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Zaryzykuj... 

Może wśród tych historii odnajdziesz swoją własną... 
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Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel-Avivie  
Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie  

Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w porno-klubie  
Pisze: dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię (x2)  

 
Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy  

Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł  
Gośka z Przemkiem ledwie przędą – w maju będzie trzeci bachor  

Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód  
 

Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana  
Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach  

Janusz, ten co zawiść budził, że go każda fala niesie  
Jest chirurgiem – leczy ludzi, ale brat mu się powiesił  

 
Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała  

A ja piszę ich historię – i to już jest klasa cała  
Jeszcze Filip – fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera  

Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera  
 

Odnalazłem klasę całą na wygnaniu, w kraju, w grobie  
Ale coś się pozmieniało: każdy sobie żywot skrobie  

Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą  
Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało  

 
Już nie chłopcy, lecz mężczyźni. Już kobiety, nie dziewczyny  

Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy  
Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele  
Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele  

 
Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci  
Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci  
Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt: Kolego!  
Że ktoś ze mną zagra w berka, lub przynajmniej w chowanego  

 
Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie  
I korzenie oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie  

W dół, na boki, wzwyż, ku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo  
Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo...  

Jedno i to samo drzewo...  
 

www.e-bookowo.pl 

Jacek Kaczmarski 
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Podobno kiedy kobieta mówi o swej przeszłości jest to prawdziwa spowiedź. A kiedy 
mężczyzna – są to wspomnienia z wojska lub zwykłe bujdy.  

Ale może jest zupełnie inaczej... 

Wszystkie te historie wydarzyły się naprawdę. Zostały jednak trochę pokolorowane i 
celowo zniekształcone, a nazwisko Kowalskiego zastąpił Nowak, na wypadek gdyby 
Kowalski miał niedobrych sąsiadów.  

Jedno jest pewne – ze wspomnień Naszej Klasy można upiec wielopokoleniowy tort o 
różnych smakach.  

 

Smacznego! 

 

www.e-bookowo.pl 
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STARUCHA 

 

 

 

Nie jestem stworzony do miłości, urodziłem się zbyt smutny... 

 

Emil Cioran, Na szczytach rozpaczy 

 

 

 

 

– To był udar krwotoczny, powstający wskutek przerwania ściany naczynia i wylewu 
krwi do tkanki mózgowej. Odzyskała pani mowę, zdolność połykania, wróciła też pa-
mięć. Wykluczyliśmy cukrzycę i hiperlipidemię. Musimy jeszcze tylko powalczyć z nad-
ciśnieniem. Żyje pani. Proszę o tym pamiętać.  

Nora wpatrywała się w usta lekarza, jakby chciała wymusić na nim kolejne oświad-
czenia, tym razem mniej optymistyczne. Speszony zaczął się plątać i powtarzać, jakie 
to miała szczęście. Okulary mu zaparowały, a na czoło wpełzły migocące kropelki potu 
tworząc ciekawą konstelację przypominającą siedzącego kota. W końcu jego żołądek 
nie wytrzymał i wypluł z siebie maleńką strzałę. W starożytności zatruwano ją rozkła-
dającymi się szczątkami zwierząt, lekarzowi wystarczyło jedno zdanie.  

– Jest pani sparaliżowana od pasa w dół. 

Zamknęła oczy. 

 

* 

 

www.e-bookowo.pl 

Nora nie lubiła swoich uczniów. Była wprawdzie nauczycielką z piętnastoletnim sta-
żem, dostała nawet jakiś order na zielonej wstążce za zasługi pedagogiczne, ale fakt 
pozostawał faktem – uczniowie budzili w niej wstręt i odrazę. Każdego roku wyczekiwa-
ła z perwersyjnym utęsknieniem na nowe klasy i powiew nastoletniego potu. Nic nie 
sprawiało jej większej przyjemności, jak penetrowanie wzrokiem lekko niepewnych 
twarzy i natychmiastowe ocenianie ich właścicieli. Dostrzegała wśród nich nieuków, 
nierozgarniętych, przemądrzałych i zakompleksionych. Widziała agresywnych, bez-
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czelnych i wszystkowiedzących. Wyczuwała mizdrzące, puszczalskie i histeryczne pan-
ny, z głupawym uśmiechem na wiecznie niedomkniętych ustach. A wszystko to podla-
ne paskudnym zapachem dojrzewania, który dla osób w pewnym wieku jest już nie do 
strawienia.  

– Witam – mówiła wchodząc do nowej klasy i patrząc w tak charakterystycznie od-
pychający sposób, że wszyscy milkli. – Jestem waszą wychowawczynią.  

Wśród uczniów przebiegł szmer, lecz zaraz uciekł wystraszony nagłym podniesiem 
ręki, jakby w obawie, że nauczycielka plaśnie go w policzek. 

– Kiedy ja mówię, nie szemrzecie – poinformowała. – Nie mruczycie, nie szepczecie 
i nie burczy wam w brzuchach.  

Zamarli. Jeśli czegoś obawiali się najbardziej, to właśnie szkoły o twarzy Nory. Z jej 
oszronionym głosem, który ciął powietrze jak japońskie noże do sushi.  

– Krykowska Anna – wyczytywała teraz, a kiedy ofiara wstawała z tym charaktery-
stycznym uśmiechem na twarzy pokrywającym strach i zmieszanie, długo się w nią 
wpatrywała chcąc zapamiętać każdy szczegół i na wstępie dokonać ogólnej charaktery-
styki.  

Krykowska Anna była drobna i miała niesymetrycznie rozrzucone po obu stronach 
twarzy piegi, które schodziły lewym policzkiem w kierunku szyi. Nie była ładna, ale 
miała ciekawe oczy. Nora przeczuwała, że jest inteligentna i nieśmiała. 

– Linka Zofia. 

Krzaczaste brwi, szeroki nos, pięciocentymetrowy odrost. Nonszalancja w ruchach, 
ale bez przekonania. Lubi imponować, lubi postawić na swoim. Trzeba po niej przeje-
chać papierem ściernym, żeby wygładzić chropowatość. Po kilku lekcjach zasmakuje 
w potulności i nie będzie próbowała zadzierać z Norą.  

– Makowiecki Tomasz. 

Nie znosiła tego typu facetów. Byli jak kocury, które wszędzie muszą nasikać, żeby 
zaznaczyć swój teren. Donośny głos, aroganckie spojrzenie, gwałtowne ruchy. Zbyt 
długa grzywka i zbyt pryszczata twarz. Nie będzie nawet próbować go zmieniać, będzie 
go tępić obojętnością i regularnie odpytywać z literatury. Na pierwszy rzut oka widać, 
że książki go gryzą i płoszą zbyt dużą ilością liter.  

– Orłowska Monika. 

Sztuczne pazury. Nie doczeka drugiej klasy. Nawet nie trzeba będzie jej kompromi-
tować dwójami na świadectwie, sama zrezygnuje z nauki i pójdzie w stronę solarium.  

– Oleński Mateusz. 

Krzesło zaszurało, a Nora chyba po raz pierwszy w życiu zamarła z zachwytu. Defi-
nicja mówi, że piękno to pozytywna właściwość estetyczna bytu, odbierana przez zmy-
sły i wynikająca z zachowania proporcji, harmonii, barw, dźwięków, stosowności, 
umiaru i użyteczności1. Piękno to paź królowej, nenufar, koliber, kościół Santa Maria 
Novella we Florencji, „Narodziny Venus” Botticellego dla jednych, żuk Mandelbrota dla 

                                       

www.e-bookowo.pl 

1 Źródło: Wikipedia 
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drugich, a dla niej samej wszystko, co napisał Mickiewicz. Piękno to Mateusz Oleński. 
Opisywanie jego twarzy byłoby banałem, dlatego Nora nie chciała analizować żadnych 
poszczególnych elementów, skupiła się na całości. „Mam czterdzieści pięć lat”– prze-
mknęło jej przez głowę i zabolało tak mocno, że aż na moment straciła oddech. Kiedy 
Mateusz usiadł, Nora zrozumiała, że te cztery lata, które będzie im dane przeżyć na 
poziomie relacji wychowawczyni – uczeń, mogą okazać się najgorszymi w jej życiu. 

Albo wręcz przeciwnie. 

 

* 

 

W listopadzie 1822 roku Adam Mickiewicz napisał list do Franciszka Malewskiego:  

„Byrona tylko czytam, książkę gdzie w innym duchu pisaną rzucam, bo kłamstw nie 
lubię; gdzie jest opis szczęścia życia familijnego, również mnie oburza jak widok mał-
żeństw, dzieci; jest to jedyna moja antypatia”.2 

Nora była w zasadzie podobnego zdania. Małżeństwo to niepotrzebna strata czasu. 
Małżeństwo to wślizgiwanie się pod zimną, wilgotną kołdrę. Z jednej strony cieszysz 
się, że po całym dniu wskoczysz do łóżka i odpoczniesz, z drugiej – potrzebujesz czasu, 
by tę przenikliwą wilgotność rozgrzać własnym ciałem i dopiero wtedy jakoś tam za-
snąć. Czy w tej sytuacji nie lepiej być samemu i zawsze mieć ciepłą kołdrę? 

Nora nie należała do kobiet zranionych, ugodzonych lub porzuconych. Nie była też 
klasyczną ofiarą nieudanego dzieciństwa, z niekochającymi się rodzicami, nutką pato-
logii i alkoholowym oddechem. Po prostu nie podobał jej się odgórny nakaz łączenia się 
w pary, szukania kompromisów, docierania się dwóch ssaków, wicia wspólnego 
gniazdka, by wreszcie wydać na świat potomstwo i jemu całkowicie się oddać. Mickie-
wiczowi zarzucano osobowość paranoidalną, doszukiwano się w nim ciężkiej nerwicy 
i lekkiej schizofrenii. Nora dla swojej rodziny była podobnym odszczepieńcem. Nie 
można żyć samemu. Nie można izolować się od ludzi, mieszkać w pojedynkę, odrzucać 
miłości i skupiać się wyłącznie na własnej osobie.  

Dziewica z I części Dziadów mówi: 

 

Co dzień z pamiątką nudnych postaci i zdarzeń 

Wracam do samotności, do książek – do marzeń... (w.17–18) 

 

– Nie zasłaniaj się jakimś literackim duchem! – mówiła wtedy jej matka i dla równo-
wagi podsuwała nudne naukowe teksty.  

– „Osoby samotne są dwukrotnie bardziej narażone na poważne choroby serca niż 
osoby żyjące z partnerem – dowodzą najnowsze badania duńskich naukowców. Podob-

                                       

www.e-bookowo.pl 

2 Wszystkie wspomnienia dotyczące Adama Mickiewicza pochodzą z książki Jean–
Charlesa Gille-Maisani, Adam Mickiewicz człowiek, studium psychologiczne, PIW, Warszawa 
1987 
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nego zdania są też badacze z Rush University Medical Center w Chicago, którzy do 
chorób serca dorzucają zagrożenie demencją związaną z chorobą Alzheimera. To jesz-
cze nie koniec. Wyniki licznych badań przeprowadzonych na świecie pokazują, że wy-
soki poziom stresu plus brak wsparcia ze strony bliskiej osoby, w sposób istotny 
wpływają na zachorowalność i śmiertelność wywołanymi różnymi schorzeniami. Wśród 
nich wszelkie choroby układu krążenia zajmują miejsce szczególne” – odczytała Nora 
i teatralnie chwyciła się za serce. – Co za różnica z jakiego powodu umrę – niewydolno-
ści krążenia czy złamanego serca lub depresji związanej z nieudanym związkiem? 

– Dlaczego zakładasz, że będzie nieudany?  

Nora wzruszył ramionami. 

– Dwoje różnych ludzi nie ma prawa się dogadać. Prędzej czy później wypełzną 
z nich własne egoizmy, które będą starały się zagłuszyć egoizm partnera. Jedno będzie 
chciało mięsa, drugie kwiatów. Jedno tragedii, drugie rozrywki.  

Matka kręciła z niedowierzeniem głową. Dla niej to był stek bzdur, wydumana filo-
zofia paranoidalnego introwertyka, jakim koniec końców okazał się Mickiewicz, a nie 
poglądy współczesnej, młodej i ładnej kobiety. 

– Człowiekowi do życia potrzebny jest drugi człowiek. 

– Ja mam wokół siebie setki ludzi. Setki nastoletnich ciał z ich nieokrzesanymi mó-
zgami, z którymi spotykam się każdego dnia i które wypełniają mój czas po brzegi. Po 
pracy marzy mi się samotność. Cisza. Odreagowanie głupoty i niedojrzałości. A nie 
kolejna walka o swoje.  

– To nie jest podejście pedagoga. Ani tym bardziej zdrowej kobiety. 

– To jest moje podejście.  

– Nawet zwierzęta łączą się w pary. 

Nora machnęła ręką w powietrzu, jakby chciała rozpędzić ten nużący dialog niczym 
nikotynową chmurę. 

– Wśród naczelnych stałe pary tworzą wyłącznie małpki titi, gibbony i niejakie mar-
mozety. Reszta ma to gdzieś. Kopulują, bo tak im każe instynkt, ale to nie znaczy, że 
wiążą się ze sobą do końca życia. Samice radzą sobie na ogół w pojedynkę. 

Na marmozetach zazwyczaj kończyły się argumentacje matki. Jej córka najwyraźniej 
nigdy nie założy rodziny. Szkoda. Chciałaby zatańczyć na jej ślubie i mieć wnuki. 
Chciałaby być babcią i mieć ładny album ze zdjęciami. Ale Nora była Upiorem i kocha-
ła tylko mroczne klimaty. 

 

Tam do końca, a nawet i po końcu świata, 

Chciałbym we śnie, z którego nic mię nie zbudzi, 

Marzyć, jakem przemarzył swoje młode lata, 

Kochać świat, sprzyjać światu – z daleka od ludzi. 

