezliczonych pociągów.

Na  skwerek  można  zejść  po kamiennych  schodkach  albo  wyminąć  narożny 

kiosk „Ruchu” i dostać się na żwirowaną ścieżkę. Obie te drogi byty jednak zbyt kon-

wencjonalne jak na upodobania Anieli. Zbiegła ona z toru saneczkowego, z całym im-

petem przebyła długi odcinek zrudziałego trawnika i raptownie zahamowała przy sa-

mym krawężniku.

Przed nią wznosiła się nieduża piętrowa willa, której ciemny fronton urozma-

icały  szkarłatnymi  plamami  kwitnące  na balkonie  pelargonie.  Powyżej  balkonu,  w 

otwartym oknie poddasza,  suszyły się dwa niebieskie podkoszulki  dziecięce,  cztery 

pary małych skarpetek, a także nawleczone na nitkę grzyby.

Zza grzybów dobiegał  męski  głos śpiewający od serca piosenkę pod tytułem 

„Sing-Sing”, a towarzyszyło mu rytmiczne postukiwanie o metalicznym zabarwieniu.

Ten głos należał do Mamerta Kowalika, trzydziestotrzyletniego chirurga, ojca 

dwojga dzieci i męża trzydziestoletniej pianistki imieniem Teofila. Mamert siedział w 

kuchni, pił kompot śliwkowy, stukał łyżeczką w spodek i patrzył na swoją miłą żonę i 

na swoje miłe dzieci, która to trójka grała właśnie w cymbergaja na podłodze.

Ogólnie  biorąc,  niedziela  była  udana.  Przed południem Kowalkowie  byli  na 

grzybach w puszczy Zielonce, wrócili pociągiem około drugiej, usmażyli maślaki i zje-

dli je z chlebem. Teraz dzień chylił się ku spokojnemu końcowi; Mamert nawet nie 

musiał pędzić dziś do szpitala na obchód, bo akurat nie było żadnych nowych pacjen-

tów, a ordynator pojechał na tydzień do Pragi. Zanosiło się na to, że wieczór upłynie 

bez żadnych zakłóceń. Ledwie to Mamert pomyślał, do drzwi kuchni nieśmiało zastu-

kano.

- Proszę! - zawołał.

Drzwi skrzypnęły i weszła objuczona plecakiem Aniela. Uśmiechnęła się pro-

miennie i zachęcająco. Rozejrzała się po kolorowym wnętrzu małej kuchni. Ujrzała 



siedzącego za stołem wąsatego rudawego dryblasa, który jakimś nieuchwytnym wyra-

zem srogości, a także kształtem typowo Kowalikowego nosa przypomniał jej ojca. Uj-

rzała  też klęczącą na podłodze okrągłą,  niedużą blondynkę o wesołych niebieskich 

oczach i skłonności do tycia. Pętały się tam też jakieś dzieci, które jednakże niczym 

nadzwyczajnym się nie odznaczały i dlatego Aniela nie zwróciła na nie uwagi.

- Dzień dobry - powiedziała. - No to ja już jestem.

- Tosiu - rzekł Mamert do żony. - Ta pani już jest. - Był pewien, że skoro on nie  

ma pojęcia, o co tej dziewczynie chodzi, to znaczy, że wie o tym jego żona. Wariant 

najbardziej zbliżony do prawdy, a mianowicie - że ani on, ani Tosia nie mają pojęcia o 

zamiarach tej chudej okularnicy, nie przyszedł mu jeszcze do głowy.

- Dzień dobry - powiedziała Tosia wstając z podłogi i masując pulchne kolano. - 

Eee, pani do nas?

- No, tak! - powiedziała Aniela tonem, jakby to się rozumiało samo przez się.

- A... w jakiej sprawie?

Aniela przerosła kunsztem Eleonorę Duse.

- Jak to w jakiej sprawie? - spytała z łagodnym wyrzutem, po czym, jakby w 

przebłysku zrozumienia, dodała: - Ach! No, tak! Widzę, że list tatusia nie doszedł.

Tym razem zarówno Mamert, jak i Mamertowa objawili rosnące zainteresowa-

nie. Co do Mamerciątek zaś, porzuciły one cymbergaja i podeszły tuż pod nos Anieli, 

oglądając ją jak dziw natury.

- O! Śliczne dzieci! - zachwyciła się Aniela nieco przesadnie. Tosia i Mamert 

wyglądali na speszonych. Komplement był szyty zbyt już może grubymi nićmi. Dzieci 

Kowalików były z pewnością inteligentne, sympatyczne i nie pozbawione nawet pew-

nego dziecinnego wdzięku, jednakże nikt, nawet rozkochana w nich matka, nie odwa-

żyłby się nazwać je ślicznymi. Pięcioletnia Romcia była płaskim, zezowatym stworzon-

kiem o kościstych kolankach i sztywnej konopnej czuprynie. Tomcio - lat sześć i pół - 

rudawy myśliciel,  nałogowo ogryzający paznokcie,  pozbawiony wskutek upadku na 

rowerze dwóch górnych mlecznych siekaczy - miał piegowatą, trójkątną twarz o wyra-

zie stanowczym i rozkojarzonym jednocześnie. Oboje ubrani byli w pasiaste koszulki i 

czerwone majtki. Oboje mieli rozległe brązowe strupy na kolanach. Poza tym, po kilku 

godzinach spędzonych w świeżo zmoczonym deszczem ogródku, oboje byli strasznie, 

kompromitujące brudni. Nastała chwila dziwnej ciszy. Aniela zastanawiała się czuj-

nie, kto też odezwie się pierwszy i jakie będzie to pytanie. Padło ono z ust Romci.



- Czy biedronka ma uszy? - spytała celując palcem wskazującym w Anielę.

Zaskoczona Aniela przyjrzała się dokładnie stworzeniu, które stało tuż przed 

nią czekając surowo na odpowiedź. Romcia miała błękitne oczy i wodziła nimi chłod-

no i obiektywnie po twarzy gościa.

- Nie wie - mruknął Tomcio - szturchając siostrę łokciem. - Tak też myślałem.

Od odpowiedzi  najwyraźniej  mogło wiele  zależeć.  Aniela  zdecydowała  się  w 

jednej chwili.

- Biedronka nie ma uszu - odparła stanowczo. - Ale wcale tego nie żałuje. Gdy-

by miała uszy, zamęczyłby ją huk odrzutowców.

Dzieci spojrzały po sobie.

- Dobrze mówi.

- Dobrze. Sympatyczna, okulary ma.

- I zeza.

Na ich drobne twarzyczki wypłynął z wolna wyraz akceptacji.

- Odjazd, dzieciaki, wypijcie wreszcie swoje mleko - przegonił je Mamert. - Pro-

szę bardzo - zwrócił  się do Anieli.  -  Proszę siadać i  opowiedzieć  nam wszystko ze 

szczegółami.

- Wujku! - krzyknęła nagle Aniela i rzuciwszy się znienacka Mamertowi na szy-

ję, pocałowała go dźwięcznie w oba policzki. Mamert natychmiast się zezłościł.

- Co to, co jest?! - krzyknął głosem tak bardzo podobnym do głosu jej ojca, że 

Aniela omal się nie roześmiała.

- Ciociu! - zawołała więc, padając w krągłe ramiona Tosi.

- Cześć - powiedziała Tosia i parsknęła śmiechem. - Prosimy o wyjaśnienia.

- Nazywam się Kowalik - wyjaśniła Aniela.

- Zabawny zbieg okoliczności - przyznał Mamert.

-  To nie żaden zbieg okoliczności!  -  zakrzyknęła radośnie Aniela.  -  Pan jest 

moim stryjkiem, wujku!

- Bzdury - oświadczył Mamert. - Nigdy w życiu nie byłem niczyim stryjkiem. 

Podszedł Tomcio.



- Dlaczego ja tak nienawidzę mleka? - spytał z nagłą ufnością, biorąc Anielę za 

rękę i poważnie patrząc jej w oczy.

- Może dlatego, że jest bardzo pożywne - wytłumaczyła mu Aniela.

- A to możliwe - zgodził się chłopiec. 

Aniela uśmiechnęła się porozumiewawczo do Mamertów i palnąwszy się nagle 

w czoło, zawołała: 

- O, na śmierć zapomniałam! Tatuś przysyła wujkowi paczkę! - pogmerała w 

plecaku i wyjęła zeń długi pakiet w zatłuszczonym papierze.

- Jaki tatuś? - spytał Mamert z zupełnym spokojem. W tym różnił się od ojca 

Anieli. Ojciec Anieli nigdy i w żadnych okolicznościach nie potrafiłby tak skutecznie 

stłumić irytacji. „Co chirurg, to chirurg” - pomyślała z uznaniem Aniela i wyjaśniła:

- Józef Kowalik. Syn Weroniki i Jana. Zamieszkały w Łebie. Rybak dalekomor-

ski.

-  Józek!  -  ucieszył  się Mamert.  -  Coś podobnego! Józek jest  twoim ojcem?! 

Ostatnio widziałem go ze sto lat temu, na weselu naszej ciotki. Kompletnie się wtedy 

ur... to jest, świetnie się wtedy bawiliśmy.

- No, więc Józek to mój tata - oświadczyła Aniela. - Proszę, oto węgorze - wrę-

czyła paczkę Tosi.

Pani domu, w jednej chwili uwolniona od następstw trudności i napięć rynko-

wych, przejawiła entuzjazm.

- Jakie wspaniałe! - zawołała, wysypując węgorze na półmisek. Na widok ich 

dorodnej tłustości Mamert, karmiony od dłuższego czasu pasztetówką z drobiu i żół-

tymi serami o smaku gumy, popadł w radosny zachwyt.

- Ten ma dobrze! - zawołał. - Co dzień świeże rybki! Może trzeba mi było zostać 

rybakiem, Tosiu! Jest to zawód, przy którym można się wyżywić, w przeciwieństwie 

do chirurgii.

- Słyszałem o człowieku, który zjadł drugiemu trzustkę - wtrącił Tomcio rzeczo-

wo.

- To chyba źle słyszałeś - stwierdził jego ojciec.

- Gdzie jest trzustka? - Natychmiast chciała wiedzieć córka chirurga.

- Tato, a ja nie mam trzustki.



- Jaka szkoda, że list tatusia nie doszedł. - Aniela wróciła, z uporem do najważ-

niejszej dla niej kwestii. - Bo ciocia teraz na pewno będzie zaskoczona...

- Mów mi po imieniu - zaproponowała Tosia. - Czym mam być zaskoczona?

- No, tym, że chcę tu zamieszkać - powiedziała słodko Aniela i zatoczyła dłonią 

wokół, wskazując mieszkanie Mamertów.

Tosia pomilczała chwilę, wreszcie uśmiechnęła się słabo i powiedziała:

- Owszem. Jestem zaskoczona.

- Ja też - rzekł Mamert.

- Ja chyba bardziej - dodała Tosia.

- Sam nie wiem - zastanawiał się Mamert. - Może na jedną noc dałoby się coś 

urządzić... mamy przecież hamak. Można by go rozpiąć w korytarzu, koło łazienki.

- Ciotka Lila - powiedziała Tosia.

- N0, co ciotka Lila?

- Kto to jest ciotka Lila? - spytała Aniela, mrugając czarnymi rzęsami z dosko-

nale udanym wyrazem bezradności.

- Jak ci na imię? - spytał Mamert.

- Aniela.

-  No więc,  Anielko...  Dom, w którym mieszkamy, jest własnością ciotki Liii. 

Odnajmujemy od niej ten kawałek strychu. Mamy tu kuchenkę i pokój, nadzwyczaj  

ciasny, w którym mieszkamy we czworo.

- Rozumiem - zrozumiała Aniela. - Czy ciotka Lila jest też z Kowalików?

- A, nie - odparł Mamert. - Nie jest z Kowalików. Ona jest ciotką Tosi. Tak że 

nie masz co liczyć na poczucie solidarności klanowej.

- Ciotka Lila jest nieoceniona - powiedziała Tosia tonem obronnym. - Tylko że 

tu nigdzie nie ma już wolnego kąta. Kwaterunek wlazł cioci na metraż i pilnuje.

- No, chyba żeby zechciała ciocia przenocować Anielkę u siebie...

- Daj spokój, Mamercie. Nie wypada nawet prosić.

- No tak, racja.

- Ale ja jutro spróbuję z ciotką pogadać. Może co wymyśli.



- No, spróbuj, Tosiu, spróbuj.

- A co cię właściwie sprowadza do Poznania, Anielko? - spytała Tosia sadzając 

gościa za stołem i częstując kompotem śliwkowym.

- Pierwszego września zaczynam naukę - odpowiedziała Aniela. - Bez nauki ani 

rusz. Tak że można powiedzieć, sprowadził mnie tu głód wiedzy.

Tego  wieczoru  Mamerciątka  zostały  wysłane  do  łóżek  szybciej  niż  zwykle, 

mimo iż  dławiły  się  protestami,  spragnione  towarzystwa  nowej  i  obiecującej  cioci 

Anielki. Wykąpane, uroczo czyste i różowe, pachnące mydłem rumiankowym i tru-

skawkową pastą do zębów, wycisnęły na policzkach Anieli po soczystym pocałunku i z 

żalem w sercach udały się na spoczynek.

Tosia z westchnieniem ulgi zamknęła za nimi drzwi pokoju i przygotowała cięż-

ko strawną kolację z węgorzem. Następnie zgasiła górną lampę i włączyła staroświecki 

telewizor stojący na lodówce. Mamert, nieszczęsny produkt epoki, nie umiał jeść kola-

cji nie oglądając Wieczoru z Dziennikiem. Ponieważ jednak za cienką ścianą w sąsied-

nim pokoju leżały dzieci, na które o tej porze zwykle spływał pokrzepiający rodziców 

sen, fonia w telewizorze bywała tradycyjnie wyłączana, póki Mamerciątka ostatecznie 

nie posnęły. Mamert siedział więc cicho przed mrugającym ekranem, jadł, pił, patrzał 

na zmieniające się obrazy hal montażowych i pól buraczanych i usiłował odgadnąć z 

miny spikera, czy nie zdarzyło się aby coś wstrząsającego.

Tosia cicho i zwinnie krzątała się po malutkiej kuchence, której skośny drew-

niany sufit mógłby nadać styl zachodnioeuropejski, gdyby nie psujące ten efekt liche 

meble  tłoczące  się  poniżej.  Ambitna  pani  domu usiłowała,  co  prawda,  dopasować 

wnętrze kuchni do znanych jej z czasopism wzorów kapitalistycznych - to wieszając 

pod pułapem warkocz czosnku, a to marszcząc u okna firankę w kratki, a to stawiając 

na stole gustowny rustykalny bukiecik  -  jednakże jedyną rzeczą,  jaką udało jej  się 

osiągnąć, było wrażenie ubogiej przytulności.

Za wąskimi drzwiczkami, prowadzącymi do pokoju, z wolna cichły szepty i chi-

choty oraz pobrzękiwanie poręczy metalowych łóżeczek.  Jeszcze przed kolacją Ma-

mert zamówił pilną rozmowę z Łebą, miał bowiem ochotę pogadać z nagle odnalezio-

nym kuzynem i zawiadomić go, że Aniela dotarła bezpiecznie pod ich dach. Nie zwró-

cił uwagi na minę swego gościa; Aniela dałaby wszystko, co miała, byle Mamert nie 

uzyskał połączenia z Łebą. Ojciec bowiem nie miał najmniejszego pojęcia, że odwie-

dziła ona Mamertów i, rzecz jasna, nie był wtajemniczony w jej dalekosiężne plany.



Po prognozie pogody za drzwiami ucichło. Jednocześnie też na dole, w hallu, 

rozległ się dzwonek telefonu. Mamert zbiegł na parter, a Aniela zaczęła gryźć pazno-

kieć.

- Halo! - wrzeszczał Mamert do słuchawki. - Halo, czy to ty, Józek?

- Przbrzpsz - odpowiedziano mu z Oddali;

- Co?!

- Przbrzpsz, przbrzpsz! Przbrzpsz!

- Proszę przekręcić przez zero! - zawołał Mamert uprzejmym głosem.

- Sam se przekręć - zaproponowała słuchawka.

- No, nareszcie! To ty, Józek?

- Nie, to nie ja - odpowiedział chrapliwy, bezpłciowy głos w eterze. - To znaczy 

ja, ale nie Józek. Józek jest w morzu.

- A z kim ja mówię?

- A ja? - podejrzliwie poinformował się głos w słuchawce.

- Mówi Mamert Kowalik.

- Aha.

- A kto, przepraszam, przy telefonie? - nie ustępował Mamert, choć pewnego 

rodzaju rozpaczliwe przeczucie mówiło mu, że rozmowa raczej nie będzie należała do 

owocnych.

- Kurka - padła wyczerpująca odpowiedź.

- Pani Kurka?

- Pan Kurka, bucu jeden!

Mamert zirytował się w mgnieniu oka.

- Proszę pana. Chodzi o to, że córka Józka jest właśnie u nas. I niech mi pan 

pozwoli powiedzieć....

- Halo? - słodko wtrąciła telefonistka w Łebie. - Mówi się?

-  Mówi.  Różnie bywa,  panie Kurka,  dzieci  uciekają  z  domów, pan rozumie. 

Chciałbym wiedzieć, co Józek o tym sądzi.



- Aniela wyjechała - przerwał pan Kurka. - Nie ma w domu Anieli. Wyjechała, 

panie.

- Mówi się, halo? Mówi się?

- Mówi. Panie Kurka, ja wiem, że wyjechała. Ja pytam, czy Józek o tym wie.

- Pojechała do Poznania. Do Poznania, panie. Zadzwoń pan jutro, jak Józek 

wróci! - zdenerwował się pan Kurka. - Ja tu jeszcze muszę wytrzeć mu plecki. Do wi-

dzenia.

- Do widzenia - poddał się Mamert. 

Pan Kurka powstrzymał się jeszcze przez chwilę od odłożenia słuchawki. 

- To jak, zadzwonisz pan jutro?

- Może - rzekł Mamert. - Może. Dobranoc, panie Kurka.

- Anielka, coś ty mi za numer podała? Komu to pan Kurka wyciera plecki? - 

chciał wiedzieć Mamert wkraczając do kuchni z impetem właściwym Kowalikom.

Aniela, lekko wylękniona, zachichotała gorliwie. 

- Pan Kurka to nasz sąsiad z parteru - wyjaśniła. - On czasem przychodzi do Fi-

lipa. To ubogi rencista.

- Ten Filip?

- Nie, Kurka, Filip, ehm, to mój brat przyrodni. Ma półtora roku.

- A Kurka?

- A Kurka to ubogi rencista. Przyda mu się parę groszy. Tak mówi Marylka.

- A kto to jest Marylka? - spytała tępo Tosia.

- Marylka to moja macocha - powiedziała Aniela z ciężkim westchnieniem. - 

Miła dziewczyna. Ma dwadzieścia lat. 

Mamertowie spojrzeli po sobie dość przeciągle.

- Wszystko jasne - mruknęła Tosia, tłumiąc w sobie poryw współczucia, pchają-

cego ją zawsze do nieobliczalnych postępków.

- Marylka nie ma czasu nawet dla dziecka - snuła się cicha opowieść Anieli. - W 

przetwórni rybnej pracuje się na dwie zmiany.

- To panu Kurce wpadają niezłe sumki - trzeźwo zauważyła Tosia.



Aniela spuściła rzęsy.

- Nie za wielkie. Na ogół Marylka nie jest rozrzutna. Ja zajmowałam się Filip-

kiem. Od urodzenia.

- Ach, tak - łagodnie powiedziała Tosia. Z chwili na chwilę tajała jej rezerwa 

wobec niespodziewanego gościa.

- No, cóż - dorzuciła zbierając ze stołu szklanki i talerzyki. - Rozpakuj swój ple-

cak, Anielko, a my ci zaraz rozwiesimy hamak.

W kącie kuchni, na podłodze, ułożyła Aniela zawartość swego plecaka. Były to 

głównie książki. Zauważalna garderoba panny Kowalik była mniej niż skromna: poła-

tana pracowicie bluzka, dwa sweterki lichego gatunku i sfatygowane spodnie z niebie-

skiego zamteksu. Żadnych pantofli, najwyraźniej owe rybackie gumiaki były jedynym 

obuwiem, jakie posiadała biedna sierota. Tosia robiła właśnie przegląd tej nędzy, kie-

dy do kuchni wszedł Mamert.

- No, hamak wisi, dziewczyna się myje - powiedział. Spojrzał na minę żony i 

zdziwił się. - O co chodzi?

- Wyrobiłam sobie jak najgorsze zdanie o twojej rodzinie - oświadczyła Tosia, 

wydymając różowe wargi. - Nie kupują dziecku butów, oto co widać na pierwszy rzut 

oka.

- Tak, Józkowi widać nie przeszedł ten pociąg do kieliszka - rzekł Mamert z nie-

co obłudnym ubolewaniem. - Pamiętaj, żebyś jutro omówiła sprawę z ciotką Lilą.

- Wiesz- westchnęła Tosia. - Smutne jest życie tego dziecka.

- O tak. Biedna mała.

- Musiała przeżyć okropne chwile z tą macochą.

- Właśnie. Zastanawiałem się nawet, czy ona po prostu nie uciekła z domu... ale 

nie, ten Kurka wie o jej wyjeździe.

- Pytanie, czy wie o tym i jej ojciec.

- Ba! Trzeba do niego napisać. Przy okazji. Zrób, żono, herbaty. Sucho mi w 

gardle po tych węgorzach.

,,Wszystko według planu - myślała triumfalnie Aniela, wprawiając hamak w ła-

godny ruch wahadłowy. - Naprawdę ciekawe, że ludzie połkną każdą bajeczkę, jeśli im 



się ją poda w sposób wiarygodny” - uśmiechnęła się z pewną wyższością. Zza drzwi 

kuchni dobiegał szmer rozmów i cichy śmiech, zagłuszany dźwiękami burzliwej sona-

ty, którą w mieszkaniu na parterze odtwarzały czyjeś niezbyt wprawne palce. Po pra-

wej stronie szumiała woda w rurach łazienkowych; z tyłu, znad głowy Anieli, napływa-

ły przez okienko wychodzące na dach dalekie głosy wielkomiejskiej ulicy. W chwilach 

gdy szalona pianistka z parteru czyniła przerwę (zapewne po to - myślała Aniela - by 

rwać włosy z głowy), wyraźniej można było słyszeć stuk kropel rozbijających się o bla-

szany parapet okienka.

Znów deszcz przechodził nad Poznaniem.

Aniela  nie mogła zasnąć  mimo zmęczenia.  Obce dźwięki  i  zapachy  cudzego 

domu wprawiały ją w nieuświadomiony niepokój. Kołysała się lekko w swym hamaku, 

leżąc na wznak, z rękami podłożonymi pod głowę, i patrzyła na swój cień poruszający 

się na ścianie. Myślała o deszczu.

Ten sam deszcz stuka w tej chwili o parapety wszystkich okien w mieście. Sły-

chać go na pewno w tajemniczych zakątkach secesyjnej kamienicy przy Roosevelta. 

Paweł być może też leży teraz bezsennie. Może zresztą ogląda telewizję, może czyta, a 

może pisze list do Łeby, do dalekiej Anieli Kowalik, i nawet się nie domyśla, że ona 

jest tak blisko - dosłownie na sąsiedniej ulicy...

Ach, cudowny, wymarzony, jedyny na świecie... Ach, dla niego, dla niego... dla 

niego skoczyłaby nawet z wieży renesansowego ratusza. Dla niego gotowa była na naj-

dalej idące poświęcenia i ofiary. To dla niego namotała całą skomplikowaną intrygę z 

Liceum Poligraficznym. To dla niego narażała się na trudy i upokorzenia. Wystarczył 

jeden jego list - ten pierwszy - by popadła w otchłań rozpaczy. Wystarczył jeden list -  

ten drugi - by zdecydowała się w jednej chwili, że dalszą naukę pobierać będzie w ja-

kiejkolwiek szkole średniej, byle tylko w Poznaniu. Wertując informatory natrafiła na 

wzmiankę o Liceum Poligraficznym. To było coś w sam raz! W całej Polsce północnej 

nie było niczego w tym rodzaju. A więc powstawał dobry pretekst do upierania się 

przy Poznaniu.

Co prawda na samą myśl o poligrafii w ogóle Aniela doznawała skurczu szczęk, 

jak przy tłumionym ziewaniu, lecz pocieszała się myślą, że dzięki Przeznaczeniu odpo-

wiednia dla  jej  celów szkoła  nie jest  przynajmniej  Technikum Mięsnym. I  zaczęła 

wmawiać swemu ojcu, że marzy o zawodzie drukarza.

Ojciec był zdecydowanie przeciwny. Oświadczył, że miejsce Anieli jest w liceum 

w Lęborku, o dwadzieścia dziewięć kilometrów od Łeby a nie na końcu świata. Dodał, 



że jeśli Aniela postąpi po swojemu, może się więcej nie pokazywać w domu i nie odzy-

wać do własnego ojca. A już na pewno niech nie liczy na jego wsparcie.

Wszystkie te przeszkody były fraszką. Nie ma przeszkód dla prawdziwej miło-

ści. Jak dotąd, wszystko wokół sprzyjało potwierdzeniu tej tezy.

Aniela westchnęła z głębi piersi, przepełniona uczuciem rozkosznego samouni-

cestwienia, i znów wprawiła hamak w ruch.

Stan ciężkiego zakochania był bez wątpienia bardzo przyjemny. A najprzyjem-

niejsza była świadomość, jak przemiłą niespodziankę sprawi Pawełkowi, kiedy zjawi 

się w końcu czerwca w Poznaniu i zamelduje mu, że odtąd będą już razem, zawsze ra-

zem, razem przez co najmniej cztery lata...

Ale w końcu czerwca Pawełek był na wakacjach. W lipcu, podczas gdy on byczył 

się w leśniczówce. Aniela pracowała na akord w przetwórni rybnej w Łebie i zarobiła 

około tysiąca złotych na pierwsze poznańskie wydatki. Nie mogła liczyć na ojca pod 

względem finansowym, ponieważ apodyktyczny rodzic dąsał się na nią w dalszym cią-

gu i uparcie twierdził, że nie zamierza ponosić kosztów jej kaprysu.

Potem nadszedł sierpień i wreszcie jest się w Poznaniu. Wszystko poszło jak z 

płatka! Będą teraz mogli widywać się co dzień, wpadać do siebie nawzajem na popołu-

dniowe herbatki, chodzić do kina i do dyskoteki, do Opery (koniecznie na „Wesele Fi-

gara”) i do teatru, ach, do teatru! Bliskość teatrów była upajająca. Kto wie, czy nie 

równie upajająca jak świadomość, że Paweł jest tak blisko.

O dwieście metrów stąd - Teatr Nowy. Jeden przystanek do Teatru Polskiego. 

Opera - po drugiej stronie jezdni. Teatry studenckie. Wszystko się zobaczy, oczywiście 

z Pawełkiem.

O, bardzo dobrze, że nie odpisała na dwa jego listy. Nie przyszło jej to łatwo, 

ale też każdego dnia cieszyła się wizją niespodzianki, jaka czeka Pawełka w sierpniu, a 

także tłumaczyła sobie, że najbardziej cenione są rzeczy trudno dostępne, a zasada ta 

dotyczy nie tylko szynki, lecz również uczuć dziewczęcych.

Ale teraz - teraz można by już poniekąd odstąpić od tych pryncypiów. Bo niby 

skąd Pawełek ma wiedzieć, że ona jest tuż? Czas na niespodziankę.

„Jutro z samego rana - pomyślała Aniela - zadzwonię do niego. Automat jest na 

moście Teatralnym”.



Zresztą, po co biegać aż na most Teatralny. Telefon jest i tu, w hallu na dole. I 

właściwie dlaczego miałaby czekać aż do jutra? Która to godzina? Za dziesięć jedena-

sta...

Och, Pawełek... co też on powie, jak usłyszy jej głos? I jak by tu zacząć rozmo-

wę... Z automatu na rondzie Kopernika dzwoniło się jej okropnie. Po pierwsze, roz-

mównica publiczna nie sprzyja intymnym szeptom. A po drugie, Aniela speszyła się i 

zabrakło jej słów, bo na sam dźwięk głosu Pawełka jej serce omdlało. Należałoby teraz  

obmyślić sobie, co powie. „Zacznę tak: dobry wieczór, Pawełku, to ja... - myślała Anie-

la  w szczęśliwym popłochu,  gmerając stopą w pobliżu hamaka,  by trafić  na swoje 

buty. - A on na to: Anielka! Najmilsza!! To ty?!” - jej wyobraźnia nie radziła sobie z 

tym, co będzie dalej. Nie mogąc znaleźć w półmroku żadnego z gumiaków, wyskoczyła 

z pościeli i boso, w samej tylko piżamie, rzuciła się w dół po schodach.

- Halo?! - spytał Paweł natychmiast potem, jak przebrzmiał pierwszy sygnał.

Aniela poczuła, że oblewa ją gorąco. Serce przedziwnym sposobem zatrzepota-

ło jej w piersi i podpłynęło w stronę przełyku. Odchrząknęła.

- Dobry wieczór... - przemówiła. - To ja... 

Wypadło to bardzo cichutko.

- Halo! - zawołał Paweł w słuchawce. - Proszę głośniej, bo nie słychać!

- Dobry wieczór! - powiedziała Aniela, tracąc masę energii na wypośrodkowa-

nie właściwego natężenia głosu. Nie chciała, by domownicy usłyszeli jej rozmowę. - 

Dobry wieczór... to ja.

- A, poznaję! - zaśmiał się Paweł. - Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, co?

Było to tak niespodziewane, że Anielę zatkało. Poczuła się, jakby ktoś strącił ją 

kopniakiem z różowego obłoku, na którym płynęła pod gwiazdami przy wtórze chóral-

nych śpiewów. W uszach jej pojawił się nagły ucisk i  usłyszała szum własnej krwi, 

pompowanej z wysiłkiem przez nieszczęśliwe serce.

- Ma pani miły głos - powiedział Pawełek uwodzicielsko. - Zapamiętałem go 

bardzo dobrze.

„Ach, to tak! - krzyknęło coś w głowie Anieli. - Flirty z księgową, na pewno za-

raz zechce się umówić!”

- Co pani robi o tej porze? Czy znowu poszukuje pani swego kierownika?



- Yhy - sieknęła potakująco Aniela, nie mogąc wymyślić nic, co pomogłoby jej 

wybrnąć z tej idiotycznej sytuacji.

- Podziwiam, naprawdę, pani poświęcenie.

- Służba nie drużba - mruknęła Aniela, niechętnie wchodząc w rolę. Nie miała 

innego wyjścia, chyba że odłożyć słuchawkę. A na to brakło jej siły.

- Zastanawiałem się - powiedział Pawełek gładko - co zawierały te transporty.

- Filety z makreli  panierowane - palnęła Aniela bez zastanowienia. - Pięćset 

ton.

- Uhm. Musiało zdrowo pachnieć, jeśli były nieświeże.

- Pewno - odparła tępo Aniela, która w dalszym ciągu nie miała nastroju do 

żartów.

- No, dobra - powiedział nagle Paweł, zupełnie innym tonem. - A teraz przestań 

się wygłupiać i powiedz, kiedy przyjechałaś. Wtedy dałem się nabrać, ale teraz pozna-

łem cię od razu.

Och!!! A więc to tak!!! Poznał ją od razu!!!

Chóralny śpiew wzmógł się w uszach Anieli, a nagła radość wywindowała ją z 

powrotem na różowy obłok.

- Pawełku... - szepnęła.

- Hm? - spytał on takim tonem, że Anielę przeszył dreszcz.

- Ja... przyjechałam dziś...

- Bardzo dobrze. Kiedy się zobaczymy?

- Kiedy zechcesz...

- No, to jutro. Pamiętaj, obiecałaś mi opowiedzieć wszystko ze szczegółami.

Doprawdy,  obiecywała?  Aniela  nie mogła sobie przypomnieć,  by obiecywała 

mu cokolwiek.

- Zazdrościłem ci przez całe wakacje. Nie każdemu starzy fundują coś takiego. 

Widziałaś Wersal?

Wersal? Jaki Wersal? Co to, na miłość boską, miało znaczyć? Głos Pawła zawi-

brował nagle znajomym ciepłem.

- No, to jutro o jedenastej, jak zwykle. Dobra? No, halo, Danuśka!...



Danuśka??? Z gwizdem w uszach Aniela spadała spomiędzy gwiazd. ,,Potwór, 

potwór, zdrajca” - myślała, bohatersko ciągnąc rolę do końca.

- Dobra, o jedenastej... - powiedziała. - A jak tam twoje wakacje?

- Normalnie - stwierdził Paweł treściwie, w jednym słowie zamykając całą hi-

storię wielkiej miłości Anieli Kowalik. - Ale to, rzecz jasna, pestka przy twojej wyciecz-

ce do Francji.

- A... jak tam było w Łebie? - brnęła dalej Aniela, niejasno pragnąc, by Paweł 

wspomniał o niej - żeby powiedział jej, to znaczy niby Danusi, że spotkał na wakacjach 

najwspanialszą dziewczynę, że zakochał się, że zrywa, że...

- W Łebie? - spokojnie zdziwił się Pawełek. - Normalnie było.

- Nie poderwałeś tam - wydobyło się zza zaciśniętych zębów Anieli - nie pode-

rwałeś tam jakiejś miejscowej piękności?

- Nic podobnego. Co ci w ogóle przychodzi do głowy?

- Różnie bywa - powiedziała Aniela. Łzy wzbierały w kącikach jej oczu. - To do 

jutra.  -  Rzuciła  słuchawkę.  Czuła,  że  ani  sekundy dłużej  nie  potrafi  prowadzić  tej 

okropnej rozmowy. W sercu miała jakby zimne ostrze, kolana jej drżały, a z oczu pły-

nęły strumienie łez, których nie mogła powstrzymać.

Aniela płakała rzadko, ale jeśli już, to okropnie. Szczękając zębami z zimna i 

zdenerwowania dotarła do swego hamaka, wgramoliła się pod koc i ryknęła z głębi 

serca.

Więc Paweł ma dziewczynę. Dziewczyna ma na imię Danuśka. Jeździ ona sobie 

do Paryża, światowa z niej dama. Ma zwyczaj przychodzić do niego, nawet o jedena-

stej rano. Ale jemu na niej nie zależy. Coś mówiło Anieli, że to po prostu niemożliwe.  

Ta Danuśka to nieporozumienie. Na pewno w Łebie czeka już piękny list od niego. A 

więc jutro rano trzeba wysłać telegram do domu. Koniecznie.

Telegram

JÓZEF KOWALIK KOŚCIUSZKI 44 M 2 ŁEBA ,

DOJECHAŁAM  WSZYSTKO  GRA  MIESZKAM  U  WUJA  MAMERTA  CZY  

JEST DLA MNIE POCZTA WYŚLIJ EKSPRESEM
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CAŁUJE ANIELKA

Stragany ze stosami niedojrzałych jabłek, wiadrami pełnymi nagietek i mieczy-

ków, hałdami brudnej marchwi i słoików z chrzanem; beczki z kwaszoną kapustą i 

ogórkami; kolejki po ziemniaki i kalafiory; ruchliwy, warczący, zwarty i poirytowany 

tłum rojący się w przejściach. Kwik dzieci, wrzaski handlarek, warkot ciężarówek, ję-

kliwy pisk zakręcającego tramwaju, chmura spalin z lawirujących w tłoku samocho-

dów, chmurne niebo nad tym wszystkim, solidne,  dziewiętnastowieczne kamienice 

wokół. Bardzo znacznie różnił się od niedzielnego Poznań poniedziałkowy.

Nadawszy telegram do Łeby, Aniela wyszła z poczty na rogu rynku Jeżyckiego i 

z antypatią przyglądała się targowym tłumom. Co do niej, wolałaby nie jeść nic niż być 

zmuszoną walczyć o żer w tak upokarzających warunkach. A co za hałas! A co za tłok!

Była już prawie jedenasta.

Być może gdzieś pośród tych tłumów krąży zdrajca Pawełek, kupując kwiatki 

dla swej globtroterki. Pretensjonalnie wąchając bukiecik, pójdzie następnie szybkim 

krokiem na swoją ulicę Roosevelta, bacząc, by się nie spóźnić na wyznaczone przez 

Anielę spotkanie z Danusią. Hę, hę, swoją drogą, głupią będzie miał minę, Danka nie 

przyjdzie, bo niby dlaczego miałaby przyjść, a co dopiero będzie, jak się zgadają kie-

dyś na temat tego telefonu!

Kamieniczny  przeciąg z  bramy opatrzonej  tabliczką:  „Seweryn Konopiński  - 

dentysta”, zmusił Anielę do ruszenia z miejsca. Przeszła leniwie kilka kroków i znala-

zła się przed oknem wystawowym sklepu ze sprzętem radiowo-telewizyjnym. Na tle 

zakurzonych adapterów starego typu, których nikt już nie kupi, oraz takichż magneto-

fonów i odpowiednich do nich taśm odbicie Anieli zajaśniało pełnym blaskiem. Z głę-

bi uśmiechnął się do niej blady ekspedient i Aniela uznała, że jakkolwiek pryszczaty, 

młodzian ten słusznie wyraża jej swoje uznanie. Sama sobie też się podobała. Uważa-

ła,  że  ma  interesującą  niebanalną  twarz,  zbytecznie  tylko  przysłoniętą  okularami. 

Wiedziała również, że jest zgrabna, bardzo inteligentna, pełna osobistego czaru i po-

siada moc najróżniejszych talentów z aktorskim na czele. Myśl, że jest być może nieco 

zarozumiała  i  nieco zbyt  pewna siebie,  nie powstała  jeszcze  nigdy dotąd w głowie 

Anieli. W gruncie rzeczy miała ona niezbitą pewność, wspartą całym dotychczasowym 

doświadczeniem zebranym w Łebie i okolicach tego pięknego miasteczka, że żadna 

ludzka istota nie potrafi się oprzeć jej urokowi.



Tym boleśniejsze było wczorajsze rozczarowanie. Żywiołowa natura Anieli nie 

lubiła jednak długotrwałego przygnębienia, a już apatia i bierne oczekiwanie na roz-

wój wypadków były jej całkowicie obce.

Coraz wyraźniej przepełniała ją wola działania. Jednakże równocześnie odczuła 

ból w pustym żołądku, nie napełnianym od czasu wczorajszej kolacji. Aniela zdecydo-

wała, że trzeba by pochłonąć jakieś śniadanko.

Tego samego dnia Tomcio przeżywał pierwsze szkolne wtajemniczenie. O go-

dzinie dziesiątej przejęta Tosia (która specjalnie zwolniła się z pracy), wlokąc za rącz-

kę przejętą Romcię, wprowadziła Tomasza do świetlicy szkoły rejonowej razem z gru-

pą prawie stu nieszczęśników mających od jutra rozpocząć naukę w pierwszych kla-

sach. Było smutnawo i hałaśliwie. Tomcio gryzł paznokcie i z przejęcia zezował jak ni-

gdy. Z chwili na chwilę przestawał być wyjątkowym, inteligentnym i obiecującym sy-

nem swoich sympatycznych rodziców, a stawał się jednym z wielu identycznych na 

oko pierwszaków, z których wszyscy byli szczerbaci, wszyscy mieli białe bluzki i lęk na 

dziecinnych buziach.

Uroczystość rozpoczęła się z opóźnieniem, a dokonał tego dyrektor szkoły, pro-

sząc o zabranie głosu przedstawiciela ORMO, który miał za zadanie uprzytomnić dzie-

ciom, jak liczne rodzaje niebezpieczeństw czyhają na uczniów na pobliskim skrzyżo-

waniu ulic.  Jakaś  dziewczynka wybuchnęła  płaczem.  Wkrótce  potem rozpoczął  się 

przydział i bliska łez Tosia z ulgą stwierdziła, że Tomek trafił akurat do tej nauczyciel-

ki, którą jej czujne macierzyńskie oko wyodrębniło już na samym początku uroczysto-

ści. Była to pani w średnim wieku o ujmującym usposobieniu, odziana z dyskretną 

elegancją, drobna i pełna wdzięku. „Ta albo żadna” - postanowiła Tosia, obserwując 

wyraz godności i poczucia humoru zarazem na twarzy kobiety, która odtąd miała być 

dla jej syna najważniejszą osobą w świecie. „Ta albo żadna” - bądź co bądź Tosia miała 

pewną szansę odwrotu, ponieważ Tomcio, urodzony w roku 1971, nie podlegał właści-

wie obowiązkowi szkolnemu i mógłby, kochana dziecina, pobujać jeszcze na swobo-

dzie. Jeśliby się oczywiście na to zgodził, w co należało wątpić. Po pierwsze, zbyt się 

przejął diagnozą pani psycholog, która stwierdziła u niego inteligencję w granicach 

wysokiej normy i pełną dojrzałość szkolną; a po drugie, alternatywą był powrót do 

przedszkola muzycznego, gdzie, jak stwierdził  Tomcio, są same baby i gdzie trzeba 

tańcować w kółeczko, śpiewając przy tym cienkim głosikiem.



„A może jakoś to będzie?” - pomyślała Tosia, ściskając w dłoni spoconą, ciepłą 

łapkę Romci i patrząc na zamyślony profil swego syna-inteligenta, którego już w tej 

chwili poszturchiwał jakiś masywny złośliwiec o niskim czółku. Bolało ją serce i chcia-

ło jej się płakać. Całe okrucieństwo życia, zmasowane przypadki rażących niesprawie-

dliwości, znęcania się silniejszych nad słabszymi i w ogóle całego zła, jakim dysponuje 

świat, wszystko to zgromadziło się nad biedną głowiną Tosinego syna, który był słaby, 

maleńki i bezbronny i taki daleki od twardego, okrutnego życia, jakie go odtąd czeka

W tej samej chwili, gdy wycierała nos, ujrzała, jak Tomcio z niebiańskim spo-

kojem na twarzy egzekwuje potwornego szczypasa na owym masywnym złośliwcu, a 

w dodatku jeszcze kopie nieszczęśnika pod krzesłem, celując w kostkę. Ofiara Tomcia 

najpierw syknęła, a potem spojrzała nań z szacunkiem.

Jednocześnie spojrzenie Tosi przeniosło się na nauczycielkę. Popatrzyły na sie-

bie przez ułamek sekundy i szybki uśmiech połączył je na chwilę, zanim nauczycielka 

nie przeczytała z listy kolejnego nazwiska.

„Wszystko będzie dobrze -  przemknęło przez głowę Tosi,  a  jej  wzrok z  psią 

wiernością przylgnął do twarzy nauczycielki. ‘- Jestem pewna, że ona też ma dzieci”.

Około jedenastej emocje szkolne zdołały już z Tosi nieco opaść, zwłaszcza że 

został jej jeszcze kawałek wolnego przedpołudnia, co było prezentem zbyt cennym, by 

nie poświęcić go na wielkie pranie. Mamert oczywiście od rana tkwił w swojej klinice 

na Przybyszewskiego i to było dobre, bo - jak twierdziła ciotka Lila - nic mężczyzny 

tak skutecznie nie drażni, jak wielkie pranie. Zwłaszcza gdy nie ma się pralki automa-

tycznej ani najmniejszych szans na jej zdobycie.

Tak więc Tosia już od pół godziny nurzała w mydlinach swoje delikatne dłonie 

pianistki i jeśli Aniela spodziewała się, że wróci do czystej kuchenki, gdzie będą już na 

nią czekać przygotowane specjalnie smakołyki, to myliła się zasadniczo. Kuchnia peł-

na była brudnej posegregowanej bielizny, a Tosia czyniła wiele hałasu w łazience, już 

to włączając pralkę „Frania”, już to lejąc z hukiem wodę do wanny lub przesuwając po 

posadzce wypełniony kociołek.

Tomcio i Romcia siedzieli sobie w pokoju, oglądając książeczki i udawali, że są 

w trakcie picia mleka, które w nietkniętych kubeczkach stało przed nimi na stole i po-

krywało się coraz grubszym kożuchem.

- Cześć - powiedzieli nieuważnie na widok Anieli.



- Cześć - odparła ona rozglądając się wokoło. Niewielki pokój ze skośnym sufi-

tem urządzony był skromnie, lecz z pomyślunkiem. Dzieliły go na pół proste czarne 

regały wypchane książkami. Z okienka zarośniętego dzikim winem biło miłe chłodne 

światło; pod oknem stał biały stół, pełen medycznych książek i papierzysk, tuż obok - 

stare czarne pianino. Na ścianie, nad tapczanem przykrytym czerwoną narzutą, wisia-

ło wielkie, czarno-białe zdjęcie ośnieżonego łańcucha górskiego widzianego z lotu pta-

ka. To była najwyraźniej ta część pokoju, która należała do Mamertów. Za regałami 

było królestwo Mamerciątek, dwa łóżeczka z siatką, dwa czerwone zydelki oraz takiż 

stolik. W ukośny sufit wbito hak, z którego zwisał na długim sznurze wiklinowy kosz 

pełen zabawek. Nic więcej już by się tu nie zmieściło.

- Dlaczego Ziemia musi być magnesem?- spytała nagle Romcia, godząc w Anie-

lę twardym spojrzeniem.

Tomcio uśmiechał się przebiegle, zezując w stronę szafy. W dolnej szczęce też 

brakowało mu zęba; w szczerbie ukazywał się już podobny do ząbkowanej piłeczki ko-

niuszek nowego.

- Pijcie no mleko! - wykręciła się od odpowiedzi Aniela. Mamerciątka spojrzały 

po sobie.

- Ha, znowu nie wie.

- Człowieku! - powiedziała Romcia. - Oni nic nie wiedzą.

- Niby tacy mądrzy - dorzucił Tomcio nie za głośno. Zaśmiali się oboje dość po-

nuro.

- Strasznie przemądrzałe z was dzieci. Uczyłam się tego w szkole, kiedy wy jesz-

cze pełzaliście po podłodze - oświadczyła Aniela.

To ich wzięło. Goście mamy i taty na ogół odzywali się do nich uprzejmiej, jeśli  

nie wręcz słodko. Dwie pary oczu łysnęły pytająco przy kolejnym pytaniu Romci.

- Naprawdę wiesz o tym, że gdyby nie magnes, tobyśmy pospadali?

- Jasne - mruknęła Aniela i dodała tonem zachęty: - Pij, chłopcze, mleko. Mle-

ko ma dużo magnezu.

Informacja podziałała  na Mamerciątka z siłą pioruna.  Zmartwieli  wprost na 

swoich krzesełkach.

- Naprawdę?!

- Jasne.



Tomcio z przerażeniem odsunął swój kubek.

- Znów to samo - powiedział do siostry, - Ukrywają przed nami.

- Magnezu! - powtórzyła Romcia z nabożną zgrozą.

- Może zawiera coś jeszcze. Wiedziałem tylko o wapniu.

- Mdli mnie - jęknęła Romcia.

Wstali  oboje i uchwyciwszy z obrzydzeniem kubeczki,  ponieśli  je do kuchni, 

gdzie starannie wylali ich zawartość do zlewu. Tosia weszła w tym samym momencie.

- Co tu się dzieje, hę?

Odpowiedziało jej zajadłe milczenie. Głowa przy głowie, ramię przy ramieniu 

Mamerciątka stały zwarcie i równo, patrząc na matkę identycznym, sztucznie niewin-

nym spojrzeniem. Ślepy by odgadł, że coś przeskrobali.

Tosia westchnęła głęboko. Było jej gorąco. Była również zmęczona. Nie lubiła z 

głębi serca prania brudnej bielizny i niezliczonych skarpetek dziecięcych, które, regu-

larnie  brudzone gubione,  zatraciły  ostatecznie  wszelkie  cechy parzystości.  Ponadto 

widok Anieli opartej o lodówkę i uśmiechającej się niezrozumiale był więcej niż irytu-

jący.

- Jeżeli natychmiast nie dowiem się, co zaszło - powiedziała Tosia tonem kate-

gorycznym - przez tydzień nie dostaniecie żadnych słodyczy.

Dzieci milcząc spojrzały po sobie. Wymiana spojrzeń miała na celu uzgodnie-

nie, czy bardziej się opłaca nie jeść przez tydzień słodyczy (o którym to zakazie mama 

i tak zapomni pojutrze), czy też raczej przyznać się do wylania mleka i ponieść nie-

współmiernie dotkliwszą karę.

Aniela  postanowiła  bezinteresownie  wybawić  Mamerciątka  z  kłopotu.  Jako 

dziecko była niejadkiem. Obecnie apetyt służył jej w granicach normy, ale jeśli chodzi 

o jedzenie, nie miała do niego specjalnego nabożeństwa - przypuszczała, że to skutek 

urazu nabytego w dzieciństwie; pamiętała do dziś ohydny smak zimnej zupy pomido-

rowej z ryżem, do której zjedzenia została zmuszona przez ojca, a w nawracających 

koszmarach zwidywało jej się wystygłe mleko ze sztywnym kożuchem, które łykała 

ściśniętym z obrzydzenia gardłem.

- Ależ nic się nie stało - powiedziała, uśmiechając się do Tosi. - Dzieci po prostu 

chciały Wymyć kubeczki po mleku.



- O? - Tosia uniosła jasne brwi, mile zdziwiona, że jej własnym dzieciom mogła 

błysnąć w głowie podobna idea. - A mleko wypite w całości?

Przez chwilę nikt nic nie mówił.

- Oczywiście, że wypite - pospieszyła z pomocą Aniela. Pragnęła wkupić się w 

łaski Mamerciątek, ale jeden rzut oka na ich zgorszone twarzyczki uświadomił jej, jak 

niewłaściwą obrała drogę.

Natomiast Tosia spojrzała na Anielę wzrokiem cieplejszym niż kiedykolwiek.

- Widocznie masz na nich zbawienny wpływ, moja złota. Jak tak dalej pójdzie, 

nauczą się przy tobie pić nawet osiadłe mleko. Nie mogę im wbić do łepetyn, że zsia-

dłe mleko zawiera mnóstwo pożytecznych...

W tym momencie przemówił Tomcio. Jego niedoświadczona duszyczka nie ra-

dziła sobie widać z okropnym ciężarem.

- Mamusiu - rzekł, dając tym samym dowód, jak bardzo ceni sobie zasady wpa-

jane przez rodziców. - Mamusiu, ona jest kłamczucha.

- Hm? - spytała Tosia, patrząc na syna ze zdziwieniem.

- Wylaliśmy mleko do zlewu. 

Tosia zamarła.

- Dlaczego? - spytała po chwili.

-  Bo  zawierało  magnez.  Kłamczucha  powiedziała,  że  w  mleku jest  magnez. 

Prawda, mamo, że to nieprawda?

- Słuchaj, czy ty aby na pewno wiesz, co mówisz? 

Chłopczyk wysunął dolną wargę.

- Ona jest kłamczucha. Ja nie chciałem, żebyś za mnie kłamała, Kłamczucho.

Aniela nigdy w życiu nie podejrzewałaby, że sześcioletni bąk potrafi ją wprawić 

w zakłopotanie. A jednak teraz rumieniec wstydu wylał się zdradziecko na jej policzki,  

uniemożliwiając zręczne wybrnięcie z opresji.

- Chciałam wam po prostu pomóc - wybąkała niepewnie w stronę dzieci. - No i 

nie chciałam, żeby wasza mama się martwiła.

- Tata mówi - rzekł Tomcio wyniośle - że nie wolno ludzi oszukiwać dla ich do-

bra. Jak ktoś oszukuje ludzi dla ich dobra, to zawsze to jest dla jego dobra, a nie ludzi.



Tosia  miała  ochotę  go  uściskać.  Jednocześnie  zaś  widok  purpurowej  Anieli 

sprawił, że była zażenowana, jak zawsze bywała widząc czyjeś zażenowanie. Targana 

sprzecznymi uczuciami stała bez ruchu pośrodku kuchni. Z kłopotliwej sytuacji wy-

rwał ją okrzyk dzwoniący w hallu na dole:

- Tosiu! Tosiu!

- Ciotka Lila - wyjaśniła Tosia Anieli i krzyknęła: - Już, już! - po czym zbiegła 

po schodach.

Aniela wyszła z kuchni na paluszkach, podkradła się do balustrady schodów i 

zerknęła w dół. Pośrodku hallu tworząc wielokrotne fioletowoczerwone odbicie w po-

trójnym lustrze o rzeźbionych ramach, stała szczupła starsza pani odziana w malow-

nicze zawoje i szlafrok. Z góry nie widać było jej twarzy, tylko wydatny ostry nos, ster-

czący spod namotanej jak turban czerwonej jedwabnej chustki.

- Co to, gościa macie? - spytała ciotka Lila dyskretnym półgłosem.

- Przyjechała do nas powinowata Mamerta - wyjaśniła Tosia. - Miłe dziecko, 

ma się uczyć w Poznaniu, w liceum. Ciociu, czy nie można by jej tu jakoś zainstalo-

wać? Dziewczyna nie ma się gdzie podziać. Nie przyznano jej internatu, a że pochodzi 

z Łeby...

- Moja Tosiu, wiesz, że wszystko zapchane.

- Oj, wiem, wiem.

- Kwaterunkowcy na mnie dybią. Jeśli chcecie gościć u siebie tę panienkę, to ją 

czym prędzej zameldujcie. Ale w ogóle, dlaczego nie poszukacie jej pokoju na mieście? 

Nie musi chyba mieszkać koniecznie z wami?

- No, w samej rzeczy, wie ciocia, że faktycznie nie musi - przyznała Tosia po za-

stanowieniu.

Na górze, u Mamertów, słychać było zwykle każde słowo wypowiedziane w hal-

lu. Toteż kiedy Tosia wróciła do kuchni, bez zaskoczenia ujrzała Anielę siedzącą w 

kucki pod ścianą i płaczącą krokodylimi łzami.

Sztukę wzruszającego płaczu miała Anielka opanowaną w stopniu więcej niż 

zadowalającym. Wystarczyło, by przywołała przed wizjer swej wyobraźni jakiś bardzo 

smutny obraz, a już łzy jak groch toczyły się po jej policzkach. Nie był to bynajmniej  

numer popisowy Anieli. Płakać nie lubiła w ogóle, nawet na swój prywatny użytek. Ale 



tym razem miała zamiar wzruszyć Tosię i zachęcić ją do bardziej skutecznego działa-

nia lokalowego. Wyobraziła więc sobie, jak wielka połać miasta dzieli Liceum Poligra-

ficzne przy Różanej od najmilszej ulicy Roosevelta.

Drugi obraz przedstawiał Pawełka obejmującego wytworną dziewczynę w bieli i 

przemawiającego do niej czule: „Danuśka”.

- Och, Anielko, na miłość boską, nie płacz tak żałośnie - przejęła się Tosia.

Przez chwilę kręciła się bezradnie wokół dziewczyny, wreszcie, mierząc uczucia 

Anieli swoją miarą, postanowiła przede wszystkim solidnie biedaczkę nakarmić.

- Zrobię ci śniadanie - powiedziała sięgnęła po żółty czajnik. Mamerciątka stały 

spokojnie naprzeciw Anieli, przyglądając się płaczącej z typowo dziecięcym obiektywi-

zmem.