www.e-bookowo.pl 

       Nowy Rok (w. 33–36) 
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	81B1707B– To był udar krwotoczny, powstający wskutek przerwania ściany naczynia i wylewu krwi do tkanki mózgowej. Odzyskała pani mowę, zdolność połykania, wróciła też pamięć. Wykluczyliśmy cukrzycę i hiperlipidemię. Musimy jeszcze tylko powalczyć z nadciśnieniem. Żyje pani. Proszę o tym pamiętać. 
	82B1708BNora wpatrywała się w usta lekarza, jakby chciała wymusić na nim kolejne oświadczenia, tym razem mniej optymistyczne. Speszony zaczął się plątać i powtarzać, jakie to miała szczęście. Okulary mu zaparowały, a na czoło wpełzły migocące kropelki potu tworząc ciekawą konstelację przypominającą siedzącego kota. W końcu jego żołądek nie wytrzymał i wypluł z siebie maleńką strzałę. W starożytności zatruwano ją rozkładającymi się szczątkami zwierząt, lekarzowi wystarczyło jedno zdanie. 
	83B1709B– Jest pani sparaliżowana od pasa w dół.
	84B1710BZamknęła oczy.
	85B1711B*
	86B1712BNora nie lubiła swoich uczniów. Była wprawdzie nauczycielką z piętnastoletnim stażem, dostała nawet jakiś order na zielonej wstążce za zasługi pedagogiczne, ale fakt pozostawał faktem – uczniowie budzili w niej wstręt i odrazę. Każdego roku wyczekiwała z perwersyjnym utęsknieniem na nowe klasy i powiew nastoletniego potu. Nic nie sprawiało jej większej przyjemności, jak penetrowanie wzrokiem lekko niepewnych twarzy i natychmiastowe ocenianie ich właścicieli. Dostrzegała wśród nich nieuków, nierozgarniętych, przemądrzałych i zakompleksionych. Widziała agresywnych, bezczelnych i wszystkowiedzących. Wyczuwała mizdrzące, puszczalskie i histeryczne panny, z głupawym uśmiechem na wiecznie niedomkniętych ustach. A wszystko to podlane paskudnym zapachem dojrzewania, który dla osób w pewnym wieku jest już nie do strawienia. 
	87B1713B– Witam – mówiła wchodząc do nowej klasy i patrząc w tak charakterystycznie odpychający sposób, że wszyscy milkli. – Jestem waszą wychowawczynią. 
	88B1714BWśród uczniów przebiegł szmer, lecz zaraz uciekł wystraszony nagłym podniesiem ręki, jakby w obawie, że nauczycielka plaśnie go w policzek.
	89B1715B– Kiedy ja mówię, nie szemrzecie – poinformowała. – Nie mruczycie, nie szepczecie i nie burczy wam w brzuchach. 
	90B1716BZamarli. Jeśli czegoś obawiali się najbardziej, to właśnie szkoły o twarzy Nory. Z jej oszronionym głosem, który ciął powietrze jak japońskie noże do sushi. 
	91B1717B– Krykowska Anna – wyczytywała teraz, a kiedy ofiara wstawała z tym charakterystycznym uśmiechem na twarzy pokrywającym strach i zmieszanie, długo się w nią wpatrywała chcąc zapamiętać każdy szczegół i na wstępie dokonać ogólnej charakterystyki. 
	92B1718BKrykowska Anna była drobna i miała niesymetrycznie rozrzucone po obu stronach twarzy piegi, które schodziły lewym policzkiem w kierunku szyi. Nie była ładna, ale miała ciekawe oczy. Nora przeczuwała, że jest inteligentna i nieśmiała.
	93B1719B– Linka Zofia.
	94B1720BKrzaczaste brwi, szeroki nos, pięciocentymetrowy odrost. Nonszalancja w ruchach, ale bez przekonania. Lubi imponować, lubi postawić na swoim. Trzeba po niej przejechać papierem ściernym, żeby wygładzić chropowatość. Po kilku lekcjach zasmakuje w potulności i nie będzie próbowała zadzierać z Norą. 
	95B1721B– Makowiecki Tomasz.
	96B1722BNie znosiła tego typu facetów. Byli jak kocury, które wszędzie muszą nasikać, żeby zaznaczyć swój teren. Donośny głos, aroganckie spojrzenie, gwałtowne ruchy. Zbyt długa grzywka i zbyt pryszczata twarz. Nie będzie nawet próbować go zmieniać, będzie go tępić obojętnością i regularnie odpytywać z literatury. Na pierwszy rzut oka widać, że książki go gryzą i płoszą zbyt dużą ilością liter. 
	97B1723B– Orłowska Monika.
	969B2595BSztuczne pazury. Nie doczeka drugiej klasy. Nawet nie trzeba będzie jej kompromitować dwójami na świadectwie, sama zrezygnuje z nauki i pójdzie w stronę solarium. 
	98B1724B– Oleński Mateusz.
	99B1725BKrzesło zaszurało, a Nora chyba po raz pierwszy w życiu zamarła z zachwytu. Definicja mówi, że piękno to pozytywna właściwość estetyczna bytu, odbierana przez zmysły i wynikająca z zachowania proporcji, harmonii, barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użytecznościFF. Piękno to paź królowej, nenufar, koliber, kościół Santa Maria Novella we Florencji, „Narodziny Venus” Botticellego dla jednych, żuk Mandelbrota dla drugich, a dla niej samej wszystko, co napisał Mickiewicz. Piękno to Mateusz Oleński. Opisywanie jego twarzy byłoby banałem, dlatego Nora nie chciała analizować żadnych poszczególnych elementów, skupiła się na całości. „Mam czterdzieści pięć lat”– przemknęło jej przez głowę i zabolało tak mocno, że aż na moment straciła oddech. Kiedy Mateusz usiadł, Nora zrozumiała, że te cztery lata, które będzie im dane przeżyć na poziomie relacji wychowawczyni – uczeń, mogą okazać się najgorszymi w jej życiu.
	100B1726BAlbo wręcz przeciwnie.
	101B1727B*
	970B2596BW listopadzie 1822 roku Adam Mickiewicz napisał list do Franciszka Malewskiego: 
	971B2597B„Byrona tylko czytam, książkę gdzie w innym duchu pisaną rzucam, bo kłamstw nie lubię; gdzie jest opis szczęścia życia familijnego, również mnie oburza jak widok małżeństw, dzieci; jest to jedyna moja antypatia”.F
	972B2598BNora była w zasadzie podobnego zdania. Małżeństwo to niepotrzebna strata czasu. Małżeństwo to wślizgiwanie się pod zimną, wilgotną kołdrę. Z jednej strony cieszysz się, że po całym dniu wskoczysz do łóżka i odpoczniesz, z drugiej – potrzebujesz czasu, by tę przenikliwą wilgotność rozgrzać własnym ciałem i dopiero wtedy jakoś tam zasnąć. Czy w tej sytuacji nie lepiej być samemu i zawsze mieć ciepłą kołdrę?
	973B2599BNora nie należała do kobiet zranionych, ugodzonych lub porzuconych. Nie była też klasyczną ofiarą nieudanego dzieciństwa, z niekochającymi się rodzicami, nutką patologii i alkoholowym oddechem. Po prostu nie podobał jej się odgórny nakaz łączenia się w pary, szukania kompromisów, docierania się dwóch ssaków, wicia wspólnego gniazdka, by wreszcie wydać na świat potomstwo i jemu całkowicie się oddać. Mickiewiczowi zarzucano osobowość paranoidalną, doszukiwano się w nim ciężkiej nerwicy i lekkiej schizofrenii. Nora dla swojej rodziny była podobnym odszczepieńcem. Nie można żyć samemu. Nie można izolować się od ludzi, mieszkać w pojedynkę, odrzucać miłości i skupiać się wyłącznie na własnej osobie. 
	974B2600BDziewica z I części Dziadów mówi:
	975B2601BCo dzień z pamiątką nudnych postaci i zdarzeń
	976B2602BWracam do samotności, do książek – do marzeń... (w.17–18)
	977B2603B– Nie zasłaniaj się jakimś literackim duchem! – mówiła wtedy jej matka i dla równowagi podsuwała nudne naukowe teksty. 
	978B2604B– „Osoby samotne są dwukrotnie bardziej narażone na poważne choroby serca niż osoby żyjące z partnerem – dowodzą najnowsze badania duńskich naukowców. Podobnego zdania są też badacze z Rush University Medical Center w Chicago, którzy do chorób serca dorzucają zagrożenie demencją związaną z chorobą Alzheimera. To jeszcze nie koniec. Wyniki licznych badań przeprowadzonych na świecie pokazują, że wysoki poziom stresu plus brak wsparcia ze strony bliskiej osoby, w sposób istotny wpływają na zachorowalność i śmiertelność wywołanymi różnymi schorzeniami. Wśród nich wszelkie choroby układu krążenia zajmują miejsce szczególne” – odczytała Nora i teatralnie chwyciła się za serce. – Co za różnica z jakiego powodu umrę – niewydolności krążenia czy złamanego serca lub depresji związanej z nieudanym związkiem?
	979B2605B– Dlaczego zakładasz, że będzie nieudany? 
	980B2606BNora wzruszył ramionami.
	981B2607B– Dwoje różnych ludzi nie ma prawa się dogadać. Prędzej czy później wypełzną z nich własne egoizmy, które będą starały się zagłuszyć egoizm partnera. Jedno będzie chciało mięsa, drugie kwiatów. Jedno tragedii, drugie rozrywki. 
	982B2608BMatka kręciła z niedowierzeniem głową. Dla niej to był stek bzdur, wydumana filozofia paranoidalnego introwertyka, jakim koniec końców okazał się Mickiewicz, a nie poglądy współczesnej, młodej i ładnej kobiety.
	983B2609B– Człowiekowi do życia potrzebny jest drugi człowiek.
	984B2610B– Ja mam wokół siebie setki ludzi. Setki nastoletnich ciał z ich nieokrzesanymi mózgami, z którymi spotykam się każdego dnia i które wypełniają mój czas po brzegi. Po pracy marzy mi się samotność. Cisza. Odreagowanie głupoty i niedojrzałości. A nie kolejna walka o swoje. 
	985B2611B– To nie jest podejście pedagoga. Ani tym bardziej zdrowej kobiety.
	986B2612B– To jest moje podejście. 
	987B2613B– Nawet zwierzęta łączą się w pary.
	988B2614BNora machnęła ręką w powietrzu, jakby chciała rozpędzić ten nużący dialog niczym nikotynową chmurę.
	989B2615B– Wśród naczelnych stałe pary tworzą wyłącznie małpki titi, gibbony i niejakie marmozety. Reszta ma to gdzieś. Kopulują, bo tak im każe instynkt, ale to nie znaczy, że wiążą się ze sobą do końca życia. Samice radzą sobie na ogół w pojedynkę.
	990B2616BNa marmozetach zazwyczaj kończyły się argumentacje matki. Jej córka najwyraźniej nigdy nie założy rodziny. Szkoda. Chciałaby zatańczyć na jej ślubie i mieć wnuki. Chciałaby być babcią i mieć ładny album ze zdjęciami. Ale Nora była Upiorem i kochała tylko mroczne klimaty.
	991B2617BTam do końca, a nawet i po końcu świata,
	992B2618BChciałbym we śnie, z którego nic mię nie zbudzi,
	993B2619BMarzyć, jakem przemarzył swoje młode lata,
	994B2620BKochać świat, sprzyjać światu – z daleka od ludzi.
	       995B2621BNowy Rok (w. 33–36)
	996B2622B*
	997B2623BPoczątki były typowe. Wściekłość i negacja wszystkiego. Nora rozbiła kilkanaście talerzy, szklanki i kubki w ilości zaskakującej ją samą. Krzyczała do ścian, zgoliła włosy niemal do zera, starła twarz pumeksem i zjadła własne paznokcie. Potem przyszło wyciszenie. Patrzenie przez okno całymi godzinami, czytanie jednego zdania po kilkadziesiąt razy, słuchanie tykającego budzika. Na samobójstwo była zbyt silna, choć miewała momenty tak zwanej czarnej dziury, w którą się wpada i nie można znaleźć wyjścia. Samotność była łatwa do zaakceptowania, nieszczęśliwa miłość również, zresztą cały Romantyzm to jednak wielka nieszczęśliwa miłość, ale kalectwo? Niemożność swobodnego wysikania się, umycia własnego tyłka? Dobrze, że jej mama tego nie doczekała, bo zaraz po wylaniu wiadra kisielowatego współczucia, powiedziałaby:
	998B2624B– Gdybyś miała męża i dzieci, byłoby ci łatwiej.
	999B2625BByć może.
	1000B2626BAle trudno wychodzić za mąż na wszelki wypadek. Bo zachorujemy, dopadnie nas udar krwotoczny, przejedzie tramwaj i urwie nogę. Bo nie będziemy sobie mogły poradzić z papierem toaletowym.
	1001B2627BPo roku Nora wpadła w stan milczącej akceptacji. Doprowadziła do remontu mieszkania, zainstalowania Internetu i trzech kanałów filmowych. Wraz z tabletkami na nadciśnienie zaczęła połykać informacje i podglądać świat. 
	1002B2628B„83–latka z Węgier, notoryczna złodziejka o pseudonimie "Latająca Gizi", została przyłapana przez policję podczas kolejnego włamania – podały węgierskie media.
	102B1728BPrzestępcza kariera starszej pani trwa od kilku dekad. Pseudonim nadano jej w latach 50., kiedy dokonywała kradzieży w miastach na prowincji, po czym wracała do Budapesztu korzystając z krajowych połączeń lotniczych. W czwartek zatrzymano ją w Komarom, 100 km od stolicy Węgier. Na włamaniu przyłapał ją właściciel domu, do którego usiłowała wejść. „Latająca Gizi" została dotąd skazana 21 razy, a wyroki, które otrzymała, wyniosły łącznie 40 lat. Mimo ułaskawień i zwolnień za dobre sprawowanie i tak spędziła w więzieniach dwie dekady. W ostatnich latach podróżowała po kraju pociągami, które na Węgrzech są dla emerytów bezpłatne”.F
	103B1729B– Szkoda, że znowu ją złapali – pomyślała i sięgnęła po lekarstwa. Wózek trochę się zachwiał, ale koniec końców utrzymał równowagę. Najgorzej było z kąpielą. Przeniesienie bezwładnego cielska z wózka do wanny byłoby niemożliwe, na szczęście po wyjściu z czarnej dziury, Nora kazała przerobić łazienkę, w której zainstalowano prysznic bez brodzika, za to z automatycznym wyłącznikiem wody. Do tego doszła specjalna osłona na syfon umywalki, pomoc toaletowa mocowana do podłogi oraz najróżniejsze uchwyty proste, kątowe i narożne. Nadwyżka finansowa zniknęła niczym magiczny pył, ale Nora przynajmniej nie bała się własnego mieszkania. Dzięki Bogu jej blok posiadał też windę. 
	104B1730BDzwonek do drzwi wybrzmiał świergotem wilgi, tak przynajmniej zachwalał towar sprzedawca. Nora dała się złapać na wilgę i w sumie nie żałowała. Przyjemny świergot. O, znowu. To pewnie ta dziewczyna z Caritasu. Jakimś cudem załapała się na bezpłatne wizyty (dwa razy w tygodniu) dość sympatycznej wolontariuszki, która robiła zakupy, sprzątała mieszkanie, pomagała umyć Norze włosy, a czasami nawet piekła ciasto. Tym razem jednak przyszedł ktoś inny. Nora nie lubiła zmian, zwłaszcza takich, których się nie spodziewała. Nowa dziewczyna miała trochę ponad trzydzieści lat i była krzykliwie ubrana. Na dodatek trajkotała. 
	105B1731B– Dzień dobry. Zastępuję Majkę, bo jej babcia zachorowała i teraz musi się nią zajmować. Ale jak tylko będzie lepiej, wróci do pani. Myślę jednak, że się jakoś dogadamy. Umyć pani okna? Jak wpadnie trochę więcej słońca, to od razu zrobi się tu sympatyczniej.
	106B1732BCiekawe jak może stać się sympatyczniej od wymytych okien komuś, kto od pasa w dół ma dwie kłody, a kiedy sika cieknie mu po nodze. 
	107B1733B– Acha. Mam na imię Monika. Ale to pewnie pani wie, pani profesor... – dziewczyna zaśmiała się trochę nerwowo i chyba puściła oko.
	108B1734BNora spojrzała na nią trochę zdziwiona, trochę wystraszona. Coś jej umknęło? Skąd się znają? Monika poklepała ją po ręku swoją zadbaną dłonią z błękitnymi paznokciami ozdobionymi błyszczącymi kwiatkami. Nora aż się wzdrygnęła. 
	109B1735B„Sztuczne pazury. Nie doczeka drugiej klasy. Nawet nie trzeba będzie jej kompromitować dwójami na świadectwie, sama zrezygnuje z nauki i pójdzie w stronę solarium”.
	110B1736BOleńska Monika.
	111B1737BRzeczywiście nie doczekała, po pięciu miesiącach przeniosła się gdzieś indziej, pewnie do jakiegoś technikum zawodowego, a Nora usunęła jej twarz z pamięci. Najwyraźniej jednak dziewczyna nie poszła w kierunku solarium. A nawet jeśli, to po drodze zahaczyła o pomoc wolontariacką. 
	1003B2629B*
	1004B2630BMateusz był kumulacją pozytywnej energii. Zawsze miał dobry humor, uśmiech na brzoskwiniowej twarzy i radosne spojrzenie. Dzień w dzień Nora wstawała z łóżka z nadzieją, że go spotka (przeszkadzały jej święta, ferie, a zwłaszcza wakacje), że będą mieli okazję porozmawiać (w końcu była jego wychowawczynią), mimochodem dotknąć się, a może nawet wyjść razem ze szkoły (zupełnie przypadkowo). Schlebiało jej, kiedy Mateusz zdawał się być zasłuchany w jej literackie opowieści, kiedy starał się pisać doskonałe rozprawki i kiedy coraz bardziej zaczął zdradzać humanistyczne uzdolnienia. Odnosiła wrażenie, że są do siebie podobni. Pasują jak puzzle. Jak smyczek do skrzypiec.
	1005B2631BJedyną rzeczą, która różniła ją od innych kobiet była metryka. Plus zewnętrzna powłoka, której nie dało się naciągnąć, wyprasować czy też wyciąć i zastąpić nowszą. Wewnątrz wciąż była młoda, inteligentna, pełna romantycznych, choć mrocznych marzeń i niezrealizowanych pomysłów. Dusiła to jednak w sobie i nie pozwalała im wytknąć nosa poza pomarszczoną skórę, jakby w obawie przed śmiesznością i pobłażliwymi spojrzeniami ze strony tych młodszych. Teraz jednak biła się z myślami. Czy tylko dlatego, że była stara w ogólnym odbiorze (dla obecnego świata młodość kończy się dość szybko, gdzieś w okolicach osiemnastki) nie miała prawa zakochać się mężczyźnie (chłopaku), którego dowodem tożsamości była szkolna legitymacja? Nora poczuła, że nienawidzi swoich uczniów bardziej niż zwykle. Podobno człowiek ma w mózgu dwie półkule, przy czym lewa jest rozważna, analityczna, logiczna, zajmuje się matematyką, związkami przyczynowo – skutkowymi, przetwarza istniejący już materiał, skupia się na słowach, cyfrach, koncepcjach. Ma świadomość porządku czasowego, widzi szczegóły. Prawa półkula jest jej całkowitym przeciwieństwem. Tonie w uczuciach, obrazach i dźwiękach. Bez trudu odczytuje wyraz twarzy, mowę ciała, tembr głosu i wszelkie sygnały emocjonalne. Jest artystycznie uzdolniona, kreatywna i pomysłowa. Nora nie podzielała tych naukowych interpretacji. Jej zdaniem lewa półkula (ta bardziej świadoma porządku czasowego) oceniała starość, druga zaś młodość. Żadnych międzywierszy, półcieni czy pozaregulaminowych dopuszczeń. Stary człowiek, a w szczególności stara baba jest śmieszna, żałosna i obrzydliwa. Ma pochwę w kształcie trumny, a całą resztę zrośniętą, by nie ulegać pokusom. Nie pomogą witaminy, zastrzyki czy chirurgiczne żelazka. Nic nie odwróci gnilnego procesu starzenia się. Nora doskonale zdawała sobie sprawę, że w przeświadczeniu ludzi młodych stary człowiek powinien sam usuwać się na margines. Nie rozpychać, nie gadać za dużo, od czasu do czasu upiec ciasteczka i ładnie wyglądać pod choinką, oczywiście wyłącznie w ramach zapozowania do rodzinnego zdjęcia. Nie zabierać miejsca w środkach komunikacji miejskiej, ani tym bardziej w przychodniach. Nie mieć własnego zdania, hobby, pasji, ani w ogóle żadnych zainteresowań. Jej głównym zadaniem powinno być milczenie i bezszelestne przemieszczanie się z miejsca na miejce. Starość powinna być niezauważalna, by nie psuć swym widokiem świata i nie odbierać młodym przyjemności delektowania się życiem. 
	1006B2632BNora była już po tej drugiej stronie i wiedziała, że to nie starość jest przekleństwem. Przekleństwem jest młodość, przerażona faktem, że też się w końcu pomarszczy. 
	112B1738B*
	113B1739BGenialny plan. Już dawno nie czuła tak przemiłego uczucia w podbrzuszu. Jej jelita wykonywały płynnego walca, żołądek unosił się powietrzu i delikatnie wirował. Nora była lekka jak puch, jak ptyś bez nadzienia, jak budyniowa zupa nic. 
	114B1740BMateusz przychodził dzisiaj na dodatkowe lekcje. To był jej pomysł, rzucony niby mimochodem, od niechcenia, na dodatek przy wszystkich. Propozycja bez podejrzeń. Przecież była stara. Na dodatek  wszyscy wiedzieli, że nie przepada za uczniami, ale jest skłonna do pedagogicznych poświęceń. A tutaj chodziło o coś bardzo ważnego – o olimpiadę z języka polskiego, o możliwość zdobycia indeksu na studia, o wielki plus dla szkoły. Wystarczyło tylko zgłębić Mickiewicza, rozwałkować go jak ciasto na chrusty, wedrzeć się do mózgu poety i pogrzebać w jego zakamarkach. Nora była niekwestionowaną specjalistką od Romantyzmu, a Mickiewicza w szczególności, nic dziwnego więc, że Mateusz radośnie przystał na tę propozycję i umówił się jeszcze tego samego dnia. Na jutrzejsze popołudnie.
	115B1741BJutrzejsze popołudnie nadeszło szybciej niż wezwanie do urzędu skarbowego, a te jak wiadomo docierają jeszcze przed popełnieniem wykroczenia. To miały być tylko korepetycje, ale Nora wiedziała, że siedemnastoletnie kubki smakowe nie będą w stanie odmówić spróbowania polędwiczek wieprzowych pływających stylem dowolnym w leniwie słodkim sosie z czereśniowej konfitury. Nora nie lubiła gotować dla siebie samej, jadła co popadło, nie przywiązując wagi do szczegółów. Tym razem było inaczej. Tym razem pieściła każdy składnik potrawy, która koniec końców stawała się aksamitem wyściełającym podniebienie. Zaraz po skończonych lekcjach pozwoliła sobie na małą ekstrawagancję i zamówiła taksówkę. Jej nauczycielska pensja nie była wprawdzie aż tak niska, by od czasu do czasu nie mogła korzystać z tej formy lokomocji, Nora jednak nie znosiła tak absurdalnego wydawania pieniędzy. Jaki sens miało jeżdżenie taksówką, skoro autobusem była w domu raptem dwadzieścia minut później? 
	116B1742BDzisiaj jednak zależało jej na czasie. Musiała dostać się na drugi koniec miasta, gdzie znajdował się niewielki sklepik ze zdrową żywnością, w którym to sprzedawano własnoręcznie robione konfitury, bez konserwantów i podejrzanych emulgatorów. Wiśnie, z których właścicielka sklepiku robiła przetwory były soczyste i ...słodkie, co jest raczej rzadkością wśród tych owoców. Oczywiście miały one lekko kwaskowaty posmak, ale dominowała specyficzna słodycz, która nie powodowała cierpnięcia języka. I właśnie konfitura z tych, a nie innych owoców była potrzebna Norze do dzisiejszego obiadu. Zapewne wiele innych osób nie przywiązywałoby takiej wagi do miejsca, w którym kupuje się poszczególne składniki, ani tym bardziej do minimalnych różnic w cierpkości wiśni, Nora wiedziała jednak, że na sumę ostatecznego smaku składają się smaki pojedyncze, skomponowane z najlepszych produktów. 
	117B1743B– Dokąd? – spytał taksówkarz przerywając jej wiśniowo–konfiturowe myśli.
	118B1744BNora podała nazwę ulicy, zamknęła mózgową szufladkę z polędwiczkami w sosie i skupiła się na sprawach przyziemnych. Dlaczego taksówkarze zawsze mają takie tłuste włosy? Kiedy już jej się zdarzyło jechać taksówką, zawsze jakoś natrafiała na kierowców, których włosy lśniły brudem i wydzielały drażniący zapach łoju. Każdy zbyt gwałtowny ruch głową uaktywniał związki lotne, które błyskawicznie docierały do nozdrzy Nory i wywoływały migrenę. 
	119B1745BOtworzyła okno.
	120B1746B– Wieje – stwierdził kierowca.
	121B1747B– Lubię jak wieje. Poza tym brzydko tu pachnie – od razu postawiła jasno sprawę, mając cichą nadzieję, że to zbije nieco taksówkarza ze słynnego pantałyku.
	122B1748BZbiło.
	123B1749BOna zaś uśmiechnęła się do siebie i znowu wypuściła na wolność konfiturowe myśli. Tym razem podlała je delikatnym białym winem i zapachem pieczonego mięsa. W domu przygotowała kremowe talerze z wytłaczanymi liśćmi paproci i kieliszki z prawdziwego kryształu, podzwaniające w tonacji e–moll. Mateusz nie był wprawdzie pełnoletni, więc nie mogła mu zapronować wina, ale wodę też można pić z prawdziwych dzieł sztuki. Przebiegła lekko przez przedpokój, zawieszając na chwilę wzrok na własnym odbiciu w lustrze. Rozpuściła włosy i zamyśliła się. Jeszcze dziesięć lat temu śmiało mogłaby powiedzieć, że jest ładna. Rzeczywiście miała piękną twarz, pod warunkiem jednak, że popuściła nieco mięśnie i rozsznurowała usta. Wtedy znikała jej genetyczna surowość i zaciętość w spojrzeniu, rysy łagodniały, kości policzkowe delikatnie zatapiały się w gładką skórę twarzy, pośrodku której wznosił się kształtny nos. Przesuwając wzrok nieco wyżej natknąć się można było na wyraziste oczy, autentycznie zielone i duże, choć Norze wydawało się, że są trochę za mocno osadzone. Aż trudno było uwierzyć, że takiej kobiecie nikt nigdy się nie oświadczył. Teraz zaś była już w wieku, w którym nikt nie brał na serio jej seksualności. Dla innych kobiet nie stanowiła zagrożenia, a dla większości mężczyzn nie była już obiektem tańca godowego, tak jej się przynajmniej wydawało. Choć ona sama czuła się jeszcze dość młodo, odnosiła wrażenie, że otoczenie coraz częściej zaczyna traktować ją jak przekwitniętą różę. Niektórzy wyrzucają takie kwiaty na śmietnik, inni czasem zasuszają. Ale nikt już ich nie wącha. 
	124B1750BZ zadumy wyrwał ją dzwonek u drzwi.
	125B1751B– Wejdź proszę – powiedziała zwyczajnym tonem i związała włosy w kok. Rozpuszczone pasma nagle wydały jej pretensjonalne i śmieszne. Mateusz uśmiechnął się do niej jak do nauczycielki i najwyraźniej nie był zakłopotany. To dobrze. To znaczy, że niczego nie zauważył.
	126B1752BRozejrzał się za to ciekawie po mieszkaniu jak dziecko wpuszczone do muzeum zabawek i zatrzymał na chwilę przed starym, trochę ciemnym zdjęciem Nory, na którym przyłapano ją w szczerym uśmiechu i z płonącym wzrokiem. Patrzyła wtedy na pokaz sztucznych ogni. 
	127B1753B– Ale pani była ładna – powiedział bez zastanowienia, nie zwracając bynajmniej uwagi na fakt, że słowo „była” jest tu po prostu nie na miejscu. Norze jednak na razie to wystarczyło. 
	128B1754BKilkanaście minut później skupili się na balladowych animach, na roli cienia i zbłądzenia w lesie, na matce poety i jego obsesyjnym przywiązaniu do niej, wreszcie na paranoi Konrada Wallenroda. Nora mówiła, Mateusz słuchał wpatrując się w jej usta i chłonąc cenne uwagi o poecie, który pisał pod wpływem myśli prześladowczych i niezdolności do realnego osądu rzeczywistości. Ona zaś zastanawiała się czy sama nie ulega wypaczonej ocenie tego, co się naprawdę dzieje. Mateusz był nią zachwycony. Czy tylko jej się zdawało?
	129B1755BTydzień później gładko przeszła od intuicyjnego introwertyka do jego zafascynowania Marylą Wereszczakówną, nieszczęśliwej miłości i rozdartego serca. Kiedy Mateusz wyszedł Nora otrząsnęła się z marzeń jak pies wyskakujący ze strumienia wytrzepuje z sierści nadmiar wody i zadzwoniła do Apolonii. Tylko w ten sposób mogła ostatecznie wrócić na ziemię. 
	1007B2633BZakład fryzjerski prowadzony przez nieśmiertelną Apolonię z jeszcze bardziej nieśmiertelną watą cukrową na głowie, tylko dlatego nadal funkcjonował, że zmiany jakoś go przeoczyły. Znajdujące się tuż obok sklepiki – warzywniak, w którym unosił się zapach piwnicy i ziemniaków, butik „U Grażyny” z apaszkami, broszkami i ekskluzywną odzieżą damską oraz cukiernia „Rożek” z najlepszą w mieście bitą śmietaną, padały jeden po drugim, chyląc czoła przed nowoczesnością i wstydząc się własnych ułomności. Ale zakład fryzjerski, który nazywał się po prostu „zakład fryzjerski” przetrwał, tuląc się w ciemnych murach kamienicy numer osiem i udając, że go tam nie ma. Udało się. Zmiany przyszły, zadomowiły się i nikt jakoś nie zauważył, że interes Apolonii działa dalej, z tą samą podłogą wyłożoną lepkim linoleum, błyszczącymi boazeriami w kolorze czystego miodu, smrodem papierosów Carmen i suszarkami Farelkami w kolorze bahama. Gdyby właścicielka wydawała resztę banknotami z Trauguttem, Waryńskim czy Świerczewskim, można by pomyśleć, że czas się tu zatrzymał. Niestety było coś, co potwierdzało jego nieubłagalny upływ. Lustra. Lustra odbijające stałe klientki, do których należała między innymi Nora. Co tydzień od ponad dwudziestu lat siadała przed miniaturowym stoliczkiem, lakierowanym na biało (plus liczne odpryski) na obrotowym krześle z bordowego skaju i wpatrywała się w zmatowiałe szkło. Obrazek wiszący na ścianie tuż za jej głową był taki sam – stara szkoła w Wiązowie, ulica i zbłąkany pies nerwowo szukający drzewka. Tablica ostrzegawczo–informacyjna o wymiarach 67x48 cm z groźnym napisem „Strzeż się porażenia prądem elektrycznym” – również pozostała na swoim miejscu, niezmienna i tekturowa. I tylko twarz Nory ulegała metamorfozom czasowym, choć przez długie lata odnosiła wrażenie, że w „zakładzie fryzjerskim” człowiek się nie starzeje. Niestety. Po dwudziestu latach przestała mieć złudzenia. Oczy wpadły jej w głąb twarzy, jakby je ktoś tam celowo wepchnął. Skóra była cienka niczym pergamin i podobnie szeleściła. Pokryły ją nieapetyczne plamy, krostki i nacieki, których nie tuszował żaden fluid. Nos nieznacznie się wydłużył, a dziurki poszerzyły. Nawet zęby utraciły swą świeżość i przeobraziły w nieapetyczne kremowo–piaskowe kwadraciki służące wyłącznie do rozdrabniania pokarmu. Nora zbliżyła twarz do lustra, by skatować się widokiem intrygującej mapy zmarszczek, biegnących we wszystkich kierunkach świata i żłobiących coraz głębsze rowy melioracyjne. Jeśli młoda twarz wygląda jak jezioro przy bezwietrznym dnie, gładkie i lśniące, to stara jest raczej mokradłem, burym mszarem, porośniętym mchami i karłowatą roślinnością. Tak, lustra Apolonii skutecznie leczyły z próżności i podcinały gałąź młodości, z której nikt dobrowolnie by nie zszedł. Nora lubiła to samobiczowanie się. Lubiła rozkładać na czynniki pierwsze nadbiegającą szybkim truchtem starość. W rzeczywistości wcale nie wyglądała tak źle. Tak naprawdę każdy kto wpatrywałby się w siebie z odległości nie większej niż pół centymetra, dostrzegłby milion usterek i górę niedociągnięć. Zwłaszcza kiedy z tyłu odbijała się tekturowa tablica ostrzegającą przed kopnięciem prądu. To nie była sprawiedliwa samoocena, ale dzięki niej Nora przestawała bujać w obłokach. Po powrocie do domu usiadła przy stole, wyciągnęła kartkę papieru i drukowanymi literami napisała: „nie mam u niego żadnych szans. Starucha tańczy z kostuchą. Nie z kochankiem młodym”.
	1008B2634B*
	1009B2635BMonika Oleńska przychodziła regularnie, a czasem wpadała bez zapowiedzi, ot tak, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Nora przyzwyczaiła się do niej i kiedy starła wyrzuty sumienia związane ze sztucznymi pazurami i solarium, zaczęły normalnie i swobodnie rozmawiać. O tamtych czasach, kiedy uczniowie czuli respekt przed kadrą pedagogiczną, kiedy bali się lekcji z surowym profesorem i tzw. dywanika u dyrektora. O tym, jak popalali po kryjomu, jak kombinowali z wagarami, jakie mieli metody na przełożenie klasówek. I o tym jak to wygląda dzisiaj.
	1010B2636B– Odeszłam, bo te zmiany mnie przerosły. Młodzież zdziczała, nałykała się chamstwa i przerażającej pewności siebie. Chce wszystko zdobyć gwałtem, szturmem, bez żadnej taktyki, żadnych starań. Szkoła stała się dla nich gównem, w które świadomie wdepnęli, bo uczyć się trzeba, ale które próbują za wszelką cenę z siebie zeskrobać. Mają gdzieś zasady, o moralności nie wspominając. Dymem z papierosa dmuchają nam prosto w nos. W przenośni i dosłownie – Nora westchnęła i pokręciła głową. 
	1011B2637BZmiany zbiegły się jakoś wraz z nadejściem nowego stulecia. Dwudziesty pierwszy wiek przerósł jej najśmielsze oczekiwania. Szkoła zaczęła przypominać ogród zoologiczny pełen chichoczących hien, ospałych leniwców, puszących się pawi, ryczących lwów, hałaśliwych gęsi i skrzeczących małp. Dywanik u dyrektora dawno stracił na swej sile, dzisiaj można było na niego splunąć i zagrozić psychicznym mobbingiem, który to termin młodzież dość chętnie wykorzystywała. Pedagog przestał być nietykalny, stał się raczej laleczką z materiału, w którą wtykano szpilki, opluwano, wykręcano ręce i kneblowano usta. Nawet dawny pokój nauczycielski przestał być już schronieniem, teraz każdy uczeń mógł tu wejść bez pukania i przerwać rozmowę. Nora nie znosiła tego miejsca, ale ponieważ alternatywą był rozwrzeszczany dziedziniec, koniec końców wracała do dziupli przeżartej smrodem starych swetrów starej kadry i przepoconych trykotów młodej.
	1012B2638BWłaśnie. Młoda kadra.
	1013B2639BPo dwutysięcznym pierwszym do ich szkoły napłynęło kilka nowych okazów, z tym charakterystycznym odęciem na ustach i pogardą wobec wszystkich, którzy przekroczyli czterdziestkę. Nora była dla nich dinozaurzycą. Nawet nie próbowali nawiązywać z nią bliższego kontaktu, który wykraczałby poza to, co konieczne. 
	1014B2640B– Zrobić pani kawy? – takie pytanie nigdy nie padło.
	1015B2641B– Czwarta B nie powinna mieć studniówki – ośmielił się powiedzieć kiedyś profesor Warzecha, wiekowy już geograf (dobiegał sześćdziesiątki). – Ta klasa jest przerażająco rozwydrzona i nie ma pojęcia, gdzie leży Gibraltar. 
	1016B2642BMłodsza kadra spojrzała po sobie bez zrozumienia. Nora była gotowa przysiąc, że też nie wiedzieli.
	1017B2643B– E tam, po prostu są młodzi – tak zwykle rozpoczynał się pokoleniowy dialog, tym razem prowadzony przez młodziutką polonistkę, którą bardziej fascynowały rymy hip–hopu niż np. trzynastozgłoskowiec.
	1018B2644BGeograf aż się zatrząsł pod dawno już niemodną dwurzędową marynarką z poliestru.
	1019B2645B– To nie tłumaczy buczenia na lekcjach, ani tym bardziej swobodnych i kwiecistych rozmów o seksie – ściszył nieco głos, bo seks jako taki zawsze go krępował. 
	1020B2646B– Oni są po prostu uzdolnieni oralnie – zaśmiała się polonistka, a geograf zrozumiał, że jego miejsce jest w Biskupinie. Usiadł przy stole i zamarł niczym skamielina.
	1021B2647BNora poczuła się obco. Kiedy do szkoły chodził Mateusz wszystko wyglądało inaczej. Owszem, nigdy nie przepadała za młodzieżą, ale tamci mieli w sobie tę odrobinę pokory, która kazała im okazywać szacunek starszym, mówić „dzień dobry” i „przepraszam”, a czasem nawet przepuszczać w drzwiach. Obecna młodzież wszystko miała w dupie. Łącznie z samą sobą.
	1022B2648BPiętnastego marca 2007 roku, Nora szła w kierunku sali nr 107 z dziennikiem pod pachą i opracowaniem psychobiologicznego temperamentu Mickiewicza. „Mickiewicz był harmonikiem – pisała w swoich notatkach – zgłębiał istotę bytu, był uczuciowy, nadwrażliwy, miał też problemy z przystosowaniem się. Uciekał od rzeczywistości, szukał pocieszenia w samotności. Chciał być niezależny, wolny”... Czy kogoś to w ogóle zainteresuje?
	1023B2649BNagle poczuła ostry ból w przedramieniu wywołany zderzeniem się z tłustawym pierwszoklasistą, który spojrzał na nią z pogardą (nie rzucił nawet „sorry”) i spytał: „jak leziesz”? A potem pobiegł dalej, nonszalancki, wielki, z szerokimi spodniami i brudem za paznokciami. Trzy dni później  złożyła wymówienie i przeszła spokojnym krokiem na wcześniejszą emeryturę.
	1024B2650BNastępnego dnia dostała wylewu.
	1025B2651B– Nie chciałaby pani profesor troszeczkę cofnąć czasu? – spytała ją nagle Monika.
	1026B2652BNora spojrzała na nią czekając na ciąg dalszy.
	1027B2653B– No, znowu spotkać się z naszą klasą, z dawnymi uczniami. Wie pani myśmy się tak bardzo nie zmienili. Ja wiem, że chodziłam krótko do waszej szkoły, ale z niektórymi nadal utrzymuję kontakt. 
	1028B2654B– A jak mam się z nimi spotkać? 
	1029B2655BMonika włączyła komputer i pokazała jej portal Nasza Klasa. 
	1030B2656B– Tutaj może pani odszukać dawnych znajomych, pierwsze miłości, czasem wrogów, byłych nauczycieli, panie przedszkolanki. 
	1031B2657B– Po co? – spytała Nora.
	1032B2658BMonika przez chwilę zastanawiała się.
	1033B2659B– To coś w rodzaju sentymentalnej podróży w czasie. Album ze zdjęciami, ale album, który jest żywy. Spotyka pani kogoś sprzed dwudziestu lat i dopasowuje do swojej autobiograficznej układanki. Dla niektórych to terapia, odblokowywanie barier – można kogoś przeprosić za jakieś świństwo, można swobodnie porozmawiać, zapytać o coś, co od dawna nas męczy. No, nie wiem co jeszcze. 
	1034B2660BNora patrzyła na zdjęcia, podpisy, komentarze.
	1035B2661B– Teatrzyk – zawyrokowała w końcu. – Żonglowanie swoim życiem, popisy cyrkowe, pokaz fajerwerków. 
	1036B2662BMonika pokręciła głową.
	1037B2663B– Pani profesor, nie tylko. To jedna wielka centrala telefoniczna z milionem rozmów o wszystkim. Wspomnienia, żarty, anegdoty, przepraszanie, wyznawanie miłości, podziękowania, wylewanie dawnych żali.
	1038B2664B– Jesteś zalogowana?
	1039B2665B– Pewnie! I dokopałam się już do masy znajomych – i z dawnej klasy, kiedy pani profesor była naszą wychowawczynią i potem z liceum pielęgniarskiego.
	1040B2666B– To nie poszłaś do technikum zawodowego?
	1041B2667B– Nie. Po prostu dotarło do mnie, że nie jestem uzdolniona ogólnie, że niepotrzebne mi liceum ogólnokształcące. Ja chyba zawsze chciałam zostać pielęgniarką. A potem doszedł wolontariat w Caristasie. I chyba dobrze, bo dzięki temu dotarłam do pani.
	1042B2668B– Wolałabym żebyś nie musiała.
	1043B2669BMonika pogłaskała ja po głowie. Niepotrzebny gest, ale nawet przyjemny. 
	1044B2670B– Zapisać panią do Naszej Klasy?
	1045B2671B– Nie, na razie nie. Ale pokaż jak to się robi.
	1046B2672BDwa dni później podjęła decyzję. Nie zalogowała się jednak pod prawdziwym nazwiskiem, stworzyła konto fikcyjne z wymyślonym imieniem i datą urodzenia. Wpisała tylko dawną szkołę, nie podając żadnych szczegółów, żadnej konkretnej daty, żadnego zdjęcia. Dzięki temu mogła przynależeć do każdego rocznika, chodzić do każdej klasy. Wszystkim wydawało się, że ją kojarzą, nikt jednak nie potrafił podać konkretów. Z maską na twarzy składającą się z domowego zacisza i anonimowego nazwiska, wchodziła w osobiste życie dawnych uczniów i smakowała rocznik 75 (lata nauki 1994–1998), a w szczególności klasę ogólną z rozszerzonym angielskim, do której chodził Mateusz.  
	1047B2673BMateusz miał dzisiaj 34 lata. Ciekawe czy pamiętał ostatni dzień w szkole i czy komukolwiek o nim powiedział?
	1048B2674B*
	1049B2675BIch cotygodniowe spotkania stały się kulinarno–literackim rytuałem. Mateusz przychodził punktualnie o siedemnastej i niemal od progu rozpoczynali słowną grę w tenisa. Ping pong. Ping pong.
	1050B2676B– Skąd wiadomo, że miał myśli prześladowcze?
	1051B2677B– Przeczytaj „Żeglarza”, wsłuchaj się w niego i sam oceń.
	1052B2678B– To nie on dręczył Marylę, to ona wyszła za innego.
	1053B2679B– Ale on doprowadził ją swoimi listami do depresji. Długo leczyła się z tej miłości.
	1054B2680B– Nie rozumiem roli Cienia...
	1055B2681B– Według Junga Cień to odbicie wszystkich negatywnych cech człowieka, to zwierzęce oblicze jego osobowości. To coś co tłumimy w sobie, czemu nie pozwalamy się rozwinąć.
	1056B2682B– Gustaw i Czarny Strzelec?
	1057B2683B– Tukaj i diabeł.
	1058B2684B– Każdy ma swój Cień?
	1059B2685B– Każdy. 
	1060B2686B– Pani też coś w sobie tłumi?
	1061B2687B– Siadaj do stołu (piłeczka spadała na ziemię, przerwa). 
	1062B2688BNo i Mateusz siadał do stołu, bo po przystawce z literatury przychodziła pora na esencję, prawdziwe mięso, kruche i soczyste. Drobiowe wątróbki podsmażane na maśle z dodatkiem świeżych brzoskwiń i cebuli, udziec jagnięcy w rozmarynowym płaszczu, pierś z kurczaka faszerowana kozim serem, soczysta wołowina po debreczyńsku, pulpety jagnięce z nutą cynamonu. A potem kawa.
	1063B2689BTakiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju:
	1064B2690BW Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju,
	1065B2691BJest do robienia kawy osobna niewiasta,
	1066B2692BNazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta
	1067B2693BLub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku
	1068B2694BI zna tajne sposoby gotowania trunku,
	1069B2695BKtóry ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu,
	1070B2696BZapach moki i gęstość miodowego płynu. 
	        1071B2697BZamek, Ks.II (w.497–504)
	1072B2698BOczywiście, że dotarł do finału. Został laureatem i zajął drugie miejsce. Wygrała jakaś dziewczyna, owładnięta duchem Wyspiańskiego – kiedy wystartowała z medycznymi ciekawostkami o wrażliwej i delikatnej skórze malarza, którego truły olejne opary wywołując zaburzenia żołądkowe i który w związku z tym musiał przerzucić się na ołówek i pastele, komisja była poruszona i jednogłośnie przyznała jej zwycięski laur. Ale Nora i tak była dumna i szczęśliwa z sukcesu Mateusza. Dzień po ogłoszeniu wyników na wszelki wypadek została w domu. Zadzwoniła do szkoły i wykręciła się niestrawnością. Nie chciała pokazywać się w szkole w tym baśniowym nastroju, z poluzowaną powagą i radością na twarzy. Nalała dwa kieliszki wina – jeden dla siebie, drugi dla Mateusza, usiadła przy stole i wypiła toast. Jej chłopak spełnił swoje marzenia. Nie musi zdawać matury, ma w kieszeni indeks na studia polonistyczne. Jeśli czegokolwiek jej w tej chwili brakowało, to chyba tylko jego obecności. Ale co tam. Niech świętuje z rówieśnikami. 
	1073B2699B– Kocham go – powiedziała głośno i szybko zakryła usta. Było już jednak za późno. Wstyd wyleciał z jej wnętrza i fruwał teraz beztrosko po pokoju. Musiała odczekać aż sam się ulotni. 
	1074B2700BA potem nadszedł ostatni dzień roku. Wszyscy odświętnie ubrani, z podnieceniem w oczach, że oto kończą kolejny etap w swoim życiu i zaczynają następny. Roześmiane twarze, błyszczące spojrzenia. Nawet ołowiany nastrój Nory nie był w stanie przydusić ich do ziemi. Wszyscy mieli skrzydła. 
	1075B2701BO godzinie dwunastej szkoła przypominała już pustynię, po której walają się suche krzewy. Skończyła się cukierkowa akademia, rozdanie świadectw, gratulacje dla olimpijczyków, kwiaty dla nauczycieli, podziękowania za wspólną naukę, jakieś drętwy mowy i niepotrzebna nikomu wymiana telefonów. Kto do kogo ma niby zadzwonić? Nauczyciel do ucznia? I co? Umówić się na piwo? A może do ZOO? Nora poszła do pokoju nauczycielskiego po swój prochowiec. Była sama więc mogła na chwilę odpiąć maskę i zacząć płakać. Na szczęście zanim pierwsza kropla wydostała się drobnymi kanalikami na powierzchnię gałki ocznej, ktoś zapukał do drzwi.
	1076B2702B– Pani profesor, muszę pani raz jeszcze osobiście podziękować. Za wszystko. Za Mickiewicza, olimpiadę, cierpliwość i pani obiady. Za serce – Mateusz stał przed nią z bukietem frezji, które pachniały tak intensywnie, że wszystko wokół zawirowało. Być może dlatego zrobiła, to co zrobiła.
	1077B2703BTo nie był pocałunek przyjacielski, matczyny, nic–nie–znaczący, odruchowy czy spontaniczny. To był pocałunek, który odrzucił samokontrolę i nienaganne maniery pedagoga. Był zapowiedzią do seksu bez hamulców i agresywnego pożądania. Wymagał dużej intuicji w odgadnięciu aktualnego stanu emocjonalnego partnera, wymagał skupienia się na niewerbalnych sygnałach i umiejętności zsynchronizowania tempa oraz natężenia czułości w stosunku do drugiej strony. Był czystą namiętnością, odbiciem zmysłowości Nory, która nieskrępowana wydostała się na wolność i nie miała w tej chwili żadnych zahamowań. Był czymś pierwotnym i pewnie dlatego Mateusz oddał go z podobnym uniesieniem i zaangażowaniem.
	1078B2704BA potem poszedł do domu.
	1079B2705B*
	1080B2706BNora zaczęła przeglądać Naszą Klasę i czytać ją jak podręcznik do psychologii. Wybierała dowolne nazwiska i smakowała wycinki cudzej egzystencji (skończone szkoły, daty ślubów i narodzin dzieci, pocztówki z wakacji, pocztówki świąteczne, pocztówki codzienne). Jedni stawiali na fantazyjne grafiki, inni na narcystyczne ujęcia własnej osoby, zawsze z tego lepszego profilu, jeszcze inni katowali setką zdjęć poczętych bobasów lub wręcz przeciwnie – unikali wirtualnego wyjścia na światło dzienne i zamieszczali fotografię źdźbła trawy. Nora odnosiła wrażenie, że żadne curriculum vitae pacjenta Naszej Klasy nie jest szczegółowe, że pomija rzeczy nieprzyjemne, a wyolbrzymia te lepsze. 
	1081B2707B– Jaką mam gwarancję, że po drugiej stronie siedzi ta sama osoba, którą znałam dziesięć, dwadzieścia lat temu? – pytała Monikę.
	1082B2708B– Wystarczy napisać list, poczekać na odpowiedź, może się spotkać, pogadać w realu i wtedy już wiemy, czy zakodowany obraz kogoś sprzed lat nadal pasuje do naszych wyobrażeń.
	1083B2709B– A jeśli nie pasuje? – drążyła dalej.
	1084B2710B– No to pozostaje wspólnie wypita kawa – Monika wzruszała ramionami.
	1085B2711B– Marnowanie czasu.
	1086B2712B– Niekoniecznie. Może przecież okazać się, że ktoś z dawnych znajomych idealnie nadaje się na przyjaciela, lubi słuchać, lubi rozmawiać, podobnie myśli. Ale tego nigdy się pani nie dowie, jeśli nie zapyta. Poza tym, co szkodzi spróbować? Nie lubi pani wychodzić z domu, nie lubi spojrzeń na ulicach. Na Naszej Klasie to pani decyduje z kim rozmawia i kto dowie się o wózku.   
	1087B2713BNora nie była przekonana. Najgorsza była chyba świadomość, że nie ma zbyt wielu znajomych, których chciałaby dodać do swojego profilu i  z którymi mogłaby się spotkać. Jej świat tworzyli uczniowie, ale którego z nich miałaby teraz wyszczególnić, oprócz... ? Był. Ładne zdjęcie – nieśmiały uśmiech, lekko siwiejące włosy. Na drugim zdjęciu żona, dość sympatyczna. Dwójka dzieci – Wiktoria i Weronika. Siedem i pięć lat. Zawód – korektor w wydawnictwie. Nora wptarywała się w jego zdjęcie tak długo, aż ze szczypiących kącików popłynęły jej w końcu łzy. Ale to był w zasadzie jedyny patos tej sytuacji. Poza tym nie czuła żalu, wstydu, nic nie rozszarpywało jej serca, nie zgniatało żołądka, nie kazało wyć i rzucać szklankami o ścianę. Ale to nie znaczy, że nie tęskniła. Tylko za czym?
	1088B2714BNora pogodziła się z kalectwem. Ale ciężko jej było pogodzić się  brakiem celu w życiu. Siedząc na wózku tak naprawdę czekała na śmierć. No bo co jeszcze mogło się wydarzyć?
	1089B2715BWtorek, godzina osiemnasta. Bardzo, bardzo długi dzień. Minuty przeskakują na zegarku jakoś wolniej niż zwykle, a Nora ma wrażenie, że wszystko jest spowolnione (nawet ruchy prowadzących w telewizji). Jakby ktoś oblał ich smołą. Dobrze, że za chwilę przyjdzie Monika, może czas ruszy wreszcie z miejsca. Podjechała wózkiem blisko drzwi, żeby dziewczyna nie musiała czekać. Przechyliła głowę na bok i zapatrzyła się przed siebie. Kiedy zaświergotał dzwonek, natychmiast otworzyła z gotowym uśmiechem na twarzy. 
	1090B2716B– Dzień dobry pani profesor.
	1091B2717BNora zamknęła oczy, cofnęła uśmiech, skuliła się w sobie. Mateusz wszedł do środka i zamknął za sobą drzwi.
	1092B2718B– Kto ci powiedział?
	1093B2719B– Monika.
	1094B2720B– Nie miała prawa.
	1095B2721BMateusz chwycił ją za rękę i chwilę ją przytrzymał.
	1096B2722B– Przejmuję obowiązki Moniki.
	1097B2723B– Mowy nie ma.
	1098B2724B– Pani profesor, zanim pani odmówi, wyrzuci mnie z domu i wtuli się w kąt wraz z własnym Cieniem, proszę mnie wysłuchać. 
	1099B2725BNora spuściła głowę.
	1100B2726B– Pani profesor, chciałbym panią zabrać do siebie. Rozmawiałem już  z żoną, z dziećmi, wszyscy uznaliśmy, że to ma prawo się udać. Mam duży dom, a na parterze dodatkowe małe mieszkanko. Dwa pokoje i łazienka. Kuchnia jest wspólna, ale to i tak bez znaczenia, bo nie wyobrażam sobie, żeby to pani nie gotowała. Poza tym potrzebuję pomocy w pracy. Szukam dobrej korektorki, z doskonałą polszczyzną... – przerwał na moment, by zaczerpnąć oddech, ale Nora nie pozwoliła mu dalej mówić.
	1101B2727B– Co ty mi proponujesz?
	1102B2728B– Rodzinę?
	 1103B2729BOtworzyła oczy. Przed nią stała Monika i uśmiechała się niepewnie. 
	1104B2730B– Czy coś się stało?
	1105B2731BNora spojrzała na nią z lekkim popłochem w rozbieganych oczach. Gdzie jest Mateusz? Co się tutaj dzieje? Zaczyna dotykać paranoi? Gubić kontakt z rzeczywistością? Uspokoiła się po dobrym kwadransie.
	1106B2732B– To pewnie kawa. Za dużo wypiłam i skoczyło mi ciśnienie, ale już wracam do siebie – uspokoiła Monikę i poprosiła, żeby pomogła jej się położyć. 
	1107B2733BKiedy dziewczyna wyszła, rozgorączkowana sięgnęła po laptopa. 
	1108B2734BNora Jasieńska, lat 60, emerytowana nauczycielka – wstukała w brakujące rubryki i przeniknęła w wirtualny świat odwiedzin, spotkań i rozmów. Pierwsze zaproszenie i pierwszy list wysłała do Mateusza. 
	1109B2735BCiekawe czy odpisze...
	1110B2736BNieważne. Nora znowu poczuła, że coś się dzieje. W jej nozdrza wbił się zapach epoki Romantyzmu z jej niespełnioną miłością, niepewnością, oczekiwaniem i nadzieją. Serce zaczęło szybciej i rytmicznej pompować krew, a policzki ślicznie się zaróżowiły. 
	1111B2737BOdpisze?
	1B1627BStar Wars
	130B1756BNajwięcej o miłości wiedzą skrzynki na listy
	131B1757B1984
	132B1758BOdrapana klatka schodowa w bloku, który zbudował chory umysłgomółkowskiego architekta. Wszystko brunatno–wątrobiankowo–sine, podlane moczem okolicznych meneli. Wtedy nie było jeszcze domofonów, więc wchodzili kiedy chcieli i lali po ścianach. Zimą to już niemal oficjalnie pakowali się ze śpiworami do środka i tworzyli zawiązki struktury mieszkaniowej – cynowe kubki, harcerski widelconóż, cuchnące koce i puszki z mielonką. Wynosili się nad ranem, kiedy pierwsi mieszkańcy startowali na szóstą do pracy. Zabierali swój dobytek, zostawiali smród i obietnicę, że późnym wieczorem znowu wrócą. No bo niby dokąd mieliby pójść.
	133B1759BA. ma piętnaście lat, brązowe włosy i mieszka na trzecim piętrze z rodzicami i dwiema młodszymi siostrami. W zasadzie menele jej nie obchodzą, zwłaszcza, że i tak przeskakuje galopem po trzy stopnie aby jak najszybciej dostać się do domu i przeczytać list, więc smród nie ma okazji jej dopaść, rozdrażnić i przekręcić flaków na drugą stronę. Poza tym A. jest całą sobą skupiona na tajnym przymierzu listowo–papierowym, magicznej korespondencji, którą prowadzi z niejakim K. i która dotyczy rzeczy kosmicznych, wielkich i całkowicie niesmrodliwych.
	1112B2738B„Któż nie marzy o takiej przemianie? Podniebny Wędrowiec, Luke Skywalker był tylko zwykłym chłopcem, którego nagle wciągnięto w wielką kosmiczną wojnę. To nie laserowy miecz pomógł mu wygrać, to jego niezłomność i ogromna siła charakteru. Któż z nas nie chciałby być Lukiem?”.
	1113B2739BK.
	134B1760BIdealny obraz pozytywnie nawiedzonego nastolatka doby PRL–u. Dzisiaj zamiast niezłomności i siły charakteru liczy się pięść i druga pięść, a między nimi okrzyk „kurwa”.
	135B1761B2007
	1114B2740BTamto miasteczko i tamten blok nadal istnieją, tyle, że A. mieszka teraz w wielkiej Warszawie, do której kiedyś tak ją ciągnęło, a dzisiaj wypycha. Minęło ponad dwadzieścia lat, meneli jest jeszcze więcej niż było, ale do klatek już się nie wciskają. Po pierwsze nie radzą sobie z domofonami, zwłaszcza od czasu, kiedy dołączono do nich brzęczące kody, wskutek czego nawet prawowici mieszkańcy czasem się mylą. Po drugie przeciwko menelom zawsze można wezwać policję municypalną, która ich spisze, wylegitymuje i pouczy. Menel ma dość ciągłego budzenia go, szturchania i straszenia, więc olewa nowe bloki i przenosi się do parków, na dworce lub w okolice starych dzielnic, gdzie można znaleźć jakieś rudery bądź opuszczone budy na ogródkach działkowych. Ale blok w dawnej miejscowości nadal stoi, odmalowany i odświeżony, pozbawiony osypującego się tynku ze ścian i zapachu moczu. Mieszka w nim mama A., której córka podrzuca od czasu do czasu swoje córki. 
	136B1762B– Mamuś, ja pędzę z powrotem do Warszawy, mam kolegium i z dwadzieścia porad do napisania, ale będę pod koniec tygodnia, lovju. 
	9B1635BZbiegając na dół odruchowo rzuca okiem na skrzynkę pocztową. 
	10B1636B– Co za głupota... po co ja patrzę na skrzynkę? – myśli pukając się w czoło. Kto dzisiaj pisze listy? Za dużo czasu, zachodu i roboty. Czy w ogóle można jeszcze kupić zapachową papeterię? Z długopisikiem w identycznym kolorze? 