- Zdejmij lepiej okulary - doradził Tomcio rzeczowo. - Pokapiesz sobie szkła i 

trzeba będzie czyścić.

- A jajecznicę lubisz? - spytała Tosia na tle odgłosów skwierczącej na maśle ce-

bulki.

- Tak - wyszlochała Aniela. - Ale niezbyt ściętą.

Zanim jeszcze jajecznica była gotowa, Anieli się poprawiło. Siąkając nosem i 

wycierając okulary zasiadła za kuchennym stołem, na którym stał już koszyczek z buł-

kami i kubek do kawy. Mamerciątka łapsnęły po bułce i oświadczyły, że idą sobie po-

biegać. Za chwilę słychać było na schodach łomot czterech mocnych nóżek i oddalają-

cy się monotonny śpiew - własną kompozycję Mamerciątek do ich własnego tekstu:

- Jedna babcia drugiej babci napluła do kapci. Jedna kura drugiej kurze wisiała 

na rurze. Hehe. Jedna wrona drugiej wronie dała po ogonie...

- No, jedz, jedz - zachęciła Tosia, wygarniając na talerz przed Anielą dymiącą 

jajecznicę.

Na dworze,  pod kasztanami,  Mamerciątka snuły chórem swą pieśń,  kontra-

punktując ją zachwyconymi wybuchami śmiechu:

- Jedna krowa drugiej krowie przylała po głowie. Jedna myszka drugiej myszce 

deptała po kiszce...

Tosia zasłuchała się z dumą pełną troski.



- Skąd im się biorą te makabryczne pomysły, nie rozumiem. Deptała po kiszce, 

rany!

- Zwyczajnie, jak to dzieci - bąknęła Aniela bez zainteresowania. Jeżeli o nią 

szło, wszystkie dzieci świata wydawały się jej identyczne i zupełnie nieciekawe. Często 

zastanawiała się, co ludzi tak zachwyca w tych małych, nierozgarniętych i prymityw-

nych istotach, które wrzeszczą, psocą albo siusiają w sposób nie skoordynowany, nie 

potrafią rozsądnie pogadać o niczym i na dłuższą metę są diabelnie męczące. Pół bie-

dy, jeśli taki mały stworek jest pulchny, różowy, wesoły i gaworzący - dostarcza wtedy 

przynajmniej pewnych wrażeń estetycznych.

Ale takie monstra jak Tomcio i Romcia? Coś okropnego. Jajecznica była usma-

żona w sam raz, bułki, acz gliniaste, były również jadalne, gorąca kawa zbożowa pach-

niała  domowo  i  przytulnie.  Zachowywanie  ponurego  wyrazu  twarzy  przychodziło 

Anieli z coraz większym trudem. Zwłaszcza że miała pomysł.

- Mam pomysł - powiedziała do Tosi. - Pójdę sama do tej ciotki Liii. Może ją 

przekonam.

- Coś ty! Na pewno nie.

- Jednak spróbuję - uparła się Aniela.

- No, jakie ty możesz mieć argumenty?

Aniela nie odpowiedziała. Szczerze mówiąc, wierzyła głównie w swój nieodpar-

ty urok osobisty. Jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło się, by ktoś odmówił jej prośbie, 

zwłaszcza gdy zaczynała się uśmiechać i emanować swój czar.

- Anielka, posłuchaj - rzekła tymczasem Tosia. - Zdajesz sobie chyba sprawę, że 

ani ciotka Lila, ani nikt inny nie wynajmie ci pokoju za darmo... Domyślam się, że się 

u was nie przelewa, ale chyba rozumiesz... ciotka Lila jest rencistką.

- Spokojna głowa - odparła Aniela. - Wszystko mam przewidziane w budżecie. 

Na  pewno  sobie  poradzę  -  dodała,  myśląc  jednocześnie,  że  gdyby  nie  ciasnota  w 

mieszkaniu Kowalików, nie musiałaby radzić sobie i kombinować. Zamieszkałaby po 

prostu u nich i kwita. Teraz, gdy stwierdziła naocznie, że takie rozwiązanie byłoby jed-

nak niemożliwe, Aniela daleka była od posądzania krewniaków o złą wolę, odczuwała 

jednak w głębi duszy coś w rodzaju gniewnej pretensji.

- Jedna panna drugiej pannie gotowała w wannie... - zaśpiewały tuż pod oknem 

Mamerciątka, wyraźnie u szczytu możliwości rymotwórczych.



- Wiesz co? - wpadła na pomysł Tosia. - Pójdę do twojej szkoły! Pogadam z dy-

rektorem, powiem o twojej trudnej sytuacji. Przecież komu jak komu, ale tobie inter-

nat należy się na pewno.

„Jeszcze tego brakowało - pomyślała w panice Aniela. - Co robić?”

- Dziękuję bardzo - odparła układnie, promieniejąc wdzięcznością. - Może jed-

nak najpierw spróbuję porozmawiać z ciotką Lilą. A gdyby się nie udało...

- Mamo! Mamo! - wrzasnęły dzieci pod oknem

- Co tam? - wychyliła się Tosia.

- Czy możemy iść po gumę do żucia?

- Nie!

- A dlaczego nie możemy?

- Bo nie macie pieniędzy - warknęła Tosia.

- To daj!

- A figę.

- No, mamo!

- Nie mam pieniędzy. I jazda mi stąd. Bawić się, dzieciństwem cieszyć! Bo po-

wiem tacie!

- Można by im podsunąć, że w gumie jest magnez - doradziła Aniela.

- Guma do żucia pięć razy dziennie - gderała Tosia, zamykając szczelnie okno, 

by nie słyszeć już swoich pociech. - Pięć razy dziennie lody z automatu.

- Jedna siostra drugiej siostrze napluła na ostrze...  - doleciało przez szyby. - 

Jedna lalka drugiej lalce obgryzała palce...

- Człowiek by oszalał, gdyby spełniał ich zachcianki. A lizaki? A dropsy? A co 

chwila nowy blok do rysowania? - Tosia wyjrzała z niepokojem przez okno, jakby się 

obawiała, że Mamerciątka pójdą żebrać na róg Stalingradzkiej. Ale nie, stały objęte 

nad piaskownicą, przyglądając się jak dwie tłuste dziewczynki ryją patykami w piasku.

- O rety, moje pranie! - ocknęła się nagle i rzucając wszystko, pognała do ła-

zienki.

Aniela  popatrzyła  za  nią  z  lekceważącym  współczuciem.  Biedaczka.  Pranie, 

zmywanie, dzieciaki, mleko, guma do żucia i cały ten małostkowy balast... Czy jest do-



prawdy sens, żeby wykształcona kobieta traciła czas na dwoje tak nieciekawych istot 

jak Tomcio i Romcia? Tak, Tosia, choć dosyć sympatyczna, jest jednak bardzo ograni-

czona w swych aspiracjach życiowych. Co do Anieli, nie zamierzała wychodzić za mąż. 

„No, chyba że za Pawełka... w przyszłości...” - zaszemrał w jej podświadomości jedwa-

bisty głosik utajonych pragnień.

Rozmarzyła  się  mimo woli,  wyobrażając  sobie  gromadkę złotowłosych ślicz-

nych dzieci podobnych do małych Apollinków. Wszystkie one, ubrane w białe sweter-

ki i czerwone bermudy, cicho snuły się wokół niej, siedzącej u stóp Pawełka i czytają-

cej mu sonety Szekspira.

- Jedna małpa drugiej małpie... - ryknął pod oknem Tomcio i raptownie umilkł, 

albowiem nie umiał znaleźć rymu.

„No, dobra - ocknęła się Aniela. - Należy udać się do ciotki Liii. Czas nagli. O, 

proszę, już dwunasta, a tu człowiek wciąż bez dachu nad głową”.

Bardzo ładne pantofle Tosi stały na wycieraczce przy drzwiach. Skromne, wy-

szukane w swym pełnym prostoty kształcie...  beżowe na zgrabnym obcasiku.  Roz-

miar... no, nawet zbliżony do Anielinego. Kiedy je przymierzyła, okazało się, że są tro-

chę przyduże. Ale można to było dostrzec tylko wówczas, gdyby się patrzyło na nogi 

Anieli od tyłu. Na wszelki wypadek postanowiła się trzymać zawsze przodem do roz-

mówczyni. Koniecznie musiała pożyczyć sobie te pantofle. Nieroztropnie byłoby wy-

bierać się do ciotki Lili w rybackich gumiakach. Sposób, który tak bez pudła poskut-

kował u Kowalików w salonach starszej pani mógłby razić. Aniela wyjęła małe luster-

ko i zaczęła do niego robić miny, usiłując przybrać rodzaj osobowości, który mógłby-

-zjednać surową damę. Skromna, pogodna harcerka o oczach pełnych żywej inteligen-

cji. Otóż to.

-  Jedna  żabka  drugiej  żabce  smarkała  na  czapce...  O,  Kłamczucho!  Dokąd 

idziesz w mamy butach?

Mamerciątka stały w drzwiach kuchni. Odpowiedź winna być prosta, jasna i 

zdecydowana. Żadnych tłumaczeń. Żadnego wahania.

- Idę do pani Liii - wyjaśniła im Aniela.

- Aha - powiedziały dzieci bez zainteresowania. Ruszyły do swego pokoju, skąd 

po krótkiej rozmowie prowadzonej szeptem wyszły z naręczami pełnymi łopatek, wia-

derek, samochodów ciężarowych i koparek do piasku. Wytaszczyły się na schody, nie 

dostrzegając Anieli, jak nie dostrzega się powietrza.



- Co tam, dzieciaki? - zawołała Tosia z łazienki, przekrzykując pralkę ,,Frania”.

- Idziemy sobie do piaseczku, mamusiu.

Zaniepokojona tą słodką odpowiedzią Tosia wychyliła się znad poręczy scho-

dów. Wyglądało na to, że wszystko jest w porządku. Nawet nie byli zbyt brudni.

- Idźcie, idźcie - powiedziała łagodnie. Ona również, jak Aniela, miała kiedyś 

swoje marzenia. Teraz czasem miewała wyrzuty sumienia, że nie jest subtelną, deli-

katną mamusią, która do swych dzieci przemawia głosem jak muzyka skrzypcowa i 

przez cały dzień to opowiada im poetyckie baśnie, to spaceruje z nimi po różanym 

ogrodzie. W koronkowym peniuarze. Westchnęła i łokciem otarła pot z czoła. Wypu-

ściła brudne mydliny z „Frani” i zakręciła kran nad umywalką. Nalało się już dosyć 

ciepłej wody i można było płukać dziecięce spodnie.

Aniela odczekała, aż łomot wleczonego za sznurek samochodziku przetoczy się 

po schodach, by następnie rozbrzmieć na asfalcie. Przyczesała się, poślinionym pal-

cem przejechała po brwiach i tak upiększona zeszła cicho po schodach, starając się nie 

kłapać pantoflami.

W podniszczonym, kwadratowym hallu na parterze oprócz lustra, garderoby i 

telefonu znajdowały się jeszcze drzwi. Solidne, zamczyste i opatrzone lśniącą tabliczką 

„Ligia Muszyńska” oddzielały od świata zewnętrznego apartamenty ciotki Liii.  Mo-

siężny uchwyt z rzeźbioną główką, umieszczony po prawej stronie dębowej futryny, 

był zapewne dźwignią dzwonka. Aniela zadzwoniła.

- O? - powiedziała ciotka Lila, stając w drzwiach. Z ciemnych głębi za jej pleca-

mi napłynęło tchnienie jakiejś dziwnej woni. Pani Lila ubrana była w szeroki kitel ko-

loru oliwkowego poplamiony farbą. Krótkie siwe włosy, tym razem nie okryte chustą, 

sterczały na wszystkie strony jak od podmuchu silnego wiatru. W szczupłej dłoni sta-

rej damy widniał pędzel, pozostałe dwa tkwiły w kieszeni kitla.

- Słucham - jej oczy były jasne i chłodne jak dwie grudki lodu. Na Anielę spły-

nęło natchnienie. Intuicja doradziła jej, by chwilowo się nie przedstawiać, lecz przy-

wołać na twarz wyraz życzliwego zainteresowania.

- Czy nie przeszkodziłam? Pani pracuje? - spytała i uśmiechnęła się swym naj-

milszym uśmiechem. Starsza pani uniosła brwi i ironicznie wygięła kącik ust.



- W tym domu nikt się nie liczy z tym, czy ja pracuję. Tu każdemu wolno hała-

sować, nawet jeśli ja mam właśnie natchnienie czy też, jak kto woli, chęć do pracy. 

Maluje się lub nie, a to zależy od psychiki po prostu.

Miłe zaskoczenie. Aniela sądziła, że pani Lila maluje ramy okienne.

- Chętnie bym obejrzała pani obrazy.

Cienkie brwi, dyskretnie podkreślone ołówkiem, podniosły się raz jeszcze.

- Hm, no cóż... w zasadzie nie mogę się uskarżać na tłok w mojej pracowni... ale 

z drugiej strony...

- Ja też trochę maluję - pospieszyła z kłamstwem Aniela. Jeszcze jej się nie zda-

rzyło wahać w takiej sytuacji. Cel uświęca środki.

W oczach ciotki Liii pojawił się koleżeński błysk. 

- Doprawdy? - spytała zupełnie innym tonem.

- Akwarele - rzuciła krótko Aniela.

- Proszę, proszę do środka - pani Lila usunęła się z gościnnym gestem, owiewa-

jąc Anielę zapachem tytoniu i terpentyny. Wiodąc gościa przez ciemny korytarzyk wy-

rażała  ubolewanie  z  powodu faktu,  iż  technika  akwarelowa w dzisiejszych czasach 

właściwie zanika. - Proszę - otworzyła drzwi pokoju. - Tu jest moja pracownia.

Pracownia była małym pokoikiem z oknem od południowego wschodu, umiesz-

czonym w półkolistej wnęce, i wielkim zakurzonym białym fortepianem zagracającym 

okolice drzwi. Boczne ściany pokryte ciemną tapetą zawieszone były mnóstwem sta-

rych fotografii i obrazami, którym Aniela nie udzieliła uwagi; pochłonęło ją bowiem 

płótno stojące na sztalugach koło okna. Jeżeli wszystkie obrazy ciotki Liii miałyby być 

malowane w tym samym duchu, to Aniela miała już koncepcję co do prawdziwego 

usposobienia starszej pani, tak udatnie skrywanego pod pozorami szorstkości i chło-

du. Obraz - niezupełnie jeszcze wykończony - był pełen ciepła i uroku. Cieniutko nało-

żone farby połyskiwały świeżością. Pośrodku płótna namalowany był rudawy grzyb, 

na kapeluszu którego w leniwej pozie spoczywała tłusta, błękitna gąsienica paląca na-

rgile. W tle widniał ciemny las pełen wyglądających zza drzew malutkich, grotesko-

wych stworków, a na końcu wiodącej w gąszcz ścieżki stał domek z żółtymi okiennica-

mi. Namalowane to było po mistrzowsku. Gąsienica miała sarkastyczny błysk w świe-

tlistych oczach i puszczała krzywe kółeczka z dymu nargili. Aniela była autentycznie 

zachwycona.



- Lewis Carroll oszalałby z radości - oświadczyła.

- Powiedziałaś: Lewis Carroll? - spytała szybko pani Lila.

- Powiedziałam.

- Oho.

- Proszę?

- Nic, nic Miłe z ciebie dziecko i bardzo rozgarnięte. Napijesz się herbaty? Wła-

śnie zaparzyłam.

- Bardzo chętnie - zgodziła się Aniela z entuzjazmem. - Czy mogłabym obejrzeć 

inne obrazy?

Ciotka Lila w radosnym zakłopotaniu wyciągnęła z kąta kilka płócien i ustawiła 

je pod ścianą, po czym poszła do sąsiedniego pomieszczenia, którym była kuchnia. 

Aniela  pozostała  na miejscu oglądając „Podwieczorek  u Kapelusznika”  i  analizując 

bezwiednie dochodzące z kuchni odgłosy i wonie. Pachniało stamtąd nie tylko terpen-

tyną, ale i świeżo zmieloną kawą, a nad wszystkim unosił się ów dziwny zapach, który 

Aniela wreszcie zidentyfikowała: była to woń gorącego kleju stolarskiego. Ciotka Ula 

nuciła cicho: „Pomarańcz blask majowe złoci drzewa...” Póki co, Aniela postanowiła 

zajrzeć za drzwi znajdujące się w przyległej ścianie. Były nieco uchylone, więc pode-

szła do nich na palcach.

Jeżeli prawdą jest, że mieszkanie świadczy o osobowości swego właściciela, to 

drugi pokój wystawiał ciotce Liii świadectwo zastanawiające. Pełen był mebli i optycz-

nych dysonansów. Przez ciemnożółte zasłony balkonowe przedzierało się światło o 

barwie szafranu i pozwalało dostrzec stłoczone pod ścianami półki najróżniejszej wy-

sokości i gatunku pełne książek. Pośrodku, pod nisko wiszącą lampą z koronkowym 

abażurem, stał  politurowany orzechowy stolik na lekko wygiętych nóżkach.  Wokół 

niego, jak stado rozkraczonych karzełków, tłoczyły się sosnowe krzesełka biurowe. Kąt 

naprzeciwko balkonu zajmowała dębowa szafa, której zwalista sylwetka zdawała się 

przytłaczać do ściany żelazne, pomalowane farbą olejną koloru khaki, typowo wojsko-

we łóżko. Różnorodność mebli wskazywała na to, że zostały one ściągnięte do pokoju 

ciotki Liii  z różnych kątów tego domu; zapewne w miarę jak kwaterunek wkraczał 

stopniowo do kolejnych pomieszczeń willi.

- A dobrze, wypijmy tam naszą herbatę - powiedziała stojąca za plecami Anieli 

ciotka Lila. Speszona dziewczyna omal nie podskoczyła. Ciotka Lila, ćmiąc przyklejo-



nego w kąciku ust papierosa i oburącz dzierżąc tacę, popchnęła stopą uchylone drzwi,  

pomogła sobie łokciem i weszła pierwsza, zapraszając Anielę skinieniem głowy.

Otoczone gęstą wonią kurzu i starych książek zasiadły przy politurowanym sto-

liku. Gospodyni nalała herbaty z glinianego czajnika i podsunęła gościowi chińską fili-

żankę. Sama piła z grubego fajansowego kubka w groszki.

- Może ciasteczko? - zachęciła i wskazała salaterkę pełną malutkich precelków z 

makiem.

Herbata była znakomita: świeża, gorąca i ciemnoczerwona, z dodatkiem nie-

znanego, jakby pomarańczowego aromatu. Natomiast precelki miały już swoje lata. 

Żeby nie zrazić sobie starszej pani, Aniela włożyła do ust jedno ciasteczko i trzymała je 

tam, podlewając raz po raz herbatą, dopóki nie zmiękło. Ponieważ w tym stanie rzeczy 

mówić raczej nie mogła, uśmiechała się tylko uprzejmie, rozglądając się ukradkiem po 

pokoju.

Z półek pod ścianami wylewał się strumień książek, które nie miały już dla sie-

bie miejsca. Książki, księgi i książeczki porozkładane były zresztą wszędzie - na krze-

słach, na łóżku, na podłodze - i nasuwały obraz pani Liii zaczytanej, kopcącej papiero-

sa, rozsypującej popiół po dywanie i rzucającej czytany tom dokładnie w tym miejscu, 

gdzie zastała ją potrzeba sięgnięcia po następny. Aniela poczęła w myślach szukać dla 

siebie miejsca w tym pokoju i doszła do wniosku, że hamak można by zaczepić o hak 

przy balkonie oraz o potężny filar szafy. A co do tego bałaganu... miała już pomysł.

- Albo się maluje, albo się sprząta - powiedziała spokojnie pani Lila, rejestrując 

wyraz twarzy gościa. - Życie jest pasjonujące i żal tracić czas na głupstwa. Może jesz-

cze ciasteczko?

Aniela zastanowiła się, czy to, co zalśniło w oczach starszej pani, było złośliwo-

ścią, czy też tylko tak się jej zdawało.

- Dziękuję - odparła. - Ciasteczka są pyszne, ale zdecydowanie zbyt tuczące.

- Niezła odpowiedź.

- Dziękuję.

- Jak ty masz, moja panno, na imię?

- Aniela.



- O! Jak ładnie. A cóż cię do mnie sprowadza, Anielko, oprócz czystego zainte-

resowania malarstwem olejnym i akwarelowym? Nawiasem mówiąc, czy słyszałaś o 

Fałacie?

- To mój mistrz! - powiedziała Aniela z wielką pewnością.

- Doprawdy?! Mimo że nigdy nie malował akwarelą?

- Och - odparła Aniela ani trochę nie zbita z tropu. - Mnie to nie przeszkadza. 

Mistrz to mistrz, nieważne, czy olejny, czy akwarelowy.

Pani domu pokiwała głową. 

- Ach, tak. - Aniela nie mogła dociec, co mógłby oznaczać ów dziwny wyraz na 

twarzy ciotki Liii.

- Pomyślałam sobie - odezwała się, przełykając twardą grudkę precelka - że z 

pewnością przydałby się pani ktoś do pomocy w sprzątaniu.

- O! Nie przeczę!

- Ktoś, kto umiałby usmażyć naleśniki i zmyć naczynia... porozmawiać wieczo-

rem o sztuce... i tak dalej. Słowem, panna do towarzystwa.

- I tym kimś?...

- Tym kimś jestem ja.

Ciotka Lila otoczyła swój ironiczny uśmieszek obłokiem dymu tytoniowego.

- Czy kierują tobą pobudki finansowe? Zdajesz chyba sobie sprawę, że jestem 

rencistką.

Aniela zacisnęła pod stołem spocone ręce i uśmiechnęła się promiennie.

- Nie żądałabym żadnego wynagrodzenia.

- Oprócz? - spytała starsza pani i zmiażdżyła,aiedopałek papierosa.

- Oprócz dachu nad głową.

Twarz ciotki Liii zmieniła się raptownie. Rozczarowanie i uraza nadały jej wy-

raz odpychający i zimny.

- Że też się nie domyśliłam od razu. To ty jesteś powinowata Mamerta. Po cóż 

były te kłamstwa? Myślałaś, że mnie podejdziesz chwaląc moje obrazki? Nawiasem 

mówiąc, Fałat był wybitnym polskim akwarelistą. Żegnam cię, moja panno. Nie zapo-

mnij dobrze zatrzasnąć drzwi, zamek się tam zacina.



Aniela znalazła się w ciemnym korytarzyku, sama nie wiedząc jak i kiedy. Jej 

serce waliło, policzki płonęły, a usta drżały. Porażka była dotkliwa. W dodatku nie-

odwołalnie grzebała nadzieję na zamieszkanie w pobliżu Pawełka. Co do reszty nurtu-

jących ją uczuć, Aniela nie miała dokładniejszego rozeznania. Autoanalizę jednakże 

zostawiła sobie na później. Teraz trzeba było stąd wiać. Dotarła do drzwi wyjściowych 

i nacisnęła klamkę.

- Chwileczkę! - z głębi mieszkania dał się nagle słyszeć głos ciotki Liii. - Chodź 

tu jeszcze na chwilę! - kopcąc nowego papierosa stara dama ukazała się w progu, pod-

świetlona od tyłu szafranowym blaskiem. Pod światło nie było widać wyrazu jej twa-

rzy. Aniela, zdjęta obawą, posłusznie zawróciła.

- Siadaj, proszę. Usiadła.

Ciotka Lila stała oskarżycielsko przed stołem, dymiąc jak parowóz.

- Czy Tosia wie, że do mnie przyszłaś?

- Odradzała mi to.

- I to nie ona podsunęła ci świetny pomysł z udawaniem akwarelistki i chwale-

niem moich obrazków?

- Skąd!!! - krzyknęła Aniela.

- Czy to prawda, że nie przyznano ci internatu? Mam trochę starych znajomo-

ści i jedno, co mogłabym zrobić...

- Przyznano mi internat - powiedziała Aniela, niespodziewanie dla samej siebie 

poprzestając na prawdzie. - Ale ja po prostu nie mogę mieszkać z dala od ulicy Roose-

velta.

Na twarzy ciotki Liii wyraz lodowatej wyższości ustępował miejsca odcieniowi 

zainteresowania.

- Dlaczegóż to? O ile wiem, przy ulicy Roosevelta nie ma ani jednej dyskoteki.

- Nie interesują mnie dyskoteki. Chodzi o to, że...

- No? Słucham?

- Jestem zakochana - wyznała Aniela łzawo.

- I on mieszka przy Roosevelta? - domyśliła się ciotka Lila. Po lodowatej minie 

nie było już śladu. Starsza pani zachowywała rezerwę, lecz była to rezerwa bliska już 

życzliwości.



- Chcę być blisko niego. Przyjechałam tu aż z Łeby, zapisałam się do Liceum 

Poligraficznego, chociaż nie interesuję się poligrafią, a, wręcz przeciwnie, filmem.

- Wręcz przeciwnie? - ciotka Lila uśmiechała się pod nosem. - Czy dobrze zga-

duję, że chciałabyś zostać aktorką filmową?

- Pewnie, że nie. Chciałabym być aktorką teatralną. Ale możliwe, że wyjdę za 

mąż po maturze. Gdyby mnie o to poprosił, wyszłabym za niego bez namysłu.

-  Przeraźliwe  -  powiedziała  ciotka  Lila  i  usiadła  za  stołem, z  rozbawieniem 

przyglądając się Anieli. - l kto to powiedział, że dzisiejsze dziewczyny są mądrzejsze i 

bardziej niezależne niż te sprzed pół wieku. Różnicie się od nas tylko niechlujstwem w 

ubiorze. No i rzecz jasna, rodzajem aspiracji zawodowych, jeśli je w ogóle macie. Wy-

pij herbatę.

Aniela posłusznie wypiła, czując, że jej akcje zwyżkują.

- Ponieważ i tak straciłam wszystko w pani oczach - oświadczyła brawurowo - 

mogę się przyznać, że to, co mówiłam o pani obrazach, to szczera prawda.

- Być nie może. Czy ty w ogóle uznajesz coś takiego jak szczera prawda?

- No, rzadko, szczerze mówiąc.

- Podoba mi się twoja szczerość, choć nieczęsto ją eksponujesz.

- Bo kłamstwo się opłaca.

- Owszem. Ale istnieje też przysłowie, że kłamstwo ma krótkie nogi.

Aniela prychnęła wzgardliwie.

- Stare przysłowia - odparła - też się dezaktualizują. Kłamstwo ma już nogi nie 

tylko długie,  ale  i  silne.  Nie mówię tu o małych kłamstewkach jak moje. Mówię o 

kłamstwach na skalę dużo większą. O kłamstwach, które wprost zapierają dech. Przy 

takich kłamstwach prawdomówność to donkiszoteria.

- Donkiszoteria nie jest zła - rzekła ciotka Lila.

- Jest więcej niż zła - zaoponowała Aniela. - Jest głupia. 

Ciotka Lila spojrzała na nią melancholijnie.

- Coraz częściej zdarza mi się spotykać osoby inteligentne i zdemoralizowane. 

Nie mam pojęcia, dlaczego te dwie cechy tak chętnie się łączą. Ty na przykład sądzisz, 

zdaje się, że prawdę można ugniatać dowolnie, jak plastelinę? Czy człowiekowi po-

winno być wszystko jedno, jakimi środkami zmierza do celu?



- Oj, no nie mogę. Czy to ja wymyśliłam zdanie „cel uświęca środki”? - rozzło-

ściła się Aniela. - To jest zasada znana od wieków. I stosowana zawsze z powodze-

niem.

- To zależy, co nazywamy powodzeniem?

- No, osiągnięcie celu, oczywiście.

- A co z sumieniem?

- Sumienie? - galopowała Aniela. - Sumienie dokucza, kiedy człowiek wykracza 

poza przyjęte przez siebie zasady. A więc wszystko jest kwestią przyjętych zasad.

Ciotka Lila siedziała przez chwilę bez ruchu.

- No taka definicja jest bardzo pojemna - powiedziała. - Można by się przestra-

szyć twoich poglądów. Gdyby były prawdziwe. Ale ty, na szczęście, wcale tak nie my-

ślisz.

- A właśnie, że tak - obraziła się Aniela.

- Zgadnij, w jakim zawodzie pracowałam.

Przeskok w rozmowie zbił Anielę z tropu. Wytrzeszczyła oczy.

- Byłam nauczycielką - powiedziała ciotka Lila z uśmieszkiem. - Uczyłam przez 

czterdzieści lat i wierz mi, że na emeryturę przeszłam z radością. Byłam zmęczona. 

Dlatego od kilku lat nie zamieniłam ani słowa z osobą w wieku licealnym. Po tej prze-

rwie stwierdzam, że jeśli jesteś typową przedstawicielką swego pokolenia, to jest ono 

inne niż to, które pamiętam.

- Gorsze? - podpowiedziała Aniela domyślnie.

- Tego nie twierdzę. Ty na przykład przywodzisz mi na myśl jajko.

- Co proszę? - zdumiała się Aniela.

- Jajko. Pozbawione skorupki - powiedziała ciotka Lila. - Półpłynną masę, przy-

bierającą kształt naczynia, w którym się znajduje.

- A co się wykluje z tego jajka? - śmiała się Aniela. Ciotka Lila spojrzała na nią z  

powagą.

- Otóż to. Co się wykluje? Pasjonujące pytanie. Obok Mamertów jest pokoik, 

który wynajmuję studentowi. Napiszę do niego, że w tym roku to nieaktualne. Możesz 

się wprowadzić choćby dziś. Pięćset złotych miesięcznie. On i tak palił za dużo i hała-

sował po nocy.



- Pięćset złotych?! - krzyknęła Aniela.

- Tak. Tyle płacił student i jest to poważna pozycja w moim budżecie.

- Ale... ojciec nie da mi tyle... - wyjąkała Aniela szczęśliwa, że osiągnęła cel, i 

zrozpaczona, że nie będzie mogła z tego skorzystać.

- Możesz się uczyć i zarabiać jednocześnie - powiedziała ciotka Lila, tracąc w 

pewnym stopniu swą szlachetną powagę. - Cel uświęca środki.  Cel uświęca środki, 

moja panno.

- Ja zwariuję - stwierdziła Tosia głosem konającej sarny. - Ja już nie mam sił.

Mamerciątka stały przed lodówką, żując gumę „Donald”, a miny miały szcze-

gólne: ni to zdziwione, ni to urażone. Wyglądały tak zawsze, kiedy były karcone za 

niewinność.

Aniela właśnie przed chwilą wychodząc od pani Liii dostrzegła masywną damę, 

z rozmachem otwierającą główne drzwi w hallu i znikającą za nimi z poirytowanym 

pomrukiem. Nawet widziana od tyłu dama wydawała się wzburzona.

- Czy coś się stało? - spytała teraz Aniela, patrząc na załamaną Tosię.

- Mój Boże - odpowiedziała Tosia rzewnie. - Zapytaj lepiej, co się nie stało.

- No?

- Nie stało się, na szczęście, to najgorsze. Dzieci nie zdążyły oskubać całej dziel-

nicy.

- Oj, mamo.

- Milcz, Tomaszu! Zdążyły za to zarobić osiemdziesiąt złotych w niecałą godzi-

nę.

- No, cóż - powiedziała Aniela. - Ładny zysk.

- Ja zwariuję.

- Oj, mamo, no co ty...

- Milcz, Roma! Ciekawe, czy zgadniesz, w jaki sposób zarabiały? 

Aniela zastanowiła się.

- Moja wyobraźnia ma swoje granice - odparła.



- Założyły wypożyczalnię sprzętu piaskowego. Tak się to nazywało. Wypożycza-

ły odpłatnie samochody i łopatki tym dzieciom, które nie miały czym się bawić w pia-

skownicy. Taryfa - dziesięć złotych od łebka.

- Wszystko grało, wszystko grało - wtrącił rozżalony Tomcio - dopóki nie przy-

lazła Marzena. Ta wydra.

- Tomcio!!!

- No to nie wydra, a hydra - złagodziło dziecko, które było erudytą.

- Ja naprawdę zwariuję - powiedziała Tosia ze strasznym spokojem.

- I co było dalej? - zaciekawiło Anielę.

- Marzena poleciała z jęzorem - poskarżyła się Romcia. - Do mamy. Swojej.

- Nie z jęzorem - wtrącił Tomcio. - Nie z jęzorem.

- Poleciała po dychę - przypomniała sobie Romcia.

- Tak. Powiedziała, lecę po dychę. A jej mama pyta, na co ci dycha. A ona, że do 

wypożyczalni. To jej mama przyleciała tu. Z jęzorem.

- Mama Marzeny jest...

- Romcia.!!!

- Jest hydrantem.

- Wcale nie - rzekł Tomcio. - Mama Marzeny jest...

- Tomcio!!!

- Mama Marzeny jest wicedyrektorem.

- O, właśnie - jęknęła Tosia, gryząc palce. - Mama Marzeny jest wicedyrekto-

rem. Moim. 

- O, rety! - złapała się za głowę Aniela.

- Właśnie. Wpadła tu jak bomba i powiada: „Ach, więc to pani dzieci”. Zrobiła 

mi półgodzinne kazanie, a na zakończenie wyraziła nadzieję, że pomysł z zarabianiem 

w piaskownicy nie wyszedł ode mnie, pedagoga socjalistycznego zakładu.

- Uch! No, to faktycznie - przyznała Aniela.

- I co ja mam teraz zrobić? - spytała Tosia bezradnie, ocierając oczy. - Gdzie ja 

teraz znajdę pracę? Czy wiesz, jak trudno jest o pracę dla pianistki?



Mamerciątka, które dopiero na widok płaczącej matki pojęły ogrom swej prze-

winy, rzuciły się pocieszać i przepraszać. Tosia machinalnie oddawała im pocałunki, 

cała pochłonięta wizją wymówienia, które otrzyma przy pierwszej sposobności.

- Mam pomysł - odezwała się Aniela.

- Ech, co tu pomogą twoje pomysły - zatkała Tosia. Aniela uśmiechnęła się w 

zamyśleniu i umilkła. Pomysł, jaki jej przyszedł do głowy, był naprawdę świetny, ale 

prostoduszna Tosia uznałaby go zapewne za szalony i niewykonalny. Aniela zdecydo-

wała, że trzeba obmyślić szczegółowy plan i zrealizować go jeszcze dziś. Była pewna, 

że potrafi przekonać panią wicedyrektor, że Tosia jest niewinna, i w ogóle sprawić, iż 

cała afera wyda się jedynie zabawnym nieporozumieniem. Tyle przynajmniej należało 

się biednej Tosi w rewanżu za jej dobre serce i gościnność. Nie mówiąc już o tym, że 

Aniela była zachwycona perspektywą draki oraz tym, że będzie miała publiczność. Ni-

czego bowiem tak nie lubiła, jak być aktorką.

Potrzebny był tylko adres wicedyrektor. Należało go wydobyć z Tosi w sposób 

nie budzący podejrzeń.

- Ona chyba mieszka gdzieś niedaleko? - spytała Aniela niewinnie.

-  Kto?  Wicedyrektor?  -  Tosia  wytarła  nos  sobie  i  płaczącemu  Tomciowi.  - 

Mieszka gdzieś na Zaciszu.

- Jak ona się nazywa?

-  Kto?  Wicedyrektor?  Dąbrówna -  powiedziała  Tosia  bezmyślnie  i  spojrzała 

wreszcie na Anielę. - A po co ci jej nazwisko?

- Ach, nic... Czy mogę ci pomóc z tym praniem? - zaofiarowała się Aniela jak 

najdalsza zresztą od chęci babrania się w mydlinach. Zamierzała tylko skierować uwa-

gę Tosi na inne tory. Wybrała właściwy sposób.

- Och, moje pranie! - ocknęła się Tosia. - Ja już naprawdę tracę głowę w tej ka-

ruzeli - narzekając i podwijając rękawy, matka Mamerciątek udała się do łazienki.

Aniela wsunęła się za nią.

-  Z tego wszystkiego -  powiedziała  -  zapomniałam cię  powiadomić o czymś 

ważnym.

- A co? - spytała Tosia, płucząc energicznie podkoszulki.

- Mogę zamieszkać w pokoju po studencie!



- Co?! - zdumiała się Tosia, zapominając o płukaniu. - Nie do wiary!

- Dlaczego nie do wiary?

- Ciocia go bardzo lubiła. Mieli wspólny język, jeśli chodzi o poetów symbolicz-

nych.

- Mam płacić pięćset złotych miesięcznie.

- Student płacił osiemset! - krzyknęła Tosia, pątrząc z podziwem na Anielę. - 

Jak ty tego dokonałaś?!

- Który to ten pokoik? Bo widzę dwoje drzwi. - Aniela uniknęła bezpośredniej 

odpowiedzi.

- Te są od strychu - Tosia wskazała drzwiczki na lewo od łazienki. - A tamte są 

twoje. Możesz od razu przywiesić sobie tabliczkę: „Aniela Kowalik, hipnotyzerka i cu-

dotwórczym”.

O wpół do drugiej po południu Aniela leżała na wąskiej kozetce obitej kreto-

nem w paski i rozkoszowała się swoją nową sytuacją życiową.

Miała własny pokój. Nic to, że pomieszczenie owo miało powierzchnię sześciu 

metrów kwadratowych. Nie ilość się liczyła, a jakość. Było to najmilsze i najładniejsze 

sześć metrów kwadratowych, jakie Aniela widziała w swoim krótkim życiu. Maleńki i 

przytulny pokoik pachniał naftaliną i - nie wiadomo dlaczego - piernikami.

Była to mansarda z jednym małym okienkiem osadzonym w grubym murze i 

przysłoniętym nicianą firanką w białe gwiazdki. Oprócz kozetki mieściła się tu jeszcze 

wąska orzechowa bieliźniarka, stojak na ubrania i krzesło biurowe. Ponieważ nie było 

już miejsca na stół, funkcje jego spełniał szeroki parapet pod okienkiem. Stały tam na-

wet kwiaty w słoiku.

Na wewnętrznej stronie drzwi przyklejono taśmą celofanową dużą kartkę z re-

gulaminem wypisanym zamaszystą ręką ciotki Liii:

Proszę:

1) - nie wbijać w ścianę pinezek

2) - gwoździ tym bardziej

3) - nie hałasować w nocy

4) - ani w dzień



5) - o każdej porze zachowywać pion moralny

6) - z łazienki korzystać w godzinach uzgodnionych z innymi sublokatorami.

Aniela ułożyła już w bieliźniarce swoją sierocą garderobę - wszystkie lepsze rze-

czy zostały w domu - i ustawiła rzędem swoje ulubione książki. Były wśród nich kome-

die Fredry, cały Ibsen, Strindberg i Szekspir, antologia dramatu amerykańskiego, Wy-

spiański i Słowacki. Wszystko to stanowiło fundament jej teatralnej pasji. Obdarzana 

frenetycznymi oklaskami wyimaginowanych tłumów, Aniela spędzała zwykle wieczory 

nad wybranym kwieciem światowego dramatopisarstwa, grając to Norę, to Thorwalda 

i wzruszając samą siebie do łez w scenie finałowej. Zabłysnęła też rolą Heleny w „Panu 

Jowialskim” oraz Klary w „Zemście”, a już jej lady Makbet nie miała sobie równych.

Nad  szeregiem  książek,  na  ścianie,  całkowicie  wbrew  regulaminowi,  Aniela 

przybiła zdjęcie Pawełka stojącego w triumfalnej pozie nad zadem dzika.

Teraz, leżąc w ciszy i błogości, z pełną adoracją mogła przypatrywać się twarzy 

ukochanego mężczyzny i znajdować w niej coraz to nowe uroki. Wiatr poruszał firan-

ką w gwiazdki i szeleścił gałązkami dzikiego wina. Przez otwarte okno słychać było 

terkotanie młota pneumatycznego, ale tak dalekie, że mogło jedynie stanowić tło dla 

miłej ciszy.

- Heroldem miłości powinna by być myśl - wyrzekła w tej ciszy Aniela, robiąc 

minę Julii Kapulet. Postanowiła po obiedzie zadzwonić do Pawełka. A jeszcze lepiej - 

wieczorem, kiedy na pewno będzie w domu... „Och, Pawełku, Pawełku” - pomyślała i  

niepostrzeżenie odpłynęła w sen.

Obudził ją okropny ryk. Ryczały dwa głosy. Anieli śniło się właśnie, że rozma-

wia z Pawełkiem w celi ojca Laurentego, przy czym Pawełek ubrany był w kostium 

narciarski, a ona sama - w krynolinę, co nawet we śnie wydało jej się dość zgrzytliwym 

pomysłem scenograficznym.

- Oj, tata! - krzyczał w kuchni luby duecik.

„Tomcio i Romcia” - błysnęło w mózgu Anieli, kiedy wreszcie zdołała opanować 

przerażone bicie serca i zdać sobie sprawę, że znajduje się nie w Weronie, a w Pozna-

niu, i to w swym własnym pokoju. A Mamerciątka wyły, jakby je kto odzierał ze skóry.  

Krzyk był tak wstrząsający, że Aniela zerwała się, szarpnęła drzwi i pobiegła do kuch-

ni.



To, co ujrzała, nie było bynajmniej sceną rzadko widywaną w tym domu. Nie 

było jednakże sceną tak okropną, jak można by wnioskować z odgłosów; stanowiło ra-

czej rytuał,  pozbawiony spontaniczności  akt finalizujący zwykle wszystkie dziecięce 

przestępstwa poważniejszego kalibru.

Mamert stał pośrodku kuchni, powstrzymywany siłą przez wylękłą Tosię, i ki-

piąc dziedzicznym temperamentem wykrzykiwał:

- Ha! Gdzie mój pas! Gdzie mój pas!

- Oj, tata!!!

- Wyplujcie chociaż tę gumę - szalał Mamert, czerwony na twarzy, nie mogąc 

wprost patrzeć na dzieci, które nie przestawały mleć szczękami zakupionego nielegal-

nie „Donalda”.

- Ale nie bij!

- Muszę! Gdzie mój pas! Roma! Na pewno schowałaś go pod szafę!

- Pod szafę? Nie... - sypnęła się Romcia.

Tomcio wiedział, kiedy należy podać tyły. Smętnie podszedł do lodówki, otwo-

rzył ją i wygrzebał z zamrażalnika zwinięty pasek od spodni.

- Wystawiać się! - zakomenderował ojciec.

- Tata, ale słabego! - wyjęczały dzieci, widząc, że przetargi dobiegły końca, i usi-

łując na ostatek coś wyhandlować.

- Pamiętaj, że to tylko dzieci! - pospieszyła na pomoc Tosia, stwarzając od razu 

wrażenie, że gdyby Mamert nie pamiętał, iż to tylko dzieci, zatłukłby swe ofiary bez li-

tości.

Zirytowany tym dodatkowo Mamert przyciął symbolicznie paskiem po dwu pa-

rach czerwonych portek. Dzieci, okryte hańbą, zawyły głośniej i przezornie wyjąwszy z 

ust gumę, odłożyły ją na stół, po czym padły sobie w ramiona i poczęły chlipać nawza-

jem w swe podkoszulki.

- Proszę teraz o podanie mi przyczyn waszego występku - rzekł Mamert.

- Chcieliśmy sobie uczciwie zapracować - oświadczył Tomcio, ciągnąc nosem. - 

Zawsze mówicie,  że nie macie pieniędzy. Pomyślałem, że powinienem zapracować, 

tak jak wy.



- Synu - rzeki Mamert, patrząc na swe dziecko z osłupieniem. - Zwracam ci 

uwagę, że ty ich nie zapracowałeś tak jak my. Ty zarobiłeś na tym, że ktoś potrzebował 

twoich środków transportu.

- Tak - zgodził się Tomcio zuchwale. - Chciałbym wiedzieć, co w tym złego?

Mamert nabrał powietrza. Pomyślał chwilę i wypuścił je z powrotem w atmos-

ferę.

- Cena usługi - rzekł.

- Za dużo brałem? - zainteresował się Tomcio.

- Nie, w niewłaściwej walucie. 

Tomcio zrobił wielkie oczy.

- Najodpowiedniejszą walutą byłyby tu kasztany - wyjaśnił mu ojciec. - Albo-

wiem ludzie przyjęli ogólnie, że dzieci nie wiedzą, co to pieniądze. Chciałbym widzieć 

ich miny, gdyby pogadali z tobą, kruszyno. Tosiu, po kim to dziecko dziedziczy talent 

do zbijania forsy? Bo że nie po mnie i nie po tobie, to pewne.

- Wyrodek - powiedziała Tosia czule, a Tomcio uśmiechnął się do niej szczerba-

tymi ustami.

O trzeciej po południu dom opustoszał. Ciotka Lila wędrowała kędyś w swoich 

sprawach, Mamert musiał wracać do kliniki, by sprawdzić, jak się czują dwie opero-

wane rano tarczyce, a Tosia dawała lekcje gry na fortepianie aż do ósmej wieczorem.

Oddano więc Mamerciątka pod niefachową opiekę Anieli.  Tomcio i  Romcia 

byli nie od tego. Kłamczucha choć obecna pod ich dachem dopiero od niespełna dwu-

dziestu godzin, sprawiała już wrażenie całkowicie zadomowionej i swojskiej. Poza tym 

- co wprost rzucało się dziecinom w oczy - Kłamczucha jak dotąd zawsze stawała po 

ich stronie. A to była rzecz nie do pogardzenia.

Początkowo nie odstępowali Anieli na krok. Wkrótce jednak przekonali się, że 

Kłamczucha nie ma zamiaru opowiadać im bajek ani czytać głośno encyklopedii, ani 

bawić się w chowanego. Siedziała tylko przy kuchennym stole, opierając podbródek 

na dłoniach, i wpatrywała się w zadumie gdzieś w dal.

Rozczarowane Mamerciątka poszły więc do swego pokoju, by w ciszy tak bar-

dzo sprzyjającej poobiedniemu trawieniu oddać się bez reszty zabawie klockami Lego. 

Budując skomplikowane autka, traktory, samoloty, pokoiki dla lalek, domki i kierdele 



kanciastych owieczek, Tomcio i Romcia zapomnieli o bożym świecie. Nawet nie chcia-

ło im się kłócić.

W tym czasie Aniela szlifowała swój plan przy stole kuchennym. Zamierzała 

pójść z Mamerciątkami do wicedyrektor i wręczywszy jej kwiaty, przedstawić jakąś 

wiarygodną historyjkę, która w jasny sposób oczyściłaby Tosię z podejrzeń o zarabia-

nie przy pomocy dzieci. W szczegółach plan był trochę nie dopracowany, lecz wystar-

czył kwadrans namysłu, by Aniela sformułowała sobie właściwą koncepcję roli.

Postanowiła  wystąpić  jako  Tosina  pomoc  do  dzieci.  Tak,  pomoc  do  dzieci. 

Dziewczyna z prowincji. Nie douczona, prymitywna, leniwa. To ona podpuściła bie-

dactwa, by zarabiały w piaskownicy. Pieniądze kazała sobie oddawać, o czym, rzecz ja-

sna, Tosia nie miała pojęcia.

Taki był zasadniczy szkielet planu. Improwizowanie szczegółów zostawiła sobie 

Aniela na ostatnią chwilę, ufna w swój błyskawiczny refleks i niezawodną fantazję. 

Przygotowania do roli należało zacząć Od lekkiej charakteryzacji.

Stanęła przed lustrem w łazience.  Dziewczyna z prowincji.  Leniwa.  Powinna 

być źle uczesana, umalowana nieumiejętnie, trochę z wyglądu nie domyta. 

Aniela zsunęła gumkę ściągającą włosy w ogon i zaczęła swą metamorfozę od 

fryzury. Utapirowała włosy w wysoką wieżę, jedno pasmo opuszczając ukosem przez 

czoło. Z tyłu zakręciła lok; spięła go Tosina klamrą, którą znalazła w łazienkowej szaf-

ce. Sztywna konstrukcja nad czołem, połyskująca warstewką stwardniałego lakieru, 

nadała jej twarzy wyraz ociężałości, jak gdyby prostactwa. Aniela pomalowała jeszcze 

usta pomarańczową kredką Tosi i pomazała sobie twarz jej jasnym pudrem w kremie. 

Kosmetyki  Tosi,  przeznaczone wszak dla osoby o prawie białej  karnacji,  na Anieli, 

opalonej brunetce, wyglądały rażąco. A więc zamierzony efekt został osiągnięty.

Z garderobianej  szafy,  stojącej  w pokoju Mamertów,  wywlokła  Aniela  zapo-

mnianą gdzieś w kąciku, od dawna już niemodną bluzkę z tandetnym koronkowym 

żabocikiem. Bluzka, w czasach swej świetności biała, obecnie zaś przykurzona i pożół-

kła, pamiętała jeszcze lata studenckie swej właścicielki. W połączeniu z jaskrawonie-

-bieskimi  spodniami  z  zamteksu  działała  jak  zgrzyt  noża po szkle.  Co do obuwia, 

Aniela pozostała przy Tosinych czółenkach na wysokim obcasie.

Zapewne wszystkie  te  przygotowania  były  zbędne i  wystarczyłoby odwiedzić 

wicedyrektor nie odmieniając swego wyglądu. Ale w charakterze Anieli leżała skłon-

ność do przesady i popadania w euforię, przy jednoczesnym zamiłowaniu do perfek-



cji.  Rola  pomocy domowej  musiała  być zapięta  na ostatni  guzik.  Poza tym Aniela 

pysznie się tym wszystkim bawiła.

- Kłamczucho... - odezwała się Romcia nabożnie - jak ty ślicznie wyglądasz...

Dziewczynka stała  od dłuższej  chwili  przed Anielą i  założywszy w tył  rączki 

przypatrywała się z zachwytem jej zabiegom toaletowym. Romcia w ogóle przejawiała 

spory ciąg w kierunku damskich rozrywek tego typu. „O, wieczna płci niewieścia” - 

mawiał wylękły ojciec, widząc, jak jego córeczka z upodobaniem maluje sobie rumień-

ce lakierem do paznokci.

- Dajcie no gumę do żucia - powiedziała z roztargnieniem Aniela, wsuwając na 

nos swoje okulary i zbliżając twarz do lustra umieszczonego w drzwiach szafy. - Ko-

niecznie muszę żuć. - Odwinęła z papierka podanego jej „Donalda” i wsadziła go sobie 

w umalowane usta. - One żują w specjalny sposób - mówiła do siebie. - Trochę bez-

myślnie, a trochę z nabożeństwem. O tak.

- Jakie one? - chciała wiedzieć Romcia.

- Cicho bądź, moje dziecko. Sweterek włóż. Idziemy - rozkazała Aniela i za-

ciamkała fachowo.

Zapytane, gdzie tu można kupić kwiatki, Mamerciątka doprowadziły Kłamczu-

chę do ulicy Dąbrowskiego, tuż za mostem Teatralnym. Po prawej stronie, między 

sklepem mięsnym o cenach komercyjnych a Teatrem Nowym pod dyrekcją Izabeli Cy-

wińskiej, mieściła się nieduża kwiaciarenka, w której można było dostać, mimo pory 

roku sprzyjającej kwitnieniu, głównie cisusy w doniczkach i wianki z nieśmiertelni-

ków. Z kwiatów ciętych były jedynie mizerne, przywiędłe goździki. Ale właśnie czegoś 

takiego trzeba było dbałej o szczegóły Anieli. Kupiła dwa goździki i zapytała ekspe-

dientkę o ulicę Zacisze.

Sprzedawczyni obrzuciła wzrokiem jej fryzurę i makijaż i z wyższością miesz-

kanki miasta wojewódzkiego udzieliła informacji co do ulicy Zacisze. Miała ona być 

równoległa do ulicy Krasińskiego.

- Jak wyjdziesz ze sklepu, to idź w prawo - tłumaczyła wolno i dokładnie, co dla 

Anieli było jawnym potwierdzeniem jej talentów aktorskich. Przybrała tępawy wyraz 

twarzy i kiwała głową, sprawiając wrażenie, że przyswaja sobie słowa sprzedawczyni z 

najwyższym wysiłkiem.

- W prawo - powtórzyła.



- Tak. Zaraz też zobaczysz kolejkę przy komercyjnym. Rzucili kotlety z kością. 

Jak dojdziesz do rogu Mickiewicza, znów skręcisz w prawo.

- W prawo - powtórzyła Aniela, mrugając rzęsami.

- Pójdziesz Mickiewicza w dół i miniesz Krasińskiego. I znów skręcisz...

- W prawo! - powiedziała Aniela domyślnie.

- W prawo. I to będzie Zacisze. Mała uliczka. Na rogu ma szpital.

- Bardzo dziękuję.

- Nie ma za co. Aha, mieli też żeberka - przypomniała sobie ekspedientka. - Ale 

z miejsca się skończyły.

- A to przykre - stwierdziła Aniela z czystej uprzejmości. - Naprawdę bardzo 

dziękuję. Chodźcie, dzieci - wyszła ze sklepu i skręciła w prawo. Informacja uzyskana 

od ekspedientki  wydawała się być ścisła.  Z wyjątkiem danych o kotletach.  Kolejka 

sprzed komercyjnego rozchodziła się w różne strony szemrząc, że wszystko już poszło.

Bez trudu Aniela znalazła Zacisze. Była to naprawdę wdzięczna ulica, cicho bie-

gnąca pomiędzy niedużymi, pełnymi tajemniczego uroku domami. Zbudowane głów-

nie w początkach wieku, wyglądały jak wyjęte z wczesnych filmów Hitchcocka. Ulicz-

ka była bez przejazdu - kończyła się po prostu chodnikiem należącym do jakiejś bie-

gnącej poprzecznie arterii, pełnej pędzących samochodów i wlokących się tramwajów. 

Niebieska budka Toto-Lotka tkwiła pośrodku chodnika, który wpełzał w wąski, cichy 

przesmyk między domami, również opatrzony tabliczką „ul. Zacisze”.

Cała ulica Zacisze nie miała więcej jak kilka domów - nie licząc usadowionego 

bokiem przy jej wlocie szpitala imienia Raszei. Nietrudno było przejść się po bramach 

i na liście lokatorów odnaleźć nazwisko wicedyrektor. Szczęśliwe to zdarzenie miało 

miejsce dopiero w jednej z bram położonych w owym przesmyku na lewo od kiosku. 

W bramie było mroczno, Aniela dostrzegła tylko biegnące gdzieś w górę schody, zza 

których,  na  wysokości  półpiętra,  biło  błękitne  światło  z  kobaltowych  szybek  w 

drzwiach, wiodących na ową ruchliwą arterię. Kamienica była więc przejściowa. Z li-

sty lokatorów wiszącej na ścianie obok schodów wynikało, że mgr J. Dąbkówna zaj-

muje mieszkanie numer dwa.

Brązowo malowane drzwi mieszkania numer dwa usiane były kolorowymi pla-

mami światła, pochodzącymi z witrażowego okienka w przeciwległej ścianie. Boczną 

krawędzią stykały się z identycznymi drzwiami mieszkania numer trzy, tworząc kąt 

rozwarty. Powyżej drzwi widniały w murze półowalne okienka opatrzone również wi-



trażykami. Bardzo to było ładne i Aniela zagapiła się w górę, niemal zapominając, po 

co  tu  przyszła.  Wreszcie  ocknęła  się,  przelotnie  popatrzała  na  dwie  tabliczki  na 

drzwiach mieszkania numer dwa i stwierdziwszy, że na jednej z nich wyryto nazwisko 

wicedyrektor, zadzwoniła.