	137B1763B1984
	138B1764BA. wpada zdyszana do klatki i próbuje zostawić za sobą natrętne myśli o dzisiejszej klasówce z matematyki. Bez względu na to co napisała i tak dostanie tróję na szynach. Zatrzaskuje szybko drzwi, może wspomnienia o klasówce nie zdążą za nią wpaść do środka, oberwą drzwami po gębie i ogłuszone pacną na ziemię. 
	139B1765BAcha! Skrzynka pocztowa! Jest! Jest! Jest! 
	140B1766BList! 
	1115B2741BList od K. Kolejne kosmiczne przesłanie. No tak, przecież dzisiaj jest poniedziałek, a w poniedziałki gruba koperta pękająca w szwach od złożonych na pół kartek wyrwanych z zeszytu w kratkę, materializuje się w skrzynce pocztowej. A. zapomina o trói na szynach (udało się), gna na swoje trzecie piętro, rzuca w kąt torbę, zamyka się w pokoju, bierze trzy porządne wdechy i rozszarpuje białą kopertę niczym kojot antylopę. 
	 141B1767B„Byłem w Poznaniu. Zupełnie przypadkowy wyjazd, mama chciała odwiedzić koleżankę, spytała czy mam ochotę wybrać się razem z nią. Intuicja? Galaktyczny palec przeznaczenia, który kazał mi wsiąść z do pociągu? Koleżanka mamy poradziła mi, żebym poszedł na ulicę Armii Czerwonej, numeru nie pamiętała, ale twierdziła, że od razu zorientuję się o co chodzi. Armii Czerwonej jest długa, ale miałem czas. No i znalazłem. Maleńki sklepik o trochę zatęchłym zapachu, który po kilku minutach stawał się nawet miły. A w środku? Najpierw zobaczyłem zdjęcia z "Wejścia Smoka", "Conana", "Rambo" i "Commando" i już czułem, że dobrze trafiłem. Zadałem jedno pytanie, a brodaty facet kazał mi zerknąć na boczną półkę. To było jak „Gwiezdnowojenna” Wigilia. Spełnienie wszystkich marzeń. Maleńkie zdjęcia 6,5 na 5 cm (kupiłem cztery), czarno–białe fotki 14 na 9 cm (kupiłem dwa) i gigantyczne plakaty. Nie kupiłem żadnego z przyczyn wiadomych. Ale już wiem na co będę oszczędzał. Przesyłam Ci jedno zdjęcie Hana Solo. Jest małe, więc możesz je zawsze nosić przy sobie”. 
	142B1768BK.
	143B1769BTo był absolutnie cudowny prezent. Szkoda, że ona nie mogła mu się zrewanżować niczym podobnym. Niestety jedyną rzeczą jaką miała było kilka starych numerów Bravo (ustalili już, że on ma te same egzemplarze) oraz przywieziony przez jakiegoś wujka komiks, wprawdzie gwiezdnowojenny, ale po węgiersku. Cóż jednak za pożytek z komiksu, na którym jeden robot mówi do drugiego: „Megtörtenhet, hogy egyszerüen, beolvasztanak!”?
	144B1770BMoże bredził?
	145B1771BAlbo klął?
	146B1772BA. kładzie się na tapczanie (jak dobrze, że jeszcze nikogo nie ma w domu) włącza magnetofon i wsłuchuje w melodyjny, kanoldowo–waniliowy głos Thomasa Andersa. Znowu udało jej się wczoraj ściągnąć dwie nowe piosenki z radia Luxemburg. Trzeba być wtedy bardzo cicho (siostry wyrzuca się z pokoju), prawie nie oddychać i włączyć nagrywanie szpulowego magnetofonu. Kiedyś A. poprosiła mamę, żeby jej nagrała utwór „Brother Luoi” (ona sama musiała biec recytować wiersze pod pomnikiem żołnierzy na miejscowym Rynku), ale mama w trakcie piosenki tłumaczyła młodszej siostrze zadanie z matematyki i wszystko trafił szlag. Rodzice niewiele rzeczy rozumieją. A. zamyka oczy i ukołysana śpiewem przystojnego Niemca, z listem K. w ręku, zasypia.
	147B1773B2007
	1116B2742BPrzy okazji porządków („Za oknem coraz więcej słońca i wreszcie wszystko budzi się do życia. Pora wywietrzyć resztki zimy z naszego mieszkania, odkurzyć meble, wyprać zasłony, przejrzeć szafy. Mnóstwo roboty? Nie przejmuj się. Wystarczy dobra taktyka!”) A. natrafiła na ruchomego Chewbaccę. Dobrej jakości plastik, kusza w ręku, nóżki nadal się ruszają, nawet po tylu latach. Pamięta, ze kupiła go nad morzem, tyle że w sklepie 1001 drobiazgów opisano Chewbaccę jako „Figurkę z Planety Małp”. Dobrze, że jej bystre oko dostrzegło przez zakurzony woreczek przyjaciela Hana Solo, a wrodzona sztuka negocjacji zmusiła rodziców do zakupu potwora.
	11B1637B– Nie wolisz lalki? – zaniepokoiła się mama. – Albo bransoletki może? Albo chociaż pierścionka?
	12B1638BA. uśmiechnęła się. Nic nie mogło równać się z Chewbaccą, facetem mierzącym ponad dwa metry (rasa Wookiee), pochodzącym z planety Kashyyyk, cóż z tego, że z wyglądu przypominającym wilkołaka. O niebieskich oczach. 