- Tomciu! Romciu! - szepnęła. - Idziemy przepraszać hydrę. Macie słuchać, nic 

nie mówić i niczemu się nie dziwić. Jasne?

Zaintrygowane  Mamerciątka  posłusznie  pokiwały  głowami,  a  Aniela  po  raz 

drugi przycisnęła guzik dzwonka, czując się trochę jak przed premierą.

Za drzwiami rozległo się tupotanie i po chwili w progu stanęła tłusta, jasnowło-

sa, siedmioletnia dziewczynka.

- Cześć, Marzena - powiedziały Mamerciątka jednym głosem.

- Cześć.

- Mama w domu?

- Yhy.

- To dalej - rzekł Tomcio i wepchnął stremowaną nagle Anielę do przedpokoju 

wyklejonego kolorową tapetą. Było tu ciepło, jasno i dostatnio. Skądeś napływał sma-

kowity zapach jakiejś smażeniny.

- Co tam, Marzenko? - rozległ się z lewej strony głos pani domu. Marzenka za-

jęta była pokazywaniem Romci języka. Romcia zajęta była całkowitym ignorowaniem 

Marzenki. Tomcio zaś cichcem popluwał na puszystą wykładzinę podłogową.

Aniela zostawiła całą trójką ich niewinnym igraszkom i podążyła za zapachem 

smażeniny. Wnętrze kuchni wystawiło chlubne świadectwo zamiłowaniu do porządku 

i możliwościom finansowym wicedyrektor. Było tu chorobliwie czysto i nieprawdopo-

dobnie peweksowsko. Sama wicedyrektor - duża, zasadnicza i apodyktyczna - znajdo-

wała się przy lśniącej kuchence, gdzie opięta fartuszkiem smażyła coś na srebrzystej 

patelni. Odwróciła ku wchodzącej twarz i wysłała spod ciężkich powiek ciężkie spoj-

rzenie. Wynik oględzin nie skłonił jej do uprzejmości.

- O co chodzi - spytała, potrząsając patelnią.

- Dzień dobry - zaczęła Aniela swą popisową rolę.

- Dzień dobry. Słucham? Aniela zamiędliła w ustach gumą.

- Przyszłam przeprosić - bąknęła.



- My też - odezwały się zza jej pleców Mamerciątka i zaraz umilkły, bo Aniela 

machnęła na nie ręką.

Pani domu oświadczyła, że nic nie rozumie, i zgasiła gaz. Kiedy podniosła gło-

wę, przed jej nosem dyndały smętnie dwa goździki.

- Proszę, proszę - zachęcała Aniela, wpychając jej bukiet i żując gumę.

Wicedyrektor Dąbkówna machinalnie przyjęła wiązankę. Była to dla niej czyn-

ność nawykowa. Wicedyrektor tak często przyjmowała wiązanki, że weszło jej to po 

prostu w krew, tak jak podpisywanie dokumentów, zasiadanie na naradach i władcze 

rozmowy przez telefon. Nie wiedziała nawet, że przy okazji przyjmowania wiązanki na 

twarz jej wypływa sztucznie optymistyczny, krzepiący uśmiech. Dopiero gdy odłożyła 

kwiaty na brzeg chromowanego zlewozmywaka, pozwoliła wreszcie swej twarzy po-

wrócić do normalnego wyrazu.

Aniela z zachwytem obserwowała tę bezwiedną grę mimiczną. Gdyby kiedyś ze-

chciała zagrać działaczkę, wiedziałaby już, z jakiej to krynicy ma czerpać pełną gar-

ścią.

- Nie myślałam, że oni wezmą od Marzenki - odezwała się tonem usprawiedli-

wienia.

- Co wezmą od Marzenki? - zaniepokoiła się pani domu. - I kto ty w ogóle je-

steś?

Aniela była w transie. Nabrała tchu i zaczęła:

- Nazywam się Franciszka Wyrobek. Pracuję u pani Kowalikowi. Dzieci pilnuję, 

gotuję, sprzątam.

- No i co?

- No i pani Kowalikowa mnie wylała.

- Tak? - po twarzy wicedyrektor przemknął cień zainteresowania. - A za co?

- Za to dzisiejsze. Ale skąd ja mogłam wiedzieć, że oni wezmą od paninej Ma-

rzenki. Co miałam robić, potrzebowałam forsy.

- Hm - mruknęła wicedyrektor, przesuwając uważne spojrzenie po całej postaci 

domniemanej Franciszki Wyrobek, co pozwoliło Anieli połapać się, że chyba trochę 

przeszarżowała.



- Bo ja się będę uczyć w technikum. Jakby dzieciaki zarobiły co dzień po parę 

złotych, tobym wyszła na swoje - powiedziała tępo, osłabiając nieco środki wyrazu. 

Nadała spojrzeniu ciężar ołowiu i przez cały czas nie zaniedbywała żucia gumy w prze-

konaniu, iż czynność ta ściera z jej twarzy wszelkie ślady inteligencji. - Pani Kowaliko-

wa płaci słabo. Bidota. Robi dużo, zarobi mało. U nas na wsi to z takich się śmieją.

„U nas w mieście też” - ujawniła niechcący mina wicedyrektor. Jej wzrok za-

trzymał się na szczerze głupiej twarzy dziewczyny.

- Więc to był twój pomysł, hm?

- Jak najbardziej, przecież mówię.

- I pani Kowalikowa nic o tym nie wiedziała?

- Ale! - żachnęła się Aniela. Z każdą chwilą lepiej się czuła w swojej nowej skó-

rze. - Pani mówiła, że mało ze wstydu nie umarła przeze mnie. Na kogo, powiada, wy-

szłam przed naszą panią wicedyrektor. I wylała.

- A... ile też zarabiałaś u niej, moja Franiu?

- Pięćset złotych - powiedziała Aniela niedbale, nie mając nawet bladego poję-

cia o stawkach przyjętych w tej dziedzinie zatrudnienia. Suma pięciuset złotych przy-

szła jej na myśl przez proste skojarzenie z wysokością komornego u ciotki Lili.Wice-

dyrektor wyglądała na uradowaną tą informacją.

- A co wchodziło w zakres twych obowiązków? - spytała ciepło

- Co proszę? - zająknęła się Aniela. - No, już mówiłam. Sprzątanie, gotowanie, 

opieka nad dziećmi...

- I tak co dzień? - spytała wicedyrektor z niedowierzaniem, więc Aniela natych-

miast odparła:

- Nie, co drugi dzień.

- A masz mieszkanie?

Aniela z prawdziwą dumą oznajmiła, że tak.

- Może kawki? - spytała niespodziewanie wicedyrektor.

- Nie - odparła Aniela, uśmiechając się folklorystycznie. - Ja już polecę - obej-

rzała się na Mamerciątka, które były już bliskie bójki z Marzenką. - Późno się zrobiło. 

- Uważała, że jej dzisiejsza rola była znakomita. Wicedyrektor została całkowicie prze-

konana o niewinności Tosi. A więc występ na tym mógł się zakończyć.



- Posiedź jeszcze, Franiu, chcę z tobą porozmawiać - zaczęła wicedyrektor.

W tym momencie drzwi w bocznej ścianie rozwarły się nagle, wpuszczając do 

kuchni snop słonecznego blasku i ukazując wnętrze dużego, jasnego pokoju. Dały się 

słyszeć również dźwięki saksofonu altowego, odtwarzane przez wysokiej klasy urzą-

dzenie stereofoniczne. Do kuchni weszła zgrabna blondyneczka w dżinsach i golfie, a 

za nią wysoki chłopak.

-  Mamo  -  powiedział  barytonem,  podczas  gdy  zachwycona  Aniela  oglądała 

przepięknie skrojone dżinsy na nogach blondynki. - Cesia marzy o herbacie.

Ten głos!!!

Anielę przeszył lodowaty dreszcz. Podniosła oczy i z okropnym wewnętrznym 

wstrząsem ujrzała przed sobą Pawełka.

Pierwszą jej myślą było, że to musi być sen. Potem doszła do wniosku, że jeśli  

to zbieg okoliczności, to durny i nieprawdopodobny. Pawełek nie miał prawa znajdo-

wać się w kuchni wicedyrektor! Pawełek mieszkał przecież na Roosevelta 5! Pawełek 

nie mógł mówić „mamo” do osoby o nazwisku Dąbkówna, ponieważ sam nazywał się 

Nowacki!

Biedaczka  stała  jak  gipsowy posążek,  z  rozwartymi  ustami  i  osłupieniem w 

przysłoniętych szkłami oczach. A tymczasem wicedyrektor rozmawiała z blondynką, 

pytając ją, nie wiadomo dlaczego, o Hamleta:

- Jak tam wasz Hamlet, Cesiu?

- Umiem już tekst na pamięć - odparła dziewczyna w dżinsach.

Anielu spojrzała na nią z nagłą nienawiścią. Jeszcze jakaś Cesia! Różowa blon-

dynka o zielonych oczach, paskudztwo! No, nie co to za koszmarna historia, można 

zwariować. Pawełek! Pawełek zajęty jest napełnianiem czajnika, jego śliczne oczy o 

odcieniu ani trochę nie zmienionym przez te trzy miesiące śledzą strumień wody, ale 

zaraz czajnik się wypełni, Paweł odwróci się i ujrzy przed sobą swoją Anielę, tę samą, 

do której tęsknił, do której pisał listy...

„RANY JULEK.!!!” - pomyślała Aniela z przerażeniem. Pawełek odwróci się i 

ujrzy czupiradło.

Przyszła tu przecież oszpecona, ubrana najohydniej jak można, i w dodatku od-

stawia pomoc domową! Paweł może pomyśleć tylko jedno: że Aniela lata za nim nie-



przyzwoicie, posuwając się aż do haniebnego wtargnięcia w progi jego domu. O, losie,  

losie. Zaplątała się w straszną kabałę i tylko cud mógłby teraz ją uratować.

Wszystkie  te  myśli  przelatywały  przez głowę biednej  Anieli,  podczas  gdy jej 

nogi, stąpając tyłem i na paluszkach, niosły ją cicho w stronę wyjścia. Wicedyrektor, 

odwrócona w trzech czwartych, mówiła coś do tej obrzydliwej zielonookiej, Pawełek 

skończył już z nalewaniem wody i teraz zapalał gaz, pogwizdując radośnie. Bez prze-

szkód Aniela dotarła do drzwi przedpokoju. Była mokrusieńka od potu. Ostrożnie wy-

stawiła do tyłu lewą nogę w Tosinym pantofelku. Pantofelek kłapnął, zachybotał się 

na krawędzi progu i sprawił, że nieszczęsnemu dziewczęciu powinęła się noga. Z ło-

motem gruchnęło ono na podłogę, a wszyscy obecni w kuchni spojrzeli w tę stronę z 

przestrachem.

- Kłamczucha się wykopyrtnęła - skonstatował w przedpokoju pogodny głosik 

Tomcia i dźwigająca się powoli Aniela aż osłabła z wdzięczności, że kochany chłopczy-

na nie nazwał jej po imieniu. Albowiem Pawełek najwyraźniej jej nie poznawał. Jego 

najmilsza twarz o prostym rzymskim nosie i szlachetnym czole, o oczach rozumnych i 

pełnych blasku wyrażała najczystszą obojętność.

- Franiu, nic ci się nie stało? - spytała jego matka i skinieniem dłoni przywołała 

bliżej pomoc domową. Wzrok Pawełka przesunął się obojętnie po jej twarzy, po czym 

wyraził lekką niechęć i ześliznął się z dziewczyny jak z krzesła czy wieszaka na ubra-

nie. Jakaś tam Frania w okularach i okropnej bluzce, uczesana w lakierowany tapir,  

tandetnie umalowana i skulona przy drzwiach, mogła być tylko kimś w rodzaju sprzą-

taczki i jako taka nie zasługiwała na uwagę.

- Co na podwieczorek? - spytał.

- Ach, coś pysznego - odparła jego matka. - Był dziś pan Genio, przywiózł kieł-

basę i szynkę z tego dzika, co go przy tobie ustrzelił. Franiu, pozwól tutaj, Pawełku, 

przywitaj się z Franią.

Paweł skinął wyniośle swą kształtną głową i odwrócił się do swojej zielonookiej.

-  Chodźmy, herbata będzie za chwilę  -  powiedział.  Zniknęli  oboje w pokoju 

obok i Aniela była tak pochłonięta obserwowaniem ich przez szparę w drzwiach, że 

nie zwróciła prawie uwagi na to, iż matka Pawła proponuje jej oto pracę w charakte-

rze pomocy domowej.

- Nie chcę - odparła, wytężając wzrok.



- Zastanów się jeszcze, bądź co bądź to pięćset złotych. No i nie musiałabyś 

opiekować się dziećmi. Ani gotować - kusiła wicedyrektor.

- Słucham? - spytała twardo Aniela, przenosząc na matkę Pawełka nieruchome 

spojrzenie. - „Jeśli zobaczę, że się całują - pomyślała - wejdę tam i podbiję jej to zielo-

ne oko”.

- Więc dobrze, niech będzie sześćset - zgodziła się szybko wicedyrektor, nie-

chętnie przyznając w duchu, że smarkata umie się targować.

Zza uchylonych drzwi dobiegł wybuch śmiechu.

- A Danuśka dzwoniła wczoraj - dał się słyszeć ukochany głos. - Ale znasz jej 

kawały. Miała przyjść rano i nic z tego.

Wicedyrektor spojrzała z nagłą uwagą na siedzącą naprzeciw niej dziewczynę. 

We Franciszce następował chyba jakiś przełom. Poczerwieniała, okulary jakby jej spo-

tniały, usta przybrały wyraz pewnej zaciętości. 

- Pracować tu jako pomoc domowa? - powiedziała powoli i z namysłem. - A do-

brze. Dobrze. Świetny pomysł.

-  Znowu kłamałaś,  Kłamczucho  -  powiedział  z  naganą  Tomcio,  drepcząc  za 

Anielą po drewnianych, skrzypiących schodach. Kłamczucha milczała.

- Myślałem - dorzucił chłopczyk - że jak spotkam kiedyś prawdziwą Kłamczu-

chę, to nie będę jej lubił. A ciebie lubię.

- Serio? - bąknęła Aniela zduszonym głosem.

- Serio. Fajnie tę hydrę wpuściłaś w maliny.

- Siusiu - wtrąciła Romcia.

- Kłamczucho, ona chce, wiesz co. Chodźmy do domu. Szybko. 

Zeszli na półpiętro.

- Tędy będzie bliżej - zorientował się Tomcio, patrząc przez niebieskie szybki 

drzwi frontowych. - Tutaj jest wyjście na Roosevelta.

Wyjście na Roosevelta!!!

Aniela wyszła przed bramę o niebieskich szybkach. Istotnie. Ulica Roosevelta 

była właśnie tą ruchliwą arterią z tramwajami. Dom miał numer pięć, wszystko się 



zgadzało. Kamienica była przejściowa. Pawełek mieszkał jednocześnie przy ulicy Ro-

osevelta i przy Zaciszu.

Wpadka była kosmiczna.

Z drugiej jednak strony - sytuacja nie była pozbawiona korzystnych widoków. 

„Tak, tak, na pewno” - myślała Aniela, idąc w zmierzchu w górę ulicy Roosevelta, w 

stronę mostu Teatralnego, i czując u każdej ręki ciężar wlokącego się dziecięcego ciał-

ka, Mamerciątka bowiem gapiły się na pędzący po lewej, torami ku dworcowi, pociąg 

towarowy, jakby po raz pierwszy w życiu widziały podobny cud techniki. „W gruncie 

rzeczy nawet dobrze się stało. Będę mogła przychodzić do niego, widywać go co drugi 

dzień, trzymać rękę na pulsie wydarzeń i - hihi - ewentualnie przepłoszyć zielonooką i 

tę drugą, Danuśkę”. Ścisnęła mocniej ciepłe łapki dzieci i  przeszła przez hałaśliwe, 

niebezpieczne skrzyżowanie, z duszą na ramieniu lądując koło kiosku Ruchu.

,,Trudno, stało się. Popracuję z miesiąc, a potem rzucę pracę i ujawnię się jako 

Aniela.  Trzeba będzie dobrze przemyśleć rolę Franciszki  Wyrobek,  zresztą,  było to 

chyba już nieźle zagrane, skoro Pawełek nie poznał...”

No, to było może najsłabsze miejsce w tej sprawie. Powinien był ją poznać. Po-

winien był dostrzec drogie rysy pod warstwą tandetnego makijażu. Powinien był wy-

czuć ciepło w spojrzeniu zza okularów, w których, co prawda, nigdy dotąd Anieli nie 

widział. Powinien był, nie zważając na jej przyodziewek, fryzurę i resztę, natychmiast 

podejść do niej i porwać ją w objęcia. Żadnej z tych rzeczy nie uczynił i to było mocno 

niepokojące.

Ale Aniela nie była z tych, co się niepokoją po próżnicy. Będzie, co ma być - po-

cieszała się z typowym dla siebie optymistycznym fatalizmem. Przy zejściu na Teatral-

kę pomyślała, że palec Losu i w tym wypadku pchnął ją tam, gdzie należy i o tej co 

trzeba porze. Jeśli istnieją jakieś wątpliwości co do siły i stałości uczuć Pawełka, trud-

no doprawdy wymarzyć sobie lepszą sytuację, w której można by poddać je próbie.

Och! Widzieć go na co dzień, w domowych pantoflach! Podawać mu herbatę i 

smażyć jabłka w cieście! Słuchać jego rozmów i obserwować jego zielonookich gości! 

I... i naprawdę ciekawe, co też on napisze w następnym liście!!!

Katarzyna Kurka 

Kościuszki 44 m. l 

84-360 Łeba
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Kochana Kasiu, gwałtownie potrzebuję Twojej pomocy!

Koniecznie, koniecznie, żeby nie wiem co, musisz mi przysyłać wszystkie listy,  
jakie przyjdą dla mnie od Pawełka! Jeśli nie uda Ci się przychwycić listonosza, a po-
winno Ci się udać (on przecież zawsze zachodzi najpierw do Was, na parter), to po-
wiedz mojemu Tacie, że Cię o to prosiłam, ale za wiele mu nie tłumacz, bo będzie  
krzyczał. Sama rozumiesz. Zresztą, w razie potrzeby napiszę do niego sama; ale nie  
muszę Ci chyba tłumaczyć, że wolałabym, żeby o tych listach nikt nie wiedział.

Ja będę ciągle pisała do Pawia, a te moje listy wysyłać będę do Ciebie w dużej  
kopercie. Ty po prostu wyjmiesz właściwą kopertę z tej dużej i nadasz na poczcie w  
Łebie.  Pierwszy taki  list  już  napisałam -  wszystko  jest,  adres,  znaczek,  naklejka  
„ekspres” - ho te listy muszą chodzić ekspresem. Listy do mnie od Pawełka tez wysy-
łaj ekspresem, znaczki na ten cel zataczam.

Wszystko ci opowiem, jak się zobaczymy, albo opiszę w liście, ho wierz mi,  
podobnej historii w życiu nie słyszałaś! Błagam Cię nie nawal s tymi listami. Od  
tego wszystko zależy.

Całuję - Aniela

PS. Uściski dla Twojej rodziny. Pozdrów dziadka, rodziców, Marylkę z mę-
żem i Filipkiem. 

Uściski - A.

Paweł Nowacki 

Roosevelta 5 a m. 2 

60-829 Poznań

Miły Pawełku. Wróciłam wiośnie z podróży po Francji, ach, te zamki nad Lo-
arą i znalazłam na biurku mnóstwo listów, w tym dwu od Ciebie. Spieszę więc z od-
powiedzią, ponieważ nie chcę rozmijać się z zasada, która brzmi: odpisuj na każdy  
list, jaki dostaniesz.

Wakacje dostarczyły mi tylu wrażeń, ze, szczerze mówiąc troszkę wypadłam  
z kursu, jeśli chodzi o pretensje jakie do mnie zgłaszasz. Ale z przyjemnością zauwa-
żam, że apetyt dopisuje Ci niezmiennie. Dziękuję za smakowite opisy szczupaka w  
cieście i szynki z dzika czy naprawdę sam ustrzeliłeś tego dzika? Przypuszczam, że  
to właśnie z tej strzelby, która na fotografii tuk zazdrośnie ściska leśniczy?

Wracając do mojej podróży po Francji (byliśmy tam z ojcem samochodem,  
możesz sobie wyobrazić, co to była za wspaniała podróż i, muszę Ci powiedzieć, że  
najsilniejsze wrażenie wywarł na mnie pewien pejzażysta matujący na uliczkach  
Montmartru. Miał on zielone oczy (prawdziwa rzadkość i, poza tym jednak, że pięk-
nie malował, odznaczał się już tytko nieprzyjemnymi cechami, na przykład był nie-
inteligentny, fałszywy i egoista i nigdy w życiu nie słyszał nawet o Pałacie. Z tym  
fałszem i egoizmem to zwykle tak ponoć bywa u ludzi o zielonych oczach, zwłaszcza  
u kobiet. Lepiej się od takich trzymać z dala. Ale mniejsza z tym.

Milo mi,. że za mną tęsknisz - o ile to prawda, a nie zwykle grzecznościowe  
zapewnienia -  i  myślę,  że  mogę Cię  zawiadomić,  że  ja również tęsknię  za Tobą.  
Umiarkowanie, co prawda, ale tęsknię. Na szczęście mam dużo pracy, a po pracy  
rzucam się w wir życia towarzyskiego i tak mi jakoś czas upływa. Być może przyja-
dę do Poznania na Gwiazdkę - zaprasza mnie moja rodzina - chętnie bym się wtedy  



z Tobą zobaczyła. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i życzę przyjemności przy  
konsumpcji własnoręcznie ubitego dzikiego zwierza.

Aniela

Pan Józef Kowalik 

Kościuszki 44 m. 2 

84-360 Łeba

Kochany Tatku. 

Czy już wreszcie przestałeś się gniewać? Mógłbyś przestać wreszcie, słowo  
daję, bo mi łyso bez żadnego słóweczka od Ciebie. U mnie wszystko w zupełnym po-
rządku, tak zresztą, jak przewidywałam. Wujcio Mamerl i jego żona są bardzo mili,  
zaraz wynajęli mi pokój w tym samym domu, gdzie mieszkają, uważają bowiem, że  
internat  nie  fest  właściwym  miejscem  dla  dobrze  wychowanej,  jak  ja,  panienki  
(dzieją się tam podobno okropne rzeczy), zwłaszcza jeśli ta panienka posiada rodzi-
nę w Poznaniu. Opłatę za pokój - 500 złotych - będę mogła uiszczać samodzielnie,  
ho znalazłam fajną pracę, która nie przeszkodzi mi w nauce. Ale oczywiście, gdybyś  
mi czasem przystoi parę groszy, nie pogniewałabym się.

Proszę Cię również o przysłanie reszty moich rzeczy - teraz, kiedy mam swój  
pokój, byłoby to bardzo wskazane. Wiem, co myślisz - ze kiedy wyjeżdżałam, kaza-
łeś mi zabrać walizkę, a ja odmówiłam, ale teraz się nie złość i przyślij paczkę z rze-
czami, wszystko jest spakowane, karton leży pod moim łóżkiem, musisz tylko opa-
trzyć go adresem i wysiać. Nie mogę przecież łazić po Poznaniu w gumiakach.

Niedługo początek roku szkolnego, nie mogę się doczekać. Myślę, ze szybko Ci  
udowodnię, że poligrafia jest moim powołaniem.

Prosiłam Kasię, żeby mi przysyłała różne listy, jakie mogą do mnie jeszcze  
przychodzić na dawny adres. Więc się nie zdziw, jak Cię poprosi o jaki list czy pocz-
tówkę.

Całuję - Anielka

Aniela dostała pięćset złotych zaliczki na poczet swych przyszłych sukcesów w 

roli osoby, która utrzymywać będzie dom dyrektorstwa Nowackich we wzorowym po-

rządku. Pani domu oprowadziła swą nową pomoc domową po imponującym dyrek-

torskim mieszkaniu i dobitnie wskazała, co, czym i jak Frania powinna sprzątać.

Aniela słuchała jednym uchem. Przede wszystkim myślała sobie, jakie to dziw-

ne, że ktoś taki jak wicedyrektor Dąbkówna może być rodzicielką istoty tak uducho-

wionej i nieziemskiej, jaką był - w jej przekonaniu - Pawełek.

Po drugie zaś - cała była pochłonięta przejmującym wrażeniem szczęścia, które 

brało się z faktu, że oto mieszkanka Łeby, Aniela Kowalik, znajduje się o siódmej rano 

w Poznaniu, w domu przy ulicy Roosevelta 5a, i przechadza się bezkarnie po słonecz-



nych pokojach, muskając stopami niewidoczne ślady stóp Pawełka, podczas gdy on 

sam śpi sobie cicho za ścianą grubości zaledwie dziesięciu centymetrów.

Gdy tylko wicedyrektor - zjadłszy dwie bułki z kiełbasą z dzika i spełniwszy po-

ranną kawę - wyszła do pracy., Aniela bez żalu porzuciła swe obowiązki sprzątaczki. 

Podkradła się do progu Pawełkowego pokoju, przekręciła ostrożnie błyszczącą meta-

lową gałkę i uchyliła bezszelestnie drzwi, tworząc niedużą szparę. Pawełek spał.

Zaciszny pokój tonął w rozproszonym świetle, przesiewanym przez grube lnia-

ne zasłony.  Na tapczanie leżała skłębiona,  biała górka kołdry, spod której z jednej 

strony wystawały złote kosmyki Pawełkowej czupryny, z drugiej zaś duża, obiektywnie 

płaska i nie całkiem czysta stopa.

Tapczan stał przy największej ścianie pokoju, sąsiadując ze wspaniałym adap-

terem stereofonicznym. W pokoju znajdowało się jeszcze biurko, stojak na płyty i pół-

ka z książkami, a na ścianie wisiało - niestety, niestety - wielkie kolorowe zdjęcie Jane 

Birkin.

Z korytarza dało się słyszeć człapanie. Aniela błyskawicznie i cicho zamknęła 

drzwi, czmychnęła spod nich w okolice zlewu i zaczęła pozorować zmywanie naczyń 

pozostałych po śniadaniu pani domu. Wkraczający do kuchni dyrektor Nowacki - oj-

ciec Pawła i Marzenki, a małżonek wicedyrektor Dąbkówny - miał sposobność ujrzeć 

wcielenie pracowitości, chuchające po trzykroć na szklankę przed gorliwym jej wypo-

lerowaniem przy pomocy ściereczki.

- Dzień dobry - odezwał się kwaśnym głosem. Był zupełnie niepodobny do ko-

chanego Pawełka; tęgi, łysawy jegomość o trwale rozkazującym wyrazie twarzy lśnią-

cej i żółtawej. - Szybciutko kawę i śniadanie dla mnie, proszę - ziewnął, westchnął z 

rezygnacją i zamknął się w łazience, gdzie przez około dziesięć minut gwizdał posęp-

nie przy goleniu.

W tym czasie pomoc domowa gorączkowo usiłowała przygotować zestaw jadal-

nych produktów, jakie zawierała lodówka. Efekt jej starań nie mógł budzić zachwytu. 

Ogolony pan Nowacki zastał na stole nadmiernie wysmażone jajka, zbyt grubo pokra-

jane kromki chleba i kawę zalaną kwaśną śmietaną, co uczyniło z wonnego napoju za-

wiesinę w kolorze pomyj, pełną pływających strzępków ściętego twarogu. Franciszka 

Wyrobek zaś, pełzając na czworakach, wciśnięta między stół a bok szafki, wycierała 

rozlany sok pomarańczowy, zachowując pełne skrępowania milczenie.



Pan domu nie zrobił awantury. Nie wybuchnął gniewem i nie wylał kawy do 

zlewu. Nie uczynił zaś tego pomny przestróg, jakimi przez ubiegły wieczór raczyła go 

małżonka. Przewidująca ta niewiasta uprzedziła go, że nowo pozyskana Wyrobek jest 

prawdopodobnie brudnym, pełnym ignorancji garkotłukiem, ale że żąda śmiesznie ni-

skiego wynagrodzenia i dlatego trzeba się z nią obchodzić jak z jajkiem, żeby przypad-

kiem nie zechciała odejść.

- Dziękuję - mruknął więc, przeżuwając ostatni kawałek chleba i zapijając go 

parodią kawy. W kwadrans później wyszedł z domu z teczką pełną akt; nie cierpiące 

zwłoki sprawy wzywały go do Leszna.

Piętnaście po dziewiątej w korytarzu zadzwonił telefon. Wydał kilka brzęczą-

cych dźwięków, zanim wreszcie w domu zaczął się jakiś ruch. Pawełek wyskoczył ze 

swego pokoju słaniając się z senności i dopadł słuchawki w momencie, gdy z aparatu 

wydobywał się ósmy sygnał.

- Ha-halo - powiedział omdlewającym głosem i stłumił ziewnięcie. - A, mama. 

Nie,  nie  spałem,  skąd.  No...  czytałem.  Marzenka?  Skąd  mogę  wiedzieć.  Pewnie  w 

szkole. Na jedenastą? Aha. No, to pewnie się bawi. Dziewczyna? Jaka dziewczyna? A, 

prawda. - Zaczął słuchać uważniej. - Zaraz zobaczę - zajrzał do kuchni. - Nie, tu jej nie 

ma. Pewnie jest w łazience. Jak pracuje? No, dobrze chyba... Dobra, nie spuszczę z 

oka. Dobra, sprawdzę, czy nie wzięła. Dobra, wracasz o piątej. Zadzwonić? Dobra, za-

dzwonię. Pa. - Odłożył słuchawkę, przeciągnął się, aż mu w stawach chrupnęło, i zaj-

rzał do łazienki. Ponieważ nie było tam pomocy domowej, Pawełek - krokiem człowie-

ka śmiertelnie zmęczonego - udał się na obchód mieszkania, podciągając spodnie pi-

żamy i drapiąc się sennie w czubek głowy.

W tym samym czasie Aniela znajdowała się w salonie, gdzie, zaniechawszy od-

kurzania, oddawała się studiowaniu rodzinnego albumu. Otwierała go duża fotografia 

leżącego na brzuszku golaska -  tłuściutkiego,  złotowłosego cherubinka z zaślinioną 

bródką, którego rysy już w tak wczesnym dzieciństwie przejawiały cechy rzymskiej 

szlachetności. Aniela właśnie zaczynała topnieć z rozczulenia, gdy drzwi pokoju uchy-

liły  się,  ukazując stojącego w progu byłego cherubinka.  Był  wysoki,  roztargniony i 

gniewny, pełen nonszalanckiego wdzięku w piżamie z rozchełstaną kurtką, spod któ-

rej wyzierał imponujący tors.

Złote włosy wpadały mu kosmykami w błękitne oczy, które z kolei były zasnute 

mgiełką, jakby Pawełek myślał o czymś, a raczej o kimś...



- Dzień dobry - jęknęła Aniela.

- Dbry - burknął Pawełek, przenosząc wzrok, a tym samym i uwagę na czupira-

dło siedzące w fotelu. - Nie widziałaś Marzenki?

Aniela wyszemrała zamierającym głosem, że Marzenka od godziny jest na po-

dwórzu.

- A jadła śniadanie? - spytał Pawełek i ziewnął rozdzierająco, odwracając z nie-

smakiem wzrok od lakierowanej wieży z włosów, piętrzącej się na głowie garkotłuka.

Wciąż jej nie poznawał.

Aniela przytaknęła, z dużym wysiłkiem utrzymując się w roli pomocy domowej. 

„Właściwie - pomyślała - najmądrzej byłoby teraz rzucić się Pawełkowi na szyję i przy-

znać do mistyfikacji. Na pewno by się nie gniewał. A może nawet ucieszyłby się...” - 

Jeśli było coś, co mogło ją od tego kroku powstrzymać, to jej znakomita, groteskowa 

charakteryzacja.  Zdekonspirować się - owszem, ale mając w odwodzie cały arsenał  

swych uroków.

- A tu już tego... posprzątane? - spytał Pawełek walcząc z opadającymi powie-

kami. Przetarł je palcami, otrząsnął się i ziewnął. Potem poprawił piżamę i powlókł się 

w stronę dębowej szafy, gdzie sprawdził zamknięcie jednej z szuflad, która to czyn-

ność była dla Anieli niezrozumiała. Nie przyszło jej do głowy, że matka kazała Paweł-

kowi sprawdzić, czy aby na pewno zamknięta jest na klucz szuflada zawierająca go-

tówkę i książeczki PKO.

W mieszkaniu panowała cisza pełna słodyczy. Osobowość Pawełka nadawała 

tajemne piękno każdej mijającej  chwili.  Aniela, czując,  że opanowuje ją absolutnie 

niedopuszczalny dla pomocy domowej stan rozmarzenia, postanowiła wrócić do rze-

czywistości i zaproponować Pawełkowi śniadanie. Podążyła więc jego śladem i dzięki 

temu  usłyszała  koniec  rozmowy  telefonicznej,  jaką  jej  bóstwo  przeprowadzało  w 

przedpokoju.

- Tak, sprawdziłem - mówił Paweł flegma tycznie. - Tak, w porządku. Była za-

mknięta. Dobrze, nie spuszczę z oka. 

Aniela wpłynęła do przedpokoju na skrzydłach miłości.

- Mam podać śniadanie? - wyszemrała, czując rozkoszny zawrót głowy. Czyż 

mogła przypuszczać, że tak szybko ziści się jej dziewczęce marzenie? Podawać uko-

chanemu  śniadanie...  patrzeć,  jak  je,  podsuwać  smakowite  kąski...  cóż  to  za 

szczęście...



- Owszem - rzekł Pawełek. - Kawa z mlekiem, jajka, bułki, miód i ser. Mama 

prosi, żebyś wyszorowała wannę.

- Wannę!

- Tak. I klozet. Proszek jest w szafce, szczotka obok - co rzekłszy. Pawełek od-

wrócił się na pięcie i odszedł.

„Ach, to tak! - pomyślała Aniela ze złością, gdy z pokoju Pawełka dał się słyszeć 

koncert fortepianowy Mozarta. - To on będzie sobie zajadał podany mu pod nos posi-

łek, słuchał kulturalnie muzyki, a służąca ma w tym czasie szorować klozet?! O pocze-

kaj, złotko!” - i przygotowując Pawełkowi smakowite śniadanko, Aniela zaczęła knuć 

podstępne plany.

Jadł śniadanie już od kwadransa!

Aniela, zaglądając raz po raz przez uchylone drzwi do kuchni, miała sposob-

ność ujrzeć Pawełka-żarłoka, Pawełka-wszystkożercę, Pawełka, który nad jedzeniem 

przybierał miny pełne autentycznej błogości. Mlaszcząc, smakując i degustując, żując, 

łykając i odgryzając, Pawełek unicestwił pięć bułek, pół kostki masła, pół słoika mio-

du, około dwudziestu dekagramów żółtego sera, dwa jajka na miękko, pół litra kawy 

oraz twarożek z cebulą. Objadłszy się beknął, rozparł się wygodnie w fotelu i oddał 

kontemplacji, którą przerwał nagły dzwonek telefonu.

Wtedy musiał leniwie przenieść się do korytarza.

- Danuśka? - spytał z niedowierzaniem i spojrzał odruchowo w słuchawkę. - 

Już myślałem, że znowu wyjechałaś. Dlaczego nie przyszłaś wczoraj? Co? Dzisiaj wró-

ciłaś? A, nie wygłupiaj się.

Chwila ciszy.

- Ja się nie wygłupiam, to ty się wygłupiasz. Przecież dzwoniłaś wczoraj i się 

właśnie wygłupiałaś! Co? Jaka inna, jaka znów inna przecież wiesz, że nie ma żadnej 

innej. Denerwujesz mnie, naprawdę. No więc, kiedy przyjdziesz? Zaraz?

„Nie ma żadnej innej!” - wściekła się w łazience Aniela. Z podkasanymi ręka-

wami stała nad olbrzymią wanną i walczyła z przyrodzonym lenistwem. Wyszorować 

samej takie obszary, ha! Aniela miała jednak pomysł.

- Proszę pana - powiedziała głosem Franciszki Wyrobek i wyjrzała na korytarz, 

gdzie Pawełek wciąż ćwierkał do słuchawki. - Proszę pana... bo ja tu nie umiem...

- Co tam? - warknął on, zakrywając dłonią mikrofon.



- Ta wanna...

- Uch! Zaraz przyjdę - i do słuchawki, ściszonym głosem: - Przepraszam, to ta 

pomoc domowa. Co? Tak, od wczoraj. Ze wsi. Och, niżej średniej. Zdaje się, że nigdy 

nie widziała wanny. No, to na razie. Czekam.

Aniela, gotując się ze złości, czekała w łazience.

- O co chodzi? - spytał on gniewnie. Aniela weszła w rolę.

- Bo ja nie potrafię... ta wanna taka duża, a ja taka mała... O, pan to co innego, 

pan taki duży, silny... 

Pawełek uśmiechnął się kątem ust.

- No, dobra, dawaj tu szczotkę. - W pięć minut uwinął się z szorowaniem wan-

ny, zdopingowany zachwyconymi okrzykami pomocy domowej, która przysiadła sobie 

wygodnie na pokrywie sedesu.

- Gotowe - rzekł wreszcie Pawełek, okryty potem. Uruchomił prysznic i spłukał 

proszek z wanny, po czym spojrzał wyczekująco na Franciszkę Wyrobek.

- Jejku! - zachwyciła się posłusznie ona. - A, proszę pana, to to jak się myje?

- Wstań,  to pokażę -  rzekł  Pawełek,  jak każdy mężczyzna zadowolony z po-

chwały i gotów do dalszej, cięższej nawet pracy, byle uzyskać pochwałę następną. - Tu 

stoi specjalna szczotka. Sypiemy proszek na zwilżoną powierzchnię...

W mgnieniu  oka,  z  werwą  i  precyzją  Pawełek  umył  wytworny  porcelanowy 

obiekt, wypłukał szczotkę, przetarł posadzkę, kierowany wskazówkami Anieli w ro-

dzaju „o, tam, koło pralki jest kałuża”, wyżął ścierkę i rozwiesił ją starannie na kalory-

ferze.

Łazienka lśniła. Zziajany Pawełek został-obdarzony przez Anielę długim, peł-

nym podziwu spojrzeniem, co go zupełnie usatysfakcjonowało. A kiedy ona jeszcze 

dodała: 

- Pan to jest, no naprawdę... wszystko pan potrafi... - Pawełek wyprostował się i 

z uśmiechem zwycięzcy spojrzał w oczy swej pomocy domowej.

Spojrzał raz, potem drugi. Spoważniał. Przyjrzał się raz jeszcze. „O rety! Po-

znał!” - huknęło w głowie Anieli.

- Ciekawe... - rzekł on, opierając się na kiju od szczotki. Aniela upuściła przy-

krywkę od proszku. Nachyliła się i długo szukała jej za wanną. Kiedy się wyprostowa-



ła, miała tępe oczy, opadającą brodę i wyraz twarzy osoby o zerowym ilorazie inteli-

gencji.

- Że co? - spytała.

- E, nic... - Pawełek odwrócił od niej wzrok z niesmakiem. - Coś mi się przywi-

działo.

- Tak? A co na przykład? - nastawała Aniela, przekonana, że nic tak nie oddala 

podejrzeń, jak głośne ich wypowiedzenie.

- Zdawało mi się, że jesteś podobna do jednej...

- Dziewczyny? - podpowiedziała Franciszka Wyrobek i zachichotała idiotycz-

nie.

- T-tak... ale jednak widzę, że to bzdura. Ona jest zupełnie inna.

- Ładna?...

- Bardzo! Ale właściwie... - zirytował się Pawełek. - To cię nie powinno w ogóle 

obchodzić.! - Zdenerwowany wyszedł z łazienki, zostawiając Anielę w stanie skrajnego 

uszczęśliwienia. Bo czyż mogła usłyszeć coś milszego nad takie wyznanie?

W kwadrans potem, przerywając Pawełkowi słuchanie płyt, a Anieli miły relaks 

przy kawie w kuchni, do drzwi zadzwoniła Danuśka.

Aniela znajdowała się bliżej wejścia, poza tym miała szybszy refleks. Zanim Pa-

weł zgramolił się z tapczanu, ona już była w korytarzu i otwierała drzwi. 

Danuśka była  podobna do Jane Birkin.  Tylko że dużo brzydsza,  oczywiście. 

Była opaloną, przemądrzałą osobą o długich, lśniących, brązowych włosach i nie do-

mkniętych ustach,  który to objaw powiedział  Anieli  nieomylnie,  że jej  rywalka ma 

trzeci migdał w stanie zapalnym. Sposób bycia Danusi wskazywał na dużą pewność 

siebie, a sposobowi ubierania się nie można było nic zarzucić. Zmierzyła Anielę spoj-

rzeniem pobłażliwym i rozbawionym, a następnie rozpromieniła się na widok Paweł-

ka.

- Cześć, kochanie - powiedziała.

- Cześć - rozpłynął się Pawełek. Objęci podążyli w głąb mieszkania. Aniela za 

nimi.

- Proszę podać kawę - usłyszała słowa Pawełka rzucone przez ramię i drzwi po-

koju zamknęły jej się przed nosem.



Niewiele brakowało, a Aniela rzuciłaby w nie butem. Lecz pohamowała się w 

tej samej chwili, w której chęć ta przyszła jej do głowy. Odczuła niesmak. „Sama je-

stem sobie winna - pomyślała trzeźwo, choć z goryczą. - Koniec zabawy. Wracam do 

domu. Umarła Franciszka Wyrobek, a Aniela Kowalik ma dość ambicji, by nie pchać 

się tam, gdzie jej nie proszą. - Rozwiązała tasiemki fartucha i powiesiła go na klamce.  

- Żegnaj, Pawełku - pomyślała jeszcze. - Niech ci Danusia zrobi kawę”.

Wyszła, cicho zamykając za soba główne drzwi.

Aniela Kowalik

Noskowskiego 2 67-704 Poznań

u pp-Kowalików

24.8.77

Kochana córko!

Dziękuję Ci za list, który mnie zdenerwował. Czy Ci nie mówiłem zaraz, żebyś  
wzięta więcej rzeczy i porządne buty? Ale nie, ty swoje wiesz i na swoim postawić  
musisz Pojechałaś w gumiakach! Czy ci na mózg padło?! Czyś chciała wyglądać na  
żebraczkę? Co Mamert o mnie pomyślał, pewnie, że jestem pijanica, co dziecku bu-
tów nie kupi. A może to jakaś moda na te gumiaki, nie rozumiem, suknie wszystkie  
zostawiłaś, nawet ten sweter, co mnie o niego nudziłaś przez pól roku. Mamert po-
myśli, że jesteśmy bez grosza, To, że będziesz pracować, ucieszyło mnie bardzo, i  
bardzo Ci się chwali. Ja Ci raz po raz trochę doślę, ale dużo nie mam, bo wiesz, jak  
jest. Ucz się pilnie, żebyś szybko stanęło na nogi. Poligrafia dobry fach, mówił mi  
mąż Marylki, że w drukarniach dobrze płacą. Wiec myślę, że dobrze zrobiłaś, cho-
ciaż z początku mi się nie podobało, że tak daleko jedziesz, zamiast do Lęborka. Za-
pytaj w szkole, czyby ci nie załatwili stołówki. Żebyś mi tam Mamerta nie objadała!  
U nas wszystko po staremu. Bez ciebie jakoś smutno. Stary Kurka już na emerytu-
rze, prawnuka niańczy, bo Marylka i Penk zapisali się na kursy angielskiego i na  
własne dziecko nie mają czasu. A twoja przyjaciółka Kaśka tez wszystko inne woli  
niż dziadkowi przy Filipku pomóc albo siostrę wyręczyć. W ogóle u Penków ruch,  
Penk dostał awans, pewnie Syrenkę kupi. Kurkowa pyta, czy w Poznaniu nie ma  
rajstop na nią (rozmiar siedem), popatrz no tam, bo mnie tu oni co i rusz po są-
siedzku na obiad proszą, to chciałbym się wywdzięczyć, kup nawet i trzy pary.

Pilnuj się, Aniela, ucz się, pracuj, a na randki żadne mi tam nie lataj, l nie  
kłam tak bez przerwy. Twoje rzeczy wysłałem, zostawiłem sobie tylko książkę pod  
tytułem „Kubuś Fatalista”,  bo zacząłem czytać i  bardzo mi się  spodobała.  Co za  
przyjemna rzecz i jak mądrze napisana. Odeślę ci, jak skończę. Ukłony dla Mamerta  
z małżonką.

Pozdrawia Cię ojciec Józef Kowalik

Najdroższa Anielciu!

Tak jak chciałaś, przesyłam Ci ekspresem list Pawła. Nie było żadnych kłopo-
tów. Nic z tego nie rozumiem, ale Ty wiesz wszystko najlepiej. Ja nigdy nic nie rozu-
miem z Twoich pomysłów, a jak już zrozumiem, to jest po zabawie. Jesteś taka mą-



dra i na pewno tam w Poznaniu dajesz sobie radę. Trochę mi było smutno, ze nie pi-
szesz, już myślałam, że o mnie zapomniałaś. Ja Cię nie zapomnę, wiesz o tym. Więc  
pisz do mnie trochę częściej, kochana.

U nas wszystko po staremu. Filipkowi wyrzynają się zęby i ryczy po nocach.  
A w dzień jest marudny jak mucha. Z tym hiondynkiem, co pracuje w kinie, wiesz  
który, bytom w Lęborku. Wynudziłam się, ale bez tego też mi było nudno. Dostałam  
pracę w kapitanacie portu, w księgowości. Jestem na razie gońcem, ale potem znaj-
dą mi cos lepszego. Zazdroszczę Ci życia w wielkim mieście. Pisz częściej. Całuję -  
Kasia.

Aniela Kowalik 

Kościuszki 44 m.2 

84-360 Łeba

Poznań, 21 sierpnia

Moja mila!

 Jest noc, siedzę przy otwartym oknie i łykam chłodne powietrze. Piszę list do  
Ciebie i jednocześnie kręcę, gałką radia. Różne śpiewy i glosy, i audycje. Nie myślę o  
Tobie,  jestem po prostu z Tobą.  Chciałbym, żebyś Ty takie to wszystko słyszała,  
chciałbym, byś Ty także, tutaj była. Kręcę ciągle gałką radia, wydaje mi się, że go-
niąc muzykę - gonię Ciebie. To jesteś - to Cię nie ma. Ale Ty jesteś, wiem na pewno.  
Może tam daleko, w Łebie, wszyscy już śpią i śpisz Ty. Nie, nie możesz spać, na pew-
no myślisz o mnie albo piszesz do mnie list, albo jedno i drugie. Okropnie się stęskni-
łem za Twoimi listami. Okropnie się stęskniłem za Tobą. Musisz z tym koniecznie  
coś zrobić.

Twój Paweł

Wszystkie Danuśki się nie liczyły. Wszystkie zielonookie były nieważne. Po ta-

kim liście nieważne było w ogóle wszystko, z wyjątkiem Pawełka. Pawełek pisał do 

niej ten list w nocy, właśnie w chwilę po ich rozmowie telefonicznej na temat Spół-

dzielni Zaopatrzenia i Zbytu. Aniela wtedy płakała przez dwie godziny w swym hama-

ku, bo zabolało ją, iż Paweł wziął ją za Danuśkę. A on wtedy odłożył słuchawkę, usiadł 

przy oknie i słuchając radia myślał o niej, o Anieli z małego nadmorskiego miastecz-

ka...

Telepatia. Związek dwóch dusz. Nieważne wszystkie wielkomiejskie pięknotki. 

Mogą sobie przychodzić do niego,  mogą go zanudzać.  Pawełek i  tak myśli  tylko o 

Anieli. I tym się od dzisiaj należy kierować.

Świt dwudziestego siódmego dnia sierpnia zastał Anielę przy jej małym okien-

ku na poddaszu, wpatrzoną w różowiejące powoli niebo i przyciskającą do piersi, ob-

leczonej w piżamę, biały arkusik Pawełkowego listu. Od dnia, kiedy w domu Pawełka 

pojawiła się Danuśka biorąc go w natychmiastowe posiadanie, Aniela nie poszła już 



ani razu na ulicę Roosevelta. Postanowiła wycofać się z godnością i trzymała się twar-

do aż do dziś.

A dziś to twarde postanowienie poczęło się chwiać w posadach. Wzeszło słońce. 

Landrynkowy blask oblał dachy domów przy Stalingradzkiej i  wierzchołki  drzew w 

ogrodzie. Zapowiadała się piękna pogoda.

Aniela przeciągnęła się. Po bezsennej nocy należałoby pospać choć godzinkę, 

zwłaszcza  że postanowiła  pójść  dzisiaj  do domu Pawła jako Franciszka Wyrobek i 

podjąć przerwaną pracę fizyczną. List Pawła był wprawdzie upajający, ale należałoby 

jeszcze upewnić się  na miejscu,  czy  aby warto zdekonspirować się i  wystąpić  jako 

Aniela Kowalik. Zobaczy się. A teraz trzeba napisać list.

Kiedy wyjmowała papeterię z tomu Ibsena, natknęła się na dużą kopertę, w 

której Kasia przysłała list swój i Pawełka. Znaczek na kopercie był dość duży i Aniela 

zauważyła, że stempel z napisem Łeba i datą wysłania listu znajdował się niemal w ca-

łości na znaczku.

Była to okoliczność ważna i korzystna. Gdyby odkleić ostrożnie znaczek i prze-

nieść go na nową kopertę, dorysowując ostrożnie tuszem brakujący kawałek stempla, 

list,  który właśnie zamierzała napisać, można by po prostu wsunąć do skrzynki na 

drzwiach Pawełkowego mieszkania i w ten sposób zaoszczędzić dwa dni. Te dwa dni 

byłyby premią za pomysłowość, bowiem odpowiedź Pawełka - jeśli odpisałby od razu - 

miała szansę dotrzeć do rąk Anieli za dwie lub trzy doby. Skrócenie nieznośnego czasu 

oczekiwania byłoby bardzo pożądane.

Łeba, 25.8.77

Paweł Nowacki 

Roosevelta 5a m.2 

60-829 Poznań

Hop. hop, Pawełku, gdzie jesteś?

Myślałam o Tobie dokładnie w tej same i chwili, kiedy pisałeś swój radiowy  
lisi. Ale nie to mnie dziwi. Dziwne jest to, ze myślę o Tobie w każdej innej chwili  
dniu. Mam uczucie, jakbyś wciąż był gdzieś blisko mnie, a jednocześnie boję się tych  
chwil, kiedy tracę cię z oczu (z oczu wyobraźni, oczywiście). Miewam okropne wizje  
samochodów, pod które wpadasz, pięknych dziewcząt, które Ci się narzucają, fer-
tycznych służących, które proszą Cię u pomoc w porządkach domowych, tajemni-
czych  wirusów tropikalnych,  przenoszonych  przez  osoby  wracające  z  zagranicz-
nych podróż i wogóle licznych pułapek ugotowanych Ci przez życie.

Proszę nie wpadać pod samochody. Z dziewczynami się nie wdawać w dłuż-
sze rozmowy, to podobno rakotwórcze. Na nogi ich nie patrzeć, ho to znów powodu-



je nieodwracalne zmiany w rogówce (oczy ropieją). Za to pomyśleć czasem o nieja-
kiej Anieli K.

I pisać, pisać, pisać listy, jak najwięcej listów. Tysiąc listów na tysiąclecie. Dwa 

tysiące listów do Anieli.

Sobotnie porządki  w porządnym poznańskim domu. Ceremoniał.  Wietrzenie 

pościeli, mycie podłóg, trzepanie dywanów. Polerowanie parkietów, szorowanie zle-

wów i wanien, pucowanie do połysku klamek u drzwi. Prasowanie niedzielnych obru-

sów, pieczenie placka, gotowanie niedzielnego rosołu.

Słowem, godna pochwały staranność, godna naśladowania chęć wytworzenia 

prawdziwie świątecznej atmosfery, potrzeba czystości budząca zachwyt we wszystkich 

- prócz pomocy domowej, mającej za zadanie przebić się przez wszystkie wyżej wy-

mienione czynności.

Wicedyrektor Dąbkówna wróciła wcześniej z pracy. Żaden obowiązek służbowy 

ni społeczny nie był w sobotę ważniejszy od porządków. Porządna poznańska pani 

domu nie zapomina nigdy, że w niedzielę w mieszkaniu musi być jeszcze porządniej 

niż co dzień.

Pomoc domowa. Franciszka Wyrobek, miała za sobą nie przespaną noc co spo-

wodowało znaczny spadek jej kondycji. Przy trzecim dywanie, który polecono jej wy-

trzepać na podwórzu, mimo iż w domu był odkurzacz, biedne dziewczę miało wraże-

nie, że za chwilę zemdleje. Tłukąc trzepaczką w zupełnie czystą masę dywanu rozwie-

szonego na trzepaku. Aniela dała się porwać beznadziejnym myślom. Nawet nie wi-

działa dziś Pawełka. Kiedy przybyła na ulicę Roosevelta, przywitała ją gniewna wice-

dyrektor i zaczęła dzień od wymówek za opuszczony w czwartek dzień pracy, dodając 

kilka kąśliwych uwag na temat niedostatku solidności zawodowej (u pewnych osób...), 

każąc jej nie zaniedbywać podjętych obowiązków, zwłaszcza jeśli jednocześnie podjęło 

się zaliczkę. Pawełek o tej porze jeszcze spał. Kiedy zaś obudził się i wyszedł z domu, 

Aniela właśnie trzepała na podwórzu pierwszy dywan, wskutek czego Pawełek zniknął 

jej z oczu nie wiedzieć kiedy i jak.

Zrobiła się pierwsza piętnaście, a jego ani śladu.

List czekał już w skrzynce na drzwiach. Jeśli Paweł nie wróci do czasu, kiedy 

skończy się Anielina dniówka, nie będzie można zbadać jego reakcji i przepadnie oka-

zja ujrzenia jego miny, kiedy przeczyta pierwszy list miłosny z Łeby.



Łups! Trzasnęła Aniela trzepaczką co spowodowało szarpnięcie bólu w sforso-

wanym stawie barkowym. Łups! Łups! - odpowiedziało echo w wąskim, ciemnym po-

dwórzu, otoczonym ciemnoszarymi kamienicami. Aniela podepchnęła kciukiem opa-

dające okulary i zamierzyła się raz jeszcze...

- Dz-bry - burknął tuż obok ukochany głos. A więc jednak!!!...

- Dzień dobry - odpowiedziała Aniela, patrząc ukradkiem na roztargnione obli-

cze Pawełka, który zatrzymał się obok trzepaka w pozie pełnej znużenia. Ubrany był w 

czyściutkie dżinsy i białą koszulkę którą Aniela dziś rano osobiście wyprasowała i czu-

le złożyła w szafie. Stał w pozie pełnej znużenia, a w jego ręce wisiała ciężka siatka z 

mięsem.

- Zdobyłem wołowinę - powiedział bez zapału. - Stałem dwie godziny. Ten dy-

wan już gotów? To zabiorę.

Uszczęśliwiona tym objawem dżentelmenem Aniela przytaknęła i pomogła zwi-

nąć dywan w rolkę. Paweł przerzucił go sobie przez ramię i wymachując siatką podą-

żył w stronę bramy. Nawet na schodach nie zwolnił tempa, zdopingowany naiwnymi 

zachwytami pomocy domowej, która dreptała za nim truchcikiem, dogadując co chwi-

la:

- Jejku, ale pan silny! Jejku, a jak to szybko idzie! A nie ciężko panu aby?

- Skądże!  -  szepnął Pawełek,  bohatersko ukrywając zadyszkę.  -  Trzeba mieć 

kondycję.

„Kondycję to ty masz” - pomyślała z uznaniem Aniela, obliczając w myślach 

wagę dywanu. Wyszło jej tego na jakie piętnaście kilo.

- O, list - zauważyła mimochodem, wskazując palcem bielejący przez otworki w 

skrzynce prostokąt.

- List! - Pawełek otworzył swoim kluczem drzwi wejściowe, wrzucił dywan do 

korytarza, wepchnął tam Anielę, po czym spiesznie odnalazł kluczyk od skrzynki. - A! 

- ucieszył się, wyjmując z niej kopertę, na odwrocie której widniał napis: „A. Kowalik, 

Łeba”.

Rozrywając kopertę poszedł do kuchni,  a  stamtąd do swego pokoju.  Aniela, 

która jak zwykle zamierzała podglądać przez szparę, doznała zawodu. Pawełek stanął 

twarzą do okna, a plecami do niej i w milczeniu, bez ruchu, czytał list, niekiedy tylko z 

cicha wzdychając. Wreszcie, po pięciu minutach takiej lektury, spragnione uszy Anieli 

doznały ulgi. Dobiegł do nich szept cichy jak szmer strumyka, szept pełen zdumienia.



- Niesamowite... niesamowita intuicja.

Potem Pawełek  odwrócił  się  i  ujrzawszy,  że  drzwi  jego pokoju są  uchylone, 

przeszedł przez dywan wielkimi krokami i zamknął drzwi bardzo energicznie. I to było 

wszystko tego dnia.

Popołudnie u Mamertów charakteryzowało się tej soboty nieprawdopodobnie 

smakowitą  wonią  placka  drożdżowego  oraz  ożywioną  dyskusją  na  temat  przygód 

Tomcia w pierwszej klasie. Placek upiekła Tosia, która, aczkolwiek z urodzenia toru-

nianka, wrosła w miasto rodzinne swego męża tak silnie, że nie wyobrażała sobie nie-

dzieli bez własnoręcznie upieczonego ciasta, niewiele atoli  zapału poświęcając obo-

wiązkowym sobotnim porządkom. Co do dyskusji, odbywała się ona przy kuchennym 

stole, wokół którego zgromadzili się Mamertowie z dziećmi oraz ciotka Lila, zwabiona 

z parteru wonią placka ze śliwkami.

Tomcio, od sześciu dni uczeń I B, był naturalnie ośrodkiem ogólnego zaintere-

sowania ku jawnej zawiści Romci, która ustawicznie wtrącała swoje trzy grosze, ro-

biąc przy tym przesadne miny i gestykulując zbyt wyraziście. Tomcio spoglądał na nią 

ze zrodzoną nagle pobłażliwością z wyżyn swojej dojrzałości szkolnej.

- No, to mów, jak tam w szkole? - podpytywała go ciotka Lila, w której zastała 

krew nauczycielska od sześciu dni poczęła krążyć nieco żywiej.

- W porządku - odparł Tomcio.

- W zupełnym - wtrąciła Romcia, naśladując jego nonszalancję.

- No, ale powiedz, co robiliście dziś w klasie?

- Nic - powiedział Tomcio.

- Jak to nic? Nic a nic?

- Skąd. Uczyliśmy się.

- Czego?

- Niczego - mruknął Tomcio. Był szkołą zaabsorbowany tak bardzo, że wprost 

nie umiał o niej mówić.

- A jaka jest wasza pani? 

Tomcio się rozpromienił.

- Ładna. Dziś trzymała mnie za rękę.



- Hm? - zdziwił się Mamert. - A w jakich to okolicznościach?

- Dotknęła mi ręki i powiedziała: ach, Tomcio, jaki ty jesteś spocony...

- Jestem w trójce klasowej - bąknęła Tosia.

Odpowiedział jej zgorszony okrzyk Mamerta. Mamert był przeciwny trójkom 

klasowym. Mamert nie cierpiał dzieci, których mamusie były w Komitecie Rodziciel-

skim. Mamert miał w tym względzie jak najgorsze wspomnienia ze swych lat szkol-

nych i protestował kategorycznie przeciwko czynieniu z jego syna lalusia, wazeliniarza 

i ciepłych klusek.

- Ale posłuchaj... - chciała wytłumaczyć Tosia.

- Jutro masz się wypisać!

- Nie mogę! Zostałam już wyznaczona na przewodniczącą. Dzieci, idźcie do po-

koju i zamknijcie drzwi, bo my się teraz będziemy kłócić.

Mamerl odczekał, aż dzieci wyjdą, po czym wybuchnął:

- l w dodatku ona jest przewodniczącą! Jakim cudem w ogóle trafiłaś do lej 

trójki? Jakim cudem, chciałbym wiedzieć?

- Bo kochany. Tomcio trafił do najlepszej i najmilszej nauczycielki. Ale nie wia-

domo czemu, był na liście ostatni. I wpisany ołówkiem, A dzieci w klasie jest czter-

dzieścioro. Tych ostatnich z listy trzeba będzie przenieść. Więc podjęłam się zbierania 

pieniędzy za podręczniki, bo żadna z matek nie chciała...

- Niby to za podręczniki! - warczał Mamerl. - Powiedz od razu, że nie możesz 

rozstać się z tym maminsynkiem! Trójka klasowa! Lizusek! Od razu są efekty: pani już 

go wyróżnia, za rączkę go trzyma!

- Mamer, no daj mi mówić. Więc sporządziłam długopisem listę dzieci, według 

alfabetu, i umieściłam Tomcia we właściwym miejscu. Pod ..K”.

- O to sprytnie - orzekła ciotka Lila.

-  Wymyśliłam też nowatorski  system zbierania składek.  I wtedy to wybrano 

mnie na przewodniczącą. A Mamert się wścieka.

- Niesłusznie się wściekasz. Mamercie - powiedziała ciotka Lila, pojadając pla-

cek ze śliwkami. - Nie wiem czy jest ci znany fakt, że dzieci trójki klasowej otrzymują 

pod koniec roku punkty.

- Jakie znów punkty?!



- Za pracę społeczną rodziców.

- Co?! - wrzasnął Mamert. - Co za ohyda! A co z tymi dziećmi, które mają rodzi-

ców zbyt zajętych prawdziwie społeczną pracą, żeby udawać społeczników? Co z tymi 

dziećmi, których rodzice pracują społecznie wykonując po prostu swój ciężki zawód?!

- Uspokój się bo ci zaszkodzi, przyznała się do swej nowej funkcji, będzie zda-

wał na studia...

Tosia żałowała, że w ogóle Tomciowi się to przyda, jak

- To może już teraz poszukaj znajomości na uniwersytecie! - syknął Mamert 

strasznie wzburzony. - Czy jednak Tomek nie mógłby sobie radzić sam?

Tosia podjęła próbę przeskoczenia na inny temat.

- Ciocia pozwoli jeszcze placka?

- Pozwolę.

- A herbaty?

- Też pozwolę. - Ciotka Lila postukała w blat stołu palcem, napominając niepo-

trzebnie: - Mamert, przestań się denerwować, bo ci zaszkodzi.

- Nie bo naprawdę! - zdenerwował się na nowo Mamert.

- Uspokój się kochany, ja to wszystko zmienię - obiecywała Tosia.

- Cha-cha. Cha-cha! - zaśmiał się jej mąż obrzydliwym głosem. - Co tu w ogóle 

można zmienić?!

- Oj wszystko, no wszystko! Mogę przywrócić pracy społecznej jej szlachetną 

rangę. No bo nie każda praca społeczna musi być pracą pozorną. Czy nie mogę za-

miast wypisywać sprawozdania po prostu starać się pomóc nauczycielce w organizo-

waniu tej 1B?

- Jasne, że możesz - powiedziała ciotka Lila. Mamert prychnął.

- Nie prychaj! - obruszyła się Tosia. - Zobaczysz, że wprowadzę demokratyczne 

stosunki.

- Ty moja biedna, ludzi nie znasz. Oczywiście, inni będą wypisywać sprawozda-

nia, a ty będziesz pracować solo. Bo inni będą chcieli się wykazać. A wykazać się moż-

na tylko na piśmie. Ludzie wiedzą swoje - że uczciwością daleko się nie zajedzie, a ho-

nor to pojęcie z czasów pana Wołodyjowskiego. - Mamert ze zdenerwowania za-krztu-

sił się herbatą, po czym kontynuował, wsiadłszy na swego konika: - Już od najmłod-



szych lat całe wdrażane są do lizusostwa i konformizmu. Nawet ty, ty sama nie wie-

rzysz, żeby Tomcio był zdolny przejść samodzielnie przez system edukacji państwo-

wej. I wszyscy powtarzają „takie jest życie”, i nikt nie pamięta, że, życie jest takie, ja-

kie sami zbudujemy.

- Kochany, przyłapuję cię na nielogiczności - ucieszyła się Tosia. - Jeżeli życie 

jest takie, jakie sami zbudujemy, to dlaczego nie pozwalasz mi pobudować trochę po 

swojemu? Czyżbyś i ty wątpił w możliwość zmian?

Ostatnią kwestię Tosi, wypowiedzianą forte, jak również ripostę Mamerta, że 

jeśli chodzi o niego, to on jest, do diabła, pierwszy do zmian, tylko niech mu kto po-

wie, od której strony trzeba zacząć - usłyszała Aniela, stojąca u dołu schodów i patrzą-

ca w ich stromą perspektywę, jak patrzy strudzony pielgrzym na śnieżny szczyt Mont 

Blanc. Bolały ją wszystkie mięśnie, serce biło słabo i z wysiłkiem, a całe ciało było jak 

drewniane po dzisiejszej ostrej harówce. Zamiast napawać się obecnością Pawełka na 

zakończenie dniówki musiała jeszcze wypastować linoleum, umyć wewnętrzne para-

pety wszystkich okien, obrać dwa kilo ziemniaków, wynieść śmieci i wyszorować ku-

bełek. Dopiero wówczas matka Pawła zechciała jej zezwolić na powrót do domu, a i to  

tylko dlatego, że wpadła do niej akurat jakaś przyjaciółka, żeby trochę pogawędzić.

Pawełek przez ten czas nie wychylił nawet swego rzymskiego nosa z pokoju i w 

związku z tym obecny nastrój Anieli daleki był od należnych jej wiekowi pogody i bez-

troski.

A Mamertom nagle zrobiło się wesoło. Z otwartych drzwi gruchnął zbiorowy 

wybuch śmiechu i Aniela aż się zirytowała tym jawnym potwierdzeniem znanej jej 

dawno tezy, że człowiek jest zawsze sam ze swymi zmartwieniami.

Zamierzała  się  przemknąć  niepostrzeżenie  obok kuchni  i  zniknąć  w cichym 

azylu swego pokoiku, lecz naturalnie słodkie Mamerciątka musiały w tym momencie 

wypaść na korytarz na wrotkach i zawrzasnąć:

- O, Kłamczucha się skrada!

Oczywiście, nie wypadało już nie zajrzeć do kuchni, choćby tylko po to, by po-

wiedzieć „dzień dobry”.

- Dzień dobry - powiedziała więc, tocząc grobowym spojrzeniem po wesołym 

gronie otaczającym stół. Na stole widniały puste filiżanki po herbacie, talerz z kawał-

kiem placka i dodatkowo, przed ciotką Lilą popielniczka z niedopałkami. Dopiero wi-

dok  jedzenia  uświadomił  biednej  niewolnicy  miłości,  że  od  rana  nie  miała  mc  w 



ustach. Jej żołądek zareagował na tę informację gwałtownym burczeniem, które usły-

szano aż przy stole.

Poczęstowano Kłamczuchę herbatą. Poczęstowano plackiem. I wreszcie musiał 

nadejść moment, którego się Aniela obawiała. Mianowicie, wzięto ją na spytki. Tosia 

chciała wiedzieć, gdzie właściwie Aniela jada obiady, i czy w ogóle na przykład jadła 

coś dzisiaj, bo jeśli nie, to zostały z obiadu naleśniki z twarożkiem. Ciotka Lila zapyty-

wała, gdzie to się przepada na tak długo i czy wszystko dobrze z tym, co to Aniela wie.

- Obiady będę jeść w stołówce szkolnej - skłamała Aniela honorowo. - Teraz ja-

dam w barze mlecznym. Poza tym pracuje po południu, trzy razy w tygodniu, i w ten 

właśnie sposób zarabiam na komorne.

Wyraz „komorne” został przez Anielę użyty celowo, brzmiał bowiem o ileż bar-

dziej dramatycznie od słowa „czynsz” lub „opłata za pokój”. Toteż ciotka Lila odczuła 

pewien niepokój sumienia mówiącego jej, iż być może zwaliła zbyt wielki ciężar na te 

dziewczęce barki.

Co do Tosi,  macierzyńska ta osoba nie dała się zwieść opowieściom o barze 

mlecznym i ruszyła do piecyka.

- Zupa pomidorowa i naleśniki - powiedziała. - I nie chce słyszeć słowa sprzeci-

wu. Zrozumiano?

Wrzesień

Było upalnie i słonecznie, jakby to była pełnia lata. Niebo nad Poznaniem - cie-

płe, błękitne, promienne i bez chmur - rozpościerało się nad głowami spieszących do 

szkół  skazańców jak  urągliwy  żagiel.  Nasuwało  ono skojarzenia  z  plażą,  regatami, 

zbieraniem jagód na pachnących żywicą polankach,  zapachem nagrzanych granito-

wych skał wysoko w Tatrach, słowem, z tym wszystkim, czego tak mało było tego zim-

nego lata. a co różniło się zasadniczo od czekających każdego ucznia szkoły średniej 

dzisiejszych atrakcji.

Początek roku szkolnego.

„Być może. W Łebie łatwiej byłoby znieść ten dzień” - myślała Aniela. Przez 

otwarte okna zawsze słychać tam było szum morza. a z pobliskiego wesołego mia-

steczka dobiegały piski dzieci, skoczne tony zachrypniętych głośników i dzwonki ru-

szającej karuzeli. Tu, w Poznaniu, pierwszy dzień szkoły wyglądał na to. czym był - a 

był po prostu ozdobną furtką do dziesięciu miesięcy perfidnej niewoli.



No i to Liceum Poligraficzne! Mieściło się to w brzydkiej dzielnicy zwanej Wil-

dą. Ulica Różana zaś była ponurym zaułkiem bez śladu zieleni. Prawda, jej wylot skie-

rowany był na sporą skarpę, porośniętą trawą i drzewkami, ale kiedy człowiek spoj-

rzał na pędzące ulicą Marchlewskiego sznury samochodów, przeraźliwie dzwoniące 

tramwaje, ryczące ciężarówki i traktory, kłęby spalin i kurzu, a w perspektywie - na 

wznoszone przez PPB nr 2 zręby hotelu „Poznań” - zieleń skarpy zdawała się komicz-

nym dodatkiem do całego tego piekła, szczegółem, który miast koić znużone nerwy 

mieszczuchów, pogłębiał tylko smutne wrażenie izolacji od natury.

Budynek liceum był oczywiście szary - jak wszystko w tej smutnej dzielnicy - 

opatrzony czerwonymi tablicami i odrzwiami z dziwną wielką żelazną klamką. Sznury 

uczniów ciągnęły doń ze wszystkich stron ulicy Różanej,  od biegnącej w dole ulicy 

Dzierżyńskiego,  z  przystanków tramwajowych i  autobusowych.  Anielę  uderzyło,  że 

mało kto z nich ubrany był przepisowo w biało-granatowy strój. Wiele osób było w 

dżinsach, dziewczyny w spodniach i sweterkach, słowem, nieco to inaczej wyglądało 

niż w Łebie. Ojciec przysłał niedawno paczkę z rzeczami i Aniela mogła przywdziać 

najlepsze swoje pantofle, białą bluzkę i granatową układaną spódniczkę, teraz jednak-

że czuła się w tym stroju głupio, dziecinnie i prowincjonalnie.

W hallu na parterze  wisiał  gęsty gwar.  Było sinawo od świateł  jarzeniówek, 

duszno i  gorąco od oddechów stłoczonej  tu młodzieży.  Żadnych okien,  za którymi 

choćby kawałek pokrzepiającej przyrody.

Anieli  było coraz bardziej  melancholijnie na duszy. Po co tu przyjeżdżała,  u 

diabła?! Dla kogo? Dla Pawełka? Przecież on wcale jej nie potrzebuje! Co ona robi tu, 

w tym obcym mieście, w obcej nieciekawej szkole, dlaczego tak zgłupiała i wplątała się 

w zupełnie niewłaściwe układy? Nie dosyć, że musi uczyć się rzeczy, które jej w naj-

mniejszym stopniu nie interesują, to jeszcze, żeby opłacić pokój, zmuszona jest praco-

wać ponad siły, zamykając sobie przy tym drogę do prawdziwego porozumienia z Pa-

wełkiem...

Rozczuliła  się  nad  sobą  tak  bardzo,  że  prawdziwe  łzy  stanęły  jej  w oczach. 

Oparła się plecami o ścianę w pobliżu gablotki z trofeami sportowymi, założyła mocno 

ręce ściskając palce i opuściła głowę, żeby nikt nie widział jej łez.

Wrzask,  wrzask.  Czego  tak  wrzeszczą?  Siedemnastolatki  zachowują  się  jak 

dzieci, klepią się po ramionach, rechocą i porozumiewają głośnym krzykiem. Wszyscy 

już się znają, oczywiście z poprzednich lat. Ale gdzie są pierwszoklasiści? Opanowała 

się,  uniosła głowę.  No? gdzie jeszcze stoi  ktoś smutny i  wystraszony? Czy te  dwie 



dziewczyny opodal, trzymające się pod ręce, nie czują przypadkiem tej samej obcości i 

tego samego smutku? Nie, wesoło im. Od czasu do czasu ta wysoka, z pieprzykiem na 

policzku, szepce coś do tej uśmiechniętej, z dołeczkami. Tak, wyglądają na pierwszo-

klasistki,  ale  otacza je  atmosfera optymizmu i  miłego wyczekiwania.  „No,  cóż,  nic 

dziwnego - pomyślała Aniela. - Są we dwie”.

Daleko w Łebie została Kasia najmilsza przyjaciółka, ale nie można nawet się 

pocieszyć, że i ona tęskni w tej chwili za Anielą. Kasia pracuje. Pierwszy dzień wrze-

śnia to dla niej dzień wypłaty, nic więcej. Na pewno ani pomyśli o Anieli- Na pewno 

ma już nowe koleżanki. Jakie to wszystko smutne. Aniela musiała wytrzeć nos.

- A ty nie płacz - szepnął ktoś pocieszająco obok niej.

- A ja nie płaczę - odparła Aniela, sztywniejąc z urazy, zanim jeszcze odwróciła 

głowę, by spojrzeć na natręta.

Był  to mały,  krępy rudzielec o piegowatej  twarzy i  bystrych szarych oczach. 

Ubrany był w granatowy garnitur i białą koszulę, sztywne włosy zaś przyczesane miał 

w sposób,  który  bez  pudła zdradzał  pierwszaka.  Jego dłonie były  niespodziewanie 

duże i silne, podobnie jak bary, które rozpierały ciasną marynarkę.

- Do której klasy? - spytał ukazując w uśmiechu białe zęby.

- Do poligraficznej - odparła wyniośle Aniela, wdzięczna za objaw zaintereso-

wania, ale jednocześnie rozczarowana, że jego dawcą jest ktoś tak nieciekawy.

- Aha! - powiedział piegus i zaśmiał się zacierając ręce. - Od razu wiedziałem. 

Poligraficzną się wyczuwa na odległość. Ci z introligatorskiej są inni. To samo można 

powiedzieć o księgarskiej. My po prostu jesteśmy ci najlepsi.

„Bęcwał” - pomyślała Aniela.

- Poważnie - rzekł rudy. - Po prostu poligrafia ogólna jest najtrudniejsza. Ale 

też najbardziej ambitna. Jak masz na imię? Bo ja jestem, jak widać, Robert.

Powiedział to z tak zabawną miną, że uśmiechnęła się mimo woli.

- Aniela - przedstawiła się, chowając chusteczkę i patrząc z góry na piegowate-

go Roberta. Była od niego wyższa o głowę.

- Jesteś ode mnie wyższa o głowę – powiedział piegowaty. - Wszystkie dziew-

czyny są ode mnie wyższe o głowę, a jednak mam szalone powodzenie myślę, ze to ze 

względu na mój miły charakter.



Wrzask w hallu w pewnym stopniu ucichł. W tłumie młodzieży dał się zauwa-

żyć wyraźny, ukierunkowany ruch sterowany przez stojącą przy schodach małą na-

uczycielkę.  Witana  przez  swoich  uczniów  pozdrawiana,  obdarowywana  kwiatami, 

wśród uśmiechów i objawów sympatii kierowała młodzież na drugie piętro.

- Chodź - powiedział Robert ujmując dłoń Anieli. Jego ręka była ciepła i budzą-

ca zaufanie. - Na drugim piętrze jest aula. Jak się pospieszymy, to znajdziemy miejsca 

siedzące.

- Robert Rójek - przedstawił się piegowaty, kiedy pili drugą coca-colę w „Kocia-

ku” na ulicy Armii Czerwonej. - W podstawówce wszyscy na mnie mówili Robrojek 

albo Robek. W ogóle nazwisko moje było przedmiotem kpin i uciechy. Co cię gnębi?

- Hm? - ocknęła się Aniela.

- Co cię gnębi, pytam. Siedzisz tu smutna, podczas gdy ja tańczę przed tobą na 

linie.

- Każdy ma swoje zmartwienia - powiedziała Aniela bez cienia Uśmiechu.

- Uważam, że jesteś bardzo ładna - powiedział rudy i zaczerwienił się po uszy.

Aniela, zdjęta litością, udała, że tego nie widzi. Karłowaty Robrojek nie miał u 

niej szans, choćby tańczył na linie dwakroć wdzięczniej i sypał dowcipami jeszcze ob-

ficiej. Nie miałby u niej szans nawet wówczas, gdyby dysponował wzrostem i urodą 

Redtbrda. Szansę u Anieli miał tylko Pawełek. Cała reszta chłopaków po prostu nie 

istniała.

- Odpisałaś plan lekcji?

A więc już zdołał się opanować.

- Nie odpisałam - odparła Aniela, wzdychając ze znudzeniem.

- To weź ten. Ja mam jeszcze jeden.

- Odpisałeś dla mnie?

- No.

- Dziękuję bardzo.

- Chciałbym z tobą siedzieć w jednej ławce.

- Dlaczego?



- Bo nosisz okulary - zaśmiał się Rójek i Aniela nie mogła rozeznać, czy mówi 

on serio, czy żartuje. - Okularników zawsze sadzają blisko. A ja mam swoją teorię na 

temat pierwszych ławek. Pierwszoławkowców nikt o nic nie podejrzewa. Wybrałem 

cię spośród tłumów wyłącznie w tym celu. Żeby siedzieć z tobą w pierwszej ławce.

- Poważnie?

- Poważnie. Czy zjadłabyś lody ambrozja?

- Zjadłabym. Gdyby nie kosztowały trzydzieści sześć złotych.

- Mogę ci postawić nawet dwie porcje lodów ambrozja. Tylko się zgódź.

- Na co?

- Wiesz, ta pierwsza ławka.

- Zgoda - powiedziała Aniela, kryjąc znudzenie. - Zgoda i bez ambrozji.

- Merci - powiedział Rójek. - Jesteś wspaniałomyślna. Potrafię to docenić. Licz 

na mnie przy pierwszej klasówce z maszynoznawstwa.

Aniela spojrzała z przestrachem.

- Klasówce z czego?

- Z maszynoznawstwa. A, nie, to będzie dopiero w drugiej klasie. Ale i w tym 

roku program będzie ciekawy. Przypuszczam, że nie dasz sobie rady. Nie wyglądasz 

na osobę o zmyśle technicznym.

- Słuchaj, Robert, co my właściwie będziemy musieli wkuwać?

- Czy ty w ogóle nie przeglądałaś programu nauczania? - zdumiał się piegus.

- Ano nie. Właściwie trafiłam do tej budy przypadkiem.

- Będziemy mieli - powiedział Robrojek, przypatrując się Anieli nieodgadnio-

nym wzrokiem - dwie godziny tygodniowo estetyki druku, trzy godziny tygodniowo 

poligrafii ogólnej, sześć godzin zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych, dwie go-

dziny bhp, a reszta to już tak jak w normalnym liceum. Rosyjski, fizyka, matma i tak 

dalej.

Aniela jęknęła łapiąc się za głowę.

- Ależ wdepnęłam. Jak ja, na miłość boską, wytrzymam te nudy?

- Widzę, że nie czujesz powołania do tego zawodu - rzekł Rójek z uśmieszkiem. 

- Dlaczego wybrałaś właśnie to liceum?



- A ty? - wymigała się Aniela.

- Ba, ja. Mnie to pasjonuje. Mój ojciec jest drukarzem, wuj też, mama jest zece-

rem, a siostra i szwagier pracują na chemigrafii. Skaza rodzinna.

- Mój ojciec jest rybakiem dalekomorskim, ale ja nie mam powołania do łowie-

nia śledzi. Interesuje mnie film. I teatr.

- To dosyć stereotypowe - przyznał rudy uprzejmym głosem. - Ale miejmy na-

dzieję, że ci to przejdzie. Wyrośniesz.

- Wcale nie zamierzam! - obraziła się Aniela. - I w ogóle. Rójek, mam chwilowo 

dość twoich impertynencji. Tu dycha za coca-colę, dziękuję i żegnam. - Wstała od sto-

lika,  szarpnęła wahadłowe drzwi i  wyszła na upalną ulicę,  zostawiając rozżalonego 

Robrojka we wnętrzu baru „Kociak”.

Aniela Kowalik 

Kościuszki 44 m. 2 

84-360 Łeba

Gdzie byłaś wczoraj?

I gdzie jesteś teraz?

Którędy chodzisz, kiedy zapominasz

Moje spojrzenia, kroki,

Moje stówa...

Gdzie byłaś wczoraj?

Ciemne twoje okno

Telefon milczał jak ciemny grobowiec

Sam jestem

Cicho tyka mój zegarek

Deszcz taki sam jak wtedy chlusta w okno

Gdzie byłaś wczoraj?

I gdzie jesteś teraz?

Deszcz zwilża ziemię małymi kroplami

Miłość przenika mój mózg

Jak deszcz ziemię

A ty gdzieś sobie chodzisz

I sama nawet nie wiesz

Czemu cię nie ma w domu po

Dwudziestej drugiej.



Paweł Nowacki

Więcej ani słowa. Tylko wiersz i podpis.

Lecz wystarczyło tego w zupełności, by wstrząsnąć Anielą. Pod koniec dnia - a 

był to wciąż czwartek, pierwszy września - znała już list Pawełka na pamięć, więcej, 

znała każdą literkę z jej długopisowym zawijaskiem, każdą kropkę, każdy przecinek, 

każde skreślenie i wszystkie odstępy między linijkami. Czegoś to dowodziło, zważyw-

szy, że list otrzymała z rąk Pawełka zaledwie o siedemnastej.

Pawełek  wręczył  jej  wówczas  zaadresowaną  i  opatrzoną  znaczkiem  kopertę, 

prosząc,  by wysłała ten list ekspresem, i to jeszcze dziś.  Nie wyjaśnił,  dlaczego nie 

może pójść na pocztę sam, ale sprawa była oczywista; nietrudno było zauważyć, iż w 

jego pokoju znajduje się Danuśka oraz zielonooka i we troje słuchają sobie Jimmi 

Hendrixa. Około wpół do szóstej przyszedł ktoś jeszcze - długonogi, krótko ostrzyżony 

i ponury dryblas o wielkim nosie, do którego mówili Jurek albo Hajduk. Podczas gdy 

reprezentacja młodzieży kształconej ogólnie świętowała swój pierwszy dzień szkolny, 

przedstawicielka młodzieży szkół zawodowych pędzona była do pracy przez wicedy-

rektor Dąbkównę, która włączyła demonstracyjnie żelazko i nakazała wyprasowanie 

całego stosu bielizny.

Jednakże  Aniela  postanowiła  nie  zwracać  uwagi  na  niesmaczne  zachowanie 

chlebodawczyni. Zamknęła się w łazience i z bijącym sercem chciała otwierać świeżo 

zaklejoną kopertę. W ostatniej jednakże chwili wpadło jej do głowy, ze gdyby na przy-

kład Pawełek zechciał dopisać jeszcze cos do listu, otwarta przez pomoc domową ko-

perta mogłaby dać mu wiele do myślenia. Z pewnością tez nigdy więcej nie zleciłby jej 

podobnie  odpowiedzialnej  misji,  l  to  by  było  niedobrze.  Bowiem  odbierając  list 

wprost z jego rąk. Aniela zyskiwała na czasie przynajmniej kilka dni.

Toteż powstrzymała się od rozerwania koperty, wkładając w to wiele wysiłku 

woli. Zajęła się na początek koszulami pana Nowackiego. Pawełkowe zostawiając so-

bie na deser. Kiedy zaś ułożyła pachnący żelazkiem stosik w szafie pana domu miło-

śnie wyprasowała wszystkie koszule Pawełka ukradkiem całując ich kołnierzyki lub 

mankiety,  wreszcie po przygotowaniu podwieczorku dla Marzenki  otrzymała upra-

gniony sygnał, ze może sobie iść.

List rozerwała natychmiast, ledwie zamknęły się za nią drzwi wyjściowe. Sie-

dząc na parapecie, w kolorowych plamach światła rzucanego przez szybki witraża, od-

czytała cały wiersz popłakała się ze wzruszenia, zmoczyła pocałunkami kartkę i koper-



tę, wreszcie zdała sobie sprawę, ze przepadło koniec. Do tej chwili jeszcze było możli-

we by wycofała się z godnością, teraz jednakże coś się zasadniczo zmieniło. Ostatecz-

nie była osobą, do której napisano prawdziwy wiersz. I to miłosny!

Były w tej sprawie, co prawda, punkty budzące wątpliwości. Na przykład nieja-

sne były przyczyny dla których Pawełek zdecydował się na dowolności poetyckie tak 

daleko idące. Gdyby wiersz ów potraktować jak przesłanie na które wszak mocno wy-

glądał, można by przypuszczać, że jego autor stał pod oknem Anieli, trapiąc się, że jest 

ono ciemne. Potem poszedł do domu i popatrywał na zegarek martwiąc się gdzie też 

Aniela łazi po nocy i dlaczego nie ma jej w domu po godzinie dwudziestej drugiej. 

Prawdopodobnie dzwonił też kilkakrotnie (patrz wzmianka o telefonie milczącym jak 

ciemny grobowiec).  Gdyby potraktować dosłownie te sugestie,  można by przypusz-

czać że Pawełek albo wie gdzie teraz mieszka Aniela (ale jeśliby wiedział to po co pi-

sałby do Łeby?), albo był w Łebie i stał pod jej domem, a potem wydzwaniał wieczo-

rem do państwa Kurków, l tu sprawa robiła się całkowicie nierealna, albowiem u Kur-

ków zawsze ktoś był w domu wieczorem, po prostu ze względu na to, że Filipa kładzio-

no spać o dziewiętnastej trzydzieści, a Marylka, choć w zasadzie lekkomyślna, nie zo-

stawiłaby jednak dziecka samego w domu. Dziadek Kurka poza tym miał manię na fil-

my telewizyjne i nie opuszczał aparatu nawet na dziesięć minut. Gdyby telefon na-

prawdę dzwonił, dziadek Kurka odebrałby go z pewnością, bo lubił mieć kontakt ze 

światem.

Tak że raczej nie należało brać utworu Pawełka zbyt dosłownie. Z całego wier-

sza liczyło  się  jedno:  miłość przenika mózg Pawełka  jak deszcz  ziemię.  Wyznał  to 

wreszcie. No!...

Był wieczór. Mamertowie położyli już dzieci,  zjedli  kolację razem z milczącą 

Anielą i patrzyli w milczący telewizor, gdzie migał Wieczór z Dziennikiem. Czekali, by 

dzieci posnęły, co dałoby rodzicom szansę na obejrzenie filmu z serii „Kojak”.

Aniela nie miała zamiaru marnować czasu na podobne nudziarstwa. Podzięko-

wała za kolację, której prawie nie tknęła, poszła do swego pokoju i zamknęła starannie 

drzwi na klucz.

Chciała raz jeszcze, w zupełnym spokoju, przeczytać list Pawła. I chciała też od-

pisać. Natychmiast. Skoro jednak wyjęła list z koperty, skoro tylko ujrzała nierówne 

niebieskie rządki liter, popadła w dziwny stan, podobny do letargu. Leżąc na kanapce,  



niezdolna do jakiegokolwiek działania, wpatrywała się w zdjęcie Pawła, niekiedy tylko 

przenosząc wzrok na list.

Mijały minuty, Aniela tonęła w rozmarzeniu i nie była w stanie nawet kiwnąć 

palcem, choć powinna sobie właściwie przygotować na jutro fartuch szkolny i spako-

wać torbę. Po godzinie nagle wstała, odłożyła list na półkę i z determinacją w oczach 

zeszła po schodach do telefonu. Z uroczystym wyrazem zdecydowania na bladej twa-

rzy nakręciła numer.

- Halo? - rzekł baryton w słuchawce.

- Cześć, Paweł - powiedziała ona swoim normalnym głosem.

- Cześć, ee... przepraszam, kto mówi?

- Mówi Aniela Kowalik. Dzwonię z Gdańska przez linię automatyczną.

- Aniela!!!- wybuchnął nagle Pawełek.

- Tak, to ja...

- Anielka!!!

- Tak... chciałam...

- To ty?! Naprawdę?! To niesamowite!...

- Chciałam po prostu usłyszeć twój głos.

- A ja właśnie o tobie myślałem. Ty masz jakąś niesamowitą intuicję. No... Na-

prawdę, nie umiem ci powiedzieć, jak się cieszę, że dzwonisz. Co robisz w Gdańsku?

- Ja... no, cóż... tak sobie przyjechałam. Po zakupy. I nagle strasznie mi się za-

chciało z tobą pogadać.

- Tak się cieszę - powiedział Pawełek, po czym zapadło krępujące milczenie. - 

Ja... poczekaj chwilkę , zamknę tylko drzwi. Mam gości. Poczekasz?

- Uhm - mruknęła Aniela, tłumiąc przypływ irytacji. Ci goście to oczywiście Da-

nusia oraz zielonooka z Hajdukiem. Jak można było zapomnieć, że oni tam siedzą! 

Czy nie mogła zadzwonić późnym wieczorem, kiedy Paweł byłby już na pewno sam?

- Już - powiedział, biorąc znów słuchawkę. - Przepraszam, ale... nie chciałem, 

żeby słyszeli.

- Kto? - spytała Aniela zupełnie trzeźwo. Ciekawa była odpowiedzi.



- Koledzy - odparł Pawełek, a głos mu nawet nie drgnął. - Przyszli posłuchać 

muzyki.

- A może ja ci przeszkadzam?

- Skądże! Tak się cieszę, że zadzwoniłaś, Ja, napisałem dziś list do ciebie. Wy-

słałem go ekspresem. Tam... tam jest mój wiersz.

- TWÓJ własny? - spytała Aniela, topniejąc z czułości.

- O tak... - odrzekł Pawełek głębokim wiolonczelowym tonem. - Napisałem go 

specjalnie dla ciebie, Anielko. Kiedy się zobaczymy?...

- O, nie wiem.

- Pisałaś, że może na Gwiazdkę...

W słuchawce rozległo się nagle stuknięcie i z oddali dał się słyszeć głos Danuś-

ki:

- Paweł! No, co tak długo! Film się skończy, a on gada!

- Och - stropił się Paweł, po czym najwidoczniej przykrył mikrofon dłonią, gdyż 

głos jego dobiegał teraz jak przez warstwę waty:

- Dzwoni moja kuzynka z Gdańska... 

Głosu Danki nie było już słychać, ale musiała chyba zapytać, czy coś się stało, 

bo Paweł dodał:

- Nie, nic poważnego, wujek zachorował. No, idź już do pokoju. Zaraz przyjdę.

Nastała chwila ciszy, wreszcie głos Pawełka czysty i wyraźny, powiedział:

- Anielko...

- Tak.

- Przepraszam, przerwano mi rozmowę. To była moja siostra, Marzenka. Miłe 

dziecko, tylko trochę wścibskie.

Aniela gwałtownie się zaczerwieniła i zagryzła wargi. „Co za kłamczuch!” - po-

myślała z oburzeniem.

- O czym to mówiliśmy? - zastanowił się on, a głos miał wciąż bardziej roztar-

gniony. - Aha, o twoim przyjeździe. No, przyjedziesz?

- A wiesz, że tak - powiedziała Aniela decydując się w jednej chwili. - Zdaje się,  

że będzie taka możliwość. Ja też chciałabym cię zobaczyć...



- O? Więc kiedy? - spytał Pawełek jak gdyby z pewnym zakłopotaniem. Trudno 

zresztą byłoby określić, jakie uczucia nim władają, gdyż głos miał jakby niewyraźny

- Być może w najbliższą wolną sobotę - rąbnęła Aniela. - Zadzwonię, jak tylko 

przyjadę. Pa. Muszę kończyć.

- Anielka! Chwileczkę! Czy ty masz tam telefon?

- W Łebie? Nie - odparła ona krótko. - Zadzwonię jeszcze. Do widzenia - odło-

żyła słuchawkę. „W sobotę! - pomyślała. - W sobotę, w sobotę, w sobotę!”

Robrojek załatwił pierwszą ławkę. Była to ławka przy oknie, a ściślej, nie była 

to w ogóle ławka, tylko brzydki stolik pociągnięty szarym lakierem i opatrzony żela-

znymi nóżkami, które przy najlżejszym przesunięciu po podłodze wydawały niemiły 

zgrzyt. Klasa, w której się znaleźli z Robrojkiem, była obwieszona kolorowymi plan-

szami, na których widniały to zawiłe rysunki techniczne, to przekroje jakichś okrop-

nych maszyn, to znów wzory pisma i zionące nudą tabelki.

Duże okna klasy wychodziły na smutną ścianę kamienicy i nawet skrawek nie-

ba, dający się zauważyć pod górną krawędzią okna, wydawał się przysypany pyłem 

przemysłowym. 

W klasie zaś - ani jednej sympatycznej  osoby. Aniela zlustrowała trzydzieści 

dwie twarze kolegów i koleżanek, obracając się w swojej pierwszej ławce na wszystkie 

strony, i stwierdziła ze smutkiem, że nie widzi tu nikogo, z kim mogłaby już nie to,  

żeby zaprzyjaźnić się, ale chociażby nawiązać koleżeńskie stosunki. Wysoka brunetka 

z pieprzykiem na policzku siedziała oczywiście obok uśmiechniętej z dołeczkami. Za-

gadane, pogrążone w poufnych szeptach, nie dostrzegały wokół siebie nikogo.

Zupełnie tak samo, jak Aniela i Kasia w szkole podstawowej w Łebie. Też sta-

nowiły parę takich nierozłączek. I też nikogo wokół nie dostrzegały, zajęte swoimi se-

kretami i ploteczkami. No cóż, minęły te czasy. Kasia jest jedna na świecie. Nie będzie 

już drugiej takiej przyjaciółki. Nie będzie już wspólnych spacerów ani zwierzeń, ani 

długich pogawędek przy oknie, za którym powoli zapada zmierzch.

Kasia  i  Aniela  znały  się  od dziecka,  mieszkały  od urodzenia  w tym samym 

domu. Kiedy mama Anieli  zmarła,  matka Kasi zajęła się malutką sąsiadką i odtąd 

traktowała Anielkę jak swoją trzecią córkę. Więc Kasia to prawie siostra. Nikt jej nie 

zastąpi.

Dzwonek.



„Rany boskie, co ja tu robię? - pomyślała Aniela z nagłym przerażeniem. - Po 

co mi to było?” Do klasy wkraczał wychowawca - młody, tęgi brunet o czerwonych 

ustach, z ich właśnie powodu zwany Truskawą - kiedy Aniela postanowiła, że zabawi 

tu jeszcze tylko kilka dni. Już jutro randka z Pawełkiem. Już jutro wszystko się roz-

strzygnie. Opowie się Pawełkowi wszystko i zamknąwszy oczy będzie się czekało na 

jego męską radę i decyzję. Może będzie można przenieść się do ogólniaka? „Nie będę 

się przecież, do diaska uczyła ogólnej poligrafii!” - pomyślała Aniela i owładnął nią 

spokój. Z rezygnacją więc, miast złości, wysłuchała powitalnego przemówienia wycho-

wawcy, które pełne było nauk o czynnościach i obowiązkach wykwalifikowanego ro-

botnika w zawodzie „techniki  reprodukcyjne”,  przemówienia pełnego okropności w 

rodzaju:  „negatywy  wielotonalne”,  „skorygowane  wyciągi  barwne  na  urządzeniach 

elektronicznych”, „kopia offsetowa”, „urządzenia grawerujące” i tak dalej, przemówie-

nia nafaszerowanego przestrogami co do ochrony przeciwpożarowej  i  w ogóle bhp 

oraz podniosłymi zwrotami na temat posłannictwa pracownika socjalistycznej poli-

grafii.

„Co za nuda” - pomyślała Aniela.

A Robrojek słucha. Drukarz od pokoleń. Niech sobie słucha. Jasne. Powinien 

słuchać, bo to będzie odtąd całe jego życie. A Aniela sobie stąd spokojniutko wyfrunie. 

Kilka dni cierpliwości, a potem rzuci się w diabły tę budę i znajdzie inne rozwiązanie.  

Pawełek na pewno doradzi. Jutro! Już jutro!

Myśl o Pawełku była w tych nieludzkich warunkach czymś tak ożywczym i mi-

łym, że Aniela bezwiednie aż zajaśniała w uśmiechu. Robrojek zerknął na nią i ze-

tknąwszy się oko w oko z tą promienną twarzą i błędnym spojrzeniem, stracił z lekka 

dech i pokraśniał niespodziewanie nieomal panieńskim rumieńcem.

Nadeszła wolna sobota, wolna - lecz nie dla wszystkich. Uczniowie Liceum Po-

ligraficznego, podobnie zresztą jak wszyscy inni uczniowie wszystkich innych szkół, 

mieli obowiązek stawić się tego dnia w progach swej uczelni. Toteż Aniela, która mia-

ła iść do szkoły na ósmą, zmuszona była zadzwonić do Pawła około wpół do siódmej 

rano. Usłyszała jego zachrypnięty głos w słuchawce i natychmiast ujrzała mocą wy-

obraźni te błękitne oczy, pełne jeszcze snów, te złote włosy potargane od poduszki, i 

serce jej rozpłynęło się miodową słodyczą, nogi się ugięły, a głos począł drżeć.

- To ja. Aniela - powiedziała trzepotliwie,



- O! - powiedział Pawełek nieprzytomnym głosem. - A która to godzina?

- Pięć po wpół do siódmej - odparła Aniela, urażona nieco jego brakiem entu-

zjazmu.

- Rany boskie.

- Mówi Aniela - powtórzyła ona, dochodząc do wniosku, iż jego chłód spowodo-

wany jest tym, że nie dosłyszał, kiedy się przedstawiła.

- Jesteś w Gdańsku? - spytał Pawełek trzeźwiejąc, lecz nie na tyle szybko, by 

móc okazać zachwyt.

- Nie, w Poznaniu.

- O to cudownie. Słuchaj, stary, mogę ci przynieść te książki o półprzewodni-

kach. Będę wolny po południu. 

Anielę zatkało.

- Słyszysz? - nalegał Pawełek. - Po południu, około czwartej.

- Nie bardzo cię rozumiem, Pawełku - wycedziła Aniela lodowato. - Czy dotarło 

do ciebie, że nazywam się Aniela Kowalik i mam w nosie twoje półprzewodniki?

Paweł chrząknął znacząco.

- Nie, stary, nie obudziłeś mamy - powiedział. - Mama już wstała.

- A mama - domyśliła się wreszcie Aniela i postanowiła być wspaniałomyślna. 

Wicedyrektor  Dąbkówna  o  szóstej  trzydzieści  rano  mogła  stanowić  coś  w  rodzaju 

bomby zegarowej, która nie wiadomo kiedy rąbnie. - No, cóż. To ja może zaproponu-

ję. Może spotkamy się po południu, jeśli oczywiście w ogóle tego chcesz...

- Jasne!!! - rzekł Pawełek gorąco.

- O czwartej. Ale gdzie? W jakiejś kawiarni?

- Bóg handlu - rzekł Pawełek enigmatycznie.

- Merkury - zgadła Aniela. - Czy w ,,Merkurym” jest kawiarnia?

- No, właśnie.

- W „Merkurym” o czwartej - powtórzyła wszystkie dane Aniela. - Cieszę się, że 

cię zobaczę - dodała nie bez goryczy.

- Ja też... - rzekł on ciepło.



- Dobra. Nie zapomnij zabrać półprzewodników - pozwoliła sobie Aniela i odło-

żyła słuchawkę.

Cztery  godziny w Liceum Poligraficznym zleciały  jak sen jaki  złoty.  Na całe 

szczęście tego dnia przedmioty zawodowe nie figurowały w rozkładzie zajęć i Aniela 

nawet z pewną uwagą wysłuchała wykładów z historii, polskiego, fizyki i chemii, okre-

sami tylko popadając w stan z lekka kataleptyczny, który wyzwalał się w niej na samą 

myśl o popołudniowym spotkaniu.

Natychmiast po ostatnim dzwonku Aniela byle jak wrzuciła książki do torby i 

pognała do wyjścia, nie zwracając najmniejszej uwagi na plączącego się pod jej noga-

mi Rójka, który bełkotał coś na temat kina. Rudzielec był w tej chwili do tego stopnia 

nieważny,  że  nie  odpowiedziała  mu nawet  spojrzeniem i  czym prędzej  zbiegła  po 

ciemnawych schodach na parter.

Do domu dotarła taksówką. Luksus. Ale musiała jeszcze zrobić tak wiele! Po 

pierwsze, umyć głowę, po drugie, zastanowić się nad tym, co chce powiedzieć Paweł-

kowi, a po trzecie, zdecydować, w co się ubierze na randkę.

O godzinie trzeciej piętnaście Aniela stanęła przed Tosią zmywającą naczynia i 

poprosiła o szczerą opinię na temat swego wyglądu.

- Idę, Tosiu, na randkę - powiedziała. - Musisz mi powiedzieć, jak wyglądam i 

czy mogę się spodobać pewnemu chłopakowi, który ma bardzo wybredny gust.

Tosia potraktowała zlecenie z całą powagą. Porzuciła zmywanie, wytarła ręce i 

bacznie zlustrowała najpierw całą sylwetkę Anieli, a następnie szczegóły jej stroju.

-  Włosy puszyste  i  błyszczące  -  stwierdziła.  -  Paznokcie  czyste.  Spódnica ze 

sztruksu i podkoszulek bawełniany. No, cóż, ja się ubierałam na randki nieco bardziej 

wytwornie, ale to były inne czasy. Nie, no, uważam, że całość prezentuje się bardzo 

sympatycznie, Dlaczego nie masz na nosie okularów?

- Pytanie! - powiedziała Aniela.

- Przecież w okularach wyglądasz równie dobrze, jak bez nich,

-  Wyglądam w nich zupełnie  inaczej.  On mógłby  mnie  nie  poznać.  Widział 

mnie zawsze bez okularów. Powiedział, że mam oczy bezbronne jak sarenka.

- Coś w tym jest - przyznała Tosia. - Słynne łagodne spojrzenie krótkowidzów, 

co? 

Aniela uśmiechnęła się wstydliwie.



- Wiesz, Tosiu - wyrwało jej się zwierzenie. - On jest taki nadzwyczajny.

Tosia z pewnym rozczuleniem przyjrzała się jej rozgorączkowanej twarzy.

- Domyślam się, że jest przy tym zupełnie inny niż wszyscy.

- O, właśnie! - przytaknęła Aniela, pełna uznania dla Tosinej inteligencji.

Wszedł Mamert.

- Dzień dobry - rzekł zmęczonym głosem. - Już jedliście?

- Już, już. Co tam w szpitalu? Dlaczego tak długo?

- A, w ostatniej chwili przywieziono nam peritonitis. Rozlany pęcherzyk żółcio-

wy, ubabrana jama brzuszna. Dziś ostry dyżur. Pójdę jeszcze na oddział,  tylko coś 

zjem. Co na obiad?

- Wątróbki z drobiu - powiedziała Tosia, zapalając gaz pod rondelkiem. - I zupa 

jarzynowa na kościach. Umyj ręce.

Podczas gdy znużony chirurg pluskał się w umywalce, za drzwiami pokoju Ma-

merciątka finalizowały swą niespodziankę. Wczorajszego popołudnia ciotka Lila za-

prowadziła je do Opery na „Dziadka do orzechów”, które to przedstawienie przypra-

wiło Tomcia i Romcię o zgodne spazmy zachwytu. Od rana aż do powrotu ojca z pracy 

ćwiczyły z oddaniem pas-de-deux pod suitę Czajkowskiego, nagraną na płyty firmy 

„Miełodia”, by zaprezentować znużonemu rodzicowi swą własną wersję sławnego ba-

letu.

Tosia podała mężowi zupę. Mamert usiadł, przełknął zawartość pierwszej łyżki 

i w tym momencie ryknął adapter. To Mamerciątka, opuściwszy uwerturę, zaczęły po-

pis od marsza. Drzwi pokoju rozwarły się z trzaskiem i do kuchni wpadły dwie małe, 

szalone, pękate postacie, poowijane obficie w stare firanki, szale i wstążki, przyozdo-

bione matczynymi kapelusikami i ojcowskimi krawatami, umalowane burakiem i la-

kierem do paznokci, zdobne w wąsiki i pieprzyki wykonane tuszem do rzęs. Sunąc na 

paluszkach, gnąc się ozdobnie i wijąc w przepięknych piruetach, wprawiając w dygot 

starą podłogę, a tym samym wszystkie garnki w szalkach i sztućce w szufladach, pie-

gowate  elfy  z  przejęciem odstawiały  swój  wielki  numer.  Adapter  hucznie  chrypiał, 

zszokowany Mamert siedział z otwartymi ustami, przed którymi drżała mu w dłoni 

pełna łyżka. Tosia, której prezentowano całość spektaklu Już przed godziną, popatry-

wała na dzielnych tancerzy z rozczuleniem, sporadycznie mieszając widelcem w gar-

nuszku.



- Cudownie - wykrztusił Mamert, kiedy marsz skończył się i zapanowała miła 

cisza, poprzedzająca taniec wróżki. - Cudownie. Jestem szczerze zachwycony. Czy to 

już koniec? - spytał z nadzieją.

Dowiedział się natychmiast, że to dopiero początek. Będzie jeszcze parę kawał-

ków, najlepiej wychodzi walc kwiatów, ale to jest na drugiej stronie płyty.

- Nie musisz koniecznie patrzeć - pocieszająco szepnęła Tośia, podając mężowi 

talerz z wątróbką. - Jak tak szaleją, to nie widzą nic zupełnie. Jedz zupę i pogadamy 

sobie.

Taniec wróżki był kameralny i subtelny, dzieci wprost rozpływały się w liry-

zmie. Przy drżących dźwiękach celesty Mamert skończył jeść zupę i sięgnął po widelec 

i nóż.

- I co, sam operowałeś? - spytała Tosia, tuląc się do jego ramienia.

- No, prawie sam. Wiesz, że stary nas chętnie dopuszcza do zabiegów, ale tym 

razem sprawa była brzydka. Jak powiadam, jama brzuszna utytłana, kamień w prze-

wodzie  żółciowym,  wszystko  poszło  w drobny mak.  -  Przekrajał  wątróbkę  jednym 

szybkim, fachowym ruchem i żując ją, nie przestawał udzielać żonie interesujących 

szczegółów operacji. - Pęcherzyk zropiały, z wodniakiem, miąższ wątroby uszkodzony. 

W dodatku odkryliśmy niszę wrzodową na ściance żołądka. Trzeba było od razu zrese-

kować, o, tak, fiut! - zademonstrował na kurzej wątróbce odpowiednie cięcie.

Anielę zemdliło. Ci lekarze! Łykając nerwowo ślinę i starając się nie myśleć o 

zjedzonym niedawno obiedzie, wyszła z kuchni. Z Tosi i tak nie będzie już dziś pożyt-

ku. Jak tylko Mamert pojawia się na horyzoncie, dla nieszczęsnej kury domowej prze-

stają istnieć wszyscy inni, nawet tak ciekawi jak Pawełek, ludzie.

Dopełniła całości swych wdzięków, skraplając się obficie wodą kolońską Tosi i 

zerknęła na zegarek. Wpół do czwartej. Już czas. Już czas. O, niebiosa, ratunku! W 

drogę!

Ciotka Lila umówiła się z przyjaciółką na kawę w hotelu „Merkury”. Zwyczaj 

ten,  zakorzeniony  od lat,  pozwalał  jej  raz  na  tydzień  odetchnąć  atmosferą  miłych 

damskich ploteczek i zmuszał do dokonania pewnego zdrowego wysiłku, jakim dla 

starszej pani było pójście do fryzjera, polakierowanie paznokci, przygotowanie toalety 

popołudniowej oraz w ogóle przestawienie się z torów szarzyzny emerytalnej na bar-

dziej światowe.



Zwykle siadywały pod oknem wychodzącym na taras kawiarni. Zamawiały za-

wsze to samo - „ptasie gniazdka” z wiśniami i bitą śmietaną oraz małą białą kawę. Tej  

soboty ciotka Lila czekając na przyjaciółkę czytała „Express Poznański” i paliła sobie 

miło papieroska, póki uniósłszy głowę znad gazety nie ujrzała z pewnym zdziwieniem 

swej nowej lokatorki, siedzącej przy stoliku opodal.

Anielka wyglądała bardzo schludnie i ładnie, nie miała okularów i była staran-

nie wyprostowana nad swoją pepsi-colą. Jej twarz zdradzała pewne napięcie; Anielka 

rozglądała się po sali, jakby wypatrywała kogoś usilnie, a bezskutecznie. Lecz ten ktoś 

najwidoczniej nie zamierzał przyjść. Mijały minuty i Anielka wypiła swoją pepsi-colę, 

po czym, wyraźnie skrępowana, zamówiła jeszcze jedną u nudzącej się przy stoliku 

służbowym  kelnerki,  płacąc  skrupulatnie  za  obie  butelki.  Popiła  łyczek,  spojrzała 

znów ku wyjściu, po czym z nagłą decyzją wsadziła sobie na nos okulary. „No, teraz 

przynajmniej coś widać” - powiedziała ciotce Liii jej mina. Aniela patrzała w długą 

perspektywę sali, z napięciem spoglądając raz po raz na zegarek. Kiedy wreszcie uj-

rzała w głębi wysokiego, przystojnego chłopca o złotych włosach, który stał rozgląda-

jąc się po okolicznych stolikach,  wykonała ruch tak gwałtowny, że strąciła łokciem 

swoją pepsi-colę. Butelka trzasnęła o posadzkę, a jej zawartość chlupnęła na chodnik. 