	1117B2743BJej obecny mąż też jest wysoki i z pewnością równie waleczny. Nie należy wprawdzie do Sojuszu Rebeliantów, ale regularnie chodzi na judo. Zamiast Sokołem Millenium jeździ volvo, jak trzeba to szybko i bezpiecznie. 
	148B1774B1984Świat Młodych, gazeta młodzieżowa, duma związku socjalistycznego harcerstwa, ukazywała się trzy razy w tygodniu, miała też dodatkowe wydanie z rozbudowaną działką filmową i sekcją  wymiany adresów. W Skrzynce Kontaktowej kotłowały się najróżniejsze pasje – miłość do komiksowego Kleksa, Antresolki profesorka Nerwosolka, Godzilli oraz King Konga, zbieractwo znaczków lub opakowań po zapałkach, uwielbienie dla ptaszków, jaszczurek lub zespołu Pet Shop Boys. Osobną grupę stanowili rycerze Jedi, fanatycy Gwiezdnych Wojen i cybergalaktycznej wojny Dobra ze Złem. Oczywiście czasem zdarzały się nieprzyjemne wpadki – niejaki Jaś B. z Torunia napisał oburzony, że kiedy zadzwonił pod adres fan–clubu Tytusa, Romka i A’tomka, zamiast miłej konwersacji dotyczącej człekoształtnej małpy, usłyszał dobitne „spierdalaj”. Ktoś dla zabawy podał numer przypadkowego człowieka, który o małpie nic nie słyszał, a już na pewno nie rysunkowej i gadającej. Jasia B. przeproszono na łamach Świata Młodych i obiecano naklejkę z Tytusem.
	149B1775BW pewne piątkowe popołudnie, A. świeżo po lekturze najnowszego numeru „ŚM” („Buzdygan Jana III Sobieskiego w Muzeum w Ploesti”, „Zagadka łosiego kopyta”, „Pożegnanie z Wilkiem i Zającem”) pomyślała, że korespondowanie z kimś z innego miasta, z kimś kogo się nie zna i nigdy nie widziało, jest równie fascynujące jak wnętrze sklepu Pewex. Na początek wybrała trzy adresy: Kasi z Kłodzka, fanatyczki „Przeminęło z wiatrem”, nie potrafiącej zdecydować kogo kocha bardziej – Rhetta czy Scarlett, Moniki z Warszawy (o, Jezu stolica, dużo samochodów i pewnie z cztery kina), trawionej nieszkodliwą choć żarliwą miłością do Indiany Jonesa, prawdziwego mężczyzny, który nie bał się kościotrupów, pająków ani gigantycznej kuli, próbującej przerobić go na miazgę. I wreszcie K. z Suwałk. Gwiezdne Wojny. 
	1547B3173BDawno, dawno temu, w odległej galaktyce...
	150B1776BLuke Skywalker przechwytuje wiadomość przeznaczoną dla kogoś o imieniu Obi–Wan Kenobi. Nadała ją księżniczka Leja, uwięziona przez złowrogie siły Imperium pod wodzą Dartha Vadera. Księżniczka ukryła plany najbardziej śmiercionośnej bronii Imperium, Gwiazdy Śmierci, wewnątrz robota R2–D2. Obi–Wan musi dostarczyć je Rebeliantom. Jednak ta niebezpieczna misja nie powiedzie się bez pomocy młodego Skywalkera. Kenobi i chłopak zatrudniają pilota Hana Solo i razem wyruszają, by ocalić galaktykę...
	151B1777BTa podróż nauczy Luke’a doceniać potęgę Mocy i na zawsze ukształtuje jego przeznaczenie...
	152B1778BZ Kłodzkiem korespondowała dość długo, w końcu jednak poddała się – dziwne wybory uczuciowe głównej bohaterki jakoś jej nie przekonywały, na dodatek Kasia uważała, że Ashley mógł się kobietom podobać. Otóż nie mógł. Był mdły, nudny, bez poczucia humoru, bez przerwy wzdychał i wszędzie dopatrywał się jakiejś tragedii. A. uznała, że zrywa z tym. Warszawska Monika skończyła z nią jakieś dwa miesiące wcześniej, co gorsza przestała pisać o Indianie, a rozpoczęła dywagacje na temat wyższości dużego miasta nad nędzną mieściną,  a w zasadzie dziurą, w której mieszkała A. Ostatecznie doszła do wniosku, że A. jest małomiasteczkową gęsią, która nie zna się na prawdziwych mężczyznach, nie ma własnego pokoju i pewnie nie wie jak smakuje czekolada Milka, co akurat nie było prawdą. Został K. z Suwałk, którego nic nie obchodziło, który nie wiedział nawet jaka na zewnątrz jest pogoda, za to z chirurgiczną precyzją analizował sekwencje dialogowe bohaterów, doszukiwał się ukrytych znaczeń, obnażał miłosne niedomówienia między księżniczką a Hanem Solo. Na dodatek przesyłał jej gwiezdnowojnowe tajne newsy, które ubarwiały codzienność i przenosiły ją o tysiące lat świetlnych od socjalistycznych bloków. 
	153B1779BKorespondacja trwała trzy lata i dwadzieścia jeden dni. 
	1548B3174BJakie znaczenie ma fakt, że w okolicy brakuje cytryn, skoro siły rebeliantów w Galaktycznym Imperium są poważnie zagrożone? Ty wiesz najlepiej, bo znasz na wylot „Imperium Kontratakuje”, że zło zatriumfowało. Jedyną szansą powstańców musi być zjednoczenie się w ostatecznej walce ze złowieszczą potęgą. Wtopiony w węgiel Han Solo został więźniem Jabby, który zarządza małą planetą Tatooine...”
	13B1639BA. wstrzymała oddech. Jak to się czyta! To odkrywanie mrocznych tajemnic, planowanie działań wojennych, szukanie rozwiązań!
	14B1640BTak, księżniczka Leia i Luke są rodzeństwem i nie da się zaprzeczyć, że ich ojcem jest demoniczny Darth Wader, który całą potęgę swego intelektu i ducha, oddał na usługi Złu.... Czy w tej sytuacji muszą mnie obchodzić cytryny?

	154B1780BBoże, jak on cudownie pisze. 
	155B1781BPewex. Za ladą siedzi tleniona blondyna w sweterku nietoperzu i połyskuje srebrzyście przetykanymi nitkami. Jest niekwestionowaną królową wszystkich sklepów. Żadną sprzedawczynią, handlarą czy zwykłą sklepową. Jest damą z pomalowanymi pod kolor swetra paznokciami. Nie śmierdzi wędliną, rybami, ani ziemniakami z warzywniaka. Pachnie mydełkiem Atlantic (lub Fa), dezodorantem 8x4, a przez jej oddech przebija się mleczna z orzechami. Przed nią lada, za nią raj.
	156B1782BPaczka Donaldów (10 sztuk, ulubiony kolor A. – zielony) – 25 centów
	157B1783BMentos – 15 centów
	158B1784BCzekolada dmuchana – 35 centów
	159B1785BBatonik Rider’s albo Mars – 25 centów
	160B1786BZa dolara można się było nażreć kapitalizmu aż zaczął wypełzać uszami. A. dostawała czasami takiego dolara (brat mamy załapał się na budowę dróg w Iraku, drugi brat wymieniał u Niemców okna na plastikowe), planowała wtedy dzień i godzinę na wielkie wyjście do Pewexu. Dość szybko ustaliła, ze tleniona blondyna handluje też towarem spod lady. Za 10 centów odpalała nieaktualne niemieckie Bravo. 
	161B1787BSwoją drogą genialna gazeta.
	162B1788BKolorowa rozkładówka, ogromne zdjęcia, jakże śliskie i nasączone barwami, o których można było tylko pomarzyć patrząc na polskie magazyny. „Zwei Roboter erobern die ganze Welt!“, „Krieg der Sterne“, albo „Die Helden aus dem Weltraum“ plus gigantyczna twarz Harrisona Forda, którą można było pocałować w sam środek zaciętych ust. Czysty miód prosto z nieskażonej pasieki. 
	1118B2744B„Muszę przyznać, że ja się trochę tych Pewexów boję. U nas są dwa, siedzą w nich dość obrzydliwe baby i łypią na każdego podejrzliwie. Wiem jednak, że warto tam czasem zajrzeć, chociaż one akurat nie handlują „Bravo”, ale jak mają lepszy dzień to potrafią odpalić puste puszki po piwie. Jak ładnie odetniesz górę, to powstaje świetny pojemnik na długopisy. 
	1119B2745BK”.
	163B1789B2007
	164B1790BBabskie pisma, zwłaszcza te mniej luksusowe, w których to dziewięćdziesiąt procent stanowią reklamy, a pozostałe dziesięć sprytnie zaowalowany tekst o tym, co kupić i czym natrzeć uda, są równie niezbędne jak odkurzacz, pralka, sól w kuchni, majonez w sałatce bądź tampon co 28 dni. A. pracuje w takim piśmie już od dziesięciu lat i udziela zbawiennych porad kobietom pragnącym udoskonalić skomplikowaną codzienność. 
	1120B2746BZwiędła ci zielenina? Najlepszym sposobem jest kąpiel w lodowatej wodzie! Przywiędnięta sałata od razu nabierze lepszej kondycji, jeśli do wodnej kąpieli dodamy kilka kropli cytryny. Ziołom pomaga woda z 3 łyżeczkami cukru, a cykorii odrobina wody z solą. Pomidorom wystarczy sama woda.
	1121B2747BUkłuł cię kaktus? Tak to już jest, że płaskie kaktusy wyglądają wprawdzie pięknie, ale mają paskudnie długie i ostre kolce. W takiej sytuacji przydadzą się gumowo–plastikowe rękawice do czesania konia – kupisz je w każdym sklepie z akcesoriami do jazdy konnej.
	165B1791BA może jesteś zestresowana i boli cię głowa? Usiądź prosto, wyciągnij ręce i zetknij ze sobą opuszki palców – kciuków, wskazujących oraz środkowych. Palce serdeczne ugnij, małe rozstaw w niewielkiej odległości. Zamknij oczy i delikatnie uciskaj opuszki palców, głęboko przy tym oddychając. 
	1122B2748BKtoś powie, że głupie. Że niepotrzebne i nudne. Trywialne, kurodomowe i zaciąga bulionem. Prawda jest taka, że każda kobieta lubi obejrzeć błyszczące strony, na których rozchylają sie wielkie czerwone usta skąpane w pomadce XXL, która powiększa, nabłyszcza i może nawet odstresowuje. A jednak po dokładnym przestudiowaniu napompowanych warg, skręconych niczym murzyńskie loki rzęs i oswojeniu się z ceną najnowszej, niezbędnej torebki przychodzi czas na prawidłowe upieczenie kurczaka, przerobienie jabłek, strategię sprzątania domu i uporanie się z rybikiem cukrowym (W pierwszej kolejności dokładnie wywietrzmy łazienkę i wytrzyjmy wszelkie miejsca, gdzie zbiera się woda. Co jakiś czas przelejmy wrzątkiem odpływy w wannie i umywalce). Każda gazeta luksusowa chyli czoła przed konkretną wiedzą prasy z tzw. średniej półki. 
	166B1792B– Zajęta? – A. unosi głowę i patrzy pytającym wzrokiem na swoją współpracownicę. 
	167B1793B– Jak zawsze, a co?
	168B1794B– Znalazłam Miśka.
	169B1795BA. nie rozumie, więc prosi o ciąg dalszy, jakieś rozwinięcie może, albo chociaż podpowiedź.
	170B1796B– No swoją pierwszą miłość, jeszcze z przedszkola! Przynosił mi śliwki węgierki z własnego ogrodu i osobiście każdą rozłupywał, żeby sprawdzić czy nie ma robala.
	171B1797B– Znowu siedzisz na Naszej Klasie?
	172B1798B– Ale w przerwie ustawowej!
	173B1799BA. kiwa głową. 
	174B1800BPod koniec ubiegłego roku też założyła swój profil. Zaczęła od liceum i kompletowania jak największej ilości dawnych znajomych z tego właśnie okresu. Odnaleźli się niemal wszyscy. Potem nadeszły święta i cały nadprogramowy czas należało poświęcić piernikom oraz barszczowi. W styczniu planowanie kolejnych numerów, co chwila zebranie, narady i kolegia redakcyjne. Segregacja listów od czytelniczek – nie radzę sobie w mięsnym, żaden proszek nie wywabia plam z trawy, zbliża się Komunia, dokąd uciec? Na Naszą Klasę nie starczało już sił. Ale swoją drogą odnaleźć przedszkolnego Miśka, który osobiście wydłubywał robale, żeby ukochana nie musiała ich łykać?
	175B1801BWpisała imię i nazwisko K. Miejscowość – Suwałki. Piętnastu trafionych. Wpatrywała się w zdjęcia ponad godzinę, ale nie potrafiła wytypować. – Acha! Mam przecież w domu jego fotkę sprzed dwudziestu pięciu lat – pomyślała. – Może znajdę jakiś wspólny mianownik – krzywy nos, krzywy zgryz, ponure spojrzenie, ta sama odległość podbródka do czoła? A jak znajdę? To co? Napisać?
	176B1802B1984
	177B1803BHej!
	178B1804BWiesz, że od 26.10.84 w Warszawie wchodzi na ekrany "Powrót..." ale chyba też na 16 mm, a może "normalnie" – nie wiem. Także i w innych większych miastach ma wejść. Na przykład w Szczecinie leci od kilku dni. Filmy są z lektorem, mówiła mi koleżanka. Podobno  "Powrót..." bije na łeb "Gwiezdne..." i "Imperium..". No cóż, trudno się z nią nie zgodzić, choć filmu jeszcze nie miałam okazji widzieć...
	179B1805BWiesz co? Przyślę Ci czyste kasety do nagrania filmu. Jeżeli nie masz nic przeciwko temu to mi nagrasz i z powrotem odeślesz. Jeżeli masz inny pomysł, napisz. W ogóle napisz, co o tym sądzisz, i ile kaset potrzebujesz do nagrania. Wiesz, to fajnie móc słuchać filmu. "Powrót Jedi" spróbuję nagrać sama. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale skoro Tobie się udało... Tylko szkoda, że brakuje Ci tego fragmentu z "Imperium...". Jest tam tak fajna scena, a właściwie dwie. Pierwsza to ta gdzie Han uspakaja rozwścieczonego Chewie'go (biedny Han), a druga, kiedy Leia mówi Hanowi, że go kocha. Wtedy żal mi Hana najbardziej. Ale jednego nie rozumiem. Otóż przed zamrożeniem Han ma zawiązane ręce, a potem w węglu (już zamrożony) ręce ma uniesione i w takiej pozycji, jakby czegoś się złapał kurczowo. Czyżby przerwał liny krępujące mu ręce? Choć właściwie pod wpływem takiego bólu – to pewnie nic dziwnego, ale...
	180B1806BA teraz odnośnie naszego turnieju. Więc tak – efekt jazdy "Falcona" – szczególnie jazdy w hipernapędzie powstaje poprzez zbieganie się smug światła w kolejnych klatkach filmu. A świadkami na ślubie Carrie byli: ze strony Carrie – George Lucas, a ze strony Paula Billy Joel. Niezła jestem, co?
	181B1807BA.
	182B1808BPapierowy przekaz myśli miał w sobie ten sam urok, co tradycyjne aparaty fotograficzne z prawdziwym filmem w środku. Gnało się wtedy do sklepu fotograficznego niczym wściekłe gnu i przestępowało z nogi na nogę, by jak najszybciej zobaczyć zdjęcia z obozu, wakacji, baliku, zlotu, czy nawet zwykłej szkolnej przerwy. Współczesnym cyfrówkom zainstalowano milion fukcji, ale odebrano duszę. Teraz zdjęcie można zobaczyć jeszcze zanim się je zrobi. Do tego przybliżyć, oddalić, zmatowić, nabłyszczyć, wypikselować i sfotoszopować. A potem wypalić. I tak leżą potem wypalone na płytach, milion razy obejrzane w komputerze, milion razy obrobione – i już nie ma pośpiechu, by je wywołać i wkleić do albumu. 
	183B1809BPodobną tajemniczość golasa na plaży nudystów ma wirtualna korespondencja. Komputerowa wymiana myśli jest szybka i sprawna, ale nikomu nie bije przy tym serce. A to czekanie na listonosza... Spóźnia się? A może już był, tylko nikt go nie zauważył? Albo zachorował? Albo po prostu nie miał po co dziś przychodzić... Najpiękniejszy widok to czysta biel koperty łypiąca przez dziurki metalowej skrzynki pocztowej. 
	184B1810BK. interesował się fotografią i piratował w kinie, robiąc fotki (film 27 DIN) podczas seansu filmowego, co oczywiście było surowo zabronione! Na dodatek niewiele było na tych zdjęciach widać, ale nawet zarys postaci księżniczki Lei czy Luka Skywalkera powodował, że A. dostawała gorączki z wrażenia. Potem nastał kolejny etap – K. na magnetofonie kasetowym (Kasprzak stereo) nagrywał dialogi i skrupulatnie je spisywał. W listach zdradzał tylko fragmenty rozmów, całością nie był w stanie się podzielić, to był zbyt wielki skarb. A. postanowiła stworzyć profesjonalną kronikę „Gwiezdnych wojen”. Kupiła gruby brulion (200–kartkowy) i wykaligrafowała na pierwszej stronie:
	19B1645BCała prawda o SW