Stropiona Aniela, która wyglądała w tej chwili na osobę z kompleksem prowincji, wy-

rwała gorliwie ścierkę, zmiotkę i łopatkę do śmieci z rąk ironicznej kelnerki i  dała 

nura pod stół. Szybko i starannie osuszyła tam plamę na chodniku i zebrała szczątki 

butelki. Zdążyła akurat na moment, kiedy złotowłosy chłopak, zwabiony hałasem w 

tej części sali, dotarł do jej stolika.

Ona właśnie w tej chwili wynurzyła się zza oparcia krzesła i stanęła jak wryta 

na widok młodzieńca. Niestety, nie wyglądała już tak ładnie, jak przed chwilą. Była 

zasapana,  potargana i  czerwona,  pasma włosów wpadały  jej  wprost  w grube szkła 

okularów. W prawej ręce dzierżyła mokrą szmatę, w lewej łopatkę pełną stłuczki, pod 

pachą zmiotkę.

Nastąpiło kilka sekund dziwnej ciszy. Oboje mierzyli się wzrokiem.

- Cześć - powiedział chłopiec.

Aniela, sztywna z wrażenia, uśmiechnęła się półgębkiem.

- Co ty tu robisz? - spytał on. - Nie mówiłaś, że pracujesz i w „Merkurym”.,. 

Franiu.



Przy pobliskim stoliku ciotka Lila, z dreszczem emocji dochodzącym nawet do 

koniuszków palców, pojęła, że jest świadkiem jakiejś przełomowej chwili.  Z twarzy 

Anieli odpłynęła cała krew. Dziewczyna wyglądała, jakby nie była w stanie nawet po-

ruszyć wargami.

Chłopiec też to zauważył.

- No, czego się boisz, Franiu’- powiedział. - Co w tym złego, że pracujesz na 

dwa fronty. Uważam, że jesteś dzielna, pracowita dziewczyna - powiedział to tonem 

protekcjonalnym, na co Aniela zareagowała bardzo dziwnie: wcisnęła mokrą ścierkę w 

ręce kelnerki, łopatkę odłożyła na stół, porwała z oparcia krzesła swoją torbę i odeszła 

szybkim krokiem, rzucając zmiotkę za siebie.

Ciotka Ula znalazła się w domu w kilka minut po przybyciu Anieli. Od wylękłej 

Tosi dowiedziała się, że zaszły tutaj dziwne rzeczy. Aniela podobno wpadła jak burza 

do hallu, z łomotem przeleciała po schodach, nie odzywając się do nikogo wskoczyła 

do swego pokoiku i poczęła tam tupać, przeklinać i ciskać najróżniejszymi przedmio-

tami.

Wreszcie,  wyczerpawszy się do cna wskoczyła na kozetkę,  wcisnęła się w jej 

róg, przykryła kocem (z głową) i zapadła w przerażające odrętwienie. Ni słowem, ni 

gestem nie reagowała na pocieszające dogadywanie Tosi, na wygłupy Mamerciątek, 

wreszcie na nie pozbawione irytacji chrząkanie Mamerta, który wychodził właśnie do 

kliniki na obchód wieczorny i wolałby, żeby Aniela nie zaprzątała całej Tosinej uwagi, 

gdyż sam miał żonie coś do powiedzenia.

- Wyjdźcie stąd wszyscy - powiedziała spokojnie ciotka Lila i wypchnęła ga-

wiedź na korytarz. Zamknęła drzwi, usiadła przy Anieli na kozetce i oczywiście zapali-

ła papierosa.

Minęło z  piętnaście  minut.  W zupełnej  ciszy Aniela wytknęła  wreszcie  spod 

koca czubek głowy. Dym wydmuchiwany przez starszą panią układał się w łagodne, 

przesuwające się wolno pasma. Tragiczne oczy Anieli śledziły ich bezszelestny ruch, a 

wreszcie przeniosły spojrzenie na ciotkę Lilę.

Starsza pani uśmiechnęła się krzepiąco.

- No i jak?

Aniela zsunęła koc na wysokość piersi.



- Tak się złożyło, że ja też byłam w „Merkurym”. Siedziałam opodal - powie-

działa ciotka Lila.

Aniela jęknęła.

- No to wie pani co się stało.

- Trochę głupio wyszło, ale śmiej się z tego. 

W Anielę wstąpiło życie.

- Łatwo pani mówić! - krzyknęła gwałtownie. - Stało okropnego!

- E, ale mi okropność - zlekceważyła ją ciotka Lila. – Po prostu wziął cię za ko-

goś innego. Zawsze mi się zdawało, że w tych koszulkach wyglądacie zupełnie iden-

tycznie.

- To nie podkoszulki. Pani nie rozumie. Zresztą, nic dziwnego. Tego nikt nie 

może zrozumieć.

- Ja rozumiem. Może na to nie wyglądam, ale też miałam piętnaście lat. Mia-

łam bardzo piękną siostrę, a ja sama byłam cóż, łatwo się domyślić. - Ciotka Lila wy-

krzywiła zabawnie długą, bladą twarz. - Zofia, moja siostra, pozowała pewnemu mala-

rzowi do obrazu Madonny - rozumiesz. Madonny! U nas w domu pełno było zawsze 

najróżniejszej cyganerii, a oni kochali się w Zofii. Natomiast ja zakochałam się w pew-

nym, kędzierzawym malarzu, który na mnie nie zwracał najmniejszej uwagi.

 Aniela objawiła pewne zainteresowanie.

- I co było dalej?

- Kiedyś, przy stole, spostrzegłam, że on się we mnie wpatruje. Miał takie mi-

styczne oczy... Byłam uszczęśliwiona stan spytał moich rodziców, czy mógłby namalo-

wać mój portret.

- I co, i co?

- Zgodzili się. Pozowałam przez dwa tygodnie, zakochiwałam się coraz bezna-

dziejniej, a przez cały czas nie mogłam nawet zerknąć na powstające dzieło. Wyobra-

żałam sobie, jaki to będzie piękny

- I był? - spytała Aniela z zaciekawieniem.

- Był. Pozwolono mi go wreszcie zobaczyć. Ujrzałam pejzaż księżycowy, puste 

domy bez okien, czarne niebo, a na pierwszym planie swój siny profil z zamkniętymi 

oczami. Mój ukochany namalował mnie jako topielicę. Tytuł obrazu brzmiał martwe 



miasto” - ciotka Lila powiedziała to z tak komiczną mina ze Aniela wybuchnęła śmie-

chem.

- To musiało być straszne - przyznała wreszcie.

- Było okropne. Płakałam przez całe trzy tygodnie, nic nie jadłam i chciałam 

umrzeć. Potem zakochałam się jednak w pewnym poecie symbolicznym - również bez 

wzajemności, ale on przynajmniej nie pisał o mnie wierszy...

Zwierzenia rodzą zwierzenia. Anielę ogarnęła nieprzeparta chęć wywnętrzenia 

się przed panią Lilą. W ogóle, odkąd zjechała do Poznania, odczuwała dotkliwy brak 

powiernicy, a uczucia, które nosiła w sercu, były tego rodzaju, że - nie ujawnione - 

mogły doprowadzić do niebezpiecznej eksplozji.

- Coś pani pokażę, można? - przemówiła nieśmiało. Zrzuciła pled, wstała z ko-

zetki i wyjąwszy dolną szufladę bieliźniarki, wydobyła z ukrycia plik Pawełkowych li-

stów.

W pół godziny później pani Ula znała już całą historię. Przeczytała listy Pawła, 

wysłuchała rzewnej opowieści o pamiętnym dniu majowym, kiedy to Aniela poznała w 

Łebie Pawełka, oraz dowiedziała się wszystkiego o postaci zwanej Franciszką Wyro-

bek. Starsza pani siedziała na kozetce i  walczyła z chęcią wybuchnięcia śmiechem, 

zdając sobie sprawę, że to, co dla niej jest komiczne, dla siedzącej naprzeciwko pięt-

nastolatki stanowi prawdziwy dramat.

- Masz tu, moja droga - odezwała się wreszcie - najlepszy dowód na siłę suge-

stii. Ponieważ twój Pawełek wyobraża sobie Anielę Kowalik jako poetycznego anioła, 

nie mieści mu się w głowie że ów anioł mógłby się wynurzyć spod stolika ze ścierką w 

dłoni i zmiotką pod pachą. Te przedmioty kojarzą mu się z Franciszką Wyrobek. A że 

nie ma, jak mówisz, twojej fotografii, zapewne zdołał zapomnieć, jak wyglądasz na-

prawdę...

- O, właśnie! - krzyknęła Aniela z rozpaczą. - Zapomniał! Zapomniał!

- No, a jak mógł nie zapomnieć! Widział cię przecież godzinę, i to parę miesięcy 

temu...

- Wszystko stracone - powiedziała Aniela z żałosnym uśmiechem. - Teraz już 

wiem: w jakimkolwiek ujrzy mnie stroju, zawsze rozpozna we mnie Franciszkę. Popeł-

niłam okropne głupstwo.

- To jednak nie zawsze kłamstwo się opłaca? - zainteresowała się ciotka Ula.



Aniela łypnęła na nią złym okiem.

- Ależ skąd - ubiegła ją ciotka Lila. - Nie zamierzam prawić ci morałów. Z przy-

jemnością tylko obserwuję, jak twoja karkołomna koncepcja wali się w gruzy. Będzie 

więcej takich przypadków jak ten z Pawełkiem. Coś w tym jest, wierz mi, że kłamstwo 

wyłazi na wierzch prędzej czy później. To tak jak ze zbrodnią doskonałą: nie ma jej  

podobno, bo zbrodniarz nigdy nie potrafi przewidzieć wszystkiego. Zresztą, nikt z nas 

nie potrafi przewidzieć wszystkiego i może wobec tego życie proste i uczciwe jest naj-

bardziej wskazane.

- Żyć uczciwie na wszelki wypadek? - zapytała z ironią. - Czy w ogóle ktoś mógł-

by mi odpowiedzieć na pytanie, jak należy żyć? Pewnie nikt tego nie wie, nawet naj-

mądrzejsi dorośli.

- Uczciwie i pożytecznie - rzekła krótko ciotka Lila. - Z tym, że oczywiście każdy 

rozumie to na swój sposób. Co do mnie, pod koniec życia przekonałam się, że najbar-

dziej mi wstyd za chwile, kiedy żyłam tylko dla siebie, a jeszcze, nie daj Boże, kosztem 

innych.

- Pani uogólnia - powiedziała Aniela z mądrą miną. Czuła się mądra i zgorzk-

niała. Była mądra i zgorzkniała. - Nie ma tylko jednej prawdy i nie ma tylko jednej 

uczciwości. W ogóle postanowiłam poddawać wszystko zwątpieniu. Programowo. Nie 

wierzę absolutnie w żadne twierdzenia i prawa, z wyjątkiem oczywiście praw fizyki. 

Zresztą i prawa fizyki bywają podważane. Wszystko jest wątpliwe.

- Myślę - rzekła ciotka Lila, kryjąc uśmieszek - że przydałoby ci się postudiować 

trochę filozofów.

- Trochę już postudiowałam - odparła Aniela chełpliwie.

- A to może zauważyłaś, że nie jesteś pierwszą autorką tego programu zwątpie-

nia?

- Owszem, owszem. Dlatego doszłam do wniosku, że to niegłupi program.

- Bardzo byłabym ciekawa - powiedziała starsza pani - jak zamierzasz żyć, nie 

mając punktu oparcia, to znaczy nie wierząc w nic absolutnie?

Aniela wzruszyła ramionami, nadrabiając przy tym miną.

- Jakoś sobie poradzę.

- Ja bym cię jednak zachęcała doczytania filozofów. Z pewnością znajdziesz coś 

dla siebie.



- Jakieś czyjeś poglądy, co? Pani myśli, że na własne mnie nie stać? - zdener-

wowała się Aniela. - Dlaczego, pytam, dlaczego?!

- Bo wy jesteście w pewien sposób zubożeni - oświadczyła ciotka Lila, dając się 

wciągnąć w coraz ostrzejszy spór. - Wasze wybieranie światopoglądu przypomina za-

mawianie potraw z karty w restauracji, która serwuje wyłącznie piwo i klops mielony. 

Macie po prostu ograniczony wybór wzorców.

- O pani nas... pani nas nie docenia! - wykrzyknęła Aniela, bliska furii. - Czym 

się sprawdza, czy wzorzec jest właściwy i jak długo właściwy pozostanie, zanim z hu-

kiem zleci z piedestału? No, a jeśli już wybiorę sobie jakieś wzorce i one okażą się nie-

właściwe, a ja już nie potrafię się z nich wyzwolić?!

Ciotka Lila poczuła, że ma prawie siedemdziesiąt lat, a w głowie nadmiar wzor-

ców właściwych, niewłaściwych i spadających z hukiem z piedestału. Od zawrotu gło-

wy uratowały ją Mamerciątka, które wbiegły do pokoju ze śpiewem na ustach:

- Miała baba żyrafę, żyrafę, wsadziła ją pod szafę... - swobodne parafrazy zna-

nych  ludowych  przebojów były  specjalnością  tych  utalentowanych  dzieci.  -  Mama 

pyta czy już po wszystkim i kto chce herbaty? - krzyknęły wniebogłosy niezgodnym 

chórkiem.

- Chodźmy do Mamertów na herbatę - poderwała się ochoczo ciotka Lila. - Le-

piej, żebyś nie siedziała tu sama ze swoimi troskami. Aha powiedz mi tylko, czy po 

tych dramatycznych wydarzeniach będziesz jeszcze pracować u Pawełka?

Aniela westchnęła i odparła, że musi. Wzięła przecież zaliczkę. I natychmiast ją 

wydała.

Wzdychając raz po razie, szła za Mamerciątkami w stronę kuchni. Myślała, że 

teraz trzeba będzie jej wiele hartu i wiele silnej woli by wytrwać do pierwszego paź-

dziernika w roli Franciszki. Ale cóż. Jak trzeba, to trzeba. Może kto inny zwiałby z za-

liczką.  Ale nie ona.  Jest  Kłamczuchą,  no, dobrze.  Ale Kłamczuchą na swój sposób 

uczciwą. I tyle.

W poniedziałek w szkole było nudno i nijako (jak zwykle). Rob-rojek był dow-

cipny i wierny (jak zwykle), brunetka z pieprzykami, która miała na imię Joanna, oraz 

jej nieodłączna satelitka, Ola Sobkowiak - ta z dołeczkami - chichotały między sobą 

(jak  zwykle),  kiedy  Aniela  odpowiadała  na pytanie  Truskawy.  Ubzdurały  sobie,  że 

Truskawa ma słabość do Anieli. Przedrzeźniały go na przerwach, udawały jego aksa-



mitny ton, a w ogóle dokuczały Anieli jak mogły. Ona jednak lekceważyła je całkowi-

cie, co przyszło jej bez najmniejszego wysiłku. Myśli miała zaprzątnięte tym, co ją cze-

ka dzisiejszego popołudnia. Dziś przypadał przecież dzień pracy dla Franciszki Wyro-

bek...  O,  jak  ciężko  będzie  pracować  u  Pawła  teraz,  kiedy  się  straciło  wszelką 

nadzieję... W sobotę wieczorem Aniela uspokoiła się na tyle, że mogła zadzwonić do 

Pawełka - niby z Gdańska. Przeprosiła, że zawiodła tego popołudnia. Nie mogła, po-

wiedziała, przyjść na czwartą do ,,Merkurego”, bo musiała wyjechać wcześniej.

Głos  w słuchawce  wydał  się  biednej  Anieli  jakby  obrażony.  Pawełek  mówił 

oschle i wydawało się, że pragnie jak najszybciej zakończyć rozmowę, zupełnie jakby 

nagle nie mieli sobie nic do powiedzenia.

„Ach, tak, tak...” - myślała Aniela, podczas gdy Truskawa wykładał z zapałem, 

patrząc w jej inteligentne oczy, a Ola i Joanna pochrząkiwały znacząco za jej plecami. 

„Dzisiejsze popołudnie nie będzie łatwe. Trzeba będzie uważać, by nie wypaść z roli 

Franciszki  Wyrobek”.  Zrobiła  specjalnie  dla  Truskawy  minę  pełną  zrozumienia  i 

nadała oczom blask zainteresowania. Wychowawca,  widząc przynajmniej na jednej 

twarzy jakiś oddźwięk, pomyślał, że jego pierwsze wrażenie było słuszne: Kowalików-

na zapowiada się na duży talent w poligrafii.

 „A jednocześnie - płynęły myśli po głowie Anieli - jednocześnie będzie można 

sprawdzić, co właściwie dzieje się z Pawełkiem i skąd ten dziwny chłód w jego głosie”.

O trzeciej po południu, ubrana i uczesana na Franciszkę, zadzwoniła do No-

wackich. Paweł otworzył natychmiast.

Jak  zwykle  w  poniedziałki  po  południu  wicedyrektor  pracowała.  W  domu, 

oprócz Pawełka, była tylko cicha Marzenka. 

- Dzień dobry - powiedziała Aniela, starając się mówić głosem Franciszki Wy-

robek. Nie patrzała na Pawełka, ponieważ było to ponad jej siły. Bokiem weszła do 

przedpokoju, powiesiła swoją torbę i patrząc w bok spytała, co ma dziś do roboty.

Pawełek milczał zastanawiające. Aniela zerknęła na niego, a wtedy on uśmiech-

nął  się  dosyć  sztucznie,  odwrócił  wzrok  i  oświadczył,  że  kartka  z  poleceniami  od 

mamy leży jak zwykle na stole w kuchni.

Poszedł tam za nią. Stanął przy piecyku i nalał sobie herbaty do dużego, żółtego 

kubka. Zawsze pił herbatę z kubka, co Anielę, nie wiedzieć czemu, rozczulało. Spoglą-



dała więc ukradkiem na niego, jak tak sobie stoi i popija patrząc w okno, i czuła, że 

serce jej pęka z miłości.

Kiedy się odwrócił, natychmiast spuściła wzrok na kartkę i przeczytała: „Umyć 

wannę, posadzkę w łazience, sprzątnąć kuchnię. Odkurzyć wszystkie pokoje i kanapy 

w salonie. Sprzątnąć pokój Marzenki”.

- Dużo pracy na dziś, co? - spytał Pawełek, patrząc w bok. - Mama pewnie nie 

mogła znieść myśli, że mieszkanie nie zostało gruntownie wysprzątane w sobotę.

Chwila ciszy.

- Nie wiedziałem, że pracujesz w „Merkurym” - powiedział Pawełek i zbliżył się 

do Anieli o jakie trzy kroki, po czym stanął w miejscu. - W ogóle... nie wiem nic o to-

bie, Franiu. Zdaje się, że chodzisz do jakiejś zawodówki?

I znów trzy kroki w jej stronę.

Aniela nabrała powietrza i odchrząknęła. Udawanie Franciszki Wyrobek w od-

ległości pięciu centymetrów od Pawełka, z jego twarzą tuż-tuż przed oczami, nie było 

bynajmniej rzeczą łatwą. Odsunęła się o krok.

- Tak. Liceum Poligraficzne - powiedziała. Przyszło jej do głowy, że Paweł wy-

gląda, jakby chciał ją pocałować.

- Jesteś wspaniała - powiedział dziwnym głosem i dotknął jej policzka, gdzieś 

tak w okolicy zatoki szczękowej.

Aniela najpierw zamarła, a potem odskoczyła w tył. Złość uderzyła jej do głowy. 

A więc to tak! To taki z niego podrywacz! Nie daruje nawet pomocy domowej! Danu-

sia, zielonooka Cesia, księgowa ze Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, Aniela z Łeby, a 

teraz jeszcze Franciszka Wyrobek! Nie zauważyła nawet, że sama o sobie myśli już 

troiście. Miała ochotę gryźć, boksować i oblewać kwasem solnym. W każdym zaś razie 

nie zamierzała pozostawić wydarzenia bez komentarza.

- No, co pan, co? - zagderała. - Co pan robi, no? Czy to ja nie wiem, że pan cho-

dzi z jedną panną?

Pawełek zupełnie nagle stropił się tak okropnie, że budził wprost litość. Otwie-

rał usta i zamykał, i nie mógł wykrztusić ani słowa. Aniela z zadowoleniem stwierdzi-

ła, że wbiła swą zatrutą strzałę we właściwe miejsce.



- Taka ładna panna - strofowała go dalej sumiennym głosem Franciszki. - Cho-

ciaż właściwie trudno wiedzieć, z którą pan chodzi. Czy z panną Danusią, czy z panną 

Cesią?

Pawełek wykonał nie skoordynowany, rozpaczliwy gest.

- O, z żadną... z nich... mmm... Franiu - oświadczył nieswoim głosem. - Cesia 

jest po prostu ko-koleżanką, a Danka to... tego, stara historia. Ja... nie chodzę z nikim.

Anielę poniosło.

- No, a ta, co do pana listy pisze? - spytała brawurowo. Pawełek zamarł w pół 

gestu i stał nieruchomo, wpatrzony w swoje sandały. Oblał go w jednej chwili gwał-

towny, purpurowy rumieniec.

„Oooooch...” - pomyślała Aniela i uspokoiła się w jednej chwili. Jej serce, szar-

pane dotąd gwałtownymi emocjami,  uciszyło  się,  oblane słodyczą świadomości,  że 

jednak Aniela Kowalik, przebywająca rzekomo w dalekiej Łebie, jest kimś, na czyje 

wspomnienie Pawełek rumieni się ogniście.

- Chodźmy - powiedział nagle on, wciąż patrząc w sandały. - Masz dziś, Franiu, 

dużo pracy. Zacznij od pokoju Marzenki.

Tłusta Marzenka leżała cicho na dywanie i oglądała książkę z obrazkami. Anie-

la zastanowiła się, co też skłoniło dzisiaj dziewczynkę do ułożenia swoich zabawek. 

Zazwyczaj o tej porze dnia pokój stanowił odrażający zbiór śmieci, podartych kartek z 

bloku z ledwie zaczętymi rysunkami, skórek od pomarańczy, staniolu od czekolady, 

misiów z rozprutymi brzuszkami,  rozbebeszonych wózeczków lalczynych i  połama-

nych kredek. Tym razem w pokoju panował idealny ład, dziecko ze spokojem oglądało 

obrazki i wystarczyło tylko symbolicznie przejechać odkurzaczem po dywanie, by ob-

raz czystości i porządku ostatecznie się dopełnił.

W kuchni wszystko aż lśniło. Naczynia były umyte, kuchenka też, widać wice-

dyrektor nie wytrzymała i puściła w ruch swoje poznańskie zamiłowanie do porządku. 

Linoleum było świeżo wypastowane i błyszczące - tylko ustawić naczynia w szafce i ze-

trzeć okruchy ze stołu i już można było uznać pracę w kuchni za skończoną.

Pawełek dziarsko wynurzył się z głębi korytarza i zaproponował od niechcenia, 

że pomoże Frani umyć wannę. Powiedział, że nie wypada patrzeć z założonymi ręka-

mi, jak taka dziewczyna pracuje ponad siły. Przełamując poprzednie onieśmielenie i 



zakłopotanie spytał też, czy w „Merkurym” pracuje co dzień. Anieli wydało się, że głos 

jego ma odcień filuterny, wobec czego odpowiedziała surowym tonem:

- Różnie bywa. - Nie spodziewała się dziś pytania tego rodzaju i nie przygoto-

wała sobie wiarygodnych wyjaśnień. Lepiej będzie zniknąć mu z oczu, żeby nie pytał 

zbyt wiele. Weszła do łazienki, wyjęła ze schowka szczotkę, gąbkę i proszek.

Pawełek wleciał za nią jak piorun kulisty.

- Nie-nie-nie-nie-nie-nie - przeraził się i wyrwał jej z rąk szczotkę. - Już ja to 

zrobię, już ja to zrobię. Proszę cię, idź, wyjdź, odejdź stąd! - niemal wypchnął ją z ła-

zienki. - Idź do pokoju, trzeba eee... odkurzyć książki.

„On ma naprawdę złote serce - pomyślała Aniela z rozczuleniem, odkurzając 

biblioteczkę pana domu. - Ktoś, kto bezinteresownie pomaga takiemu głupiemu gar-

kotłukowi jak Franciszka Wyrobek... i to tylko z szacunku dla jej dwóch etatów i li-

ceum... o, ktoś taki naprawdę jest wiele wart”.

Cała praca domowa została ukończona o godzinę wcześniej niż zwykle. Aniela i 

Paweł zgodnie umyli ręce i ramię przy ramieniu wyszli na korytarz. Tu Aniela uznała, 

że Pawełkowi należą się podziękowania.

- Bardzo mi pan pomógł, naprawdę - przemówiła. - Nie wiem, czy to wypada, 

przecież ja za to dostaję pieniądze...

- Ja ci, Franiu, nie pomagałem bezinteresownie - Pawełek u-śmiechnął się i wy-

jął z kieszeni białą kopertę. - Mam dwie prośby: bądź tak dobra i nadaj ten list ekspre-

sem do Łeby... a po drugie, hm, no cóż... czy nie zrobiłabyś mi herbatki?

Herbatki?  Ha!  Cięta  uwaga  na  temat  listu  do  jeszcze  jednej  panny uwięzia 

Anieli w gardle. Zresztą temat był śliski. Schowała list do kieszeni i bez słowa poszła 

do kuchni. Woda na herbatę gotowała się zabójczo powoli. Aniela czuła, jak koperta 

pali ją przez kieszeń spódnicy. Wreszcie czajnik zaczął gwizdać, można było zaparzyć 

herbatę i zanieść pełną szklankę Pawełkowi.

Pawełek siedział w swoim pokoju i słuchał Armstronga, głowę miał opartą o 

ścianę, nogi w rozczłapanych sandałach ułożył na stoliku.

- Dziękuję, Franiu - powiedział tkliwie, kiedy postawiła szklankę obok jego pra-

wej stopy. - Posiedź chwilkę ze mną, co?

Aniela milczała w rozterce.



- Wiem, że się spieszysz - ciągnął Pawełek prosząco. - Na pewno masz mnóstwo 

zajęć... ale przecież skończyłaś dziś wcześniej niż zwykle. Uważam, że jesteś mi winna 

choć kwadransik. Chciałbym się dowiedzieć czegoś o tobie, poznać cię bliżej... no, zgo-

da?

Chciał się czegoś dowiedzieć o Franciszce, a przez następne pół godziny mówił 

tylko o sobie, Aniela miała mu to za złe nie dlatego, żeby trawiła ją chęć do zwierzeń - 

przeciwnie, bała się ich jak ognia - ale egocentryzm, jakim błysnął Pawełek, trochę jej  

nie pasował do owego świetlanego o nim wyobrażenia, jakie pieściła w sercu od mie-

sięcy. A on mówił i mówił, zapominając o herbacie, o płycie, która już dawno się wyłą-

czyła, mówił o swych zaletach, pomijał wady, zwierzał się z planów na przyszłość, za-

nudzał słuchaczkę jakimiś półprzewodnikami i inną elektryką, opowiadał o potrzebie 

przyjaźni i zastanawiał się, czy jest ona możliwa między chłopcem a dziewczyną. On 

uważał, że nie. Uważał, że przyjaźń taka może co najwyżej przerodzić się w miłość. I 

ciekaw był zdania Franciszki.

Wreszcie zamilkł i pytająco spojrzał na słuchaczkę. Aniela była zirytowana, jak 

każdy, kto przez dłuższy czas musi wysłuchiwać czyichś nieinteresujących zwierzeń i 

kogo przez dłuższy czas nie dopuszcza się do głosu, by sam mógł powiedzieć coś o 

przedmiocie o wiele bardziej interesującym, mianowicie o sobie.

Milczała mściwie, udając, że nie zrozumiała pytania. Wobec tego Pawełek spre-

cyzował:

- Czy ty z kimś chodzisz?

Aniela zrobiła możliwie bezmyślną minę i nadal milczała,  podczas gdy w jej 

głowie wirujące myśli układały się z wolna w jakąś całość.

- Ja? - spytała, chcąc zyskać na czasie. - E... tak, mam chłopaka. Z naszej klasy. 

Miły, rudy.

Cios był celny. Pawełek założył nogę na nogę bardzo gwałtownym ruchem.

- Tak? - spytał sucho.

- Drukarz z powołania. Fajny chłopak - kontynuowała sztywno Aniela. Każde 

zdanie utwierdzało ją w słuszności powziętej decyzji. Nie będzie tu pan Paweł uwodził 

pomocy domowej. Niech wie, łobuz, że Frania ma swego obrońcę i opiekuna. - Chce-

my się pobrać zaraz po maturze.

Przesoliła. Pawełek jakby się odprężył, coś w rodzaju drwiącego uśmieszku bły-

snęło w jego twarzy.



- To nie zamierzasz wrócić do rodzinnej wioski? - spytał. - Zaraz, skąd ty wła-

ściwie jesteś?

- Z Łe... Łękowa - omal nie sypnęła się Aniela.

- Uhm.

- To taka wieś - dodała niepotrzebnie.

- Rozumiem.

W korytarzu przeraźliwie zadzwonił telefon i ostry ten dźwięk sprawił, że oboje 

aż podskoczyli.

- Przepraszam - rzekł Pawełek i podążył do aparatu, Aniela za nim. Uważała, że 

na nią już czas, Pawełek nagle zrobił się stanowczo zbyt dociekliwy.

Oczywiście dzwoniła Danusia. Speszony Paweł odpowiadał jej lakonicznie, to 

zerkając z niepokojem na pomoc domową, to znów robiąc na jej  użytek pokazowe 

znudzoną minę. Mógł sobie oszczędzić wysiłku. Aniela nie zamierzała słuchać rozmo-

wy. Zabrała swoją torbę, z rozmachem otworzyła drzwi i opuściła mieszkanie państwa 

Nowackich, jednocześnie wyjmując z kieszeni list.

Aniela Kowalik 

Kościuszki 44 m. 2 

84-360 Łeba

Poniedziałek, 5 września

Kochana Anielko!

Jesteś cudowna. To tylko chciałem Ci powiedzieć. A jaka jesteś cudowna, tego  
już nie umiem wyrazić stówami. Podziwiam Cię z całego serca. Bardzo czekam na  
Twoje listy. Naprawdę, nigdy w życiu nie spotkałem takiej cudownej dziewczyny  
jak Ty. Napisz do mnie szybko, bardzo proszę.

Twój Paweł 

Kasia Kurka 

Kościuszki 44 m l 

84-360 Łeba

Poznań, 15 września 77

Kochana Kasiu!

Tak dawno się do Ciebie nie odzywałam, że aż wstyd. Na pewno się na mnie  
gniewasz, bo wciąż ani słowa od Ciebie. A ja tymczasem żyję jak w kieracie i jedyną  
moją radością jest teatr, chociaż po „Kubusiu Polaliście” z Zapasiewiczem, który to  



spektakl zjechał tu z Warszawy na gościnne występy, nie widziałam już nic cieka-
wego. Na Zapasiewicza stalą tu kolejka jak po kawę, a nawet dłuższa. Podobno naj-
starsi ludzie nie pamiętają podobnej przed Teatrem Nowym. Kiedy tu przyjecha-
łam, myślałam, ze do teatrów będę chodziła z Pawełkiem, ale, niestety, nic z tego nie  
wyszło. Namąciłam tak, że teraz z nim prawie nie rozmawiam. Nie będę Ci tego  
wszystkiego opisywać, bo - po pierwsze - i tak byś nie uwierzyła, a po drugie, nawet  
nie mam chęci o tym myśleć. Jestem przybita i bez humoru. W szkole coraz więcej  
nauki, oprócz normalnych nudziarstw mamy jeszcze przedmioty zawodowe (sama  
poezja) i praktykę dwa razy w tygodniu. We wtorek byliśmy już po raz drugi w  
drukarni akcydensowej na ulicy Wielkiej. Nauczyliśmy się rozkładu kaszty (wiesz,  
co to kaszta? - Nie wiesz. A ja wyobraź sobie, wiem!. Gdyby tak więcej było zajęć w  
drukarni! Podoba mi się to. Kazano nam na początek złożyć swój życiorys w wier-
szowniku (wierszownik to uchwyt metalowy do składania czcionek w linię, czyli,  
mówiąc fachowo, w wiersz). Potem robiliśmy odbitkę tego, cośmy złożyli. Było prze-
śmiesznie. Wszyscy zrobili przynajmniej po jednym biedzie. Rójek złożył tylko te sło-
wa: „Urodziłem się i jakoś dotąd żyję” - dzięki zwięzłości tej wypowiedzi uniknął  
błędów i dostał bdb. Zdaje się, że nie wiesz, kto to jest Rójek. To taki mały rudzielec,  
z którym siedzę w jednej ławce i który jest jedyną osobą w klasie udzielającą mi  
swojej sympatii. Zapewne nie jestem aż tak sympatyczna, jak to mi się w Łebie wy-
dawało, i chyba musi być we mnie coś odpychającego, jeśli do tej pary nikt w klasie,  
poza Rojkiem, nie okazał mi życzliwości.

A czy uwierzyłabyś, że można pisać do dziewczyny, że jest cudowna, a tego  
samego dnia spotykać się z inną?

Tak mi brakuje rozmów z Tobą. Chętnie bym zadzwoniła do domu i pogadała  
z Wami wszystkimi, ale musiałabym płacić za telefon, a ostatnio z forsą u mnie bar-
dzo krucho. Napisz jak najszybciej.

Całuję wszystkich - Aniela 

PS. A może by tak rzucić tę budę i wrócić do domu?!

Aniela Kowalik 

Noskowskiego 2 

67-704 Poznań

18 września

Kochana Anielko!

Przed chwilą był listonosz i zaraz z niego wyciągnęłam wszystkie listy. Co  
dzień to robię, żeby, jak kazałaś, wyłapać listy Pawełka, ale ostatnio nic dla Ciebie  
nie przychodzi. Za to dla mnie był Twój długi list. Bardzo się ucieszyłam. Zdawało  
mi się, że na pewno mnie zapomnisz, że znajdziesz sobie inną przyjaciółkę. Kiedy  
przeczytałam w Twoim liście, że nie masz żadnej koleżanki, to najpierw bardzo się  
ucieszyłam, a potem zmartwiłam. To chyba niemożliwe, żeby nikł w klasie Cię nie  
lubił. Jeżeli nikt Ci nie ukazuje życzliwości, to może dlatego, że Ty jej nikomu nie  
okazałaś? Tu w Łebie, wszyscy się znaliśmy, u w wielkim mieście na pewno trzeba  
jakoś inaczej zdobywać przyjaźnie, no i w ogóle - poznawać ludzi.

Twój tato zdrów, mama go zaprasza na obiady do nas więc przynajmniej zje  
coś gorącego. Chyba już przestał się na Ciebie złościć o ten Poznań, bo coraz częściej  
o Tobie opowiada i chwali się Tobą. Za kilka dni chce Ci wysiać pieniądze. Tymcza-
sem ja wysyłam Ci małą sumkę, to z mojej pierwszej pensji, i nie traktuj tego jak  
dług honorowy - oddasz mi jak już będziesz bogata.



Lepiej, Anielko, nie rezygnuj jeszcze ze szkoły. Tak mi się wydaje, że coraz  
bardziej zaczynasz ją lubić. No i w końcu, wstyd tak łatwo się poddawać.

Chciałabym Cię zobaczyć. Czy nie wybierasz się do domu, choćby na kilka  
dni? Napisz jeszcze. I bądź w domu w najbliższą niedzielę wieczorem. Zadzwonimy  
do Ciebie. Ściskam Cię mocno –

Twoja Kasia

„Jeszcze  tylko  trzy  dni  do końca miesiąca”  -  myślała  Aniela w poniedziałek 

dwudziestego dziewiątego września. Jeszcze tylko trzy dni, to znaczy - dwa popołu-

dnia robocze, a wreszcie skończy się jej niewola. Odpracuje zaliczkę i będzie mogła 

rzucić pracę u Nowackich.

Pokrzepiona wczorajszą długą rozmową telefoniczną z Kasią,  zaopatrzona w 

pewną ilość gotówki, patrzała z optymizmem w perspektywę października. Ubierając 

się,  postanowiła  wybrać  się  jutrzejszego  popołudnia  do  biura  ogłoszeń  i  przejrzeć 

anonsy osób potrzebujących gosposi.

Już jej się nawet nie chciało charakteryzować na Franciszkę. Po co? Paweł i tak 

zapomniał, jak wygląda pewna mieszkanka dalekiej Łeby, więc co najwyżej pomyśli 

sobie, że Franciszce wyrobił się dobry gust pod wpływem miejskich pięknotek. Zresz-

tą, było już późno, dochodziła trzecia. Spóźnić się dziś nie mogła, Truskawa zadał tyle 

lekcji na jutro, że i tak trzeba będzie posiedzieć do północy.

Splotła włosy w gruby, krótki warkocz, wciągnęła na grzbiet swoją własną bluz-

kę w szkocką kratkę, zapięła sztruksową spódnicę i już biegła na ulicę Roosevelta, w 

pędzie wkładając na nos okulary.

Tym razem matka Pawełka była w domu. Zakatarzona, kichająca, poruszała się 

po mieszkaniu w szlafroku i z termometrem pod pachą, ale zwolnienie lekarskie nie 

obejmowało jej gospodarskiego poczucia ładu. Z miejsca ostro wzięła się do dyrygo-

wania swą pomocą domową. „Jeszcze tylko dwa razy” -  myślała Aniela,  zaciskając 

zęby i  wypełniając w miarę starannie otrzymywane polecenia.  „Jeszcze tylko jeden 

raz, nie licząc dzisiejszego popołudnia. I żegnaj, tyrańska wicedyrektorko”.

W pokoju Pawełka byli goście. Zza zamkniętych drzwi dobiegały okrzyki i śmie-

chy, a z nosowego brzmienia pewnego głosu Aniela nieomylnie wywnioskowała obec-

ność Danusi. O piątej po południu, kiedy wicedyrektor i Marzenka zapadły w fotele 

przed telewizorem, by oglądać „Zwierzyniec”,  a Aniela myła w przedpokoju lustro, 

używając do tego celu Siluxu, rozległ się dzwonek u drzwi. Aniela otworzyła.



W progu stał siwy, potargany pan o dobrotliwym spojrzeniu zza grubych okula-

rów. Wokół szyi okręcał mu się gruzeł burego szalika, pod pachą dzierżył jakieś rozla-

tujące się książki. Przyjrzał się Anieli w sposób, który niemiło skojarzył jej się z kla-

sówką czy czymś podobnym. Instynkt fizjonomistki nie zawiódł jej. Siwy pan kazał się 

wieść do pokoju Pawła, gdzie od samego progu krzyknął: 

- Witam uczniów! - i gdzie z dalszego ciągu rozmowy okazało się, że siwy jest 

nauczycielem polskiego.

Aniela  wycofała  się  do  kuchni  i  zabrała  do  mycia  naczyń.  Przez  szparę  w 

drzwiach  (nie  zamykała  ich już nałogowo,  chcąc  choć przez chwilę  uczestniczyć  w 

prawdziwym życiu Pawełka) dobiegały ją słowa profesora, którego nazwisko brzmiało: 

Dmuchawiec.

- Wpadłem po sąsiedzku, bo dziś próba w szkole niemożliwa, zajęto salę. Nawet 

dobrze się stało, bo ja mam jeszcze wątpliwości co do obsady. Danusia będzie Ofelią, 

to jasne, ta senna twarzyczka i tak dalej... Pawełek jest Hamletem, jak uzgodniliśmy. 

Ale Cesia w roli Gertrudy? W dalszym ciągu uważam, że to nieporozumienie. O, i nie 

upierajcie się, ostatecznie - kto tu jest reżyserem?!

Pawełek będzie Hamletem!!! Aniela była tak zelektryzowana tą wiadomością, 

że omal nie zbiła porcelanowej sosjerki od kompletu. Zresztą, zaraz też przestała zmy-

wać, bo szum wody i szczęk talerzy zagłuszał ekscytującą rozmowę w sąsiednim poko-

ju. Z dalszego jej przebiegu domyśliła się, że w klasie Pawełka przygotowuje się spek-

takl szkolny, złożony z fragmentów „Hamleta”. Próby nie były jeszcze zaawansowane, 

ale w każdym razie aktorzy znali już nieźle tekst.

- Ty, moja Cesiu, do ról szekspirowskich nadajesz się mniej niż ja do baletu - 

zrzędził Dmuchawiec w stronę speszonej zielonookiej. - Mogłabyś zagrać ewentualnie 

Puka w „Śnie nocy letniej” i będę o tym pamiętał na przyszłość. Ale Gertruda z twoją 

twarzą - nie ma mowy.

Wicedyrektor Dąbkówna przerwała sobie oglądanie przygód misia Yogi i we-

szła do kuchni z zamiarem popędzenia służącej. Usłyszawszy głos Dmuchawca, pod-

nieconym szeptem poleciła Anieli, by natychmiast zaparzyła kawę, wyłożyła na paterę 

czekoladowe herbatniki, które są ukryte w szafce nad zlewem, i zaniosła to wszystko 

do pokoju Pawełka. W chwilę potem jej energiczny głos dał się słyszeć z pokoju syna; 

prowadziła tam radosną konwersację ze stropionym Dmuchawcem.



Przybycie  nowego  gościa  przerwało  jej  monolog.  Przyszedł  Hajduk,  ponury 

dryblas o sympatycznym spojrzeniu i wielkim nosie. Wybuch radości, witający go już 

w progu, skłonił matkę Pawła do wycofania się z przybytku Melpomeny. Jerzy Haj-

duk, jak słychać było zza drzwi, miał grać Horacego i wszyscy zebrani pełni byli podzi-

wu dla intuicji, która kazała mu przybyć w progi tego domu akurat w tak właściwym 

momencie.

- Podaj kawę, moja Franiu - poleciła matka Pawła, wychodząc z kuchni. - Tylko 

zaparz ją porządnie i wymyj cukierniczkę.

Wymyć cukierniczkę! Aniela w tym momencie głęboko lekceważyła wszystkie 

cukierniczki Wielkopolski. Tam, za drzwiami, Pawełek stał pośrodku pokoju, oświe-

tlony bijącym od okna złotym słupem słonecznego blasku, i trzymając w dłoni książkę 

mówił „Być albo nie być”, zerkając raz po raz w tekst, to znów szukając aprobaty w 

oczach profesora.

Był śliczny jak marzenie w swojej czarnej koszulce i dżinsach. Był najpiękniej-

szym Hamletem, jakiego widział świat. Jednakże był również Hamletem najgorszym. 

Aniela nie musiała patrzeć na skwaszone lica profesora Dmuchawca, by wiedzieć, że i 

on nie jest zachwycony deklamacją. Szczerze mówiąc, nie mogła ona podobać się ni-

komu. Pawełek mówił zbyt szybko, łykał samogłoski i zacierał spółgłoski świszczące. 

Poza tym był szalenie pewny siebie i tekst wielkiego monologu wygłaszał tak, jakby ni-

gdy w życiu nie trapiła go żadna wątpliwość, nie tylko co do podstawowych kwestii  

bytu, ale nawet co do tego, czy sam nadaje się aby na aktora.

Alabastrowy posąg bez skazy zaczynał ujawniać coraz bardziej szokujące rysy. 

Aniela wiele mogła wybaczyć, wielu wad mogła programowo nie dostrzegać, jednakże 

z całą pewnością nie mogła patrzeć, pobłażliwie na fakt, że ktoś tak morduje Szekspi-

ra.

Wdarła się do pokoju, obciążona tacą pełną filiżanek i spodeczków, i bez słowa 

skierowała się ku niskiemu stoliczkowi, nie częstując nikogo i nikogo nie zachęcając 

do konsumpcji. Cóż, była wszak zaledwie służącą, niczym więcej. Nikogo nie intereso-

wało, jak ona zagrałaby Hamleta.

- Siadaj, hm, Franiu - zawstydził się nagle Pawełek, wyjmując szarmancko tacę 

z jej rąk i stawiając wszystko na stoliku. - Mamy tu próbę „Hamleta”. Panie profeso-

rze, czy Frania może posiedzieć z nami.



- Oczywiście - zgodził się Dmuchawiec, przewracając kartki trzymanej na kola-

nach książki i nieuważnym wzrokiem przemykając po twarzy Anieli. Natomiast wzrok 

więcej niż uważny ugodził Anielę z kąta pod oknem, gdzie siedziała Danusia. Dopiero 

w tym momencie Aniela zdała sobie sprawę, że wskutek zaniedbania charakteryzacji 

dziś wygląda zapewne dużo lepiej niż zazwyczaj na służbie.

- Kontynuujmy - powiedział Dmuchawiec i podejrzliwe oczy Danusi przeniosły 

się wreszcie w inny punkt. - Posłuchamy raz jeszcze Pawła, zanim zaczniemy znęcać 

się nad jego dykcją.

Pawełek nabrał tchu i wypuścił ze świstem powietrze przez zęby. Czy to uwaga 

Dmuchawca, czy obecność patrzącej w sposób jawnie krytyczny pomocy domowej, czy 

wreszcie ledwie wyczuwalne, ale jednak wiszące w powietrzu napięcie pozbawiły go 

nagle odwagi.

- Być albo nie być - wymamrotał. - Oto jest pytanie. Jestże w istocie szlachet-

niejszą rzeczą znosić uściski...

- Pociski - wyrwało się jednocześnie z ust Dmuchawca i Anieli.

- ...pociski zawistnego losu czy też, stawiwszy czoło morzu nędzy, umrzeć... ści-

snąć...

- Zasnąć, do diabła - mruknęła Aniela. 

Dmuchawiec spojrzał na nią z zainteresowaniem.

- Zaczynam przypuszczać - rzekł,  kryjąc uśmieszek - że pomyłki Pawła mają 

charakter freudowski.

- Proszę? - spytał Pawełek, który nie rozumiał, o co chodzi.

-  Skąd!  -  padło jednocześnie z  ust  Anieli,  która zrozumiała,  iż  Dmuchawiec 

przypisuje obecności Danusi pomyłki freudowskie Pawełka. Dobre sobie! Rozeźlona 

pokręciła się na krześle i założyła ręce bojowym ruchem, nieświadoma tego, że Dmu-

chawiec nie spuszcza z niej wesołego spojrzenia.

- Poczekaj, Paweł - rzekł wreszcie. - Wyglądasz mi na speszonego. Zostawmy 

na razie monolog i zacznijcie z Danusią od: „jakże zdrowie waszej książęcej mości’”. 

Pozwól, Danusiu - rozparł się wygodnie w fotelu i skinął dłonią. - No, słucham.

„Ciekawe, ciekawe - pomyślała Aniela złośliwie. - Ciekawe, jaka to będzie Ofe-

lia, z tym nosowym głosem i mętnymi oczami, Posłuchajmy”. Utkwiła ironiczny wzrok 



w Danusi, która zaczerwieniła się, chrząknęła i wzruszywszy ostentacyjnie ramiona-

mi, wygłosiła:

- Jakże zdrowie waszej książęcej mości od dni tylu?

- Dobre, pokornie dziękuję waćpannie - wydukał Pawełek. Z ckliwą miną Da-

nusia mówiła dalej:

- Mam jeszcze od was, panie, kilka drobnych pamiątek... 

„Tak, jak myślałam - skonstatowała w myślach Aniela. - Zupełnie nieznośna”.

- Nie podoba ci się, hm? - spytał cicho Dmuchawiec, który z boku przez cały 

czas śledził z zaciekawieniem wyraz jej ruchliwej twarzy.

- Pewno, że nie - powiedziała Aniela.

- Nie podoba ci się nasz Hamlet czy Ofelia? - Dmuchawiec kiwał nogą i przypa-

trywał się Anieli wesołymi oczkami. Miał miły sposób bycia, nie wyglądał na takiego, 

co się czepia.

- Nie podobają mi się oboje - oświadczyła Aniela bez ogródek. - Ale może ja się 

na tym nie znam. Może oni grają zgodnie z pana koncepcją.

- Raczej nie - wyznał Dmuchawiec. - Zresztą, wiesz, moje dziecko, my dopiero 

zaczynamy. Postaraj się być nieco bardziej wyrozumiała. A, przepraszam, ty też z na-

szej szkoły?

- Ja jestem z Liceum „Poligraficznego.

- A tu jest pomocą domową - uzupełniła Danusia, przerywając deklamację.

- A! To ładnie o tobie świadczy, moje dziecko. Sama na siebie zarabiasz, hę? 

Zuch.

Zza ramienia Danusi przypłynął ku Anieli lękliwy uśmiech Pawełka. U, co za 

tchórz. Jak to się boi tej swojej Ofelii z trzecim migdałem. Aniela odwróciła wzrok.

- Wiesz co - odezwał się Dmuchawiec po chwili namysłu. - Może spróbowała-

byś przeczytać nam jakąś  kwestyjkę...  ciekaw byłbym twoich umiejętności  scenicz-

nych...

Danusia prychnęła i demonstracyjnie opuściła scenę, siadając obok swej zielo-

nookiej przyjaciółki. Pawełek usiadł również, wpatrzony w swą pomoc domową jak w 

tęczę.



-  No,  dobra,  mogę spróbować -  zgodziła  się  Aniela  niby to  od niechcenia  i 

przede wszystkim zdjęła okulary,  chowając je do kieszonki na piersiach. Następnie 

uzgodniła  z  Dmuchawcem kierunek interpretacyjny,  z  pełną  swobodą przytaczając 

wszystkie znane jej przykłady adaptacji „Hamleta” - scenicznych, filmowych i telewi-

zyjnych, sypiąc nazwiskami reżyserów i odtwórców głównych ról, pokrótce omawiając 

zasadnicze linie koncepcji aktorskich i wprawiając nauczyciela w stan bliski euforii, 

ponieważ natknął się on oto na bratnią duszę, na kogoś, kto, jak on, fanatycznie wiel-

bił teatr, a zwłaszcza Szekspira. W końcu oboje zgodzili się, że uwagi Wyspiańskiego o 

„Hamlecie” są bezcennym źródłem inspiracji,  i  Dmuchawiec podsumował dyskusję 

stwierdzeniem:

- Zagraj to, jak zechcesz. Ja ci będę podrzucał kwestie Hamleta.

- Dobrze.

- Gotowa? Ha! Co widzę! Piękna Ofelia! Nimfo, w modłach swoich pomnij o 

moich grzechach.

Aniela wystartowała. Nic tak dobrze nie działało na jej aktorską żyłkę, jak wy-

raz podziwu czytany w oczach publiczności. Słowo po słowie, kwestia po kwestii, roz-

wijała rolę Ofelii, sięgając wyżyn swego kunsztu. Była stanowcza i łagodna jednocze-

śnie, pełna bólu, rozpaczy i nadziei. Na rusztowaniu kilku ledwie słów potrafiła roz-

piąć transparent tak pełen znaczeń, tak bogaty w podteksty i sugestie, że widzowie 

wprost nie mogli od niej oderwać oczu. Kiedy skończyła, przez chwilę trwała jeszcze 

cisza, wreszcie Dmuchawiec zerwał się z fotela, krzycząc z uniesieniem:

- Świetnie! Świetnie! Daję ci tę rolę! Daję ci każdą rolę, jaką zechcesz!

Aniela uśmiechnęła się skromnie.

- Czy ty już kiedyś grałaś? Jak ty wyczułaś, że właśnie tak trzeba powiedzieć to: 

„m-mości książę!” Większość Ofelii, jakie widziałem, podaje tę kwestię jak: no, no, co 

pan sobie myśli!

- A nie, bo Jean Simmons zagrała to bardzo subtelnie - sprzeciwiła się Aniela. - 

A znów Wertyńska była wylękniona,  jakby się bała,  że ją Hamlet trzaśnie w ucho. 

Mnie się bardziej podobała wersja Oliviera, ale tam Duch był skopany. Zresztą, mało 

kto potrafi sobie poradzić z Duchem. Weźmy na przykład telewizyjną adaptację Holo-

ubka. Nieprzyjemny naturalizm. A już Kozincew w ogóle zrobił z Ducha oficera rezer-

wy. Ja to bym zagrała tak... - cofnęła się w półmrok pod ścianą, zasłoniła dół twarzy 

rozcapierzonymi palcami i  przemówiła  cichym, mogilnym barytonem: -  Puszczono 



rozgłos, że podczas mego snu w ogrodzie wąż mnie ukąsił... takim to skłamanym po-

wodem śmierci mej zwiedziono Danię. - Chrapliwy głos z zaświatów cichł z wolna, aż 

przeszedł w bolesny szept: - Dowiedz się bowiem, szlachetny młodzieńcze, że ów wąż,  

który zabił twego ojca, nosi dziś jego koronę! - ostatnie słowo wytrysnęło z tekstu jak 

świszcząca raca. Słuchaczy przeszył zimny dreszcz. Danka siedziała jak zaczarowana. 

Pawełek i Hajduk wpatrywali się w drobną postać pod ścianą, jakby ujrzeli autentycz-

nego ducha. Dmuchawiec miał wyraz twarzy człowieka, który znalazł brylant w ka-

szance. Jedna tylko zielonooka Cesia siedziała nadąsana, a mina jej mówiła wyraźnie 

o ożywionym poczuciu lojalności wobec pokonanej Danusi.

- Moje dziecko - przemówił wreszcie Dmuchawiec, biorąc w dłonie rękę Anieli i 

ściskając ją z uznaniem. - Czy myślisz, że twoja szkoła wypożyczy nam ciebie do na-

szego spektaklu?

- Mam mało czasu... - certowała się Aniela.

- Proszę cię - nalegał Dmuchawiec. - Zrobimy furorę.

- Próby możemy prowadzić u mnie - dorzucił Pawełek. - Nie musiałabyś biegać 

do naszej budy.

„Ale przecież ja chciałam rzucić to wszystko - przypomniało się Anieli. - Chcia-

łam przecież wracać do Łeby”.

- I wiesz co? - kusił Dmuchawiec. - Zagrasz rolę Ofelii.

- O? - krzyknęła Aniela. - Ofelii? No to się zgadzam. Czyż jakakolwiek aktorka z 

prawdziwego zdarzenia mogłaby odrzucić rolę Ofelii?

Pan Józef 

Kowalik Kościuszki 44 m.2 
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Kochany Józku!

Zabrałem się wreszcie do listu, chcąc uspokoić Cię co do losów Twojej córki.  
Powinienem to zrobić już dawno, ale wciąż nie mam czasu: wiesz, jak trzeba biegać,  
jeśli się chce utrzymać rodzinę. Biorę dyżury nocne, usiłuję pisać doktorat, a często  
jestem tak skonany, że mogę już tylko spać przed telewizorem.