	185B1811BWklejała tam wszystko. Wywiady z aktorami, każdą najmniejszą wzmiankę o filmie („Ekran”, Świat Młodych”, „Razem”), robiła szkice pojazdów i robotów, a nawet tworzyła własne gwiezdnowojenne opowiadania. Odnotowywała też ważniejsze wydarzenia marketingowe.
	1123B2749B„W sklepach pojawiła się nasadka na ołówek YODA. Pełni ona funkcję czysto ozdobną, po zdjęciu z ołówka figurka przewraca się. Kolor nie za ciekawy – przypomina starte buraki, które niestety utleniły się i straciły swoją naturalną ciemnowiśniową barwę. Teraz są dołująco brązowawe. Yoda też, ale przyznaję, że chętnie bym go kupiła. Pytałam w naszym kiosku Ruchu, ale sprzedawca nie miał pojęcia co to w ogóle jest Yoda. To straszne, w jakiej nieświadomości potrafią żyć ludzie ”. 
	186B1812B„Zdobyłam naklejkę na zeszyt! Jabba ma 10,5 na 7,5 cm i zdobi mój brulion do języka polskiego. Moc jest ze mną. Nawet podczas klasówek”.  
	187B1813BA. Nową Nadzieję obejrzała osiem razy, Imperium jedenaście, Powrót piętnaście. W latach 80. to był nie lada wyczyn. Trzeba było  ścigać film po okolicznych kinach, bo w danym kinie wyświetlano go maksymalnie przez tydzień. Jajkami przekupywała bileterki, by odpalały jej czarno–białe fotki, które jako zapowiedź filmu wisiały w szklanych gablotach i nawet przez szybę pachniały magią. Jajka były wielkie, świeże, prosto od kur hodowanych przez babcię, smakowały wybornie i miały w związku z tym niezłe branie. Ale nawet ich dorodne żółtka nie wystarczyły, by dostać kolorowy plakat z filmu. To już były druki ścisłego zarachowania i musiały krążyć wraz z kasetą z filmem od kina do kina. Gdyby tak można było wybrać się do Poznania i odnaleźć ten sklepik, o którym wspominał K....
	188B1814B„Muszę Ci się do czegoś przyznać... Tylko Tobie. Byłem wczoraj w czytelni z... żyletką. Wstyd powiedzieć, ale chęć posiadania zdjęcia była silniejsza, niż zakorzenione przez moją mamę moralne zasady. Bałem się, ale musiałem to zrobić. Cisza, jak makiem zasiał. Nagle wchodzę ja z grzywką a’la Luke Skywalker, w szerokiej flanelowej koszuli wpuszczonej w spodnie i proszę o „Film”, rocznik 1977. Usiadłem z tyłu, poza zasięgiem wzroku Pani Bibliotekarki. Po upływie godziny rozpocząłem swój plan. Na szczęście kartki trochę szeleściły, więc jedną ręką niby to przekładałem stronę z prawej do lewej, a prawą, zaopatrzoną w żyletkę ukrytą w dłoni, cichuteńko nacinałem obrazek. Kiedy cisza stawała się wyjątkowo obrzydliwa, udałem chrypę i ostro pochrząkiwałem, a nawet odważnie kasłałem i ciągnąłem nosem. Pociągnij nosem i spróbuj coś wyciąć z gazety, a sama przekonasz się, że te dźwięki są nawet podobne... Wiem, że to przestępstwo, ale mam archiwalne zdjęcia z GW!. Mam też nadzieję, że na zawsze pozostanie to naszą tajemnicą.
	189B1815BK.”
	190B1816B2007
	1124B2750BA. znajduje się w stanie tak zwanego zawieszenia. Albo raczej męczącego rozkroku. Jedną nogą tkwi w roku 1984, a wokół jej uszu śmigają kosmiczne pojazdy, drugą w 2007, w którym kosmicznymi pojazdami mogłyby bawić się jej dzieci, gdyby nie fakt, że wolą lalki. Czy po tylu latach jest w ogóle sens kogoś zaczepiać, kiwać mu ręką przez ekran komputera z okrzykiem: „ahoj, pamiętasz mnie? Sto lat temu zbieraliśmy razem jagody!”
	191B1817BZ drugiej strony czemu nie? Kto powiedział, że wspólne zbieranie jagód nie ma prawa rozwinąć się w cyberprzestrzenną zażyłość, która po jakimś czasie odrzuci przymiotnik „cyberprzestrzenna” i pozostanie czystą zażyłością? Psychologia mówi, że stan zawieszenia jest beznadziejny i niebezpieczny, tak jakby wpadło się w ruchome piaski. Można stracić życie, w najgorszym wypadku buty. Dlatego właśnie konieczny jest krok, a nawet podskok z półobrotem, po którym ląduje się w zupełnie innym miejscu. Cokolwiek. Cokolwiek, co przerwie impas. 
	1125B2751B1984„Są dni, kiedy myślisz, że życie to największa i najpiękniejsza przygoda, jak mogła Ci się przytrafić. Poszedłem do Maćka, kolegi z bloku. Wchodzę do pokoju, a on pyta mrocznym głosem: czy chcesz pomóc rebelii zgładzić potężną stację bojową zwaną Gwiazdą Śmierci? Któż by nie chciał, odpowiadam i czekam na rozwój wydarzeń. A Maciek sadza mnie przed swoim Commodore (prezent gwiazdkowy, nie ukrywam, że czuję intensywną zazdrość na jego widok), włącza go i... Rozpoczyna się kosmiczny lot w stronę wroga, a ja muszę wyeliminować jak największą liczbę statków, by uratować świat. Przy pomocy joysticka zmagam się z TIE fighterami i zbliżam do Gwiazdy Śmierci! Niczym Luke Skywalker pędzący swoją maszyną, tak i ja przez kilka dobrych minut lecę tajnym kanionem by zniszczyć Imperium Zła! Takiej mocy nie czułem chyba nigdy! Chciałbym, żebyś siedziała obok mnie i pomagała mi w tej cybergalaktycznej walce o życie!”
	1126B2752BK.
	1127B2753BPo dobrych dwóch latach pisania do siebie, K. zaproponował wymianę zdjęć, tym razem jednak własnych twarzy. Przysłał czarno–białą fotkę na tle czarno–białej brzozy. A. strasznie się spodobało, bo się na nim nie uśmiechał, tylko patrzył przed siebie zamyślony, może zagniewany, albo raczej błądzący myślami po innych galaktykach. Wpadła w popłoch. Co tu wysłać? Żadne zdjęcie nie jest wystarczająco tajemnicze, żadne choć trochę uduchowione. Wszędzie wygląda jak typowa nastolatka, ma nijaką fryzurę, a na nosie okulary korekcyjne –  szkoda, że dopiero po ośmiu latach okazały się niepotrzebne – pechowe spotkanie z miejskim okulistą, który za wszelką cenę próbował leczyć astygmatyzm, a ponieważ nie bardzo wiedział jak, wcisnął jej denka na oczy.
	192B1818B2007
	193B1819BWzięła do ręki zdjęcie sprzed dwudziestu pięciu lat i zerknęła w ekran. 
	194B1820BPasuje.
	195B1821BPasuje?
	196B1822BNo to hop! Na wszelki wypadek napisała dość ostrożnego meila, że bardzo przeprasza, że może się mylić, ale...
	1128B2754BPrzez trzy lata ich gwiaździstej korespondencji ani razu nie spytała K. ile ma lat, czy ma rodzeństwo, do jakiej szkoły chodzi, jak się uczy, ile ma wzrostu, jaki kolor oczu, włosów, czy ma dziewczynę, czy lubi szpinak i co sądzi o jeździe na rowerze w cztery osoby? Bo ona jeździła z koleżankami we czwórkę – jedna normalnie, druga na kierownicy, trzecia na ramie, ostatnia na bagażniku. A jednak wstydziła się o tym pisać, bała, że sobie coś pomyśli, że się obrazi, albo więcej nie odpisze. Dla pewności unikała jak ognia wszelkich osobistych tematów, wszystkiego co mogłoby sugerować damsko–męskie relacje. Nie zapytała nawet czy ma telefon, a przecież od czasu do czasu mogliby do siebie zadzwonić, może nawet się spotkać i razem pójść na „Gwiezdne Wojny”... I tak minęły ponad trzy lata, a w stronę A. wielkimi krokami zaczęła zbliżać się matura („Życie uczuciowe i rodzinne na podstawie prozy pozytywistycznej z uwzględnieniem lektur nadobowiązkowych np. Rodziny Połanieckich). Na listy brakowało czasu. Poza tym temat Imperium został przemielony tysiąckrotnie niczym mak na makowiec, a o innych sprawach jakoś nie mieli ochoty pisać. No bo o czym? Podróży Smokiem Diplodokiem? Przewadze Atari nad Commodore? Nie pamięta, kiedy po raz ostatni wykaligrafowała jego adres na kopercie. Po prostu pewnego dnia tusz z długopisu, którym pisała, rozmył się w galaktycznej mgle. 
	197B1823BDwa dni później przyszła odpowiedź i A. pomyślała, że serce tłucze jej podobnie jak wtedy, gdy wyjmowała list ze skrzynki. A przecież elektroniczna poczta nie ma prawa wywoływać takich emocji!
	1549B3175B„Jeśli myślisz, że Cię nie szukałem, to jesteś w błędzie. Tylko, że wpisałem panieńskie nazwisko, no i nazwę tej śmiesznej miejscowości, w której mieszkałaś. Nie pomyślałem o Warszawie”...
	198B1824BKrótko, ale ona też przecież specjalnie się nie rozpisywała. W końcu po dwudziestu pięciu latach można trafić na zupełnie innego człowieka. Zerknęła na profil. Żona, dwie córki, zawód: lingwista i tłumacz. Uśmiechnęła się. K. tłumaczy ścieżki dialogowe do filmów! Nagrywanie na kaseciaka dialogów z „Gwiezdnych Wojen” jednak się opłaciło. 
	199B1825BDrugi list ulał wspomnienia.
	200B1826B„Doskonale pamiętam, jak to się zaczęło. Napisałem do Świata Młodych, bo chciałem wymieniać się  zdjęciami i artykułami dotyczącymi GW. Pomyślałem, że korespondencja z kimś z innej planety doda mojemu hobby pewnego smaczku, a kto wie, może i zaowocuje fajną wymianą gadżetów. Codziennie otrzymywałem pełne koperty tych  paskudnych, zamazanych zdjęć z polskich pisemek, a czasami  jakieś koszmarne liściki od egzaltowanych nastolatek, na które nawet nie chciało mi się odpisywać. Zresztą one bardziej szukały chłopaka niż pasjonowały się historią galaktycznej walki. I nagle któregoś dnia, spośród piętnastu innych kopert wyciągnąłem jedną, zapisaną intrygująco równym pismem. W środku nie było wprawdzie żadnych zdjęć czy wycinków, ale przyznaję, że ten list odmienił moje ówczesne życie. 
	201B1827BOdrzuciłem w kąt pozostałe wypociny i odpisałem na Twój. Odpisałem? Myślę,  że to od razu było kilka stron. Poczułem pokrewną duszę. I połknąłem haczyk aż wbił się w trzewia. I tak już zostało. Regularnie dwa razy w  tygodniu, przez kolejne trzy lata, gryzmoliłem po dziesięć, dwanaście stron. A kiedy zbliżał się weekend, a listu w skrzynce  nie było, czułem się czegoś pozbawiony. I już ten weekend nie był fajny.
	202B1828BA czy Ty wiesz, że ja do dzisiaj mam negatywy zdjęć z tamtego okresu? Zginęła tylko kasety ze ścieżką muzyczną z Imperium. Ale mam w głowie każdy dźwięk i z dokładnością co do jednej sekundy wiem, w którym miejscu wchodzi dialog, a w którym muzyka. I pomyśleć, że w tym  kinie nauczyłem się angielskiego. W życiu nie byłem na żadnym kursie, nie studiowałem filologii angielskiej, a  sprawdzam i wychwytuję błędy u absolwentów anglistyki...
	203B1829BChyba chciałbym się z Tobą spotkać...
	204B1830BK. 
	205B1831B1984
	206B1832BPomysły na życie często rodzą się w strasznych bólach, niejednokrotnie przy pomocy kleszczy i vacum. Wbrew pozorom wcale nie okazują się wtedy najlepsze, być może dlatego, że od samego początku są zbyt wymęczone. Co innego błysk, olśnienie, iskra z dwóch krzemieni, którą ledwo widać, ale i tak robi swoje. Taką iskrą oparzyła się kiedyś Grażyna, była pracownica zakładów papiernicznych, która obecnie siedziała w domu i umierała z nudów. Dwa dni po olśnieniu przestała być Grażyną, a została wróżką Rozalindą. Jasnowidzeń jako takich nie miała, ale zawsze lubiła baśnie i magię słów: jednorożec, elf, nimfa, topiel. To wystarczyło, by zakupić szklaną kulę, czarną powłóczystą suknię i zamieścić ogłoszenie w gazecie. 
	207B1833BA. natknęła się na to ogłoszenie krótko przed wakacjami. Zadzwoniła, spytała o cenę i umówiła się na spotkanie. Wróżka Rozalinda okazała się miła, ciepła i budząca zaufanie. A. usiadła przy maleńkim owalnym stoliku i trochę o sobie opowiedziała. 
	208B1834B– Chcesz wiedzieć, czy ten chłopak jest tobie przeznaczony?
	209B1835B– Piszemy już ponad dwa lata. Ale żadne z nas nie wyszło poza galaktyczną granicę Gwiezdnych Wojen. 
	210B1836B– Może nie ma takiej potrzeby, by ją przekraczać?
	211B1837B– Ale...
	212B1838B– Czasem nie warto niszczyć pięknej przyjaźni i jeszcze piękniejszego hobby jakimś niepotrzebnym słowem. Chcesz tej korespondencji dodać skrzydeł, przerobić Gwiezdne Wojny na Romea i Julię. 
	213B1839B– Nie mam chłopaka, więc pomyślałam...
	214B1840BWróżka Rozalinda poklepała ją po ręce i poturlała po stole szklaną kulę. 
	215B1841B– Nie myśl w ten sposób. Pisz dalej, a do herbaty nie dorzucaj na siłę lubczyku, bo zepsujesz smak. 
	216B1842B– Co będę robić w przyszłości?
	217B1843B– Co zechcesz. Byle nic na siłę. 
	218B1844B2007
	1550B3176B„Dwadzieścia lat temu wysiadałem z pociągu relacji Suwałki–Łódź. Jechałem do Wielkiego Miasta, zdobyć wykształcenie i zacząć nowe życie. Było obrzydliwie mokro i ponuro. Gdyby nie plakat zapowiadający „Imperium”, chyba bym spróbował numeru Anny Kareniny, takiego miałem doła. Wczoraj też przejeżdżałem koło dworca. Plakatu już nie ma, wisi za to wielki billboard reklamujący kolejny, niezbędny kredyt konsumpcyjny... Ale może nie wszystko się zmieniło?
	219B1845BSłucham właśnie marsza Dartha Vadera (mocno wagnerowski klimat, na pewno też to lubisz)... Podaj miejsce i godzinę. Może to bez sensu, ale muszę Cię w końcu zobaczyć „na żywo”.
	220B1846BK.”
	221B1847BMała knajpka, trochę na uboczu. Drewniane stoły, na rogach wymalowane bukieciki fiołków, z sufitu zwisają papierowe kury z wygniecionymi dziobami, ale mają prawo, bo na zewnątrz już pachnie Wielkanocą. Jest ciepło, przez chmury przepycha się słońce i dopieszcza pierwsze pąki. K. przyjechał do Warszawy już z samego rana, A. zrobiła sobie dzisiaj wolne, co oznacza, że miała czas na makijaż, fryzjera i godzinne medytacje przed szafą. 
	222B1848B– Mamo, ja się krócej ubieram – oznajmiła w końcu jej starsza córka. 
	223B1849BWyszła z domu w stanie całkowitej niepewności, wahania i migotania przedsionków. K. przyszedł trochę spóźniony, zaparkował jakieś sto ulic dalej, bo tylko tam znalazł wolne miejsce, a potem musiał nadrabiać czas biegnąc żwawo na spotkanie. Wyglądał na wymiętego nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie.
	224B1850BPo trzech godzinach każde wróciło do siebie, wypełnione wspomnieniami jak holenderski pomidor chemią. Wieczorem usiedli przy swoich laptopach. Od tego co napiszą będzie zależał ciąg dalszy. Rozwinięcie akcji może pójść w dowolnie wybranym kierunku, może im zafundować tornado, albo leniwe babie lato. Herbatę czarną gorzką, herbatę czarną z lubczykiem. Wóz albo przewóz. Albo jeszcze co innego.
	225B1851BK. napisał pierwszy.
	226B1852B„Widziałaś Indianę Jonesa i Kryształową Czaszkę?”
	1129B2755BA. odetchnęła z ulgą. To chyba był jedyny dobry kierunek. 
	2B1628BZdrada
	227B1853BPrzyjaciel to drugi ja. Przyjaźń to stosunek liczb 220 i 284
	62B1688BPitagoras