Aniela już się u nas zadomowiła, zresztą, od początku znalazła z nami kon-
takt. To mila dziewczyna i pracowita. Zarabia na swój pokój, uczy się nieźle (Tosia  
sprawdza po cichu jej dzienniczek), dużo czyta i przygotowuje się do przedstawienia  
szkolnego. Myśle, że możecie z żoną być o nią całkowicie spokojni.



Nawiasem mówiąc,  ucieszyłem się wiadomością, że ożeniłeś się ponownie.  
Gratuluję również z okazji narodzin syna Filipka - wprawdzie spóźnione to gratula-
cje, ale szczere. Aniela dużo nam opowiadała o Tobie i Pani Marylce. Może wybie-
rzecie się kiedyś do Poznania? Zapraszamy serdecznie! Powinniśmy się wreszcie zo-
baczyć po tylu latach

Pozdrowienia dla Małżonki Ciebie ściskam – Mamer

Wciąż trwała słoneczna, ciepła jesień. Było tak pięknie, że zdawać by się mogło, 

iż natura pragnie wynagrodzić dzieciom polskim ponure zimne lato i teraz pozwala 

słońcu do woli tworzyć w ich ciałkach krzepiące zapasy witaminy D.

Na Teatralce było tłoczno i wesoło. Trampkarze rozgrywali kolejny wrzaskliwy 

mecz futbolowy na zakurzonym boisku; w piaskownicach roiły się umorusane malu-

chy; przy zatłoczonych ławkach, na których opalały się mamy i babcie, stały tłumnie 

zastępy niemowlęcych wózków.

Nie każdemu jednak dane było korzystać z ostatnich uroków jesieni. Tomcio 

Kowalik siedział przy stole w pozbawionym słońca pokoju i kaligrafował w swoim ze-

szyciku owe pozbawione głębszego sensu zdania, przy których pomocy ludzie dorośli 

wprowadzają w progi wiedzy młodych analfabetów. Tomcio, co prawda, nie był anal-

fabetą. Bystry młodzik czytał biegle już w wieku pięciu lat i zgodnie z przewidywania-

mi rodziców obecnie zgarniał w szkole piątki za myślenie i czytanie. Lecz jednocześnie 

darzony był trójami za ohydny charakter pisma i niechlujstwo. Już w tak nie zaawan-

sowanym wieku młody ten inteligent przejawiał niezależność myślenia i niechęć do 

absurdalnych, jego zdaniem, zarządzeń. Uważał, że nie ma potrzeby wydatkować cen-

nej energii na kaligrafię i że jeśli tekst jest czytelny, powinno być wszystko jedno, czy 

ogonek od litery „b” wyłazi, czy nie wyłazi za linijkę oraz czy „o” na pewno stanowi 

równe kółeczko. Niestety, wyznać tu trzeba, że rodzice Tomcia w cichości ducha po-

dzielali jego zdanie i nie zamierzali dręczyć dziecka ponad miarę tylko dlatego, że gry-

zmoli ono jak kura pazurem.

Jedynie ciotka Lila była odmiennego zdania. Jej dusza nauczycielska buntowa-

ła się na widok tak jaskrawego niedbalstwa. Ciotka oświadczyła Mamertom, że jeśli 

już Pan Bóg sprawił, iż Tomcio ma rodziców abnegatów, to ona w to nie wnika, ale na 

szczęście dziecko ma jeszcze ciotkę i dlatego od zaraz Tomcio zostanie poddany rygo-

rystycznym ćwiczeniom.

Tego właśnie popołudnia opierający się wszystkimi nogami i rękami chłopczy-

na  został  przez  starszą  panią  posadzony  do  karnego  pisania.  Kipiąc  oburzeniem, 

dziecko musiało ulec przemocy.



- Dorota ma palto - dyktowała ciotka Lila, wyglądając jednocześnie przez okno 

na tyły swego domostwa, gdzie pojemniki ze śmieciami, których MPO nie opróżniało 

już trzeci tydzień, zanieczyszczały wydatnie środowisko i atmosferę. - Dorota ma pal-

to. Napisałeś?

Tomcio wydał dźwięk potakujący i podrapał się długopisem po policzku, zna-

cząc przy tym niebieską krechę na jego różowej okrągłości.

- Pokaż - ciotka Lila podeszła do stołu. Ujrzała nierówne kulfony formujące się 

w zdanie: ,,Dorota ma jelito”. - Tomasz! Jakie znów jelito?!

- Grube - mruknął syn chirurga.

- Dlaczego nie piszesz tego, co ci dyktuję?

- Bo sama ciocia mówiła, że nieważne, co się pisze, tylko jak.

- Bzdury! Nie mogłam mówić czegoś podobnego - obruszyła się starsza pani. - 

Dorota ma palto, palto, rozumiesz? A wiesz, dlaczego: ma palto, a nie: ma jelito?

- Bo idzie jesień - odparł Tomcio ze zniechęceniem. W ciągu dwóch miesięcy 

nauki szkolnej przekonał się, że ilekroć go pytano o przyczynę jakiegoś zjawiska, za-

wsze miała ona związek z nadejściem jesieni. Tym razem jednak nie trafił.

- Co ma jesień do tego? - zdziwiła się ciotka Lila. - Dorota dlatego ma palto, że-

byś ty się nauczył pisać. Proszę: Dorota ma palto. To palto Inki.

- Ja nie rozumem - zirytował się Tomcio. - Wspólne maja czy co?

- Ty me filozofuj, ty pisz. Nieważne, co się pisze, ważne jak.

- A widzi ciocia.

- Tomasz, ja z tobą oszaleję! - ciotka Lila została przyłapana na gorącym uczyn-

ku i to ją zirytowało. - Powtarzam, nie zadawaj głupich pytań, tylko pisz: Dorota ma 

jelito.

- Palto ma...

- Znów przekręcasz! Milcz! I pisz! Dorota ma jelito. To jelito Inki. Napisałeś? 

Czego się śmiejesz?

- Hihi, ciociu, a jak się pisze: „syjamskie” czy „sjamskie”? Ciotka Lila podniosła 

ręce do nieba, a jednocześnie zegar w hallu wybił drugą. Dały się także słyszeć kroki 

Anieli wstępującej po schodach.



- Miałam dziś zajęcia praktyczne - oświadczyła lekko podekscytowana wcho-

dząc z kuchni do pokoju Mamertów i wichrząc Tomciowi ryżą czuprynę.- Czy pani 

wie, że złożyłam dziś, już zupełnie sama, zawiadomienie o ślubie?

- A kto się żeń’? - zainteresowało ciotkę Lilę.

- Nieważne. Ważne, że pozwolono mi to samej złożyć. To wyróżnienie, wie pani 

z całej klasy składaliśmy tylko ja i Rójek. Nie każdy to potrafi na obecnym etapie na-

uki.  Potrzebne są nie tylko umiejętności,  ale i  zmysł  estetyczny,  artystyczny smak. 

Wszystko musi być harmonijnie zakomponowane - czcionka, układ wiersza, rodzaj ju-

stunku... o, odbitka. Ładne?

- Wygląda całkiem fachowo - pochwaliła ciotka Lila, schylając się nad wytwor-

nym arkusikiem, pełnym pochyłych literek zdobnych w barokowe zawijaski.

- Drukarstwo to szlachetna sztuka - mówiła z zadowoleniem Aniela, chodząc po 

pokoju i zajmując sobą uwagę ciotki Liii, co stworzyło Tomciów okazję do wymknięcia 

się na dwór. - Rójek mówi, że to jeszcze nic. Mówi, że jak zobaczę druki kolorowe, to 

mi dopiero oczy wyjdą na wierzch.

- Ten Rójek - powiedziała ciotka Lila życzliwie - to ma na ciebie dobry wpływ.

- Możliwe - obojętnie mruknęła Aniela i nagle jej czarne oczy wyraziły niepo-

kój. - Muszę się spieszyć. Za godzinę mam być u Pawełka.

Na skrzyżowaniu Roosevelta i Dąbrowskiego unosiły się obłoki spalin. Aniela 

wstrzymała oddech. O, dalekie białe plaże Łeby! O, lesie sosnowy! O, powietrze jodo-

we i wonne!

- Cześć - powiedział żeński głos za plecami Anieli i czyjaś dłoń pociągnęła ją za 

łokieć.

Zielonooka! Stała, jak zwykle, nieco zgarbiona i niepewnie uśmiechnięta obok 

witryny Foto-Angelo.

- Idziesz na próbę? - spytała Aniela.

Cesia skinęła jasną, rozczochraną głową. Mimo woli Aniela stwierdziła, że zie-

lonookiej nie sposób nie lubić. Zwłaszcza jeśli się wie, że Pawełek darzy ją sympatią 

czysto koleżeńską, w przeciwieństwie do ponurego Hajduka, który za Cesią świata nie 

widzi.

- Cz-czekałam na ciebie - rzekła nieśmiało Cesia. - Muszę z tobą porozmawiać.



- Tak? O czym? - Aniela ruszyła wolno w stronę domu Pawełka.

- O Danusi - wyznała cicho zielonooka. - Ona to bardzo przeżywa.

Aniela uniosła czarne brwi i poprosiła o sprecyzowanie, co mianowicie tak bar-

dzo przeżywa nasza droga Danusia.

- No... wiesz... to, że jej zabrano rolę Ofelii - szepnęła Cesia i ledwie ją było sły-

chać w ryku samochodów i tramwajów.

Weszły do bramy kamienicy numer pięć, gdzie było chłodno i względnie cicho. 

Z podestu schodów, na którym się zatrzymały, widać było tłumy walące po chodniku, 

wściekły ruch uliczny i chmury kurzu nad jezdnią, lecz wszystko to widziane przez 

grube niebieskie szybki wielkich drzwi bramy sprawiało wrażenie całkiem nierealne.

- Ona marzyła o tym, żeby zagrać Ofelię - powiedziała Cesia prosząco. - Wtedy, 

w twojej obecności, bardzo się speszyła... jej możliwości są dużo większe. Proszę cię,  

oddaj jej tę rolę!

Aniela prychnęła szyderczym śmiechem. Krwawy rumieniec oblał wierną Cesię, 

u nasady jej nosa pokazały się kropelki potu.

- Proszę cię - wykrztusiła z trudem, starając się ukryć wrogość w spojrzeniu 

skierowanym na Anielę. - Naprawdę proszę...  ustąp. Zrobię dla ciebie, co tylko ze-

chcesz.

- A ja od ciebie niczego nie potrzebuję! - Aniela zezłościła się nagle. - Ja też za-

wsze marzyłam, żeby zagrać Ofelię. A teraz twoja Danusia żąda, żebym...

- Ona nie ma pojęcia, że cię o to proszę! - zawołała Cesia zdławionym głosem.

- Serio? - zdziwiła się Aniela.

Cesia bez słowa kilkakrotnie skinęła głową.

- Wyglądasz na fajną dziewczynę - powiedziała Aniela prawie miękko. - Dziw-

ne, że nie rozumiesz moich pobudek. Ja nie mam powodu ustępować.

Cesia milczała,

- No, co? - badała Aniela. - Co mogłoby mnie skłonić do ustąpienia?

- Zwykła ludzka życzliwość - powiedziała cicho zielonooka. - Danka ma wiele 

wad, ale to wspaniała dziewczyna. Znam ją już długo i wiem, że miewa okresy całko-

witej depresji. Nie wiem, czy ci wiadomo, że ona pisze wiersze. To wrażliwa dusza, za-

mykająca się przy byle przykrości. Tak bardzo chciałabym oszczędzić jej zmartwień...



Zapadła cisza.

Aniela patrzała na Cesię i myślała, że taka przyjaciółka to skarb. Cesia znacznie 

przerastała tę swoją Danusię pod względem zalet i wartości duchowych, a co najcie-

kawsze, nie miała o tym pojęcia.

- Zwykła ludzka życzliwość - powtórzyła po Cesi i uśmiechnęła się drwiąco. - 

Naprawdę wierzysz w coś takiego?

- Oczywiście! A ty nie?

- Nie - powiedziała Aniela twardo i sceptycznie, żeby podtrzymać swoją tezę i 

nie dać się wypchnąć z obranych pozycji.

Jednocześnie zaś odczuła ukłucie w sercu, jakby sumienie postanowiło się ode-

zwać, przypominając przyjaciółkę Kasię, jej rodzinę, Mamertów, ciotkę Lilę i nawet 

Robrojka.

- To biedna jesteś - zdecydowała Cesia, mrużąc swoje zielone oczy. - Ja się już 

dawno nauczyłam, że życzliwość rodzi życzliwość i że największa radość to dawać ra-

dość innym. Nie można żyć, myśląc tylko o sobie.

Zabawne! Już po raz drugi w ciągu krótkiego okresu Anielę częstowano tym 

wzniosłym zdaniem. Zielonooka w dodatku zdawała się święcie wierzyć w to, co mówi. 

Miła była ta zielonooka Cesia. Szkoda, że reprezentowała interesy kogoś takiego jak 

Danusia.

- Piękne słowa - powiedziała Aniela drwiąco. - I wszystkie te działa wytaczasz 

po to, żeby twoja Danusia pograła sobie w szkolnym przedstawieniu?

Zielonooka spojrzała na nią ze smutkiem i urazą i nie powiedziawszy już ani 

słowa, pobiegła po schodach na górę do mieszkania Pawełka.

W pokoju Pawła była cała trupa Dmuchawca. Nauczyciel siedział w fotelu, trzy-

mając na kolanach górę książek i podartych papierzysk.

- No, zaczynamy! - krzyknął dziarsko. - Franiu, pół godzinki dla ciebie na po-

czątek. Wiemy, że masz obowiązki w tym domu.

- Sprzątnąłem już łazienkę, pokój Marzenki i kuchnię - szepnął jej do ucha Pa-

wełek.



- Graj, pomocy nasza domowa - powiedział Dmuchawiec, klepiąc Anielę po ło-

patce. Wzrok jego, utkwiony w tekście sztuki, znieruchomiał. - O, od tego miejsca - 

postukał w tekst brunatnym palcem.

Aniela odchrząknęła i wyszła na sam środek pokoju. Scena obłędu. Pracowała 

nad nią usilnie przez cztery wieczory.  Myślała  o niej  nawet  w tramwaju i  w barze 

mlecznym. „Oto rozmaryn na pamiątkę, proszę cię, luby, pamiętaj; a to bratki, żebyś o 

mnie myślał”. Z kąta pod oknem trafiło ją zielone, rozżalone spojrzenie.

Zwykła  ludzka  życzliwość,  też  coś.  Odchrząknęła.  „Oto  rozmaryn  na 

pamiątkę”...

- No, Franiu? - niecierpliwił się Dmuchawiec.

- Rozmyśliłam się - przemówiło niespodziewanie coś z głębi Anielinej duszy. 

Ona sama była tym w najwyższym stopniu zaskoczona. - Nie chcę grać Ofelii. Myślę, 

że najlepsza będę w roli Ducha.

Zupełne zaskoczenie. Wszyscy na nią patrzą. Zielonooka omal nie wystrzeli w 

powietrze jak korek od szampana. Danka siedzi z głową nisko pochyloną, ale coś w jej 

sylwetce każe się domyślać, że słucha i że temat rozmowy nie jest jej obojętny.

- Czy ja dobrze rozumiem? - głos Dmuchawca zrobił  się surowy. -  Po tygo-

dniach prób ty mi nagle urządzasz kaprysy jak gwiazda z Broadwayu?

- Sam pan profesor mówił, że nie ma nikogo do roli Ducha. A ja jestem uniwer-

salna. Zagram chętnie Ducha. A Ofelię może zagrać Danka. Ma przecież tekst w ma-

łym palcu.

- Ale... Ale Danka... - zająknął się Dmuchawiec.

-  Na pewno zagra wspaniale -  powiedziała Aniela z przekonaniem i odczuła 

dziwną lekkość i radość.

Rzeczywiście, to miło sprawiać radość innym. Bo Cesia wyglądała właśnie na 

autentycznie uszczęśliwioną. Jej zielone oczy śmiały się do Anieli przez całą szerokość 

pokoju.

- Hm, no cóż - mruknął Dmuchawiec. - Zgodzę się na to. Ale pod jednym wa-

runkiem. Frania nie zagra Ducha. 

Wszyscy spojrzeli na nauczyciela wyczekująco.

- Frania - rzekł Dmuchawiec - powinna zagrać Hamleta.



Wstało zachmurzone słońce. Na stragany rynku Jeżyckiego poczęto zwozić wa-

rzywa, owoce i snopy jesiennych kwiatów. Ruch na ulicach zwiększał się stopniowo; 

sznury pieszych ciągnęły wolno; co druga kobieta niosła bukiet. Widziało się też mal-

ców w białych bluzkach, wlokących po ziemi sztywne wiązanki goździków lub wstydli-

wie kryjących pod pachą dyskretne paczuszki.

Nastał Dzień Nauczyciela.

Nieszczęśni ludzie, na co dzień dręczeni przez stada rozwrzeszczanych, wąsa-

tych wyrostków o łamliwych głosach i krzykliwych dziewcząt o skłonnościach do nie-

opanowanego śmiechu, przez absolutnie nieobliczalne klasy pierwsze przewrotne kla-

sy trzecie, obdarzani złośliwymi przydomkami, wykańczani psychicznie nieustającym 

jazgotem na pauzach i nieuwagą na lekcjach, doprowadzani do granic wytrzymałości 

nerwowej przez dyrekcje, kierowników i kontrole, gnębieni widmem sprawozdawczo-

ści, zmuszani po pracy do odbywania wraz z opornymi uczniami spontanicznych czy-

nów społecznych, obrzucani wymysłami i pogróżkami przez pełnych poczucia krzyw-

dy rodziców uc2:niów dwójkowych, ludzie ci, zwani nauczycielami, dążyli tego dnia 

do swych zakładów pracy, by w świątecznym nastroju przyjąć kwiaty, gratulacje i za-

pewnienia o miłości i szacunku, jakimi są darzeni.

Tosia  Kowalikowa,  która  z  racji  edukowania  młodych pianistów w Ognisku 

Muzycznym zaliczała się również do nauczycieli, stała w zadumie na rogu rynku Je-

życkiego i zastanawiała się, ile też osób z kolejki przy sklepie mięsnym wykonuje za-

wód nauczyciela. W jej potarganej głowie powstał też pomysł, jak można by najpięk-

niej uczcić nauczycieli w dniu ich święta. „Powinni by - pomyślała - mieć dziś dzień 

wolny od pracy. I jutro też. Powinni móc pojechać do lasu ze swoimi dziećmi. A na-

uczycielki powinny dostać bony na wyżywienie w jakiejś leśnej restauracyjce, żeby nie 

musiały się martwić o to, co ugotują na obiad”.

Ta myśl przypomniała Tosi, że i ona nie ma pojęcia, jaki ugotować dziś obiad i 

z czego. Postanowiła ustawić się w kolejce do straganu z jajkami. Lecz powinna prze-

cież kupić kwiatki dla nauczycielki Tomka. Pieniądze na ten cel wyasygnowały trzy 

mamy - trójka klasowa - każda po dziesiątaku. Podjudzone przez Tosię, dwie pozosta-

łe członkinie trójki postanowiły, że nie będą egzekwowały od dzieci składek na bukie-

cik. „Koniec z terrorem” - rzuciła hasło Tosia, a dwie młode mamy poparły ją entuzja-

stycznie, przytaczając liczne okropne przykłady przymusu i bukietowej psychozy, jaki-



mi charakteryzowały się lata przedszkolne ich latorośli. Przyznały też, że Tosia miała 

świetny pomysł z tymi sercami.

Poprzedniego dnia po lekcjach Tosia rozdała całej I B po jednym sercu wycię-

tym z gładkiej czerwonej tekturki. Poleciła zaintrygowanym brzdącom, żeby każdy na-

rysował na swoim serduszku coś szczególnie pięknego.

- Będzie to prezent dla waszej pani na Dzień Nauczyciela - powiedziała. - Żad-

nych innych prezentów przynosić nie wolno. Kwiatki kupi Komitet Rodzicielski. Ja-

sne?

Mamert, któremu żona referowała przy kolacji swe poczynania, chichotał tylko 

głucho a ironicznie i nie odezwał się słowem na ten temat. Wyglądało, że czeka ze zło-

śliwą radością, kiedy życie nauczy Tosię, że mąż ma zawsze rację.

Teraz, na wspomnienie drogich błękitnych oczu o szyderczym wejrzeniu, Tosia 

odczuła jakby ukłucie ostrogą. Poderwała się jak klacz wyścigowa i pognała do kolejki 

po kwiaty.

O dziesiątej czterdzieści pięć była w szkole wraz z Tomciem. Dzieciaki z I B sie-

działy  już  w  swoich  ławkach  i  zachowywały  się  jak  zwykle,  to  znaczy  wrzeszczały 

wszystkie jednocześnie i bezustannie roiły się w przejściach, co wynikało stąd, iż co 

chwila któreś z dzieci wstawało i przepychało się w stronę kolegi w odległej ławce. 

Obok stolika nauczycielskiego stała pani Wisia, jedna trzecia trójki klasowej, i usiło-

wała uspokoić klasę. Przybycie Tosi nie zmieniło sytuacji ani trochę. Dzieci nie zwra-

cały na obie mamy najmniejszej uwagi. W klasie wisiał nieustanny kwik i gwar.

Tosia pomachała z daleka bukietem, uspokajając panią Wisię, że kwiatki  są. 

Następnie zaczęła sprawdzać, co namalowały na serduszkach brzdące z pierwszej ław-

ki. Gwar zaczął słabnąć. Dwie trzecie trójki klasowej mogły opanować sytuację i prze-

prowadzić rozpoznanie. Wszystkie dzieci przyniosły serduszka. Wszystkie dzieci nary-

sowały na nich coś najpiękniejszego. Nikt nie przyniósł prezentu. Ośmioro przyniosło 

własne bukiety.

- A niech was! - zirytowała się Tosia. - Mówiłam, nie przynosić własnych bukie-

tów!

- Ja mówiłam mamusi - powiedziała mała blondyneczka spod okna. - Ale ma-

musia się uparła. Powiedziała, że na pewno wszyscy przyjdą z prezentami, a ja nic nie 

będę miała i wtedy nasza pani się na mnie uweźmie.



- Wasza pani się nie ugina z powodu kwiatów - oświadczyła Tosia z przekona-

niem. - Ani z żadnego innego powodu. Jazda, kto ma bukiet, niech go kładzie na kate-

drę. To będą wspólne kwiatki od wszystkich. - Skonfiskowała bukiety opierającym się 

lizusom i złożyła snop kwiecia na katedrze.

- Uwaga - pani Wisia wkroczyła do akcji. - Kiedy wejdzie wasza pani, my wyj-

dziemy. A wtedy wy wszyscy podejdziecie do pani i dacie jej swoje serduszka.

Dzieci słuchały w skupieniu.

- A powiedzieć coś można? - spytała  blondyneczka spod okna,  najwyraźniej 

usiłując się zorientować w nowo obowiązujących układach.

- Ależ tak! Mówić można, co się chce!

- To ja powiem, które kwiatki  są ode mnie! - ucieszył się wesoły piegusek z 

czubkiem.

-  Głupiś,  Kuropka!  -  wrzasnął  Tomcio  Kowalik  -  Wazelina!  Masz  zamknąć 

dziób, kwiaty są wspólne!

- Aha - zrozumiał Kuropka.

- Wszystko jasne? Nie ma pytań?

Nie było pytań. Był za to dzwonek. I początek lekcji.

- Już można? - spytała wychowawczyni IB ze spokojną rezygnacją wsuwając 

głowę przez drzwi. Dwie trzecie trójki klasowej znikło czym prędzej, zostawiając sobie 

tylko małą szpareczkę w drzwiach, do podglądania. Ujrzały nauczycielkę stojącą przed 

frontem milczącej klasy. Żadne z dzieci nie wstało i nie podeszło z serduszkiem. Nikt 

w ogóle nie powiedział ani słowa. Napięcie stawało się nieznośne.

Pani Wisia nie wytrzymała.

- No, podajcie! - syknęła przenikliwie, wsuwając głowę w szparę.

Nareszcie dzieci ruszyły. Wszystkie naraz rzuciły się do katedry. Wszystkie na-

raz wyciągnęły łapki z wielkimi czerwonymi sercami. Wszystkie naraz ujrzały, jak cał-

kowicie zaskoczona nauczycielka rumieni się, uśmiecha i wzrusza aż do łez.

Również w Liceum Poligraficznym nie było tego dnia akademii ku czci. Tu też 

przełożono ją na sobotę, kiedy i tak lekcji było mało, co pozwoliło do minimum zredu-

kować straty cennych godzin nauki. W Liceum Poligraficznym ceniono sobie czas.



Dzień Nauczyciela różnił się od innych dni nauki tylko tym, że pedagodzy spo-

tykani na korytarzach nieśli, oprócz dzienników, także i kwiaty. W klasie Anieli po-

przedniego dnia przeprowadzono fachową zbiórkę; młodzież przeszkolona w uczel-

niach stopnia podstawowego miała za sobą wieloletnią praktykę w zbieraniu składek 

na dowolny cel.

I tym razem każdy z uczniów zapłacił po pięć złotych, kupiono jeden duży bu-

kiet dla Truskawy oraz kilka pomniejszych wiązanek dla innych profesorów. Wyłania-

jącą się kwestię „kto wręczy” rozwiązano drogą demokratyczną, to jest - przeprowa-

dzono wybory. Przewodniczący samorządu klasowego wyznaczył kandydatkę i odbyło 

się jawne głosowanie.

Nikt nie był „przeciw”, nikt się nie wstrzymał od głosu, a wobec tego mogło to 

znaczyć jedynie, że wszyscy aprobują kandydaturę Joanny.

Wszedł  Truskawa.  Joanna  wręczyła  mu  kwiaty  mamrocząc  okolicznościową 

formułkę. Truskawa przyjął bukiet, mamrocząc podziękowania, położył go na stole i 

natychmiast o nim zapominając zarządził króciutki sprawdzianik z przeliczenia miar 

metrycznych na typograficzne. Jako drugi temat sprawdzianiku wysunął: ,,Materiały 

światłoczułe w procesie fotografowania reprodukcyjnego”.

Aniela stwierdziła, że nic nie wie, Robrojek był akurat na nią obrażony, zapew-

ne o to niedoszłe kino lub coś w tym rodzaju, i ambicja nie pozwalała Anieli prosić o 

pomoc kogoś tak nadętego i naburmuszonego. Nie odzywał się do niej od samego 

rana. No, to nie. I Aniela, wzdychając ciężko, pochyliła się nad kartką, przepisując z 

tablicy zadane tematy.

Dłuższą chwilę siedziała bezmyślnie nad pustym arkusikiem. Ponieważ przeko-

nana była, że i tak nie napisze nic, z nudów zaczęła rozmyślać o praktyce w drukarni  

na ulicy Wielkiej, o miarach typograficznych i niechcący rozwiązała wszystkie zadania 

pierwszego tematu.

Co do materiałów światłoczułych - o, tu sprawa była gorsza. Nie mieli jeszcze 

praktyki w Zakładach Graficznych na Wawrzyniaka i wobec tego nie było czego wspo-

minać. Wiadomości, jakich im udzielono o materiałach światłoczułych i fotografowa-

niu w ogóle, były, jak na razie, czysto teoretyczne i tu szansę miał ten, co wykuł mate-

riał na blachę. Aniela jednakże nie mogła się zaliczyć do grona tych szczęśliwców.

Wkuwania nienawidziła bardziej niż czegokolwiek innego, a już zwłaszcza wku-

wania nieinteresującego materiału.  Zajrzała przez ramię Rójka i najbezwstydniej  w 



świecie zaczęła ściągać, co się dało, przerabiając nieznacznie tekst rudzielca i podając 

go w innej formie stylistycznej. A Robcio nawet nie zauważył, co się święci.

Na szóstej lekcji Truskawa miał godzinę wychowawczą. Wszedł do klasy ponu-

ry jak chmura gradowa, plasnął o blat stołu kartkami ze sprawdzianem i oświadczył, 

że wlepił pięć dwój.

- Żenujący poziom! Czy to naprawdę z was mają wyrosnąć porządni, uczciwi fa-

chowcy? Jakim cudem? Nie macie pojęcia o swoim przyszłym zawodzie! - popatrzył 

po klasie z wyrzutem. - Czy już naprawdę nikt nie pamięta, ile punktów ma cycero? I 

jak możecie mylić negatyw z pozytywem, a pozytyw z diapozytywem! - Truskawa kazał 

dyżurnej rozdać wszystkim kartki ze sprawdzianem, a sobie zostawił dwie. - Tu mam 

sprawdzian Rójka. Rójek wstań. 

Zdziwiony Robert wstał powoli.

- Przypuszczałem, że ty, syn takich rodziców, nie będziesz miał najmniejszych 

trudności z prostymi tematami. W ogóle z nauką - rzekł Truskawa karcącym głosem. - 

A tymczasem widzę z przykrością, że nie radziłeś sobie. Odpisałeś od sąsiadki.

- Ja?! - Rójek poczerwieniał i umilkł nagle, wysuwając naprzód brodę.

- I to jeszcze jak nieudolnie! - dodał nauczyciel. Aniela zerwała się.

- Było całkiem odwrotnie - wyjaśniła. - To ja odpisałam od Roberta.

- Daj spokój, Kowalikówna, nie staraj się go ratować.

- Ale kiedy naprawdę to ja odpisałam.

- Coś podobnego! - sarknął Truskawa z rozdrażnieniem. - To dlaczego w twoim 

przeliczeniu miar typograficznych nie ma ani jednego błędu, a u Roberta są dwa?

Nie dał  się przekonać,  mimo że Aniela argumentowała,  jak mogła najlepiej. 

Truskawa wiedział swoje. Podsumował dyskusję stwierdzeniem, że zawiódł się srodze 

na Robercie Rojku. I wlepił mu dwóję.

Cóż to był za okropny dzień. Po dzwonku Rójek zabrał teczkę i odszedł, nie słu-

chając  zupełnie,  co  mówi  Aniela.  Przez  jakiś  czas  nawet  za  nim  biegła,  ale  przy 

drzwiach klasy zrezygnowała. słysząc chichot Oli i Joanny.

Rójek wyszedł, a one zebrały swoje rzeczy idąc ku wyjściu, szeptały sobie coś 

nieżyczliwego o Anieli. Zagadnięte przez nią ze złością, o co im znów, u diabła, chodzi,  

odparły, że powinna się wstydzić. Jest niekoleżeńska i wpakowała Rójka w głupią sy-

tuację.



- Co, ja?! - zdenerwowała się Aniela. - Czy to moja wina, że Truskawa ma skle-

rozę? Co to za szkoła, gdzie już i odpisywać nie można?!

- Uspokój się - powiedziała Joanna i wyniośle spojrzała na Anielę z wysokości 

swego metra siedemdziesiąt. - Wszyscy widzą, jak wykorzystujesz biednego Roberta. 

Aż przykro patrzeć. 

Ona wykorzystuje Roberta! No, nie, tego już za wiele! Joanna i Ola poszły so-

bie, wyprostowane jak świece, a za chwilę wyszła i ona, bo w klasie wprost czuło się 

wiszącą w powietrzu milczącą dezaprobatę. No, tak. Rójka lubili wszyscy. Jej nie lubił 

nikt, Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?

Listopad

Wielki plakat, nasmarowany ohydnymi literkami, wisiał na pierwszym piętrze 

w końcu korytarza. „Wybieramy Najmilszą” - głosił wielki tytuł.  Z lektury dalszego 

ciągu - jeśli ktoś w ogóle zechciał się wgłębiać w ów nieciekawy tekst - wynikało, że 

trzeciego grudnia zostanie wybrana najmilsza uczennica całej szkoły. Aniela uśmiech-

nęła się ironicznie i poszła wyżej, do, pracowni chemicznej. gdzie dzisiaj miała się od-

być pierwsza lekcja. Oczami wyobraźni wiedziała już co będzie z tymi wyborami: każ-

da z dziewcząt przekonana jest wszak, że powinna wygrać, każdy chłopak będzie gło-

sował na swoja sympatię, ot zwykła sprawa.

- Cześć - powiedziała nieśmiało Ola Sobkowiak, blondynka z dołeczkami która 

bez Joanny przy boku wyglądała jakoś zupełnie inaczej. O wiele korzystniej. W każ-

dym razie, po raz pierwszy od incydentu z Rojkiem raczyła się odezwać do Anieli. Sam 

Rójek już dawno przestał się boczyć, wystarczyło, że Aniela zgodziła się pójść z nim na 

„Barwy ochronne” do kina Muza; Robrojek cudem zdobył bilety. Zanussi zdecydowa-

nie przełamał lody między dwojgiem przyszłych pracowników poligrafii i pozwolił pu-

ścić w niepamięć głupią sprawę odpisanej klasówki. Jeśli więc Robert już o tym nie 

pamiętał,  to  tym hardziej  dziewczyny w klasie  mogły zapomnieć..  Tymczasem nie. 

wciąż trwała jakaś milcząca zmowa wokół Anieli. wciąż otaczał ją lekki cień niechęci, 

której to sytuacji nie mogła poprawić wiecznie poirytowana mina panny Kowalik, jak 

też wyraz wyniosłości, jakiego nie potrafiła ukryć. Nie czuła się jedną z nich i dziew-

czyny wyraźnie to wyczuwały.



Ta Ola Sobkówiak była dosyć sympatyczna. Jakiś ślad nieśmiałego podziwu w 

jej wzroku przypomniał Anieli zostawioną w Łebie Kasię, niezastąpioną przyjaciółkę.

- Zrobiłaś te zadania? - spytała Ola, siadając przy Anieli, na miejscu Robrojka, 

który jeszcze nie przybył w progi szkoły.

- Jasne - mruknęła Aniela, która nie tylko nie zrobiła zadań, ale w ogóle zapo-

mniała, że trzeba je było odrobić.

- A ja nie umiałam - wyznała Ola. - Zawsze pomaga mi Joanna, ale wczoraj wy-

jechała na pogrzeb babci i teraz jestem bezradna.

- Uhm - mruknęła Aniela, zastanawiając się w myślach, od kogo odpisze zada-

nia, jeśli Rójek nie przyjdzie dziś do szkoły. Można było chyba liczyć na to że przyj-

dzie; przynajmniej wczoraj po południu. kiedy byli w Muzeum Narodowym, gdzie Ró-

jek pokazywał jej ,,Pejzaż z Tobiaszem” Malczewskiego, nic nie wskazywało na to. by 

rudzielec miał złapać na przykład grypę.

- To daj odpisać, co? - spytała Ola naprawdę uprzejmie.

- Nie mam - musiała przyznać się Aniela. - Słowo daję zapomniałam zrobić.

- Ale mówiłaś, że zrobiłaś - zdziwiła się Ola.

- Daj jej spokój - włączyła się z ławki za nimi chuda Teresa z garbatym nosem. - 

Ona nie da odpisać. Nie wiesz to że jest lepsza od nas wszystkich? Z byle kim się nie 

zadaje. Chodź, odpisz ode mnie.

Ola spojrzała na Anielę z rozczarowaniem i, ostentacyjnie opuściwszy jej ławkę, 

usiadła obok Teresy. No i znów to samo. Było to bardzo przykre. Wystarczająco przy-

kre, żeby zepsuć człowiekowi humor na cały dzień.

Ale tego dnia przykrości  widocznie zmówiły się,  żeby wespół z obrzydliwym 

zimnym deszczem ostatecznie pognębić Kłamczuchę, bo i w domu, nieszczęsna, nie 

zaznała spokoju.

Tosia, która miała dziś zajęcia po południu, miotała się w rozpaczy po mieszka-

niu, bo za piętnaście minut musiała być w swoim Ognisku Muzycznym, a tu Mamert 

zadzwonił, że wróci późno. Ciotka Lila poszła do fryzjera i nie powiedziała, kiedy wró-

ci, Mamerciątka zaś były tego dnia uprzykrzone jak muchy, co uniemożliwiało odda-

nie ich pod opiekę kogokolwiek spoza rodziny. Zresztą i tak Mamertowie nie posiadali 

nikogo, kto mógłby im taką przysługę wyświadczyć.



Na widok Anieli Tosia wybuchowo wyraziła ulgę i radość, oświadczyła, że teraz 

może już lecieć oraz że zostawia Anieli dzieciaki i obiad w piecyku. Włożyła pantofle, 

przyczesała błyskawicznie włosy i zanim się Aniela zreflektowała.  Tosia już stukała 

obcasami po chodniku, oddalając się spiesznie w stronę Pałacu Kultury, Mamerciątka 

wyły jakąś makabryczną pieśń, a ryż w rondelku zaczynał się przypalać.

Dopiero w godzinę później Aniela zrozumiała, że jeśli ma iść do Nowackich, by 

odbębnić swą dzisiejszą dniówkę oraz odbyć próbę ,,Hamleta”, koniecznie musi prze-

kazać w godniejsze ręce luby obowiązek niańczenia Mamerciątek.

Wyczerpała wszystkie możliwe sposoby - od telefonu do kliniki Mamerta, gdzie 

uzyskała wiadomość, iż doktor jest przy skomplikowanej operacji, aż po beznadziejne 

wypytywanie dzieci, czy ciotka Lila nie mówiła aby. kiedy wróci.

Ponieważ zaś każda z tych dróg wiodła donikąd. Aniela stanęła przed koniecz-

nością decyzji: albo zabierze Mamerciątka ze sobą na Roosevelta, albo zostawi je w 

domu licząc na szybki powrót ciotki ‘Lili.

Pierwszy wariant odpadał. Franciszka Wyrobek została wszak zwolniona z pra-

cy u Kowalików. Pojawienie się jej w domu wicedyrektorów z Tomciem i Romcią mia-

łoby -  oprócz  łatwych  do przewidzenia  skutków Mamerciątkowej  swobody bycia  - 

jeszcze i inne przykre następstwa. Wicedyrektor mogłaby przy okazji spytać Tosię o 

kogoś nazwiskiem Wyrobek lub, co gorsza, poprzeć pytanie dokładnym opisem sytu-

acji oraz wyglądu domniemanej Franciszki. I jeśli Tosia skojarzyłaby fakty... uuu, bez 

wątpienia Anieli groziłaby dekonspiracja.

- Muszę wyjść, moi drodzy - powiedziała, stając przed bawiącymi się w pokoju 

Mamerciątkami.

Dwie pary błękitnych ocząt wysłały ku niej spojrzenie pełne niewinnej uciechy.

- A dobrze. Idź sobie, idź - powiedziało dwoje różanych usteczek.

- Ale w domu nie ma nikogo.

- To co.

- Czy JUŻ kiedyś zostawaliście bez opieki?

- Miliony razy - rzekł Tomcio tonem dziarskim, w którym osoba bardziej niż 

Aniela doświadczona wyczułaby pewne subtelne wahanie.

- Zresztą, pani Lila zaraz wróci: na pewno.

- Tak, na pewno.



- A ja wrócę za trzy godziny. Mogę?

- Możesz, możesz.

- A co wam przygotować na podwieczorek? 

- Tylko nie mleko.

- To się rozumie - podlizała się Aniela. - Mleka ani kropli. Macie jakieś specjal-

ne życzenia? 

Tomcio i Romcia spojrzeli po sobie. Instynkt mówił im wyraźnie, że tu można 

co nieco skorzystać.

- Twarde dropsy - odpowiedzieli chórem. - Śledzik z cebulką. Chleb ze smal-

cem. Konserwowe ogórki.

- I sucha bułka, i sucha bułka - gorączkowo dorzuciła Romcia.

- Z musztardą - Tomcio mimo woli łyknął głośno ślinę, nie umiejąc zapanować 

nad odruchami łakomstwa wobec tak wyszukanych dań w perspektywie wieczoru.

- Zobaczymy - Aniela spojrzała na nich i zastanowiła się przez chwilę. - A co wy 

będziecie tu robić, jak mnie nie będzie?

- Będziemy się bardzo grzeczniutko bawić - obiecał Tomcio.

W dwie  godziny  później  zmęczona Aniela  kończyła  sprzątanie  pod czujnym 

okiem matki Pawełka. Mieszkanie państwa Nowackich wprost lśniło pod jej pracowi-

tymi dłońmi. A Pawełka wciąż nie było w domu.

Wreszcie, o piątej piętnaście, kiedy Aniela na zakończenie jeździła elektroluk-

sem po podłodze korytarza, w drzwiach zazgrzytał klucz i cała paczka władowała się 

do wewnątrz. Byli zmoknięci i roześmiani, a z ich rozmowy można było wywniosko-

wać bez trudu, że spędzili popołudnie w którymś z poznańskich kin.

Aniela spojrzała na nich ponuro i czym prędzej zamknęła się w łazience, gdzie 

umyła się i  rozczesawszy potargane włosy,  splotła je na nowo w warkocz.  Z lustra 

spojrzała  na  nią  chuda  twarz  o  zaciśniętych  ustach  i  płonących  złością  czarnych 

oczach. „Jędza” - pomyślała i zrobiwszy kilka głębokich wdechów oraz kilka min na 

rozgrzewkę, wsadziła na nos okulary i zajaśniała pogodnym wyrazem twarzy.

W pokoju Pawełka pito tymczasem kompot (znów cztery szklanki do mycia) i 

na tle szemrzącej delikatnie muzyki kameralnej prowadzono rozmowę o poezji.



- A, prosimy, prosimy - zerwał się Pawełek przy akompaniamencie pełnych za-

chęty głosów Danki i Cesi. Od kiedy została na powrót Ofelią, Danka darzyła Anielę 

pewnymi łaskami, niekiedy nawet przesyłała jej coś w rodzaju uśmiechu.

Uśmiech zresztą nieczęsto gościł na jej melancholijnym obliczu.

- Danka właśnie czytała nam swoje wiersze - wyjaśnił Pawełek głosem nieco za-

kłopotanym.

- To mi wygląda na Dankę - powiedziała Aniela z zupełnym spokojem.

Poetka spojrzała na nią podejrzliwie.

- Co masz na myśli?

- Och, nic. Chętnie bym posłuchała. 

W głosie Anieli Danka dosłuchała się widocznie czegoś niepochlebnego, bo za-

cięła usta, a potem powiedziała:

- Ależ proszę. Tu mam kilka nowych rzeczy. - Wyjęła z torby jeszcze jeden ze-

szyt. - Zupełnie nowe. Pisane głównie dla najbliższych.

Dla najbliższych! Aniela omal nie zgrzytnęła zębami.

- Słuchamy, słuchamy - powiedziała swobodne.

Danka zaczerwieniła się ze złości, odchrząknęła i przeczytała:

- „Noc”. - Podniosła oczy i dodała. - To tytuł, oczywiście.

- Oczywiście - przytaknęła Aniela.

- W ciszy i pustce mojego pokoju kłębią się nocne czady i koszmary abnegat w 

sześcianie milczenia zamknięty jak zatrzask piaski. O nocy miczenia, z dalekiej ulicz-

nej ciszy słyszę stukot twoich nagich piszczeli.

- O, wprost śliczny - powiedziała Aniela. - Może jeszcze nam coś przeczytasz?

- Może - mruknęła Danka, która za dobrą monetę wzięła pochwałę Anieli. Jak 

przystało na początkującą autorkę, miała jak najlepsze zdanie o swojej twórczości. - 

„Gdzie byłeś wczoraj” - przeczytała i odchrząknąwszy z upodobaniem, poprawiła się w 

fotelu, gotowa do recytacji.

Niespodziewanie poderwał się Pawełek, z łoskotem strącając stosik książek le-

żących dotąd na stoliku.



- Napijemy się herbaty, co, ehm. Franiu? Może zechciałabyś postawić wodę na 

gazie?

- Dobrze, za chwilę - odparła Aniela z zimnym spokojem. - „Gdzie byłeś wczo-

raj” to tytuł oczywiście?

- Oczywiście.

Danka nabrała tchu, lecz w tej samej chwili Paweł zatrzasnął jej zeszyt przed 

nosem.

- Dajcie już spokój. Może byśmy lepiej potańczyli?

- Mój Pawełku - obraziła się poetka. - Wydaje mi się, że zachowujesz się nie-

grzecznie. Frania prosi o przeczytanie wiersza i ja go chcę przeczytać!

- Koniecznie, och, koniecznie! - poparła przyjaciółkę Cesia.

- Więc uspokój się. Paweł. A jeżeli nudzi cię moja twórczość, to możesz przecież 

po prostu nie słuchać - wycedziła Danusia. - Zaczynam. Proszę o spokój. „Gdzie byłeś 

wczoraj”. Gdzie byłeś wczoraj i gdzie jesteś teraz, którędy chodzisz, kiedy zapominasz 

moje spojrzenia, kroki, moje słowa, odzie byłeś wczoraj? Ciemne...

- ...twoje okno - podpowiedziała Aniela drewnianym głosem.

- Twoje okno... eee, przepraszam cię, Franiu, czy ja ci już kiedyś czytałam ten 

wiersz?

- A, nie, tak mi się samo narzuciło. „Ciemne twoje okno” - powiedziała Aniela, 

która jeszcze nigdy chyba nie sięgnęła takich wyżyn sztuki aktorskiej. Minę miała obo-

jętną, mimo iż w jej duszy szalał tajfun gwałtownych uczuć. Usiłowała za wszelką cenę 

nie patrzeć na Pawła, krążącego niespokojnie po pokoju, jakby nie wiedział. którędy 

uciec.

- To może raczej nie przesadzaj - zwróciła jej uwagę Danka.

- A, dobrze, dobrze - zgodziła się Aniela, tłumiąc chęć eksplodowania gniewem 

i podbicia Pawełkowi lub poetce.

- ...ciemne twoje okno, telefon milczał jak ciemny...

- Grobowiec - podpowiedziała Aniela, kiwając głową.

- ...grobowiec... sama jest... Franiu, miałaś nie przeszkadzać! - autorka obraziła 

się na dobre. - Jeżeli chcesz mi dać w ten sposób do zrozumienia, że moje skojarzenia 

są banalne, to...



- To co? - zimno spytała Aniela.

- ...to mogę nie czytać!

- To nie czytaj. A ja już wychodzę. Naprawdę sama nie wiem, czemu nie ma 

mnie w domu po dwudziestej drugiej - powiedziała Aniela, strzepnęła spódniczkę i 

wyszła szybkim krokiem przez kuchnię na korytarz.

- Ona zna finał! - dał się słyszeć za jej plecami zdumiony okrzyk poetki.

- Poczekaj! - krzyknął rozpaczliwie głos Pawła. - Anielka. stój!

Czy on powiedział: Anielka?! Stanęła jak wryta przed samymi drzwiami wyj-

ściowymi.

- Anielka, stój!

Paweł chwycił ją za ramię. W korytarzu panował półmrok, ale nie aż laki, by nie 

dostrzegła, że Pawełek jest czerwony jak burak.

- Ja mam na imię Franciszka - powiedziała z udanym zdziwieniem.

- Ach, no tak oczywiście...

- No, to dlaczego pan powiedział: Anielka?

- Proszę cię - jęknął on. - Błagam. Przestań. Ja ci wszystko wytłumaczę.

- O jeju, nic nie rozumiem - powiedziała Aniela, robiąc tępe oczy. - To ja już so-

bie pójdę.

- Przecież wiem, kim jesteś! Wiem, kim jesteś!!! No, nie rób z siebie tej... idiot-

ki.

- Wiesz, kim jestem?! - Aniela stała bez ruchu, czując, jak ją zalewa zimna fu-

ria. - Od jak dawna wiesz? - spytała swoim własnym głosem.

Pawełek odetchnął i wytarł pot z górnej wargi.

- Od tamtej chwili w „Merkurym”. Widziałem Anielę. Ale widziałem też szczot-

kę i ścierkę. I zrozumiałem, że to ty. To znaczy, że Aniela - to Frania.

Krew Kowalików uderzyła Anieli do głowy. Poczuła przypływ takiej złości, że 

odzwierciedliło się to na jej twarzy, mimo iż ze wszystkich sił starała się zachować 

godność.

- Ach tak?! Ach tak?! Jak śmiałeś wobec tego?!...

- Ż-że co? - struchlał Pawełek.



- Jak śmiałeś mi w ogóle nie powiedzieć! Jak śmiałeś mnie tak ośmieszać! Ota-

czasz się wielbicielkami! Poetkami! Co to w ogóle za sytuacja!

- Aniela! - krzyknął Paweł ze wzburzeniem. - Posłuchaj! Ja ci wszystko...

- Zostaw mnie! - szarpnęła się Aniela i zrzuciła ze swego ramienia jego dłoń. - 

Osioł! Te twoje kłamliwe listy! Ten skradziony wiersz! Puść mówię ci! - i nie panując 

już nad nerwami, zaślepiona niezwykłym atakiem furii, Aniela machnęła pięścią na 

odlew i z satysfakcją poczuła pod ręką nos swego ukochanego.

Nieszczęsny Paweł stęknął głucho i skulił się z bólu, cichutko jęcząc. Aniela zaś 

z rozmachem otwarła drzwi, wypadła na schody mamrocząc pełne wściekłości inwek-

tywy, i znikła.

- A gdzie są dzieci?

Pytanie zostało zadane przez pobladłą nagle losie. Stalą ona pośrodku kuchni, 

oświetlona żółtym blaskiem żarówki płonącej pod niskim sufitem. Kałuża wokół jej 

butów i mokre zupełnie włosy świadczyły. ze Tosia wróciła dosłownie przed chwilą. 

Aniela weszła do kuchni zaraz po niej. Też była zmoknięta i drżąca - z zimna i wście-

kłości. Wzruszyła ramionami.

- Nie wiem - odparła. - Jak wychodziłam, były w pokoju.

- Jak... wychodziłaś? Wyszłaś sobie i zostawiłaś je? Tak po prostu wyszłaś i zo-

stawiłaś? - Tosia rzuciła nagle torebkę nie patrząc. gdzie spada. Spadła w kałużę na 

podłodze. Tosia wyskoczyła z kuchni i zaczęła przeszukiwać wszystkie pomieszczenia 

na piętrze.

-  Tomcio! Romcia!  - nawoływała,  otwierając po kolei drzwi od łazienki  i  od 

strychu. Dzieci nigdzie nie było.

- Jak mogłaś! - krzyknęła zrozpaczona Tosia, wymachując rękami. - Gdzieś ty w 

ogóle chodziła! Przecież prosiłam!... - drżąc i obejmując rękami ramiona, stała na po-

deście schodów.

Aniela, której było troszeczkę głupio, zdecydowała nie poddawać się tej macie-

rzyńskiej histerii.

- Nic się nie stało - mruknęła pocieszająco. - Przecież to nie niemowlaki. Swój 

rozum mają. Schowały się albo co. Zaraz się wyjaśni. Przepraszam teraz, muszę się 



przebrać - dość miała swoich zmartwień. Szczerze mówiąc, była nimi tak przepełnio-

na, że nie stawało już miejsca na nic innego.

Weszła do swego pokoju i pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było zerwanie fotogra-

fii Pawełka ze ściany. Potem zdjęła z siebie przemoczoną odzież i przebrała się w gru-

by  płaszcz  kąpielowy.  Rozczesała  mokre  włosy,  wytarła  je  do sucha  ręcznikiem,  a 

przez cały ten czas zgrzytała wprost zębami ze złości na kłamliwego Pawełka. Włożyła 

na nogi ciepłe skarpety i wyszła z pokoju, żeby w Tosinej kuchence zagotować wodę 

na herbatę.

Tosi nigdzie nie było. Z dołu z nie domkniętych drzwi głównych hallu, zawie-

wało mokrym zimnem. Było nieprzytulnie. Aniela nalała wody do imbryka, zapaliła 

gaz,  po  czym,  zaciągając  ciaśniej  szlafrok,  pofatygowała  się  na  dół,  żeby  zamknąć 

drzwi. Dzwonek telefonu zatrzymał ją w połowie schodów, kiedy wracała na górę. •

- Tu Mamert - powiedział głos w słuchawce. - Jest Tosia?

- Wyszła - odparła Aniela skrótowo.

- A dzieci?

- Też.

- W taką pogodę? Hm, no dobra. Powiedz Tosi, że wrócę jednak na kolację. I z 

tobą też chciałbym porozmawiać. To na razie

- Na razie - Aniela odłożyła słuchawkę. Mamert był jakiś dziwny. Głos miał nie-

zwykle nawet oschły.

„To z pewnością przez tę okropną pogodę” - pocieszyła się, choć jakiś nieznacz-

ny szmerek sumienia mówił jej, że bądź co bądź istnieje sporo rzeczy, o jakie mógłby 

się Mamert na nią gniewać...

Zrobiła sobie szklankę herbaty z cytryną i wróciła do swego pokoju, gdzie, otu-

liwszy się kocem i wcisnąwszy w narożnik kozetki, zaczęła pisać list do Kasi. Droga 

Kasia, ostatnia życzliwa dusza w tym okropnym świecie.

List jednakże zastanawiające się nie udawał. Aniela stwierdziła ze zdziwieniem, 

że Kasia po prostu nie zrozumiałaby nic z wypadków, które rozegrały się dzisiaj, ani z 

tych, które dzisiejsze spowodowały. W połowie listu doszła do wniosku, że Kasia mo-

głaby wręcz dojść do zupełnie fałszywych wniosków - na przykład pomyśleć, że Aniela 

sama sobie jest winna i że piwo, którego nawarzyła, powinna wypić sama.

Dzwonek u drzwi na dole. Aniela wstała niechętnie i poczłapała po schodach.



- Idę, idę! - zawołała gderliwie, bo ktoś, kto był za drzwiami, uporczywie przyci-

skał guzik dzwonka.

- No, nareszcie! - powiedziała ciotka Lila, drżąca i zmoknięta, wchodząc szybko 

do hallu.  Jej świeża fryzura,  starannie okryta plastykowym woreczkiem z napisem 

,,chrupki cynamonowe”, wyraźnie rozpadała się pod wpływem wilgoci. - Nie mam po-

jęcia, gdzie podziałam klucze - zrzędziła starsza pani wchodząc w głąb hallu, zdejmu-

jąc kalosze  i  otrzepując prochowiec.  -  Zamknij  wreszcie  drzwi,  bo  wieje.  Gdzie  są 

wszyscy?

Aniela poczuła się jakoś niepewnie. Gdzie są wszyscy? Proste pytanie ciotki Liii 

unaoczniło jej niespodziewanie, że sytuacja w domu jest więcej niż dziwna.

- Dzieci gdzieś wsiąkły - wyjaśniła. - Tosia pobiegła ich szukać.

Starsza pani zdenerwowała się w sposób widoczny. 

- Jak to, wsiąkły? Jak mogły wsiąknąć? Przecież ciągle ktoś ich pilnuje! 

Aniela zrobiła głupią minę.

- Zostawiłam je same... przez jakiś czas. Musiałam wyjść. No i zwiały.

- A gdzie Tosia?

- Nie wiem... chyba pobiegła ich szukać.

Pani Lila miała w spojrzeniu cały lód Antarktydy. 

- A co ty tu robisz wobec tego?

Aniela natychmiast popadła w całkiem inny nastrój. Nie znosiła, kiedy kto do 

niej przemawiał takim tonem. Razem z gwałtownym uderzeniem fali krwi, która za-

barwiła na purpurowo jej oblicze, poczuła również gwałtowny napływ złości.

- To nie moje dzieci! Nie mam obowiązku ich pilnować! Nie mam też obowiąz-

ku ich szukać! - W gruncie rzeczy doskonale wiedziała, że jej racje nie są takie niezbi-

te, jak mogłoby to wynikać z ostrości jej ataku, lecz złość i poczucie winy splotły się w 

niej w skomplikowany supeł i popychały ją do coraz to gwałtowniejszych słów i uczyn-

ków.

- Cicho! - ostro powiedziała ciotka Lila. a jej oczy wydawały się wprost kłujące. 

- Dzieci nie twoje, co? Ale obowiązek, który się na siebie przyjęło, trzeba spełnić. Nie 

muszę ci chyba tego tłumaczyć. Ubierz się i pójdź do wszystkich sąsiednich domów. 



Popytaj, czy nie było tam dzieci. Ja zostanę w domu, na wypadek gdyby same wróciły.  

Zadzwonię do wszystkich znajomych.

- Nigdzie nie pójdę - oświadczyła Aniela buntowniczo.

- Przynajmniej tyle powinnaś zrobić - powiedziała ciotka Lila pogardliwie. Pod-

niosła słuchawkę i  nakręciła numer kliniki.  -  Z doktorem Kowalikiem proszę. Ma-

mert? Tu Lila. Dzieci zginęły. Kiedy możesz wrócić? Dobrze, to czekam. Nie. nic bliż-

szego nie wiem. Dopiero wróciłam. Tosia ich szuka. Aniela? Aniela też. Pospiesz się - 

odłożyła słuchawkę, spojrzała ciężko na Anielę i powoli wyszła z hallu.

- Jest zbyt ciemno i zbyt mokro, żeby mogły tkwić gdzieś w parku - Mamert, 

starając się ukryć lęk, przybierał strasznie groźne miny. Chodził po kuchni, rozsiewa-

jąc silną szpitalną woń lizolu, i nerwowo to wtykał zaciśnięte pięści do kieszeni kurtki, 

to je wyjmował... - Na milicję dzwoniłem, z pewnością by coś wiedzieli, gdyby... Nale-

ży się tylko zastanowić, czy aby na pewno sprawdziliśmy wszystkich naszych znajo-

mych.

- Naszych tak - odparła Tosia, płacząc cicho. - Ale pozostali  jeszcze znajomi 

dzieci. Oraz całkiem nieznajomi. Pozostało jeszcze milion możliwości. Mamert, proszę 

cię, zrób cos... ratuj...

Ciotka Lila, zaszyta w kącik pomiędzy stołem a lodówką, odchyliła się na opar-

cie krzesła z wyrazem twarzy osoby bliskiej zawału.

- Gdzie jest ta... Aniela? - spytał Mamert szczególnym jakimś tonem.

- W swoim pokoju. Nie poczuwa się do odpowiedzialności - ciotka Lila powie-

działa to ze smutkiem, zupełnie jakby spotkał  ją ciężki  zawód. Bo też spotkał.  Nie 

przypuszczała,  że w swej  młodej  podopiecznej  natknie  się  na takie  złoża egoizmu. 

„Być może zresztą - pomyślała - być może to nie egoizm. W tym wieku bywa się śle-

pym na wszystko, co nas nie dotyczy, zwłaszcza jeśli to, co nas dotyczy, jest szczegól-

nie trudne i bolesne. Ale taki egocentryzm powinien mieć jakieś granice...”

- Zawołam ją - oświadczył Mamert i wielkimi krokami poszedł przez koryta-

rzyk. Otworzył drzwi do pokoju Anieli. - Nie ma jej - krzyknął w stronę kuchni. I, po-

nieważ jednocześnie usłyszał dzwonek telefonu, zbiegł po schodach do hallu, słysząc 

za plecami pospieszny stukot żoninych pantofelków.

- Czy to mieszkanie państwa Kowalików? - spytał oschły głos w słuchawce.



- Tak, słucham - głos był Mamertowi nie znany, co spowodowało, że w jego ser-

cu nagle pojawiła się nadzieja.

- Mówi Dąbek-Nowacka.  Chciałabym mówić z panią Kowalik.  Mrucząc „ależ 

proszę” Mamert oddał słuchawkę w drżące ręce żony.

- Tu Dąbek-Nowacka - usłyszała Tosia i jak zwykle na dźwięk tego głosu przele-

ciał jej po plecach dreszcz niepokoju. - Pani Tosiu, pierwsza sprawa, czy zna pani ad-

res tej dziewczyny, Franciszki Wyrobek? - Tosia milczała, nie wiedząc, o co chodzi. 

Wicedyrektor pojęła to inaczej. - Muszę pani wyjaśnić, że... przypadkiem ona zaczęła 

pracować u mnie, wkrótce potem jak ją pani zwolniła...

- Pani dyrektor... przepraszam, nic nie rozumiem. Nie znam żadnej Franciszki 

Wyrobek.

- Może pani nie kojarzy... pomoc domowa, mała, szczupła, czarne włosy, okula-

ry takie duże...

W tym momencie w umyśle Tosi ruszył nagle ciąg skojarzeń. Rysopis Anieli, 

podany przez wicedyrektor, zlał się w klarowną całość ze wspomnieniem ważnych za-

jęć, do jakich Aniela spieszyła trzy razy w tygodniu, i pieniędzy, którymi co miesiąc 

płaciła za pokój u ciotki Liii.

- Och... tak, oczywiście - powiedziała słabo. - Zdaje się, że wiem o kogo chodzi. 

Tylko, że wie pani... ja ją znałam pod innym nazwiskiem.

- Nie dziwi mnie to - Oświadczyła wicedyrektor, którą do pewnej miękkiej po-

ufałości skłaniało sumienie niezupełnie czyste, jak też poczucie wspólnej z Tosia nie-

doli. - Podejrzana osóbka. Czy pani wie, co ona dzisiaj zmalowała?

- Nie wiem - jęknęła Tosia.

- Ja też nie wiem. Ale coś tu zaszło. Mój syn nie chce mi powiedzieć, o co cho-

dzi, ale ja czuję przez skórę, że ona się tu więcej nie pokaże. Wolałabym mieć jej ad-

res... ale widzę, że i pani go nie zna.

- Chwila ciszy. Tosia choć miała lat trzydzieści dwa i powinna się już czegoś 

przez ten czas nauczyć, zdecydowanie nie posiadła umiejętności podawania informa-

cji fałszywych lub choćby w części nieprawdziwych.

Myśli spiętrzyły się w jej głowie, lecz żaden dobry pomysł nie zrodził się w wy-

niku tego faktu.



-  Aha  -  powiedziała  wicedyrektor  tonem  kończącym  rozmowę.  -  Właściwie 

dzwonię również i po to, żeby pani powiedzieć...  bo, być może, pani się niepokoi... 

Pani pociechy są u nas.

- Proszę?!!! - krzyknęła Tosia strasznym głosem. - Proszę?! 

Wicedyrektor powtórzyła nowinę.

- Przyszły jakoś tak przed kwadransem, może przed półgodziną. Mówiły, że po 

jakąś Anielę. Zdziwiłam się, że przyszły same, ale powiedziały, że chcą się pobawić z 

Marzenką... no i bawią się, hm, bardzo głośno.

Tosia omal nie usiadła na podłodze.

- Pani dyrektor... pani dyrektor... - mówiła w kółko, płacząc z radości. - Pani 

dyrektor... pani dyrektor ...

-  Ach! - rozszyfrowała ów bełkot zwierzchniczka.  -  Więc wyszły z domu bez 

pani wiedzy? No, niech pani nie płacze. Pawełek zaraz je pani przyprowadzi.

- Ja... sama... zaraz...

- Sam się ofiarował. Stoi tu obok i już je ubiera. Bo one przyszły, wie pani, kom-

pletnie przemoczone. Tak. No, to tyle. Do jutra. Pani oczywiście pamięta, że mamy 

konferencję?

Co do Anieli, znajdowała się ona w tym czasie na rogu Mickiewicza i Dąbrow-

skiego, w ciemnawej sali kawiarni „Ewa”. Siedziała przy brudnym stoliku, wdychała 

dym papierosowy wydmuchiwany przez kilkanaście jam ustnych naraz i patrzała w 

rozpromienione oblicze kolegi Roberta Rójka, który zapominając o stojącej przed nim 

kawie „brazylijka” całą uwagę poświęcał osobie swej wspaniałej koleżanki.

Nietrudno było znaleźć Robrojka w książce telefonicznej.  Mieszkał on nawet 

niedaleko, na Polnej, i zjawił się w kawiarni „Ewa” już w dziesięć minut po telefonie 

Anieli,  mimo że w telewizji  były właśnie wiadomości sportowe. Aniela postanowiła 

przerwać  złą  passę  tego  dnia  i  rozpocząć  to  właśnie  od  wynagrodzenia  Rojkowi 

wszystkich doznanych od niej afrontów. Nie zdawała sobie nawet sprawy, że u pod-

staw tej decyzji leżało nie co innego, jak chęć znalezienia wyrazu aprobaty i sympatii 

na jakiejś ludzkiej twarzy, czego właśnie dziś los jej zdecydowanie poskąpił. Oczy Ro-

brojka mówiły  Anieli  wyraźnie,  że jest  najmilsza,  najładniejsza,  najdowcipniejsza i 



pełna uroku jak nikt, a wszystko to razem sprawiało, że zziębnięta dusza Anieli poczę-

ła się rozgrzewać i przywracać właścicielce utraconą dziś pewność siebie.

- Miałam obrzydliwy dzień - wyznała wpierając łokieć w stolik, a twarz w dfoń i 

zasilając to masą światowego wdzięku, jak przystało na bywalczynię kawiarni w mie-

ście wojewódzkim. - Wszystko się sprzysięgło, żeby mi dokuczyć. Nawet pogoda.

- Biedactwo - powiedział Rójek gorąco i takim dokładnie tonem, jakiego po-

trzebowała.

- Ludzie są okropni. Wszystko egoiści, ohyda.

- Wcale nie! Wcale!

- Gdybym ci powiedziała, co się stało...

- To powiedz.

Aniela zastanowiła się. Powiedzieć mu, co się stało. Ale co się stało właściwie? I 

jak to opowiedzieć, żeby Rójek nie poczuł antypatii właśnie do niej? Popiła łyk zbożo-

wo-kawowego płynu „brazylijka” i popadła w zamyślenie. Co się stało...  Pawełek ją 

oszukał. Co prawda, to ona sama wpędziła go w głupią sytuację, ale oszustwo pozosta-

je oszustwem. Poza tym, ta awantura o zaginione Mamerciątka. No cóż. Bez wątpienia 

nie da się ukryć, że troszeczkę zawiniła. Naturalnie, dzieci są w domu, po prostu scho-

wały się gdzieś i teraz pękają ze śmiechu, widząc wysiłki i poszukiwania wszystkich 

dorosłych osób. Ale Tosia, biedna kura domowa, nie może o tym wiedzieć, bo oczywi-

ście jej powołaniem jest umierać z niepokoju o te swoje pisklęta. Więc ze względu na 

Tosię trzeba było przed wyjściem z domu zadbać o jakąś opiekę dla małych diabląt, a 

kto wie, czy nie byłoby najlepiej w ogóle nie opuszczać domu tego dnia, uniknęłoby się 

przynajmniej tej, w najwyższym stopniu, niesmacznej sceny u Pa-wełka. Nie miałaby 

wówczas, co prawda, pojęcia o całej głębi jego podłości i nie usłyszałaby wiersza stwo-

rzonego przez Dankę i skopiowanego następnie przez zdradzieckiego gada w liście do 

niej, do Anieli.

- Wszyscy są podli - mruknęła ze złością.

- Skąd - powiedział Rójek, klepiąc ją po ręce. - To tylko wrażenie. Bo tych pod-

łych bardziej widać. A my wszyscy jesteśmy mali, schowani w ich cieniu.

- Widzę, że sam siebie do podłych nie zaliczasz? - użądliła Aniela.

- Oczywiście, że nie - przyznał Rójek z prostotą. - Mam o sobie całkiem dobre 

zdanie. Jestem przyzwoitym człowiekiem, postępuję uczciwie i zgodnie ze swym su-



mieniem. Nie myśl, że jestem zarozumiały czy coś. Sam nie lubię zarozumialców, ale z 

drugiej strony, jeśli ktoś mówi o sobie same najgorsze rzeczy, to ja się zaraz robię po-

dejrzliwy.

- Nigdy nie masz wątpliwości, czy postąpiłeś słusznie?

- Mam. Mnóstwo.

- No widzisz.

- Ale kto ich nie ma? Życie Jest skomplikowane.

- O, to, to.

- Powiem ci tylko, że dobro jest zaraźliwe. Każdy człowiek ma wrodzony pęd do 

dobra, do doskonałości. Zauważyłaś to?

Nie, Aniela, nie zauważyła niczego podobnego. Natomiast uważała, że Robro-

jek jest bardzo miły z tą swoją szczerą, piegowatą gębą, zaczerwieniony, z oczkami 

pełnymi szlachetnego zapału. Był również trochę śmieszny.

- Mój Robrojeczku, jesteś stworzenie naiwne - powiedziała. - Wierz mi, czło-

wiek nie jest dobry z natury. Uczy nas tego historia, literatura i w ogóle rzeczywistość.

- A czy ja mówię, że człowiek jest dobry z natury? - zdziwił się Rójek. - Ja mó-

wię, że chciałby być taki. A jest - no, skomplikowany. Jeżeli ma do wyboru drogę do-

brą lub złą, to wybierze najpewniej tę wygodniejszą. Ale nawet na najgorszej z dróg 

będzie marzył o dobrej. Będzie tęsknił do tego, żeby być dobrym i...

- Filozof z ciebie, Robrojeczku - znudziła się Aniela. - Z tego, co mówisz, wyglą-

da mi, że wkrótce osiągniesz stan świętości.

- Śmiej się, śmiej - zgodził się rudzielec. - Mnie to nie przeszkadza. Niedługo 

sama dojdziesz do podobnych wniosków. Myślący człowiek ma tylko jedno wyjście: 

doskonalić się na własną rękę. Ja tam nie chcę być jak krowa, co lezie, gdzie ją popę-

dzą.

Zapadła na chwilę cisza, jeśli ciszą nazwać można ów przytłumiony szmer roz-

mów, śmiechy, brzęk szklanek i rzępolenie radia stojącego przy stoliku kelnerek. Za-

padła cisza między Anielą a Rojkiem. Aniela patrzała na czerwoną gębusię piegusa i 

doświadczała uczucia żywiołowej sympatii. Robrojek zaś patrzał na Anielę i myślał o 

jej czarnych oczach - że mają takie inteligentne, myślące spojrzenie, ale że jest w nich 

wyraz rozczarowania i nieufności i że wielka szkoda, że tak jest.



- Uważam, że jesteś dziewczyna, jakich mało - powiedział czerwieniąc się aż do 

bólu skóry. - Jesteś szlachetna i dobra. Ja...

- Nie jestem dobra! Nie jestem szlachetna! - krzyknęła Aniela, której niespo-

dziewane uczucie wstydu aż zaparło dech. - Jestem kłamczucha! Jestem egoistka! Nie 

cierpię sama siebie!

- Bywa i tak... - współczująco rzekł rudzielec. Czerwień spływała powoli z jego 

policzków, płonąc już tylko na koniuszkach uszu.  -  Całe szczęście,  że masz jeszcze 

dużo czasu przed sobą i zdążysz zlikwidować swoje wady.

- Muszę wracać - zerwała się Aniela. - Ciekawe, czy już się znaleźli. - Drążył ją 

niepokój, a nieczyste sumienie pchało ją w stronę domu. Lecz wobec spodziewanej 

rozmowy ze srogim Mamertem obleciał ją taki strach, że poprosiła rudego, by jej to-

warzyszył. Jeśli wróci do domu z kolegą, Mamert być może nie będzie się pieklił...

Rójek i Aniela weszli do hallu akurat w chwilę po tym, jak Pawełek przyprowa-

dził zmoknięte i rozpromienione Mamerciątka. Wszyscy domownicy zgromadzili się 

wokół tej sensacyjnej grupki;

Tosia łkając obcałowywała dzieci, Mamert usiłował nie krzyczeć od razu, lecz 

przynajmniej  pozwolić  by  spragniona  matka  dała  upust  nurtującym  ją  uczuciom. 

Obiecał sobie, że rżniatko nie minie kochanych aniołków; obiecał sobie, że przysoli im 

ojcowską ręką tak, by na zawsze odechciało im się samotnych spacerów. Ciotka Lila 

też skłaniałaby się ku takim staroświeckim metodom, gdyby nie to, że była kobietą i 

serce jej miękło na widok tego wzruszającego powitania. Złotowłosy Pawełek trzymał 

się na uboczu, nie wiedząc, czy ma już sobie pójść, czy też raczej powinien czekać, aż 

ktoś z obecnych wreszcie go zauważy.

Oba Mamerciątka, wesolutkie i dziarskie, czule obejmując matkę wyrażały jed-

nak pewne zdziwienie z powodu tak hucznego powitania.

- Poszliśmy przecież tylko na Roosevelta - dziwował się Tomcio. - To tak bli-

ziutko.

Wchodzący Rójek i Aniela ujrzeli,  jak rozwścieczony bezczelnością syna Ma-

mert zaczął swą akcję pedagogiczną, mówiąc, że tak, do pioruna, ale czy Tomcio zapo-

mniał, że nie wolno im chodzić samym po ulicach? I czy nie przyszło mu do głowy, że  

rodzice mogą się niepokoić?

- Przecież zostawiliśmy karteczkę - rzekł Tomcio z pewną urażą. - Leży jak byk, 

o tam, pod lustrem.



Mamert porwał ze stolika kartkę z wyrazistym rysunkiem karetki pogotowia. 

„Zaraz psyjdziemy” - odczytał z irytacją napis, umieszczony nietaktownie pod kołami 

karetki.

- Dobra, wystawiajcie no się zaraz.

- Oj, nie, oj, nie! - rytualnie zawyły Mamerciątka, a Romcia nawet rzuciła się do 

kolan matki. Mamert miotał się po hallu, szukając pasa lub czegoś w tym rodzaju, To-

sia pokrzykiwała, żeby jeszcze z tym poczekał, bo dzieci są przestraszone; ciotka Lila 

dolewała oliwy do ognia, przypominając, że na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Roose-

velta nie ma sygnalizacji świetlnej ani milicjanta, a za to jest wściekły ruch. Pawełek, 

nieco zbity z tropu, nie chcąc być świadkiem intymnej sceny kaźni, wycofywał się ze 

współczuciem dla Mamerciątek w sercu, a wyrazem „przepraszam, do widzenia” wy-

pisanym na twarzy. Zasadniczo przybył tu głównie po to, by spotkać Anielę, ale skoro 

nie zwabiła jej do hallu ta awantura, najwidoczniej nie było jej w domu. Z tą myślą od-

wrócił się tyłem do sceny rodzinnej i stanął oko w oko z Anielą, której nagły widok z 

tak bliska przyprawił go o wstrząs bliski przerażenia, a wzbogacony jeszcze złością z 

powodu obecności na drugim planie natrętnego małego rudzielca. i

- Pardon - uprzejmie rzekł Rójek, któremu cofająca się Aniela nadepnęła na 

nogę.

- Nie ma za co - odruchowo powiedział Pawełek. Aniela cisnęła mu spojrzenie 

Gorgony.

- A ty co tu robisz? - spytała wrogo.

Biedny Pawełek, któremu z lewej dziurki od nosa wystawał kawałek zakrwa-

wionej watki, wyglądał wręcz, żałośnie. Ale Aniela nie miała dlań ni współczucia, ni 

nawet uprzejmego uśmiechu. Minęła go stojącego jak słup, i pociągnęła za sobą Rój-

ka. Przedstawiła go Tosi, starając się unikać patrzenia na rozjuszonego Mamerta, co 

było polityką raczej strusią, Mamert bowiem i tak miał ją na celowniku.

- Aniela - przemówił groźnie.

- Proszę? - spytała ona przymilnie.

- Chciałbym potem zamienić z tobą kilka stów. Nie wychodź już nigdzie.

- A, dobrze, dobrze.

Układ sił w hallu nagle się teraz zmienił. Mamert, który powiedział, co miał do 

powiedzenia, a nie chciał dokonywać egzekucji przy obcych wyrostkach, udał się na 



górę, do kuchni. Tosia pospieszyła za mężem, wlokąc za rączki swe dzieci, ciotka Ula z 

westchnieniem ulgi zniknęła w swoich apartamentach, Aniela zaś z pewnym zasko-

czeniem ujrzała się nagle w hallu w towarzystwie dwóch młodzieńców, którzy patrzyli  

na nią i na siebie nawzajem wzrokiem raczej nieprzyjaznym.

- To my już chyba pójdziemy - zachęcił Roberta Pawełek.

- Nie, dlaczego? - rzekł Rójek pogodnie. - Ja zostałem zaproszony na herbatę.

- Herbatki to ja też bym się napił - ożywił się Pawełek. Rudzielec poddał się po-

spiesznie.

- Myślę, że raczej pójdziemy.

- Tak - ucieszył się Pawełek. - Pójdziemy sobie.

- To idźcie - zgodziła się Aniela. - Czółko.

- Czółko.

Rudy i blondyn, mały i duży, stali naprzeciw siebie i mierzyli się wzrokiem za-

paśników.

- Ty w którą stronę? - uprzejmie spytał Pawełek, który nie zamierzał wychodzić 

stąd pierwszy.

- Sądzę, że w inną - odparł równie uprzejmie Robrojek, - Ale chodźmy.

- Chodźmy.

I stali. Dopiero interwencja Anieli położyła kres tej niezręcznej sytuacji. Skiero-

wani jej silną dłonią ku wyjściu, pożegnali ją wreszcie i czyniąc wersalski tłoczek koło 

drzwi, odeszli.

Mamert Kowalik

Noskowskiego 2

67-704 Poznań

Kochany Kuzynie!

Dziękuję Ci za list i dobre słowa o Anielce. Ładnie z Waszej strony, żeście ją  
przygarnęli. Ja od początku uważałem, tak jak Wy zresztą, ze internat to nie jest  
dobre miejsce dla dziewczyny. Przyjemnie jest ze na rodzinę można zawsze liczyć.  
Tym bardziej że Anielka nie ma łatwego charakteru. Czasem lubi powiedzieć nie-
prawdę, i to nie wiadomo po co, chyba z czystej głupoty. Ja z nią się dogadać nie  
mogłem, może Warn się uda, Wy jesteście ludzie wykształceni. Nie wiem, po co jej  
było wymyślać głupoty o moim niby małżeństwie. Ja od śmierci żony żyję sam i nie  
myślę nowej rodziny zakładać.



Anielka nie jest zła, tylko akurat weszła w ten głupi okres i wymyśla różne  
bzdury. Ale zawsze wierzę, że to w głębi serca dobre dziecko. Jakby wam kiedy na-
robiła kłopotu, to pisz od razu, przyjadę i pas ze sobą wezmę. To tyle na razie. W ko-
percie  znajdziesz  kartki  na  cukier  za  miesiąc  październik,  dla  Anieli.  Chciałbym  
wam jakoś się odwdzięczyć, ale nie wiem jak, więc póki co wysyłam paczkę żywno-
ściową - węgorze, dwie paczki kawy prawdziwej i trzy kostki masła. Jak dojdzie za  
trzy dni, to może się nie zepsuje. Ukłony dla małżonki, pozdrawiam Ciebie i dzieci – 

Józef Kowalik.

Deszcz bębnił intensywnie w szyby, a wiatr upiornie łomotał starymi żaluzjami, 

kiedy Mamert skończył głośne czytanie listu i wbił oskarżycielskie spojrzenie w Anie-

lę, jakby oczekując od niej wyjaśnień.

Tymczasem do Anieli jeszcze nie dotarło, że mogłaby mieć jakieś powody do 

niepokoju w związku z listem. Miała ambarasujący zwyczaj zapominania o tym, co 

zmyśliła lub skłamała. I teraz również nie zastanawiała się zupełnie nad tym, czy list 

ojca mógłby ją dekonspirować w jakimś szczególe; jedynym powodem do niepokoju 

było dla niej zjawisko silnych opadów atmosferycznych, a ściślej, świadomość, że wy-

pędziła obu chłopców w taki deszcz. Zastanawiała się, czy ich żałuje, a jeśli tak, to któ-

rego bardziej, i wtedy dostrzegła, że Mamert ma minę prokuratora generalnego.

- Słucham, wujku? - spytała szybciutko, starając się wrócić duchem do tej cie-

płej kuchenki Mamertów. Tosia popatrzała na nią dziwnym wzrokiem i Aniela poczu-

ła pewien odcień niepokoju.

- Anielo - rzekł Mamert z powagą. - Zastanawiamy się właśnie z Tosia, co cię 

skłoniło do kłamstwa.

Aniela  zaczerwieniła  się  gwałtownie  i  opuściła  oczy,  czując w głowie zamęt. 

Rzecz  dziwna,  w obecności  Mamerta,  pod spojrzeniem jego krystalicznie  czystych, 

srogich oczu, wylatywały jej z pamięci wszelkie błyskotliwe teorie na temat prawdy i 

nieprawdy, wszelkie usprawiedliwiające kłamstwo koncepcje i oskarżenia.

- Przyjechałaś do nas - powiedział Mamert - i uznałaś, że powinniśmy zapewnić 

ci dach nad głową. Wobec tego wymyśliłaś rzewną historyjkę o macosze i o dziecku, 

które musiałaś niańczyć, o internacie, którego ci odmówiono, zasugerowałaś nam na-

wet, że ojciec nie za bardzo o ciebie dba. Trzeba przyznać, że daliśmy się nabrać. Na 

pewno się pysznie bawiłaś. Czy ciotkę Lilę też okłamywałaś?



- Owszem, owszem - odezwała się wkraczając do kuchni ciotka Ula. - Ale my-

śmy to już  sobie z  Anielką wyjaśniły.  -  Jej  chłodne,  ironiczne spojrzenie odebrało 

wszakże Anieli nadzieję na jakieś wsparcie czy obronę.

Z płonącymi policzkami, z uszami jak dwie pochodnie stała zatem Kłamczucha 

pod pręgierzem opinii rodzinnej i usiłowała znaleźć jakąś ciętą odpowiedź, nawet nie 

po to, żeby przekonać Mamerta - wiedziała, że sprawa jest z góry przegrana - ale po 

to, żeby sobie poprawić samopoczucie.

- Dlaczego nie wolno mi kłamać? - spytała wreszcie żałosnym głosem. - Dlacze-

go,  no,  dlaczego wszystkim wokół wolno,  a  mnie  nie? Dlaczego tylko  ja mam być 

prawdomówna? Wujek nie myśli, że to jest wystawianie się na cel? Jasne jest chyba, 

że jeśli ktoś tu oberwie. To nie ci co kłamią, tylko ja.

- Bzdury - warknął Mamert. - Tu nie o to chodzi, kto oberwie. Tu chodzi o to, 

żebyś nie dołączała do ich stada. Tu chodzi o to, że jedynym ratunkiem dla ciebie jest 

mieć swój własny moralny pion, swoje własne wewnętrzne światło, i jeśli nawet tro-

chę oberwiesz po głowie, to masz się tego nie bac, rozumiesz? Bo lepsze to niż żeby cię 

wdeptano w błoto. - Umilkł i w zamyśleniu zapatrzył się w czarne okno. Przy stole po-

ruszyła się Tosia.

- Chodź tu, Anielko - powiedziała łagodnie, kierowana nieomylnym instynk-

tem. - Chodź tu, do mnie. - I przygarnąwszy dziewczynę do swej macierzyńskiej piersi, 

pogłaskała ją po głowie. - Proszę cię, moja kochana, obiecaj mi, że się poprawisz - po-

wiedziała łagodnie.

W Anieli uczucia płynęły teraz dwoistym nurtem. Mimo woli ogarnęło ją ści-

skające za gardło wzruszenie,  wywołane ciepłą bliskością  tego tak mamusiowatego 

stworzenia, jakim była Tosia; jednocześnie zaś umysł jej produkował stężoną ironię, 

podszeptując, że zapewne wyglądają teraz obie okropnie śmiesznie - gruba i chuda. 

przytulone do siebie w niezręcznych pozach, oraz że Tosia jest piramidalnie naiwna, 

jeśli prowokując zapewnienia, iż od dziś wszystko będzie inaczej, ma nadzieję na po-

myślny rezultat swej akcji. Wynikiem tej dwoistości uczuć, z którymi Aniela nie mogła 

sobie poradzić, był niespodziewany wybuch rozpaczliwego płaczu i zanik ironii na ko-

rzyść wszechogarniającego wzruszenia.  Rozpuszczone w gorących  łzach  spływało  z 

Anieli wszystko - i rozpacz z powodu zdrady Pawełka, i gorycz niepowodzeń szkol-

nych, i wszystkie w ogóle smutki.  rozterki i  porażki,  jakimi dotąd darzyło ją życie. 

Wtulona w miękki biust Tosi, nieomal siedząc na jej kolanach, Aniela wyrzucała z sie-



bie gwałtowne samooskarżenia, obietnice i wyznania, w wyniku czego jej rodzina mia-

ła okazję usłyszeć po raz pierwszy rzewną i żałosną historię Franciszki Wyrobek.

Historia ta dziwne wywarła wrażenie. Zwłaszcza jej finał.

- Jak to, przekonałaś się, że to był wiersz twojej rywalki? - dopytywała się ciot-

ka Lila, która jako wcześniej niż inni wtajemniczona w sprawy sercowe sublokatorki 

miała do Pawełka stosunek nieco bardziej osobisty.

Aniela energicznie kiwnęła głową, tryskając łzami na wszystkie strony.

- I co wtedy zrobiłaś?!

Aniela zaprodukowała nową serię łkań.

- Rozkwasiłam mu nos.

Mamert z Tosia spojrzeli po sobie i w obliczu tej niezwykłej tragedii miłosnej z 

uszanowaniem powstrzymali się od wybuchu śmiechu. Ciotka Lila nie była aż tak deli-

katna: chichotała w kułak chyląc się wpół, jakby śmiech szkodził jej na wątrobę. Z po-

koju obok, zwabione odgłosami wesołości, wychynęły niepewnie Mamerciątka, które 

dotąd przezornie trzymały się z dala od ojca wiedząc, że gdy ma on na twarzy określo-

ną minę, lepiej nie podchodzić mu pod rękę.

Aniela była oburzona niestosownym zachowaniem ciotki Liii.  Uniosła głowę, 

popatrzała mokrym wzrokiem na gnącą się w konwulsjach starszą panią, potem na 

dygocących z wysiłku Mamertów, na których twarzach wyraz niebotycznego rozba-

wienia walczył o pierwszeństwo ze sztucznym współczuciem. Popatrzała, zastygła jak 

wulkan na sekundę przed wybuchem, a następnie ryknęła homeryckim śmiechem..

W jednej chwili wszyscy obecni, jak rażeni tym samym gatunkiem obłędu, ryk-

nęli razem z nią, tknięte uciechą Mamerciątka tarzały się po podłodze. Wśród śmie-

chu, hałasu i powszechnej wesołości Aniela ułowiła przelatującą kędyś, niejako pery-

feriami jej umysłu, błyskawiczną refleksję: „Rany Julek, przecież to rzeczywiście ko-

miczne”.

I z tkwiącym trwale pod powiekami obrazem ukochanego Pawełka, który tamu-

je sobie jęcząc krwotok z rozkwaszonego nosa, Kłamczucha poddała się leczniczemu 

działaniu śmiechu.

Aniela stwierdziła na własnej skórze, że tajemnica, która przestała być tajemni-

cą, przestaje jednocześnie być i ciężarem. Jakże miło było teraz pośmiać się z Tosią z 



przygód Franciszki Wyrobek, jakież łatwe okazało się wszystko, gdy można było liczyć 

na radę i pomoc życzliwych osób. Na przykład, kiedy wyłoniła się kwestia podjęcia 

pracy u wicedyrektor Dąbek-Nowackiej i Aniela poczęła się łamać, twierdząc, że teraz 

już za nic w świecie tam nie pójdzie, Tosia w miły i rzeczowy sposób ustawiła wszystko 

na właściwych miejscach i nadała problemowi właściwe proporcje. Powiedziała mia-

nowicie, że nieporozumienia z synem chlebodawczyni nie powinny w najmniejszym 

stopniu wpłynąć na Anieline poczucie obowiązku. Oczywiście. Aniela powinna odpra-

cować tych kilka dni, które pozostały jeszcze do pierwszego grudnia, a potem? - po-

tem się zobaczy. Ona, Tosia, oczywiście wolałaby dyskretnie zakończyć tę dwuznaczną 

sytuację i w związku z tym radzi Anieli, by zrezygnowała z pracy u wicedyrektor - od 

pierwszego grudnia.

Jednakże  Aniela,  po  kilku popołudniach  przepracowanych  pod dachem No-

wackich, po kilku próbach zespołu szekspirowskiego, stwierdziła ze zdziwieniem, że 

właściwie nie widzi przeszkód dla dalszej prący w grudniu. Pawełek, smętny i blady, 

starał się wyglądać jak własny cień i krył się po kątach, kiedy tylko Aniela znajdowała 

się w promieniu pięciu metrów od niego. W próbach uczestniczył półgębkiem (powie-

rzono mu rolę Ducha), a jego rodzice, jak zwykle zajęci, nie zwracali na pomoc domo-

wą uwagi większej niż kiedykolwiek. Tłusta zaś Marzenka po owej krwawej rozprawie 

nabrała do Anieli wielkiego szacunku i utrzymywała w swym pokoju wzorowy porzą-

dek.

Wszystkie powyższe myśli i refleksje przebiegały przez głowę Anieli siedzącej 

cicho  w swej  ławce  i  jednym uchem słuchającej  wykładu  z  historii.  Był  czwartek, 

ostatni listopada. W klasie dawało się wyczuć miłe podniecenie - po historii,  która 

była lekcją ostatnią, miano dokonać wstępnych eliminacji do wyborów na najmilszą 

dziewczynę szkoły.

Chłopcy,  którzy  w  klasie  poligraficznej  stanowili  bezsprzecznie  większość,  z 

ważnymi minami dokonywali nieustannych oględzin swych dwunastu koleżanek, trą-

cając się przy tym łokciami i wymieniając na ucho celne uwagi. Chichoty i parsknięcia 

polatywały po klasie jak confetti. Nastrój był szampański.

Aniela go nie podzielała. Szczerze mówiąc, czuła lekki żal. Wiedziała oczywi-

ście,  że nikt nie zaproponuje jej  kandydatury i  naturalnie wcale  jej  to nie dziwiło. 

Bądź co bądź, było się tą najbardziej nie lubianą osobą w klasie. Ale nie zamierzała 

przeżywać zbędnych upokorzeń. „Zaraz po dzwonku - powiedziała sobie - wychodzę 



do domu”. Jednakże zaraz po dzwonku do klasy wpadł Truskawa, wesolutki i ożywio-

ny.

- No, jak tam, wybieramy? - spytał.

Zadowolone  pohukiwania  przebiegły  po  ławkach  zasiedlonych  przez  płeć 

brzydką.  Dziewczęta zamarły na swoich miejscach,  trzepocąc rzęsami.  Rójek rzucił 

Anieli spojrzenie wiernego psa bernardyna.

- A więc - powiedział radośnie wychowawca - wszyscy panowie wyjmują kar-

teczki, każdy pisze swoją kandydaturę, z uzasadnieniem, z uzasadnieniem! Przypomi-

nam kryteria: wdzięk, bezpretensjonalność, miłe usposobienie, postawa społeczna i 

zaangażowanie, no i tak dalej, sami rozumiecie, piszcie już.

Młodzi dżentelmeni rzucili się do swoich karteluszków. Rzecz jasna, ponieważ 

każdy już z dawna miał wyrobioną opinię na temat najmilszej dziewczyny w klasie,  

wypisanie nazwiska wybranki nie zajęło żadnemu z nich więcej niż minutę. Z uzasad-

nieniem swego wyboru również nie mieli kłopotów, tak że w trzy minuty później Tru-

skawa mógł był zebrać dziewiętnaście karteluszków i rozpocząć odczytywanie:

- „Ola Sobkowiak” - przeczytał z pierwszej karteczki. – „Za wdzięk, bezpreten-

sjonalność, miłe usposobienie i zaangażowanie”.

- Otworzył zgiętą wpół karteczkę. – „Ola Sobkowiak” - wygłosił przy wybuchu 

entuzjazmu z ławek płci  brzydkiej.  – „Uzasadnienie:  bo jest  najmilsza”.  -  Rozłożył 

trzecią kartkę. - „Ola Sobkowiak” - przeczytał. Ryk aprobaty wśród młodych poligra-

fów. - „Za wdzięk, bezpretensjonalność, miłe usposobienie i postawę społeczną”.

Ola Sobkowiak, spłoniona, siedziała we wdzięcznej pozie, strzelając oczkami, a 

dołeczki  w  jej  policzkach  wprost  wibrowały  w  uśmiechu.  Czarnowłosa  Joanna  o 

ostrym spojrzeniu, które dzisiaj było ostrzejsze niż kiedykolwiek, jakoś nie podzielała 

zachwytu kolegów ni radości przyjaciółki.

- I Ola Sobkowiak po raz czwarty! - wykrzyknął Truskawa, sprawdzając kolejny 

karteluszek. - „Za świetne wyniki w biegu na sto metrów!” I po raz piąty! - w klasie 

trwała radosna Wrzawa, tylko część panienek siedziała z nosami na kwintę, walcząc o 

zachowanie obojętnego wyrazu twarzy.

- „Aniela Kowalik” - przeczytał Truskawa i uśmiechnął się w stronę pierwszej 

ławki. - „Za wszystkie zalety i wady”. - W klasie dały się słyszeć śmiechy, ale nie było w 

nich złośliwości, raczej pobłażanie. Zarówno Aniela, jak i wszyscy inni domyślili się, 

kto był autorem tej wypowiedzi. Podczas gdy Truskawa wyczytywał po raz szósty na-



zwisko Oli  Sobkowiak,  Aniela uśmiechnęła się do Robrojka, któremu momentalnie 

poczerwieniały uszy, a gębusia, niezależnie od jego świadomości,  zajaśniała uśmie-

chem jak księżyc odbitym światłem.

- „Aniela Kowalik” - wyczytał Truskawa i tym razem tłumek klasowy przycichł z 

zainteresowaniem. - „Za wdzięk, inteligencję i mocny charakter”.

Kto to napisał?! Trudno było zgadnąć. Dotychczas cała klasa była dla Anieli za-

mkniętym klanem nieciekawych istot o nieciekawych twarzach i takich samych życio-

rysach. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozróżniała te twarze, nie mówiąc już o tym, że 

nie znała dobrze nawet imion wszystkich swoich kolegów.

A przecież w tej szarej masie był ktoś, kto ją obserwował. Ktoś ją lubił - i to 

nadzwyczaj  miłe  przeświadczenie  sprawiło,  że  i  Aniela  trochę  bardziej  polubiła 

wszystkich w klasie.

Już wkrótce stało się jasne, że - mimo wyczytania kilku innych kandydatek - 

wybory wygra bezapelacyjnie Ola Sobkowiak. I rzeczywiście wygrała większością gło-

sów. Ogół koleżanek nie był tym zachwycony. Co do Anieli, od momentu gdy jej na-

zwisko zostało wyczytane po raz trzeci, i to z dodatkiem: „za urodę i świetne wyniki w 

sporcie”,  popadła wręcz  w euforię, radosnymi spojrzeniami bombardując,  w braku 

kogo innego, ogłupiałego z zakłopotania Rójka.

Ach, lubiły ją przynajmniej trzy osoby w klasie!

Grudzień

Szara, niemiła, bezśnieżna zima; dwa stopnie mrozu rano, pięć stopni ciepła w 

południe. Popielate niebo jak brudny kisiel obwisające nad hałaśliwym, pełnym spalin 

i kurzu miastem. Kolejki przed sklepami, korki przy wylocie jezdni, ogólne zmęczenie, 

zdenerwowanie i grypa.

W takich warunkach zbliżały się nieodwołalnie Święta Bożego Narodzenia. Z 

wystaw  sklepowych  poznikały  listopadowe  portrety  i  dekoracje  z  flag,  zastąpione 

płynnie przez bombki, choinki, żaróweczki i uśmiechnięte oblicza Świętych Mikoła-

jów.

Szóstego grudnia poranek był równie przygnębiająco nijaki jak każdego z zimo-

wych dni tego roku. Lecz różnił się od innych dni zasadniczo. Tej nocy bowiem graso-

wał po mieście Święty Mikołaj. Bez ryzyka można stwierdzić, że w całej Polsce, gdzie 



tylko dzieci wystawiły na noc buciki, pojawiła się ta miła brodata osoba pod postacią 

któregoś z członków rodziny i napchała obuwie różnorodnymi smakołykami.

O szóstej  rano  u Kowalików wszyscy  jeszcze  spali.  Za oknem było  zupełnie 

ciemno. W ciszy rozległ się tylko stukot i gwizd pociągu przejeżdżającego pod mostem 

Teatralnym. Romcia otworzyła oczy i od razu oprzytomniała. W słabym rozproszo-

nym świetle, bijącym z ulicznej jarzeniówki, widać było Tomcia, który leżał na wznak, 

rozwalony jak furman; jego kołderka znajdowała się na podłodze, a poduszka pod pię-

tami. Rodzice, stłoczeni na swym tapczanie za regałem, wyglądali z daleka jak duży i  

obszerny wieloryb, przykryty jedną kołdrą.

Romcia usiadła na łóżeczku i pomyślała, że chce się jej pić. Potem ziewnęła i 

nagle zelektryzowało ją przypomnienie, że dziś w nocy miał przyjść Mikołaj... Wysko-

czyła z pościeli i rzuciła się do ustawionych rzędem bucików. Przyszedł! Przyszedł! W 

pierwszym buciku wymacała ziemniaka. No, tak, poczciwy starzec zawsze zostawiał 

kilka ziemniaków, rodzice twierdzili,  że to kara za niegrzeczność, ale Romcia miała 

swoje zdanie na ten temat: Mikołaj po prostu zapewniał dzieciom podstawowe pro-

dukty spożywcze. Romcia nie zdziwiłaby się, gdyby w którymś pantofelku znalazła ko-

tlet schabowy lub pół kostki masła. Następne buciki zawierały już szeleszczące pa-

czuszki z cukierkami, a w kaloszu był nawet balonik. Romcia łakomie wpakowała go 

sobie w usta i pociągnęła brata za zimną nogę.

- Ty wstawaj! Mikołaj był! - wybełkotała. Tomcio poderwał się nerwowo, zapalił 

nocną lampkę i trąc oczy, runął ku bucikom.

- Dostałem długopis!!! - zaskowyczał, pstrykając przyciskiem kosztownego trój-

kolorowego przyrządu. - O balon, Roma, zobacz, balon! - poczęli dmuchać w wiotki 

balonik, napełniając go przy okazji okruchami ciasteczek i papką czekoladową.

Za regałem obudzili się rodzice. Otulając się kołdrą i wstrzymując oddech, wy-

chylili się z łóżka tak silnie, że dojrzeli uroczą, ciepłą scenkę w kąciku swoich dzieci: 

okropnie podekscytowane Mamerciątka siedziały w piżamach na podłodze, rozrzu-

ciwszy wokół różowe bibułki i papierki, opychały się słodyczami i bawiły wszystkimi 

zabawkami, jakie znalazły w butach.

Romcię zainteresowało właśnie, jakim sposobem Mikołaj dostaje się do pokoju.

- Przecież drzwi w hallu zamyka się na noc - zauważyła trzeźwo.



-  On wlatuje  przez okno - rzekł  z  przekonaniem pierwszoklasista  Tomcio.  - 

Przez lufcik; On jest malutki i wesoły. Wlatuje i wkłada. Potem całuje nas w czółko i 

chodu. Ciekawe, czy był u Kłamczuchy.

- On dorosłym nie daje - z pewnym triumfem w głosie skonstatowała Romcia.

- Nie daje.

- Mamusi mógłby dać.

- Tatusiowi też by mógł.

- No. A nie dał?

- Chodź, zobaczymy.

Mamertowie padli jednocześnie na wznak i zamknęli oczy, pozorując głęboki 

sen. Dwie małe figurki przyczołgały się cichutko do tapczanu. Dało się słyszeć maca-

nie po podłodze i szuranie Mamertowych pantofli.

- Tata nic nie dostał - szeptał Tomcio. Romcia penetrowała pantofle Tosi.

- Tu też nic nie ma - szepnęła.

- Ćśś! Bo się obudzą! - Popełzli do kącika, gdzie odbyli naradę, w ich przekona-

niu cichą i tajemniczą.

- Będzie im smutno, jak się obudzą - szepnął Tomcio.

- Biedni - wtórowała mu siostrzyczka.

- Ja im coś dam. Może długopis? - rzekł Tomcio z poświęceniem, które dopro-

wadziło ofiarodawczynię długopisu do łez wzruszenia. Tosia bowiem dobrze wiedzia-

ła, jak bardzo jej syn marzył o tym fantastycznym instrumencie, zwłaszcza że pół klasy 

I B miało podobne cudeńka w swych piórnikach.

- Długopisy to oni już mają. Wszystko mają - powiedziała Romcia. - A cukier-

ków nie jedzą.

- A jednak czegoś nie mają. Wiesz, czego nie mają?

- Pieniędzy - trafiła Romcia w dziesiątkę.

- Właśnie. Damy im trochę.

- Ze skarbonki?

- No.



Otworzyli kluczykiem swoje skarbonki i wysypali brzęczący łup na podłogę. Ro-

dzice musieliby być głusi i pozbawieni systemu nerwowego, gdyby się mieli w tej sytu-

acji nie obudzić. A jednak leżeli jak martwi, bojąc się poruszyć choćby powieką, by nie 

utracić ani słowa z interesującego ich dialogu.

- To za mało - mruknął Tomcio.

- Ja już nie mam pieniążków.

- Ani ja.

- Weźmy z kuchni, z szuflady. Tam są takie papierowe.

- Dobra. Nałożymy im pełne buty. Ale się ucieszą!

- No! Biedni...

Nawet przez zamknięte powieki Mamertowie odczuli ciepło dziecięcych spoj-

rzeń. Leżeli udając głęboki sen, a Tomcio i Romcia stali nad nimi, popatrując z roz-

czuleniem na uśpionych rodzicieli.

- Tata już jest stary - szepnęła Romcia.

- Mama też - wzruszył się Tomcio.

- Pewnie niedługo umrą. W ogóle wszyscy umrą - podzieliła się Romcia z bra-

tem niedawno nabytą mądrością. Jej głos był pogodny i rzeczowy.

- Będzie mi smutno, jak umrą. Nigdy ich nie zapomnę - obiecał Tomcio i jed-

nym ciągiem dodał: - Próbowałaś tych landrynek?

- Kwaśne. Ty, a co będzie, jak wszyscy umrą? Nie będzie wcale ludzi?

- Głupia. Nowi się urodzą. Wiesz jak.

- Wiem. Dziadziuś niedługo będzie miał dziecko. Ma taki duży brzuch.

- Oj, Roma, jakaś ty dziecinna.

- Urodzi takiego malutkiego dziadziusia, hihi. W okularkach.

- Uch. Chodź do kuchni, wariatko. 

Po małej chwilce plaskanie bosych stopek oddaliło się i rozbrzmiało w kuchni.

- Ile masz w tej szufladzie, nieboszczko? - szepnął Mamert do żony kątem ust, 

nie otwierając oczu ani nie zmieniając pozycji.

- Dwie setki. Cicho, idą! 



Szuranie w okolicy pantofli.

- Każdemu po jednym, każdemu po jednym - naganiał Tomcio. - I teraz trochę 

tych drobnych.

- Mało tego - stwierdziła Romcia.

- Może byśmy wzięli więcej od cioci Liii? Ona trzyma pieniążki w szafie, pod 

prześcieradłami.

Mamert jęknął mimo woli i udał, że stało się to we śnie. Spłoszone tym odgło-

sem dzieci pognały do łóżeczek.

- Teraz zgaśmy światło i udawajmy, że śpimy - pouczył Romcię brat. - Jak się 

obudzą, to powinni pomyśleć, że był Mikołaj.

- No, to gaś. A kiedy oni wstaną?

- Niedługo. Tata idzie do pracy.

Pstryknięcie. Światło zgasło.

- Tata dużo krzyczy, ale jest kochany- oznajmiła Romcia w ciemnościach i za-

padła cisza. Upłynęło pięć minut.

- Śpią i śpią - mruknął Tomcio ze zniecierpliwieniem.

- Ja ich zawołam.

- Spokój, smarkulo - rzekł Tomcio i z premedytacją rąbnął sa-botem w poręcz 

łóżka.

- Cóż to, ach, cóż to?! - wykrzyknęła Tosia scenicznym sopranem. - Słyszę jakiś 

hałas!

- To pewnie z ulicy - włączył się Mamert. - Cicho, bo obudzisz nasze kochane 

dzieci.

- Ciekawe - powiedziała Tosia. - Czy był u nich Święty Mikołaj?

- Na pewno. Były przecież grzeczne... w miarę. Szkoda, że do nas nie przyszedł.

- O, tak, to smutne.

- Zapal lampkę - rzekł Mamert z namaszczeniem. - Nie mogę znaleźć pantofli.

Zza szafy dobiegło stłumione sieknięcie, jakby ktoś komuś siłą wtłaczał w gar-

dło wybuch radości. Tosia też musiała stłumić chichot, przyciskając usta ręką. Zapali-

ła światło.



- Ciekawe - przemówiła. - Moich też nie widać.

- O, tu są! - krzyknął Mamert. - Żono, spójrz! Był u mnie!

- U mnie też! - zawtórowała mu Tosia. - A co ci przyniósł? 

Szamotanina i łomot za szafą.

- Pieniążki! Pieniążki!  - rozległ się przenikliwy głosik Romci, która, niestety, 

nie wytrzymała ciśnienia, tajemnicy.

A w chwilę później wszyscy razem kotłowali się na tapczanie, śmiejąc się, ści-

skając i całując wzajemnie, i budząc o bladym świcie śpiącą pod ich pokojem ciotkę 

Lilę.

Józef Kowalik 

Kościuszki 44 m. 2 

84-360 Łeba

8 grudniu 77

Kochany Józku!

Nie wiem, jak sobie wyobrażasz tegoroczne Święta? Czy chciałbyś, żeby Anie-
la przyjechała do domu? Moja żona ma lepszy pomyśl: zaprasza Ciebie do nas. Po-
znasz cala naszą rodzinę, a nocować możesz w pokoju Anielki - ona sama ofiarowa-
ła się, ze pośpi na hamaku. Daj nam znać, co postanowiłeś. Zapraszamy bardzo ser-
decznie.

Pozdrowienia od nas wszystkich - Mamert

Tato,  przyjedź.  Koniecznie.  Gram Hamleta  w spektaklu  szkolnym!  Musisz  
mnie zobaczyć! Całuję Cię i czekam – Aniela

Pani Aniela Kowalik

Noskowskiego 2 

67-704 Poznań

Anielko!

Zdecydowałem się do Ciebie napisać, bo jak jesteś u mnie, to masz taką minę.  
ze nie mam odwagi się do Ciebie odezwać, bo jakbym się odezwał, to tak na mnie  
patrzysz, aż mam dreszcze. Co ja ci zrobiłem? Że przepisałem wiersz Danusi? Ale  
przecież ja nie umiem sam pisać wierszy i nie możesz tego ode mnie wymagać, że-
bym pisał wiersze, jak nie umiem. Nawet chciałem się nauczyć, ale naprawdę nic z  
lego nie wyszło. Czy to ja jestem winien, że mnie hardziej interesuje technika i nauki  
ścisłe? Musisz mi uwierzyć, że mi na Tobie bardzo zależy, tylko że ja nie umiem tego  
okazać, bo mam umyśl politechniczny.

Wybacz mi wszystko, proszę Cię. Jak chcesz, to możesz mi jeszcze raz dać w  
nos, tytko już nie patrz na mnie takim wzrokiem, bo jak patrzysz na mnie takim  
wzrokiem, to ja mam dreszcze.



Twój Paweł

Aniela była dobra jak anioł. Była ona też i łagodna. Nadto stała się pracowita i 

rozsądna - oraz prawdomówna. Kosztowało ją to wszystko wiele wysiłku i chwilami 

balansowała na granicy wytrzymałości. Ale trwała w doskonaleniu swego charakteru z 

uporem godnym podziwu.

Toteż list od Pawełka poruszył w niej nowo nabyte wrażliwe sumienie. Jak to, 

więc on, zhańbiony i pobity, znalazł w sobie tyle wielkoduszności, żeby ją przeprosić? 

Imponujące.

Postanowiła nie być gorsza od tego padalca. Postanowiła dorównać mu w szla-

chetności. Postanowiła, że pozwoli się przeprosić i wybaczy draniowi wspaniałomyśl-

nie jego zdradę. Okoliczności łagodzące przypomniały jej się jak na zawołanie: ow-

szem, poznał ją wtedy w „Merkurym”, wiedział, że Franciszka to ona, owszem, tego, że 

wie, nie okazał nawet najmniejszym znakiem - ale też sprzątał wytrwale łazienkę i całe 

w ogóle mieszkanie, jak tylko rozpoznał Anielę w pomocy domowej. Trzeba mu było 

przyznać, że wykazał sporo ofiarności. A co do Danki, no cóż. Ofelia z trzecim migda-

łem,  poetka  od  siedmiu  boleści  nie  miała  najłatwiejszego  usposobienia.  Po  chwili 

szczerego namysłu Aniela musiała przyznać, że biedaczysko Pawełek dostał się pomię-

dzy dwie damskie indywidualności, jak naleśnik pomiędzy młot a kowadło, i marne 

były jego widoki w roli amortyzatora konfliktów.

Przepełniona wzniosłymi postanowieniami, chętna do zgody i pełna przyzwole-

nia na ewentualne cieplejsze przeprosiny, udała się tedy po południu na służbę do 

domu Nowackich. Jak zwykle, miała się tam odbyć i próba ,, Hamleta”, przewidziana 

zresztą na dłużej, ponieważ dzień premiery był coraz bliższy.

Uśmiechnięta skąpo, lecz pojednawczo, Aniela zadzwoniła do drzwi z witraży-

kiem. Jednakże w następnej chwili uśmiech zniknął z jej ust, gdyż w drzwiach stanęła 

przepasana fartuszkiem Danusia - smętna jak zwykle i żująca gumę miętową.

- Cześć - mruknęła i uskoczyła z drogi, gdyż rozzłoszczona Aniela przeleciała 

koło niej jak kula karabinowa.

W kuchni pachniało smakowicie. Aniela weszła tam energicznie i ujrzała Pa-

wełka w kapciach i podkoszulku siedzącego za stołem kuchennym jak stary małżonek 

i pojadającego panierowane, wonne plastry żółtego sera - danie, które było niejedno-

krotnie przedmiotem przechwałek poetki i miało stanowić ponoć jej specjalność kuli-



narną. Mina Pawełka - sam zachwyt i ciamkające smakoszostwo - świadczyła, że prze-

chwałki Danuty nie były bezpodstawne.

Nie można powiedzieć, żeby Paweł grzeszył delikatnością uczuć i wyobraźnią. 

Absolutnie nieświadom irytującego widoku, jaki sobą stanowił dla Anieli, uśmiechnął 

się do niej z dziecinną ufnością i odkroiwszy spory kawałek ciągnącego się sera, wraził  

sobie ów smakołyk do paszczęki, nie zapominając uprzednio posypać go utartą gałką 

muszkatołową.

Danusia, której hippisoidalna uroda stanowiła rażący kontrast z figlarnym far-

tuszkiem, jakim była opasana, oparła się biodrem o piecyk i z miną zblazowanej spe-

cjalistki  smażyła  następny plaster,  dopytując  się  ostentacyjnie,  czy  Pawełkowi  aby 

smakuje. On, z miną pełną błogości, przytaknął.

Osiemdziesiąt procent jego uczuć i uwagi pochłaniało w tej chwili cudo na tale-

rzu. Pozostałe dwadzieścia procent dzielił między następną porcję sera, smażoną wła-

śnie na patelni,  a dwie dziewczyny znajdujące się w pomieszczeniu kuchennym, w 

którym to jednakże podziale zwyciężał ser.

„Obrzydły żarłok” - wściekła się Aniela, która spodziewała się zastać dziś Pa-

wełka nieco przynajmniej romantycznie nastrojonego, Przy okazji  przypomniało jej 

się, co Tosia mówiła o najkrótszej drodze do serca mężczyzny. Miała ona - zdaniem tej 

doświadczonej mężatki - prowadzić przez żołądek i w tym momencie Aniela nie była 

już tak skłonna do wyśmiewania tej opinii.

Irytacja pomocy domowej wzrosła w łazience, której Pawełek tym razem nie 

tylko nie sprzątnął, ale - widocznie zafascynowany kulinarnymi popisami Danusi - do-

puścił do utworzenia się w tym pomieszczeniu karygodnego bałaganu. Nie było, co 

prawda, obowiązkiem Pawełka w zastępstwie Anieli dbać o czystość wanny, ale rzuca-

nie skarpetek na sam środek posadzki, pozostawianie rozkręconego do imentu tranzy-

stora na toaletce i brudnych koszul na suszarce do bielizny uznać należało za przejaw 

roztargnienia zbyt już daleko posuniętego.

Pracowała przez półtorej godziny, sprzątając, szorując, trzepiąc, układając, wy-

gładzając i czyszcząc, odkurzając, przesuwając i froterując, wreszcie zmywając naczy-

nia po Pawełkowej libacji, a przez ten cały czas Pawełek, trawiąc serowe frykasy, wy-

poczywał błogo w fotelu przy subtelnych tonach muzyki klawesynowej z płyty Supra-

-phonu,



Aniela zajrzała do pokoju. Danusia półleżała na dywanie, czytając głośno pod-

ręcznik biologii. Uczyli się razem, no proszę. Myślałby kto, że tacy pilni. Aniela zaś 

wiedziała lepiej niż ktokolwiek inny, że Pawełek z zasady nie odrabiał lekcji po połu-

dniu, zostawiając sobie tę wymagającą skupienia czynność na późne godziny wieczor-

ne, co zresztą bywało powodem jego wielokrotnych scysji z matką.

Z ulgą powitała Kłamczucha przyjście profesora Dmuchawca i reszty zespołu. 

Dmuchawiec poklepał  ją po łopatce i  z ożywieniem zaproponował,  by natychmiast 

rozpocząć próbę od wielkiego monologu.

- Ja już mam kostium, panie profesorze - pochwaliła się Aniela.

- No, ciekaw jestem - ucieszył się Dmuchawiec. - Przebierz się od razu, Franiu.

- Ja... mam na imię Aniela - wyznała nagle pomoc domowa, z desperacją ulega-

jąc swej nowej prawdomównej osobowości. Bała się, że nauczyciel wybuchnie złością 

lub zasypie ją wyrzutami, nie doceniła jednak Dmuchawcowego roztargnienia.

- Tak? - spytał. - O, przepraszam, Anielko. Jakoś tak mi się wszystkie imiona 

mylą. Skaza pamięci. Mam po prostu zbyt wielu uczniów albo sklerozę. Albo jedno i 

drugie - zachichotał poufale i przykazał Anieli, by przebrała się jak najszybciej.

Grube czarne rajstopy i czarny sweter Tosi, sięgający Anieli do pół uda, włosy 

zaczesane gładko z czoła uczyniły z niej jeśli nie Hamleta, to w każdym razie osobę do 

niego podobną. Na szyi powiesiła sobie Aniela długi łańcuch z medalionem - własność 

Tosi - i przejrzała się w łazienkowym lustrze. Bez okularów widziała się niezbyt wyraź-

nie, wystarczająco jednak, by stwierdzić, że wygląda tak, jak chciała.

Weszła do pokoju, gdzie tymczasem Dmuchawiec próbował z Danusią scenę 

obłędu.

- Moje dziecko, najlepsze, co możesz zrobić, to mówić zupełnie bez wyrazu - ra-

dził jej właśnie w chwili, gdy weszła Aniela. - O, Frania, ee, Ania czy jak ci tam, świet-

ny kostium, świetny. - Jego entuzjazm wzrósł jeszcze, kiedy Aniela stanęła w pełnym 

świetle. - Zróbcie od razu od „ha, co widzę! Piękna Ofelia”. Wielki monolog zostawimy 

sobie na deser. Zawsze go chętnie słucham w wykonaniu Ani.

- Anieli - wymknęło się Pawełkowi.



- Myślałam, że ona ma na imię Franciszka - wycedziła pod jego adresem Ofelia, 

odziana w zbyt obszerną suknię ślubną kuzynki, przewiązaną sznurkiem tuż pod że-

brami.

- Na imię mam Aniela - rzekł Hamlet ozięble.

- Bardzo dziwne.

- Bo ja wiem.

- Paweł, czy ona jest Franciszka, czy Aniela? - chciała wiedzieć Danusia.

- Och, no, jedno i drugie - stchórzył Pawełek. Obie panny rzuciły mu pogardli-

we spojrzenia.

- No, prosimy - wtrącił  Dmuchawiec. - Hamlet zaczyna. „Nimfo, w modłach 

swoich” i tak dalej.

- Panie profesorze, mnie się wydaje, że ona powinna sobie wypchać łydki - po-

wiedziała Ofelia jadowicie. - W tych rajstopkach uwydatnia się ich nadmierna chu-

dość.

Dmuchawiec potraktował propozycję z właściwą mu skrupulatnością.

- Tak uważasz? Słuchaj, Aniu, pokaż no te łydki.

- Niech się ona nie czepia moich łydek! - wrzasnął Hamlet. - Ja nic nie mówię o 

jej łydkach! Ja się tylko cieszę, że są zakryte!

- Ale czym niby miałaby je wypchać? - zastanawiał się Dmuchawiec pochylając 

się  i  przyglądając  nogom  Anieli.  Cechował  się  on  usposobieniem  refleksyjnym  i 

upodobaniem do drobiazgowych rozważań,  wskutek  czego  nie  nadążał  za  nagłymi 

zwrotami w toku rozmowy.

- Gąbką, cha, cha, cha - ucieszyła się Ofelia. - Jak ten facet w ,,Komikach nie-

mego ekranu”.

- Jak ja ci wytnę komika, to oniemiejesz - zasugerował Hamlet.

- Panienki, panienki, trochę więcej godności. Obcujecie oto z dziełem arcymi-

strza dramatu elżbietańskiego...

- W nosie go mam - warknęła Danka. - Jak ona mnie będzie obrażać, to oddaję 

rolę.

- Ciekawe komu - powiedziała Aniela w przestrzeń.



- Spokój! - głos Dmuchawca rozbrzmiał dźwiękami waltorni.

- Natychmiast skończcie tę niesmaczną scenę! Słucham! „Ha! Co widzę!”.

- Ha! - wykrzyknęła posłusznie Aniela, przeobrażając się w jednej chwili w me-

lancholijnego księcia duńskiego. - Co widzę? Piękna Ofelia! Nimfo, w modłach swoich 

pomnij o moich grzechach.

- Mówię z pozycji zwykłego widza - dystyngowanym głosem powiedziała Ofelia. 

- Te łydki są absolutnie niewystarczające. Ich brak będzie wręcz przeszkadzał w słu-

chaniu tak pięknej deklamacji.

- Ja ci radzę, nimfo, zajmij się raczej swoim biustem - warknął książę duński.

- Jakże zdrowie waszej książęcej mości od dni tylu?

- Dobrze, pokornie dziękuję waćpannie. Uch! Panie profesorze, jak ona mnie 

będzie kopać ukradkiem, to ja nie ręczę za siebie.

- Dziewczęta, mówię po raz ostatni!...

- Pawełku, może ty powiesz bezstronnie, jako osoba nie zaangażowana - w gło-

sie Danuty pojawiły się nagle niebezpieczne nutki. - Czy te nogi można pokazać na 

scenie?

- Och! - zatkało Anielę.

- Och! - jęknął Pawełek, wijąc się pod spojrzeniami obu pań. - No, cóż... nie da 

się ukryć, że są szczupłe, chociaż...

- Zwierzę! - krzyknął Hamlet.

- Ja zupełnie nie rozumiem, co tu się dzieje - wyznał bezradnie Dmuchawiec.

- Paweł chce w nos - wyjaśniła mu Aniela, zgrzytając zębami.

- Atmosfera robi się jarmarczna - uniósł się nauczyciel. - Ja wychodzę! Przery-

wam próbę! Chcecie profanować Szekspira, to proszę! Ale beze mnie!

W pół godziny później drżąca ze zdenerwowania Aniela zasiadła z rozmachem 

w kawiarni „Ewa”. Przed chwilą, z automatu przy wejściu, rozmawiała z Rojkiem, któ-

ry, jak zwykle z zachwytem, oświadczył, że oczywiście już leci i z miłą chęcią wysłucha, 

co Anielę gryzie.

U młodej, bladej kelnerki Aniela zamówiła kawę „kolumbijkę” i drożdżówkę. 

Ledwie zdążyła ją skubnąć, gdy do stolika przysiadł się, pełen poczucia winy, Pawełek.



- A ty tu co? - warknęła Aniela. - Proszę cię, żebyś za mną nie chodził. Mam 

randkę.

- O, coś podobnego - zdenerwował się on. - Jak śmiesz?!

- Mogę chyba umówić się z chłopakiem?!

- Jasne, jasne. Mogę chyba go poznać?

- Jasne, jasne. On nie jest zazdrosny. Przynajmniej nie o ciebie.

- To znów ten ryży krasnalek?

- Ten sam. Czy Danusia pozwoliła ci tu przyjść?

- Anielka...

- Radzę ci, lepiej nic nie mów,

- Głupio wyszło, ale ja, widzisz…

- Jak za dużo mówisz, to ja dostaję wysypki. Mam alergię na obłudników.

- Anielko, zrozum...

- Nie irrrrytuj mnie!!!

- Nie wierzę, że się umówiłaś. Mówisz tak, żebym był zazdrosny.

- Nie rozśmieszaj mnie. Zresztą Robert już tu idzie. 

W istocie Robert zmierzał ku nim przez zadymioną salę, machając ręką na po-

witanie.

- Cześć - powiedział życzliwie, siadając na wolnym miejscu. - Fajnie, że zajęłaś 

nasz stolik.

- Fajnie, że tak szybko przyszedłeś. Wy się już znacie, prawda? Ten natrętny 

blondyn to syn jednej pani, u której pracuję.

- Hm. Witam - rzekł Rójek.

Pawełek w milczeniu spojrzał na niego ciężkim wzrokiem.

- Co zamówiłaś? - Robrojek uśmiechnął się do bladej kelnerki, która natych-

miast przydreptała do stolika. - Poproszę o herbatę. I drożdżówkę. Jestem głodny jak 

wilk, bo przerwano mi podwieczorek.

- Drożdżówki nie radzę - powiedziała poufnie kelnerka. - Mamy pączki, nawet 

dosyć świeże.



- Pączki! - ucieszył się Robrojek.

- Pączki? - zainteresowało Pawełka.

A Aniela zgrzytnęła zębami ze złości. Czy oni naprawdę nie mogą przestać my-

śleć o jedzeniu? Taka klasyczna sytuacja - dwaj rywale przy jednym z nią stole - a ci 

tu, zamiast mordować się spojrzeniami, zamawiają sobie pączki!

- Poproszę dwa - rzekł Robrojek.

- A ja cztery - wtrącił Paweł.

- Cztery? - spytał z niedowierzaniem Rójek, koso popatrując na Pawełka.

- Pawełek jest duży i silny i musi dużo jeść - oświadczyła Aniela, którą nagle 

olśnił pewien pomysł. - Jestem pewna, że bez najmniejszego wysiłku zjadłby dziesięć 

pączków, co mówię, nawet piętnaście.

- Bardzo wątpię - zaśmiał się Rójek.

- A ja nie wątpię. Prawda, Pawełku, że zjadłbyś piętnaście pączków?

- Obojętnie - napuszył się Pawełek.

- To zjedz. Pokaż Robertowi, co potrafisz.

- Pani poda piętnaście - zarządził Pawełek tonem wojewody.

- Anielka, zamęczysz chłopaka - przejął się Rójek, który miał dobre serce i już 

zaczynał pojmować perfidny plan Anieli. Tylko że jego wstawiennictwo mogło odnieść 

wyłącznie skutek odwrotny.

- Dwadzieścia - rzucił Paweł osłupiałej kelnerce. - No dlaczego pani stoi? Pro-

szę przynieść, co zamówiłem.

Przy dziesiątym pączku Pawełek zamyślił się jakby. Przy dwunastym przestał 

rozmawiać na dobre. Przy czternastym był już z lekka osowiały. 

- Smaczne, ale ciężko strawne - powiedział przy piętnastym.

- Masz dość? - mściwie spytała Aniela, igrając w myśli wspomnieniem pięciu 

grubych, sycących, ociekających tłuszczem plastrów żółtego sera, usmażonych przez 

Danusię i pochłoniętych przez Pawełka.

- Skąd! - bohatersko powiedział Pawełek. - Muszę tylko popić. Hm, zaschło mi 

w gardle. 

Zamówiono wodę „Capri”.



- Daj spokój, chłopie, ona z ciebie kpi - wystąpił zdradziecko Rójek.

- Doprawdy? - spytał Pawełek z godnością. Zapił łyczkiem wody „Capri”, zgro-

mił spojrzeniem tłumek kelnerek, gromadzący się w pewnej odległości od stolika, i 

pochłonął z wysiłkiem szesnastego pączka.

- Mówię ci, popatrz na nią, ona się skręca ze śmiechu - perswadował zdenerwo-

wany Rójek. - No, nie mogę patrzeć, jak tak łykasz jak gęś.

- To nie patrz - rzekł wyniośle Paweł. Głos miał jakby głuchy. Nadgryzł siedem-

nastego pączka i zrobił się niebieski.

- Co jest? Słabo ci? - dopytywał się Rójek z niepokojem.

- Aniela, weź stąd tego histeryka.

- Aniela, każ mu przestać! - krzyknął Rójek. - Nie wiem, czym on ci zawinił, ale  

jesteś zbyt okrutna.

- Ja? Czy ja mu coś każę? Sam je.

- Lubię... yh... pączki... - trwał w uporze Pawełek. Imponująca była ta jego wola 

walki. Ostatni kęs siedemnastego pączka. Pot na czole i u nasady nosa. Zaczerwienie-

nie całej twarzy, krótki oddech.

- On w ogóle lubi jeść. Kocha jeść. Jedzenie to jego hobby - powiedziała Aniela, 

patrząc w sufit. - Bardzo nie na czasie hobby, nawiasem mówiąc.

- Przecież on się zaraz pochoruje - przeżywał Robrojek.

-  Zamknij...  dziób...  -  sapnął  Paweł.  -  Jak  tak  gadasz...  yh...  to  mi  dopiero 

mdło... Aniela... wybacz mi... mogę zjeść... yh... jeszcze raz tyle... tylko mi wybacz…

- Nie wiem, o czym mówisz - powiedziała Aniela ozięble. - Pożeraj sobie swoje 

pączki, ja wychodzę. Pożerajcie sobie obaj. Adieu.

- Ja też pójdę - podniósł się Rójek, wyraźnie bez zapału.

- Ależ nie! Tak wam dobrze ze sobą. Siedźcie, jedzcie. Ja mam was wyżej uszu. 

Raz na zawsze. - Strzeliła w nich zza okularów zabójczym czarnym spojrzeniem i ode-

szła.

Jeżeli naprawdę droga do serca mężczyzny prowadziła przez żołądek, to z całą 

pewnością mogła ona mieć również kierunek odwrotny; Aniela straciła serce mężczy-

zny z winy żołądka, który mu przepłukano.



Po  honorowym  zjedzeniu  przez  Pawełka  dziewiętnastu  pączków  przerażony 

Robert zawiózł go do szpitala dyżurnego i - jak Anieli doniosła zbulwersowana Cesia - 

uratował tym samym nieszczęśnika od bardzo poważnych przypadłości trawiennych. 

Lekarz przepłukał Pawełkowi trzewia, zalecił długotrwałą dietę lekko strawną i wypu-

ścił go do domu, pukając się znacząco w czoło i jednocześnie wzruszając ramionami.

Widocznie Aniela skojarzyła się Pawełkowi z czymś ciężko strawnym, bo już 

drugi tydzień unikał jej uporczywie, ostentacyjnie opuszczając progi swego domu, ile-

kroć ona się w nich pojawiła. A pojawiała się dość często, częściej niż zwykle, ponie-

waż - jeśli chciała dostać wolne dni na Święta - musiała, w myśl umowy z wicedyrek-

tor, odpracować je przed Gwiazdką.

Próby ,,Hamleta” przerwano, bo Ofelia zrobiła się nie do zniesienia. Dmucha-

wiec, z obawą w duszy, wyznaczył tylko datę próby generalnej. Premiera odbyć się 

miała dwudziestego trzeciego grudnia.

A Robrojek zaprzyjaźnił się z Pawełkiem! Nawet zaczął przychodzić do niego i 

potrafili godzinami rozkręcać jakieś tranzystory i aparaty albo gapić się w telewizor, 

kiedy był mecz piłki nożnej lub coś równie głupiego. Kiedy akurat nie było meczu, a 

oni nie rozkręcali tranzystorów, na widok Anieli najpierw wychodzili do innego poko-

ju, a potem w ogóle wynosili się z domu. Byli obrażeni. Obaj. Zupełnie jakby to płuka-

nie żołądka również i z duszy Rójka wyssało wszelkie ciepłe uczucia dla Anieli.

Rozważając to szczególne zjawisko, Aniela doszła do wniosku, że mężczyźni, to 

znaczy Pawełek i Rójek, zachowują się w sytuacjach wymagających rywalizacji o wiele 

szlachetniej niż kobiety, czyli Danusia i ona sama w tym przypadku. Zaprzyjaźnić się z 

przeklętą Ofelia i babrać się wraz z nią w rozkręconych półprzewodnikach? O, nigdy w 

życiu, to było nie do pomyślenia.

W klasie Robrojek unikał Anieli. Nawet przeniósł się do ostatniej ławki, co było 

- zważywszy jego poglądy na temat ławki pierwszej - rzeczywiście poważną ofiarą na 

rzecz solidarności z Pawełkiem. Klasówkę z poligrafii ogólnej Aniela musiała napisać 

bez krzepiącej obecności Robrojka przy boku. Ale i tak napisała samodzielnie. I to na 

piątkę.

Czas mijał, zbliżały się Święta. Sypnął mokry śnieżek, a temperatura spadła do 

pięciu stopni poniżej zera, który to zespół przyczyn podwyższył krzywą wypadków na 

jezdniach i chodnikach Poznania. Na rynku Jeżyckim pojawili się pierwsi przekupnie 

z nielegalnymi choinkami i makiem po cenach czarnorynkowych. W sklepach zaczął 

się nie to, że ruch - raczej wystawanie w kolejkach po wszystko. Na wystawach eksklu-



zywnych domów mody pojawiły się balowe kreacje i baloniki, sugerujące zbliżanie się 

Sylwestra.

A tymczasem obaj wielbiciele Anielki poniechali jej na dobre i zanosiło się na 

rzecz najsmutniejszą, jaka w ogóle młodej damie może się o tej porze roku wydarzyć, 

a mianowicie - że spędzi ona noc sylwestrową w cudzej kuchni, pilnując cudzych dzie-

ci. Mamertowie bowiem już zostali zaproszeni na przyjęcie do przyjaciół, a ciotka Lila 

o północy zazwyczaj twardo spała i noc sylwestrowa nie była wyjątkiem w tej regule, 

ponieważ starsza pani twierdziła, że nic nowego i zaskakującego, prócz chorób. Nowy 

Rok przynieść jej nie może, a wobec tego po jakiego czorta ma ona nie dosypiać, pod-

kopywać zdrowie i trawić noce na hulankach.

U Mamertów sprzątano mieszkanie, myto okna, szorowano schody i znoszono 

do domu najróżniejsze dziwne rzeczy, które cudem udało się zdobyć Tosi i Mamerto-

wi - a to rodzynki, a to prawdziwą kawę, a to przyprawę do pierników, to znów puder 

prasowany lub wytworne pantofelki balowe numer trzydzieści osiem.

Mamert przywlókł któregoś dnia martwego zająca, którego nie wiadomo czemu 

podarował  mu kolega-myśliwy,  oraz  wypożyczył  od kolegi-alpinisty  długi  do ziemi 

czerwony anorak, czyli rodzaj przedłużonego skafandra z ortalionu z kapturem obszy-

tym futerkiem. Anorak pożyczany bywał co roku, gdyż stanowił idealne wręcz prze-

branie dla postaci Świętego Mikołaja, alias Gwiazdora (jak to się mówi w Poznaniu).

Problem Gwiazdora w ogóle wyłaniał się w całej swej ostrości. Tosia przyłapała 

Mamerta któregoś wieczoru, kiedy dzieci już spały, a w telewizji leciał siódmy odcinek 

,,Polskich dróg”, i powiedziała mu poufnie, że jej zdaniem należy Tomcia uświadomić 

co do osoby Gwiazdora. Mamert najpierw kazał jej zgasić to cholerne pudło, a potem 

oświadczył,  że  nie  widzi  potrzeby  uświadamiania  Tomcia  co  do  czegokolwiek,  bo 

dziecko jeszcze jest za młode. Następnie poprosił o herbatę, bo się zdenerwował.

- Trzeba mu powiedzieć - przekonywała męża Tosia, gasząc telewizor i podpa-

lając gaz pod imbrykiem. - No bo przypuśćmy, że któryś z kolegów w klasie uświado-

mi go brutalnie, że Gwiazdorem jest tata, że Mikołaj to postać fikcyjna. Co wtedy? Raz 

oszukane dziecko straci wiarę we wszystkie prawdy, jakie mu wpajamy. I w przyszło-

ści zawsze nieufnie będzie się odnosiło do tego, co mu powiemy. Mało tego, z podejrz-

liwością będzie czytało podręczniki i gazety, z niewiarą oglądać będzie nawet dziennik 

telewizyjny. Stanie się młodym sceptykiem.

- No, cóż - mruknął Mamert sceptycznie. - Stanie się nim prędzej czy później. I 

Gwiazdorowi nic do tego.



- Daj spokój, mój kochany. Uważam, że trzeba mu z całą delikatnością wyjawić 

prawdę.

- A ja jestem temu przeciwny! Będzie, co ma być. Nie rób z dziecka mimozy!

I na tym oczywiście stanęło.

Dwudziestego drugiego grudnia Aniela wymówiła pracę u wicedyrektor Dąbek-

Nowackiej, tyranki i matki osobnika pozbawionego serca i honoru. Wobec pogłębiają-

cego się rozdźwięku, ba, wrogości wręcz, między Pawełkiem a jego pomocą domową 

(zbliżały się Święta, a on wciąż był na diecie) kontynuowanie pracy w domu przy ulicy 

Roosevelta nie miało najmniejszego sensu. Było wszak w Poznaniu z tysiąc domów, 

które potrzebowały gosposi, i Aniela nie obawiała się żadnych trudności na rynku za-

trudnienia.  Chlebodawczyni  wypłaciła  jej  skrupulatnie  gratyfikację  świąteczną oraz 

należność za dodatkowe mycie okien i wyraziła ubolewanie z powodu decyzji o porzu-

ceniu pracy przez tak znakomitą siłę. Rozumiała jednak, że obowiązki szkolne zmu-

szają Franciszkę Wyrobek do zwiększonego wysiłku wobec zbliżającego się półrocza. 

Zapewniła też, że gdyby kiedykolwiek Frania zechciała wrócić na opuszczone przez się 

stanowisko, będzie niezmiennie mile widziana.

„Żegnaj,  łakomy  zdrajco”  -  pomyślała  Aniela,  rzucając  kosę  spojrzenie  ku 

drzwiom  Pawełkowego  pokoju,  i  zdziwiła  się,  jak  bardzo  prawdziwe  jest 

przysłowie:  ,,zjesz beczkę soli,  nim poznasz do woli”.  Wystarczyły  niespełna cztery 

miesiące, by poznała Pawełka do woli, wskutek czego uczucia jej uległy zwrotowi o sto 

osiemdziesiąt stopni.

Pogwizdując  pod nosem i  raz  po raz  macając  kieszeń pełną  szeleszczących. 

ciężką pracą zarobionych banknotów, udała się do domu.

W swoim pokoju zastała  dwa piękne,  lśniące  od lukru,  posypane orzechami 

makowce. Leżały one na drewnianej stolnicy, a ta z kolei spoczywała na kozetce. To 

Tosia  ukryła  swe  świąteczne  wypieki  przed Mamertem i  Mamerciątkami,  która  to 

trójka z pewnością zlizałaby lukier i obdłubała orzechy ze strucli, gdyby tylko leżały 

one gdzieś na widoku. Obok połyskiwał brązową polewą okrągły, wysoki piernik, a z 

kuchni waliła gorąca woń korzeni i miodu. Teraz, kiedy większość ciast na święta była 

gotowa, Tosia zajmowała się wypiekaniem ślicznych pierniczków na choinkę. Z twar-

dego rozwałkowanego ciasta wycinała nożem słonie, tygrysy i baranki, koniki, gwiazd-

ki i serduszka. Po upieczeniu smarowało się to wszystko lukrami w różnych kolorach i  



ozdabiało migdałami, orzechami i kolorowym maczkiem. Tomcio i Romcia, nieprzy-

tomni ze szczęścia, doprowadzeni do stanu niemal narkotycznego upojenia przez uno-

szące się w kuchni zapachy, na przemian to plątali się matce pod nogami, to przypa-

trywali się jej pracy, to znów żądali, by pozwoliła im też coś robić, i lepili odrażające 

gnieciuchy z kawałków przybrudzonego ich łapkami ciasta. Ciotka Lila, rodzinny ta-

lent, opatrywała nitkami i wstążeczkami papierowe ptaszki, motylki i rybki, których 

całe stada wykonała wraz z dziećmi w ciągu ostatniego tygodnia.

Specjalnością Mamerta były geometryczne gwiazdki z kolorowego papieru, któ-

re wycinał swą pewną dłonią przy pomocy skalpela, wysuwając czubek języka i marsz-

cząc przy tym srogie brwi. Aniela zaprodukowała się aniołkami sprytnie wykonanymi 

ze stożków złoconego kartonu.

W miłej atmosferze nastał wieczór. Ostatnia partia pierniczków wyjętych z pie-

ca oszałamiała korzenną wonią; bigos, po dodaniu szklanki czerwonego wina i suszo-

nych gruszek, również roztaczał swoje ciepłe aromaty i należało tylko unieszkodliwić 

podekscytowane dzieci, zapędzając je do łóżek, by nastał błogi, przedświąteczny spo-

kój. Tylko Aniela musiała opuścić domowe ognisko. Pociąg z Gdyni przyjeżdżał o wpół 

do ósmej. Trzeba było pędzić na dworzec, by przywitać rodzica i doprowadzić go do 

domu Mamertów.

Było bardzo ślisko. Padał deszcz ze śniegiem i natychmiast zamarzał. Na uli-

cach jak zwykle ostatnio panowały egipskie ciemności; w mroku przesuwały się jak 

duchy postaci przechodniów. Z rzadka sunący ostrożnie samochód omiatał krawężni-

ki snopem światła z reflektorów.

Zziębnięta, chuchająca w zgrabiałe dłonie, Aniela dotarła do ronda Kopernika i 

zagłębiła się w przejście podziemne. Przynajmniej tu było jasno. Koło sklepiku ze sło-

dyczami stała kolejka po gumę do żucia i baloniki czekoladowe. Aniela przemknęła 

obok, z nawyku tylko sprawdzając, co dają, i dopiero po kilku krokach uświadomiła 

sobie, że ktoś jej się kłaniał. Szczupły szatyn o szarych oczach i zapadniętych policz-

kach nazywał się Janusz Pyziak i siedział w szkole o cztery ławki za Anielą. Odznaczał  

się wybitnym talentem do koszykówki, a przy tym zdradzał zainteresowanie teatrem 

w stopniu znacznie wyższym niż przyjęty ogólnie w ich szkole. Nie tak dawno, na 

przerwie, pospierali się nawet z Anielą o wartości artystyczne spektaklu w Teatrze No-

wym Aniela z właściwą sobie ostrością sądów ferowała pogląd, iż wszystko to chała. 

Pyziak był bardziej oględny i jego zrównoważona wypowiedź w pewnym stopniu za-



kłóciła Anieliną pewność siebie. Odpowiedziała teraz uśmiechem na jego ukłon i po-

gnała dalej.

Na peron wpadła jednocześnie z pociągiem. Zdążyła się jeszcze wysapać, zanim 

wreszcie ujrzała wędrującą na czele falangi podróżnych z Gdyni krępą postać w buci-

skach i ortalionowym skafandrze. Tata!

Jak gdyby nie było między nimi żadnych nieporozumień ani uporczywego mil-

czenia, jak gdyby nigdy się nie kłócili i nie rzucali wzajemnych oskarżeń - serce Anieli, 

pełne wzruszenia i radości, podskoczyło do przełyku i spowodowało pojawienie się łez 

za okularami. Tata. Oj, tata. Niósł oczywiście torbę z rybami i walizeczkę, w zębach 

odwieczna cygarniczka, na głowie ohydna czapeczka przypominająca pończochę.

- Dzień dobry ci, córuś - powiedział, całując ją soczyście w policzki, kiedy z roz-

machem rzuciła mu się w objęcia. - Schudłaś, psiakostka.

- To od ciężkiej pracy.

- No, patrzcie. A już myślałem, że nigdy w życiu palca nie zagniesz.

- Oj, tato, nie zaczynaj tylko...

- Kto zaczyna, kto zaczyna? Przywiozłem ci prezent od Kasi. I pozdrowienia od 

Kurków. No, jak tam, kiedy ta premiera?

- Jutro!

-  Dobra  -  Józef  Kowalik  osadził  nowego  papierosa  w  cygarniczce,  zapalił  i 

chuchnął dymem w mroźne powietrze. - Przynajmniej będę mógł cię przepytać. Prze-

czytałem tę sztukę w bibliotece. Chciałem wiedzieć, co będziesz odgrywać.

- No i co?

- Polubiłem tego Hamleta, mówię ci. No, chodźmy, bo tu tłok. 

Poszli przez plac ku ulicy Dworcowej.

- Przyjemne miasto - rozejrzał się z uznaniem ojciec. - No, więc przez całą dro-

gę myślałem o tym Hamlecie. I już wiem, o co chłopakowi chodziło.

- No, no, ciekawa jestem? - uśmiechnęła się Aniela z pewną pobłażliwością.

- On chciał, żeby wszystko było godnie. Rozumiesz? Sam też chciał żyć godnie. 

Jeżeli tego nie weźmiesz pod uwagę, to nie jesteś w stanie zagrać porządnie Hamleta. 

Godność, rozumiesz?



„No i już się zaczyna - pomyślała Aniela z czułą irytacją. - Despota i kłótnik. 

Ale, ale, coś w tym jest. Coś w tym na pewno jest...”

- Oj, tato, rzucasz mi tu ogólniki - wymądrzyła się. - Niby co to znaczy: żyć god-

nie?

- No właśnie - rzekł Józef Kowalik. - Tu by się trzeba zastanowić. To znaczy, ja 

nie muszę się zastanawiać, bo ja żyję godnie i mam to przemyślane. Ale ty się zasta-

nów. Czy ty żyjesz godnie?

- Ja? - mruknęła Aniela i ślizgając się na pokrytym lodem chodniku, popadła w 

zamyślenie. - Ja? - przystanęła, jakby się nagle na coś zdecydowała. - Ja właśnie za-

czynam - powiedziała poważnie.

Olu. 

Co robisz 23 grudnia o szesnastej?

Zapraszam Ciebie i Joannę na przedstawienie „Hamleta”. Będzie to spektakl  
szkolny w LO nr 12. W auli. Będzie mi bardzo milo jeśli przyjdziecie.

Aniela

Aniela!

Przyjdziemy. Dzięki za zaproszenie. Skąd wiedziałaś o przedstawieniu? I czy  
trzeba kupić wcześniej bilety? Uważaj, jak będziesz odpisywać, bo Truskawa dziś  
nie w humorku. A on przecież na Ciebie wciąż patrzy.

Joanna i Ola

On wcale nie patrzy. On ma zeza. Biletów nie trzeba. W tym spektaklu ja też  
gram malą, rólkę. Oczywiście, chcę się przed Wami pochwalić, a poza tym milo mi  
będzie zobaczyć na widowni jakieś znajome twarze. Zawsze to raźniej.

Aniela

PS. Czy przestaniecie się już na mnie boczyć?

Na premierę przyszli prawie wszyscy! Nie wiadomo, jakim sposobem wieść o 

przedstawieniu rozeszła się po klasie. Wyglądająca przez szparę w kurtynie Aniela uj-

rzała z radosnym zdumieniem reprezentację Liceum Poligraficznego blokującą cały 

trzeci i czwarty rząd ku niezadowoleniu miejscowych uczniów. W drugim rzędzie, po-

środku, tkwili Mamertowie z dziećmi i ciotka Ula z ojcem Anieli. W dalszych rzędach 

dało się też zauważyć znajome twarze, przemieszane z obcymi, na przykład w piątym 



rzędzie siedziało dwóch osiłków z klasy trzeciej księgarskiej. Na parapecie okna zaś 

siedział Janusz Pyziak.

Na sali trwał szmer, pokasływania jak w prawdziwym teatrze. Za kulisami, też 

jak w prawdziwym teatrze, był rozgardiasz pełen przerażenia. Ofelia biegała w podka-

sanej kiecce, szukając swego kwiecia do sceny obłędu. Kwiecie uzbierał wczoraj Jerzy 

Hajduk, który specjalnie w tym celu wybrał się na rowerze do lasów Strzeszynka, O tej 

porze roku, rzecz jasna, kwiecie mogło być tylko pękiem uschłych badyli, ale wygląda-

ło nader dekoracyjnie.

Niestety,  wszystko  wskazywało  na  to,  że  stremowana  Ofelia  zostawiła  je  w 

domu.

Aniela, zimna i ironiczna, chodziła uporczywie za szalejącą córą Poloniusza i 

radziła jej perfidnie, by może poprzestała na pęczku zielonej pietruszki, po który Cesia 

zdążyłaby jeszcze skoczyć do sklepu warzywnego.

- Odejdź, bo cię ugryzę! - warknęła Ofelia i w tym momencie na widowni rozle-

gły się oklaski. To nadeszło wreszcie ciało pedagogiczne i zajęło cały pierwszy rząd.

- Uwaga!!! - syknął spocony i zdenerwowany Dmuchawiec, wypadając zza ku-

lis. - Wszyscy na miejsca! Zaraz zaczynamy!

Anielę nagle zaczął boleć brzuch czy też może raczej serce, nie wiedziała. Coś ją 

w każdym razie bolało i postanowiła powiedzieć o tym Dmuchawcowi, postanowiła w 

ogóle nie wystąpić, uciec i nie wrócić albo schować się pod stół, byle tylko nie wystę-

pować przed setkami oczu, w jaskrawym świetle reflektorów, bo to było po prostu 

straszne. To już nawet nie trema. To była po prostu panika. Lecz nie zdążyła nawet 

spróbować  ucieczki,  bo  nagle  przemówienia  ważnych  osób  przed  kurtyną  ustały, 

gruchnęły oklaski i zasłona się rozsunęła, ukazując Anieli salę nabitą publicznością, a 

publiczności - Anielę w czarnym obcisłym odzieniu, z łańcuchem na szyi i włosami 

przyklepanymi do czaszki. Aniela stała na drżących nogach, w tle mając ascetyczną 

dekorację, przedstawiającą taras zamku w Elsynorze.

- Aaaaa... - wionął ku niej cichy szmer uznania, po czym sala zamarła w oczeki-

waniu.

Ani szmeru. Nikt nawet nie kaszlnął. A Aniela stała i stała, łydki jej drżały, a z 

gardła nie mogło się wydobyć to pierwsze słowo.

- Ostry wiatr wieje... - szeptał rozpaczliwie Dmuchawiec, machając rękami zza 

prawej kulisy. Nareszcie!



- Ostry wiatr wieje - powiedziała Aniela słabym głosem. - Przejmujące zimno.

- Brawo, Aniela!!! - ryknął nagle na sali jakiś prostacki tenor. - „Czy to nie ten z 

księgarskiej?” - pomyślała Aniela z rozbawieniem i nagle poczuła, że już się nie boi.

- W istocie - powiedział Jerzy Hajduk, poważny i wierny jak przystało na Hora-

cego, wyłaniając się zza najbliższej blanki. - Bardzo szczypiące powietrze.

Aniela była już Hamletem. Czuła owo szczypiące powietrze i z lękiem oraz na-

dzieją czekała przybycia Ducha. 

- Która godzina? - spytała.

Hajduk spojrzał na zegarek.

- Wpół do piątej - odparł.

- „Dwunasta dochodzi”, baranie! - syknął Pawełek, który w kostiumie Ducha 

czatował za kulisami.

- Cholera - mruknął Hajduk, chory z tremy. Potrząsnął ręką z zegarkiem i dodał 

ponuro: - Dwunasta dochodzi. Zbliża się zatem czas, o którym widmo zwykło się ja-

wić.

Odgłos trąb i wystrzałów zagrzmiał za sceną, co szczęśliwie pozwoliło odwrócić 

uwagę widowni od straszliwej sypki Horacego.

- Co to znaczy, panie?

- To znaczy, że król czuwa z czarą w ręku - powiedziała z melancholijną pogar-

dą Aniela. - Zgraję opilców dworskich przepijając; każdy zaś taki sygnał trąb i kotłów 

jest tryumfalnym hasłem nowej miary przezeń spełnionej.

- Brawo Poligraficzna!!! - ryknął na sali ten sam tenorek. Zerwały się oklaski.

- Proszę o spokój - odezwał się głęboki głos z pierwszego rzędu.

- Ćśśś, ćśśś, ćśśś - rozległo się sykanie publiczności. Dmuchawiec złapał się za 

głowę i przewrócił błędnie oczami. Przedstawienie potoczyło się dalej.

Zamarła sala z napięciem śledziła dzieje królewicza duńskiego. Jego rozmowa z 

Ofelią, w której to scenie obie artystki dały z siebie wszystko, usiłując zakasować jed-

na drugą i przyćmić się nawzajem, była popisem aktorskiej wirtuozerii i wywołała na-

wet damskie szlochy na widowni. Miły ten objaw zachwytu każda z artystek wzięła do 

siebie i scena zakończyła się ku obopólnemu zadowoleniu.

Wielki monolog Hamleta wywołał owacje.



Scena obłędu przyniosła Dance ogólne uznanie z powodu odkrywczej interpre-

tacji. Tyczyło to zwłaszcza urojonego kwiecia, które biedaczka rozdaje królowi i Ger-

trudzie.

W białym gieźle, rozcapierzając puste dłonie, Ofelią snuła się błędnie po scenie, 

uporczywie wmawiając wszystkim, że jest w posiadaniu kopru, orlików i ruty. Wraże-

nie było wstrząsające. Aplauz widowni przeszedł wszelkie wyobrażenie.

Lecz to, co się działo po finałowej scenie pojedynku (kiedy to trup słał się gęsto, 

a na tym tle nieszczęsny Hamlet podrygiwał w agonii na rękach wiernego Horacego), 

mogło się zdarzyć tylko w czasach elżbietańskich, w teatrze Glob, kiedy to widownię 

zaludniała publiczność równie żywiołowa i szczera jak w Liceum nr 12.

- Reszta jest milczeniem - wyrzekł konający Hamlet i w cichych drgawkach wy-

zionął ducha, a na widowni rozległ się płacz, ryki zachwytu i frenetyczne oklaski.

Sukces był pełny i nienormalny. Owacje trwały prawie kwadrans. Reprezenta-

cja Liceum Poligraficznego skacząc po swych krzesłach machała bukietami i marynar-

kami, wzruszone ciało profesorskie ocierało łzy i pot, a nad ogólną wrzawą górował 

przenikliwy głos ciotki Liii:

- Mówiłam! Mówiłam! To artystka!!!

Na scenę, gdzie aktorzy gięli się w wypracowanych ukłonach, wdarli się poje-

dynczy przedstawiciele publiczności z kwiatami i całowali aktorów z dubeltówki, kle-

piąc ich jednocześnie po ramionach. Osłabły Dmuchawiec ściskał wszystkie dłonie, ja-

kie mu podawano, i przyjmował gratulacje. Cała klasa poligraficzna (i dwaj z księgar-

skiej) rzuciła się ku schodzącej ze sceny Anieli, dusząc ją w zbiorowym uścisku. Do-

piero autorytet dyrektora położył kres tej wezbranej fali entuzjazmu.

I można było pójść do domu, z Mamertami i ciotką Lilą, z nieprzytomnym z 

dumy ojcem, z upojonymi sukcesem Kłamczuchy Mamerciątkami i prawie całą klasą 

poligraficzną (oraz dwoma z księgarskiej). A wszyscy oni lubili Anielę! Lubiło ją tyle 

osób!

„Poczciwy Szekspir - pomyślała Aniela, stukając dźwięcznie obcasami po oblo-

dzonym chodniku. - O ileż łatwiej jest być dobrym, kiedy się jest lubianym”.

Aniela Kowalik 

Noskowskiego 2 

67-704 Poznań



Byłaś cudowna!!! Serdeczne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego  
Roku przesyła

Robert Rójek

Aniela Kowalik 

Noskowskiego 2

 67-704 Poznań

Byłyście świetne!!!

Przebaczam Ci i czekam na Twoje przebaczenie. Wesołych Świąt i Do Siego  
Roku! 

Paweł Nowacki z rodziną

Aniela Kowalik

Noskowskiego 2 

67-704 Poznań

Byłaś najlepsza!!!

Serdeczne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku przesyła

Janusz Pyziak

PS. Czy wybierzesz się ze mną w Sylwestra do Joanny?

Będą ludzie z naszej klasy. Wszyscy spodziewają się, że przyjdziesz! Jeśli po-
zwolisz, zadzwonię po świętach.

- Tosiu! - wrzasnęła Aniela, wpadając do kuchni - zaproszono mnie na Sylwe-

stra!!!

- To bardzo prawidłowo - mruknęła Tosia, mieszając ostrożnie w garnku, gdzie 

parowały uszka z grzybami. - Czy są jeszcze jakieś kartki dla nas, czy też ty zmonopoli-

zowałaś pocztę?

- Dla was jest tylko upomnienie z biblioteki.

-  Anielko, zajmij  się dziećmi,  co? Już czwarta.  Każ im umyć łapska,  buzie i 

niech się uczeszą. Powiedz im, że Gwiazdor przyjdzie za pół godziny.

- A przyjdzie?

- Jasne. Tylko musisz z nimi posiedzieć dziesięć minut. I pod żadnym pozorem 

nie wypuszczać ich z pokoju.

- Nie posłuchają mnie i wyjdą. Ty z nimi posiedź, a ja mogę mieszać w garnku.

- Ależ tu nie chodzi o garnek. Ja będę w tym czasie charakteryzować Mamerta.



Aniela prychnęła z oburzenia i oświadczyła, że co jak co, ale ucharakteryzować 

Mamerta to już na pewno najlepiej ona potrafi.

Wkrótce potem ciotka Lila smażyła ryby, a Tosia i ojciec Anieli więzili Mamer-

ciątka w pokoju,  każąc im wyglądać przez okno,  czy  nie mruga tam aby pierwsza 

gwiazdka.

- Mruga! - wrzasnął Tomcio.

- Nie, to neon - powiedziała Romcia.

- Tam, wysoko, głupia.

- Tam wysoko to samolot leci.

- Mamo! Tu nie ma żadnych gwiazdek!

- Patrz, patrz, a zobaczysz - powiedziała Tosia, kryjąc u-śmiech. - A jak zoba-

czysz gwiazdkę, to przyjdzie Gwiazdorek.

- Boję się - wyznała Romcia drżąco.

- Niby czego? - chojrakował Tomcio.

W łazience Mamert i Aniela, zamknięci na haczyk, kreowali Gwiazdora z prze-

jęciem godnym premiery w La Scali. Mamert wdział już czerwony alpejski anorak, na 

nogi - dla odrealnienia się - wbił stare pantofle Tosi na niemodnych już, potężnych 

platformach, w dłoń ujął kij, owinięty sreberkiem i opatrzony dzwoneczkiem uczepio-

nym na czerwonym sznurku. Teraz oboje z Anielą debatowali nad tym, co zrobić z 

twarzą Mamerta. Była ona wszak znana dzieciom w każdym szczególe, a wobec tego 

myśl, by zakryć czymś wszystkie szczegóły, narzucała się sama przez się.

- Ja wujka nasmaruję pudrem w kremie.

- No, spróbujmy - zgodził się nerwowo Mamert. - Rany boskie, jaką ja mam 

tremę. Może Tosia miała rację, trzeba było dzieciaka uświadomić; co będzie, jak on 

mnie teraz pozna?

- Nie pozna, wujku, nie pozna. Siła sugestii - przekonywała Aniela smarując 

Mamerta obficie fluidem w kolorze egzotycznym. - Co wujek powinien zmienić, to 

głos. Głos najszybciej człowieka zdradza.

- Powiadasz? - przejął się Mamert. - To jak mam mówić?

- Cicho. I z chrypką. To na pewno nie poznają.



- Czekaj, kaptur na sznureczek trzeba ściągnąć, o, proszę... prawie mnie nie wi-

dać.

- A broda? Z czego broda?

Mamert wyjął z szuflady pod lustrem miękką plastykową lalkę o białej czupryn-

ce.

-  W  zeszłym  roku  miałem  brodę  z  konopi  -  powiedział.  -  Ale  trzeba  było 

uszczelnić rurę w kuchni i poszły konopie. Daj nożyce. - Oskalpował lalkę, obrzynając 

jej cały czubek głowy wraz z włosami. - O, to mi starczy akurat na podbródek. A moje 

własne wąsy posmarujemy pastą do zębów. Gdzie butapren?

Przykleił sobie bródkę butaprenem.

- Ty wiesz co - powiedział do Anieli. - Może to nawet ma jakieś widoki powo-

dzenia. Sam siebie z trudem poznaję.

- Gwiazdorek jak żywy - powiedziała Aniela z przekonaniem. - Może by jeszcze 

brwi pastą pociągnąć?

- Ano, można. Boże, jak ja się denerwuję. Aniela, a ręce? Poznają mnie po rę-

kach!

Aniela wykradła się na korytarz i po chwili wróciła z rękawiczkami swego ojca.

- Dobra jest - szepnął Mamert, który pocił się niemiłosiernie w alpejskim ano-

raku. - Mam tremę jak cholera. Przynieś teraz worek z prezentami, jest za drzwiami, 

na stryszku. Potem idź do pokoju, zgaś światło i zapal świeczki. I trzymaj kciuki.

Kiedy zapłonęły świeczki  na choince,  a z  adapteru popłynęły dźwięki  kolęd, 

wszystkich ogarnęło owo dobrze znane wigilijne wzruszenie. Dzieci trzymając się za 

rączki pożerały wzrokiem swoją piękną choinkę, dorośli czuli, że ściska ich coś za gar-

dła.

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” - śpiewała Irena Santor i na tle jej ciepłego gło-

su wyraźnie dało się słyszeć pobrzękiwanie dzwoneczka gdzieś z korytarza.

- Idzie! - ryknął Tomcio i przypadł do kolan matki. Romcia stanęła na bacz-

ność, sztywna z przerażenia, lecz dzielna.

Gwiazdor szedł powoli przez kuchnię. Jego ciężkie kroki wprawiały w dygot de-

ski podłogi i powodowały wibracje w suszarce ze szklankami.



- Mamusiu... - szybciutko powiedział Tomcio. - Ja zapomniałem ci powiedzieć, 

że znów dostałem trójeczkę za pisanie... z minusem.

- A ja byłam bardzo grzeczna - oświadczyła Romcia bardzo głośno i wyraźnie. - 

Prawda, mamusiu, że ja byłam bardzo grzeczna?

- Nie bójcie się tak, dzieciaki - łagodził Józef Kowalik.

- Kto się boi? - pisnął Tomcio. - Mamusiu, i zgubiłem nożyczki. Kuropka mi je 

zabrał z piórnika i ...

Olbrzymia czerwona postać stanęła w drzwiach, ciężko dysząc.

- Witajcie, dzieci - przemówiła okropnym, świszczącym szeptem.

- A!A! - wrzasnęła Romcia i jednym skokiem znalazła się przy matce.

- Prosimy bliżej, Gwiazdorku - zachęciła Tosia, karcąc jednocześnie Mamerta 

ostrym spojrzeniem. - Możesz mówić głośniej, hm, hm. Z całą pewnością możesz mó-

wić głośniej.

- Czy dzieci były grzeczne? - wyrzęził Mamert, który był wprost chory ze zde-

nerwowania i nie panował zupełnie nad emisją głosu.

- Były, były - powiedziała twardo Tosia. - Naprawdę, drogi Gwiazdorku, mógł-

byś mówić innym głosem, bo teraz dzieci się troszkę przestraszyły.

- Nie mogę... - jęknął Gwiazdor. - Tomcio, jak tam w szkole? 

Tomcio spojrzał na niego z przerażeniem.

- Różnie bywa - odparł oględnie.

- A Romcia? Czy potrafi nam zaśpiewać kolędę?

- Jasne - odpowiedziała dziewczynka, nabierając nagle śmiałości. Podeszła bli-

żej groźnej postaci i nagle uśmiechnęła się ufnie. - Jaki ty jesteś duży!

- Bo co dzień piję mleko - pospieszył dydaktycznie Gwiazdorek.

- Dawaj buzi - zaproponowała nagle Romcia. Strapiony Mamert zadreptał w 

miejscu, po czym pochylił się ku niej i musnął jej policzek swą plastykową bródką.

- O, pachniesz tatusiom - zdziwiła się Romcia.

- Jasny gwint - wyrwało się Mamertowi.

- Zjadłbyś coś?



Mamert przecząco pokręcił głową. Postanowił właśnie, że nie powie już więcej 

ani słowa.

- No, to dawaj te prezenty - podsunęła mu delikatnie Romcia. - Bo ci pewnie 

ciężko - dodała obłudnie.  Mamert z  ulgą wywalił  na podłogę zawartość worka,  po 

czym pożegnał się spiesznie i dał nogę, a kiedy wreszcie wylądował w zbawczym zaci-

szu łazienki,  poczuł,  jak dygocą mu kolana. Umył się, przebrał piorunem, napił się 

zimnej wody dla uspokojenia i podążył do gwarnego pokoju.

Kochana Kasiu!

Wesołych Świąt!

Czy myślisz o mnie w tej chwili? Bo ja myślę o Tobie właśnie teraz, kiedy  
przełamaliśmy się opłatkiem. Myślę, że jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie. Nie  
wiem, czym zasłużyłam sobie na Twoją przyjaźń zawsze byłam okropnie egoistycz-
na i bezwstydnie Cię wykorzystywałam. To dziwne, jaki człowiek jest ślepy w mło-
dości. Jak szczeniak. I ile się trzeba natrudzić, zęby wreszcie zobaczyć świat we wła-
ściwym oświetleniu. Mam wrażenie, że się zmieniam. Jest to chyba to sławne dora-
stanie. Za dwa tygodnie stuknie mi szesnaście lat i skończy się moja młodość. Mam  
już za sobą aferę sercową dużego kalibru, a przed sobą - przygodę z poligrafią, któ-
rą, ku własnemu zaskoczeniu, zdołałam polubić. To pasjonująca zabawa. Nawet ta  
masa wiadomości technicznych, które trzeba wkuwać, jest łatwiejsza do strawienia,  
kiedy się dla niej widzi od razu zastosowanie w praktyce.

Wiesz co? Odkryłam pewną prawdę, ze miło jest pracować. I że chęć do pra-
cy powoduje znakomite samopoczucie. A z kim spędzisz Sylwestra? Bo ja - z Janu-
szem Pyziakiem. Tylko nie myśl sobie, że znów się wplączę w jakieś sercowe afery.  
O, nie. Zaprosił mnie na Sylwestra i pójdę. Ale on chyba też lubi słodycze, skoro stał  
w kilometrowej kolejce po baloniki! Nie wiem, czy to tylko ja mam takie szczęście do  
łasuchów, czy też wszyscy mężczyźni są tacy sami, ale jedno jest pewne: żadnych  
więcej afer sercowych! Koniec. Wszystkie myśli oddaję poligrafii, wszystkie uczucia  
- teatrowi. A oni niech sobie jedzą swoje pączki. Na zdrowie.

Całuję Cię. Będę o Tobie myśleć o dwunastej w Sylwestra. Nastaw się na od-
biór telepatyczny.

 Twoja - Aniela.

Aniela stała przy oknie i patrzyła w czarną szybę, w powierzchni której odbijało 

się wnętrze pokoju: choinka w drżących płomykach świec, migocące ozdoby, koloro-

wo nakryty stół i szalejące nad zabawkami dzieci. I wszystkie miłe twarze - Mamert, 

Tosia, ciotka Lila i ojciec, kopcący z rozrzewnionym wyrazem twarzy kolejnego papie-

rosa. I prezenty, jakie ona dostała. I prezenty, jakie od niej dostali jej bliscy. A za szy-

bą był mroźny, gwiaździsty wieczór i niezwykle ciche miasto, i dziesiątki tysięcy ludzi 

w swoich domach, przy swoich choinkach. I - co było najbardziej chyba niezwykłe - 



tego wieczoru wszyscy lubili się nawzajem. „Jak by to było dobrze - pomyślała Aniela - 

żeby mogli się tak lubić przez wszystkie inne wieczory. I przez wszystkie inne dni”.

- Lubię was - szepnęła przez szybę do wszystkich miłych ludzi na świecie zapa-

lających w tej chwili świeczki, całujących dzieci, jedzących zupę grzybową i karpia, dy-

żurujących w szpitalach i fabrykach, samotnie siedzących w pustych mieszkaniach i 

śmiejących się przy gwarnych rodzinnych stołach. - Lubię was wszystkich. I zobaczy-

cie, że kiedyś wam się przydam. Obiecuję wam to!