	228B1854BSłońce już dawno przestało grasować po niebie. Wtuliło się w ciemną chmurę i zachrapało w bardzo ludzkim stylu. 
	229B1855B– I co? – nerwowo dopytywał się Gucio, przestępując z nogi na nogę i trzepocząc palcami u stóp.
	230B1856BCzłowiek w kominiarce koloru syberyjskiej tajgi jeszcze raz przyłożył lornetkę teatralną do oczu.
	231B1857B– Rusza się jak nasz rocznik – powiedział po chwili mrużąc powieki i pociągając nieznacznie nosem, choć w zasadzie nie miał kataru. – Ale widzę tylko białe dupsko, dość spore, szczerze mówiąc. Reszta jest przywalona kołdrą w bakłażanowe paski.
	232B1858B– Wiem jaką mam kołdrę – zdenerwował się Gucio. – Sam ją kupowałem. 
	233B1859BBył autentycznie zły. Przygryzł nawet mocno wargi, w porę przypomniał sobie jednak, że nie znosi słonawego smaku krwi, więc przestał. Zaklął tylko szpetnie.
	234B1860B– Wiedziałem, że mnie zdradza. Ale żeby w naszym domu!? Pod naszą kołdrą w paski!? Za grosz taktu.
	235B1861BCzłowiek w kominiarce, usiadł na trawniku i wyjął jabłko z torby.
	236B1862B– Chcesz? – spytał Gucia.
	237B1863BTen żachnął się aktorsko i bardzo na temat.
	238B1864B– No wiesz? Właśnie mnie żona zdradza, sam widziałeś białe, wielkie dupsko w mojej pościeli, a ty mi każesz chrupać jabłka?
	239B1865BArtem wzruszył ramionami.
	240B1866B– Boskop – pomachał owocem w powietrzu.
	241B1867BGucio poczuł przyjemny zapach, którego soczystość wpełzła mu w nozdrza i mile połechtała zmysł węchu.
	242B1868B– Z ogródka babci? – mlasnął pytająco.
	243B1869BArtem kiwnął głową.
	244B1870B– Nie przejmuj się tym dupskiem. Prędzej czy później rozszyfrujemy do kogo należy.
	245B1871BGucio z chrzęstem zanurzył zęby w boskopie i też usiadł na ziemi. Było trochę wilgotno, ale w końcu obaj nie przebywali tu wyłącznie dla przyjemności.
	246B1872BW zasadzie mogliby zaszyć się w krzakach malin, przeczekać tak noc i przyuważyć, kto nad ranem opuszcza dom Gucia, unosząc zapach jego żony, płynu do mycia i porannej kawy. Tyle, że to byłoby zbyt proste rozwiązanie, a Gucio i Artem lubili zagadki. Tak długo dopóki były one nieodgadnione, tajemnicze i niejasne, smakowały im równie mocno, jak boskopy. Rozwiązanie tajemnicy dostarczało ich zdaniem zbyt krótkiej przyjemności, starali się więc jak najdłużej odwlec je w czasie. To była skaza z dzieciństwa. Już jako mali chłopcy uwielbiali bawić się w dwóch Sherlocków Holmesów i żadnego Watsona. Każdy z nich chciał być najsłynniejszym detektywem, więc po krótkiej debacie wyeliminowali postać Watsona i odtąd bawili się w Holmesów–bliźniaków, równych sobie pod każdym względem. Węszyli, tropili i szukali z prawdziwą zaciętością, a kiedy byli tuż o krok od rozwiązania zagadki, wyszukiwali dodatkowe utrudnienia i odsuwali ten moment tak długo jak się dało, by do końca akcji delektować się samym aktem poszukiwań. Do ich najbardziej spektakularnych osiągnięć należało rozwiązanie afery butelkowej i rozszyfrowanie przestępcy regularnie podkradającego flaszki z okolicznego skupu. Otóż w dniu, w którym kradziono butelki, dokładnie taka sama ich ilość trafiała z powrotem do punktu skupu. Teoretycznie wszystko się zgadzało, ale trudno było nie dopatrzyć się w tym procederze elementu kradzieży. 
	247B1873BGucio i Artem dość szybko odkryli, kto, jak i w jakich okolicznościach, odczekali jednak tydzień, a nawet udali się na inne podwórko, by utrudnić nieco sytuację. W końcu jednak stanęli oko w oko z czteroletnim Józinkiem spod szóstki oraz jego niespełna rok starszą Maliną, słodką wyłącznie z imienia i rzucili im demaskujące spojrzenie. Była w nim i maleńka dziura w płocie, przez którą bez trudu przeciskał się cieńszy od szczypiorka na wiosnę Józinek, i sznurek od bielizny, do którego przywiązywał butelki, był też domek stróżówki, na który wspinał się niczym własny kot Mruczuś i była Malina, stojąca tuż za płotem i odbierająca od brata butelki, a następnie sprzedająca je z podrabianym uśmiechem Bożego aniołka, właścicielowi skupu. I tak dwa, trzy razy w tygodniu. 
	248B1874BJózinek był niepocieszony, gdyż demaskacja  owa odbierała mu wizję dwóch paczek gum do żucia typu Donald oraz tuzina lizaków typu Kojak. Nie wspominając o oranżadzie w woreczku, która choć kryła w sobie nieobliczalne w skutkach eksperymenty chemików, smakowała najcudowniej na świecie. Malina próbowała jeszcze metod przekupstwa, a kiedy nie poskutkowały, wylała wiadro oranżadowych łez. Gucio i Artem byli twardsi od orzeszków laskowych. 
	249B1875B– Poszukajcie sobie innego zajęcia – rzucili dobrodusznie na odchodnym, ponieważ jednak nie sprecyzowali czy chodzi im o coś legalnego czy wręcz przeciwnie, w serce Józinka zakradła się nadzieja, a zaraz potem wykiełkował pomysł. Podlany przychylnością Maliny zakwitł dość szybko i wkrótce kochające się rodzeństwo rozpoczęło handel jajkami, które podbierało kurom z kurzej fermy, mieszczącej sie zaledwie dwa kilometry od ich osiedla. Był to doprawdy żabi skok, zwłaszcza jak się wcześniej zwędziło rowerek. Akcja jajeczna była nieco trudniejsza i wymagała większej ostrożności, dlatego Józinek jeszcze przez długie tygodnie żałował przerwanej brutalnie afery butelkowej. Niestety na osiedlowych podwórkach zawsze ktoś bawi się w złodziei, a ktoś inny w detektywów i prędzej czy później musi dojść do kompromisu.
	250B1876BWspomnienie Józinka i Maliny słodkiej wyłącznie z imienia, odpłynęło w gęstniejący mrok, a Gucio i Artem dodatkowo posłali w jego kierunku dwa ogryzki po boskopach. Podnieśli się z ziemi, otrzepali z rosy i wspomnień i raz jeszcze rzucili okiem przez okno. Dupsko zasnęło, lub po prostu zrobiło sobie chwilową przerwę.
	251B1877B– Tfu! – splunął Gucio i poszedł za Artemem, u którego od tygodnia nocował. 
	252B1878B*
	253B1879BPierwsze podejrzenia nasunęły się pół roku temu. Żona Gucia, niejaka Liliana fryzjerka, stała się paskudnie fukająca i niemal bez przerwy szukała powodów do kłótni. Było to o tyle trudne, że Gucio miał naturę dość spokojną, a nawet bardzo ugodową i niełatwo go było wyprowadzić z równowagi. Liliana robiła jednak wszystko, by uprzykrzyć mu życie i udowodnić, że jest zerem.
	254B1880B– Śmierdzisz – mówiła na przykład i wydymała swoje bladawe usteczka napompowane czymś podejrzanym, co nazywało się kolagen i podwajało wargi. Gucio nie lubił takiej karykatury, zresztą chyba żaden facet za tym nie przepada. Niestety kobiety, a już tym bardziej Liliana, nie chciała w to uwierzyć. 
	255B1881B– Jesteś pospolicie nudny – witała go na śniadanie i ostentacyjnie wychodziła z kuchni, by w samotności skonsumować płatki zalane ciepłym mlekiem z dodatkiem odrobiny soku pomarańczowego. Gucio początkowo myślał, że to kryzys któregoś tam roku małżeństwa, albo permanetne napięcie kolagenowe, bo fukanie zbiegło się tak jakoś z obstrzyknięciem ust. Z czasem jednak miał dość wiecznych wymówek oraz rozmów, które kończyły się spazmatycznymi okrzykami Liliany i podsumowaniem, że ich „związek to pokrzywa”. Należy również dodać, iż seks całkowicie zniknął z ich małżeńskiego menu, a jego żona urządziła sobie pokoik na strychu, do którego dorobiła tylko jeden klucz i zakupiła pojedyncze łóżko bez baldachimu. Gucio zauważył jednak coś jeszcze. Liliana nabrała żywszych barw. Zawsze była dość bladawa, by nie rzec przezroczysta, niczym jętka nad wodą i to właśnie wyróżniało ją spośród innych fryzjerek na Wielkich Targach Kosmetyków do Włosów, podczas których Gucio natknął się na swą dawną koleżankę ze szkoły i ujrzał ją jakby w nowym świetle. Bo Gucio i Liliana chodzili razem do jednej podstawówki, a przez ostatnie dwa lata nawet do jednej klasy (Liliana przeniosła się z B do A, bowiem w A było zbyt wielu uczniów i należało wyrównać proporcje). Wtedy jednak Gucia nie interesowały dziewczyny, tylko bycie Holmesem bliźniakiem. Ponadto przezroczystość nowej koleżanki była tak intensywna, że trudno było w ogóle zwrócić na nią uwagę. Nawet na szkolnych zdjęciach jej portret wychodził zamazany lub wyjątkowo nieostry, podczas gdy każde inne dziecko miało wyraźne konutry i krzywy zgryz. Po kilku latach Liliana nabrała nieco pastelowego kolorytu z przewagą pistacji i bladego różu, i to właśnie tak bardzo spodobało się Guciowi, który również pracował w branży fryzjerskiej, choć nie zajmował się bezpośrednio czesaniem, przedłużaniem czy farbowaniem, tylko sam produkował odżywki do włosów, wykorzystując w tym celu domowy ogródek ziołowy. Jego maska na włosy z dodatkiem świeżego rozmarynu od lat biła rekordy popularności, a grono zachwyconych klientek mnożyło się jak larwy pszczół. To z kolei przekładało się na spore zyski i Gucio żył sobie całkiem swobodnie, miał piękną willę z własną szklarnią, w której hodował zioła i mini laboratorium, w którym powstawały kolejne odżywki. Liliana była brakującym elementem tej scenerii, dlatego dość szybko wzięli ślub, na który zaprosili wszystkich dawnych kolegów. W końcu byli jedyną szkolną parą, która po latach odkryła, że jest sobie przeznaczona.
	256B1882BKiedy Liliana weszła do kuchni, Gucia uderzył w oczy kolor jest policzków. Był nienaturalnie ciemny, z domieszką wrzosu. Również włosy wydawały się bardziej złociste, a błękitne żyłki na dłoniach niemal całkowicie zniknęły pod skórą w kolorze kawy. To nie była jego żona. To była jakaś inna kobieta, która wyglądała, jakby nałykała się tęczy. Gucio poczuł mrowienie oraz podskórne przeczucie, że dzieje się coś niedobrego. Natychmiast zadzwonił do Artema.
	257B1883B– Liliana nabiera barw – szepnął konspiracyjnie i zaproponował spotkanie w maleńkiej kawiarni, w której podawano wyłącznie jeden rodzaj kawy, choć pod czterdziestoma różnymi nazwami. 
	258B1884BArtem nie miał żony i patrząc na związki swoich dawnych i obecnych znajomych, nigdy nie żałował swojej decyzji. Wszyscy ci ludzie mieli jakieś problemy. Albo z sobą, albo z dziećmi, albo z kredytem. On był wolny. Pracował jako hodowca bio warzyw, zarabiał wystarczająco i nie miał też zbyt wygórowanych potrzeb własnych, ani tym bardziej potrzeb swojego współmałżonka. Ucieszył się jednak, kiedy po latach nie widzenia zaczepił go wirtualnie Gucio, jego najlepszy kumpel z okresu podstawówki. Przyjaźń między mężczyznami polega na stałości uczuć mimo braku intensywności spotkań. W przeciwieństwie do kobiet nie muszą oni widywać się siedem razy w tygodniu, najchętniej rano i wieczorem i opowiadać sobie o wszystkim (mojemu mężowi wrasta paznokieć, mam wrażenie, że podczas seksu ON skręca w lewo, pić mleko sojowe czy lepiej kozie?). Faceci mogą nie widzieć się miesiącami, a potem wspólnie wyjechać na ryby, zamienić kilka słów lub nawet intensywnie pomilczeć i znowu rozstać się na jakiś czas. Tak właśnie było z Guciem i Artemem. Od podstawówki widzieli się może kilka razy, później ich drogi rozeszły się, ale obaj czuli podskórnie, że nadal mogą na siebie liczyć. Nasza Klasa potwierdziła tę właśnie podskórność i za to byli jej wdzięczni. Już po pierwszym meilu Gucio wiedział, że Artem nadal jest tym samym Artemem co kilkanaście lat temu. Spokojnym, opanowanym, troszkę homofobicznym, ale zawsze skłonnym do pomocy i służącym własnym pokojem w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Takich jak np. zdrada. 
	259B1885BNa jego ślubie z Lilianą Artem niestety nie mógł być, bowiem promował wtedy nową odmianę ogórków, co wiązało się z wyjazdem poza granice kraju, a konkretnie do Holandii. Nie był również na spotkaniu klasowym, tym razem jednak przegrał z grypą, która wbiła go w łóżko, obdarowała wysoką gorączką i dość natarczywym katarem. W tej sytuacji postanowił zostać w domu. Pewnego dnia zapadł się w miękką kanapę, nalał sobie szklaneczkę whisky i zabrał się za oglądanie pięknego filmu o trzech silnych facetach i ich ryczących samochodach. Wtedy właśnie odezwał się Gucio.
	260B1886BJak się należało domyślać, miał kłopoty i potrzebował natychmiastowego wskrzeszenia Holmesa, przynajmniej jednego. 
	261B1887B– Liliana? – domyślił się Artem, a Gucio niechętnie przytaknął. 
	262B1888BGodzinę później byli już razem, w sensie czysto przyjacielskim. Kiedy siedzieli nad filiżankami kawy, identycznej w smaku, choć różnej w nazwie, Gucio opowiedział ze szczegółami o zmianach jakie zaszły w jego żonie, zarówno pod względem zachowania, jak i wyglądu. 
	263B1889B– Od kiedy? – spytał Artem.
	264B1890BGucio zmarszczył brwi udając, że intensywnie myśli, choć tak naprawdę znał już odpowiedź.
	265B1891B– Obawiam się, że od spotkania naszej klasy.
	1130B2756BArtem wzdrygnął się z niesmakiem.
	266B1892B– Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli jakiegoś ogiera, choć rzeczywiście dawno nikogo nie widziałem.
	267B1893BGucio uśmiechnął się nie bez wysiłku.
	268B1894B– Za to ja widziałem. W grę wchodzi trzech, reszta była w katastrofalnym stanie. Ale Zając, Kojot i Kita byli naprężeni pod koszulkami, draśnięci gustownie opalenizną i wyczuwało się od nich zapach sukcesu. Kobiety lubią ten zapach, bez względu na to, jak bardzo zarzekają się, że najważniejsza jest miłość i nic poza tym. Obawiam się, że Lilianę również poniósł zmysł węchu, bo od tamtego czasu coraz bardziej zacząłem wyczuwać jej obecność. Stała się opryskliwa, nieprzyjemna i zaczęła intensywniej wyglądać. Pomijam milczeniem kolagen w ustach, którego na szczęście nie było mi dane całować, ale niepokoją mnie jej wrzosowe policzki i oczy, nabierające w zastraszającym tempie barw jeziornej roślinności. Do tego nieustający kontakt z komputerem i zablokowanie hasła dostępu. Zarówno do laptopa, jak i jej samej – Gucio chwycił się za głowę i smętnie ją zwiesił. Czuł podstępne rozdwojenie. Lubił Naszą Klasę. Dzięki niej wróciła przyjaźń z Artemem, kilku dawnych kumpli, których poznał na różnych obozach, wakacjach i zlotach fryzjerskich, odszukał też pierwszą miłość i poflirtował z nią niezobowiązująco (troszkę się jej utyło, poza tym miała czwórkę dzieci). Z drugiej strony jednak nie lubił Naszej Klasy, bo przez nią Liliana natrafiła na kogoś, kto najwyraźniej przejął obowiązki Gucia. 
	1131B2757BArtem nie namyślał się zbyt długo. Zapłacił za kawy i udał się do najbliższego sklepu z czapkami. Tam zakupił nową kominiarkę w kolorze syberyjskiej tajgi i postanowił rozwiązać zagadkę. Gucio od razu poczuł się lepiej i przez moment ciepło pomyślał o swojej zdradzającej żonie. W końcu to dzięki niej reanimowali dawną przyjaźń, dwóch Sherlocków i żadnego Watsona. Jednak lubił Naszą Klasę. 
	1132B2758BCo nie znaczy, że nie czuł się upokorzony. 
	1133B2759B*
	1134B2760BZdrada Liliany była stanem faktycznym. Zresztą główna podejrzana nie kryła się specjalnie ze swoim grzechem. Wychodziła wieczorami z domu nie informując Gucia dokąd, dlaczego, z kim i o której wróci, przez telefon ćwierkała jak pisklę wilgi, a na dodatek przedłużyła paznokcie do tego stopnia, że nie była w stanie własnoręcznie odkręcić tubki z pastą do zębów. Na męża warczała niczym silnik traktora lub ostentacyjnie go ignorowała. Gucio po prostu musiał wyprowadzić się z domu, by nie patrzeć na własną klęskę i upokorzenie małżeńskie. Spakował dwie walizki i przesadził do podręcznego korytka przytulię wonną, delikatną roślinkę wydzielającą intensywny zapach siana. To właśnie z jej baldachogronów przygotowywał najnowszą mieszankę do włosów o właściwościach nabłyszczających. Artem natychmiast zaproponował Guciowi i przytulii swoje mieszkanie, przynajmniej na czas dochodzenia. Wręczył im więc klucze i w zielonej kominiarce ruszył tropem zdrady. Jako pierwszego postanowił sprawdzić Kojota, pewnie dlatego, że nigdy za nim nie przepadał i vice versa. Kojot od wczesnych lat dziecięcych był dość pretensjonalnym bachorem, któremu wydawało się, że wszystko wie najlepiej, nawet jeśli inni próbowali przekonać go, że tak nie jest. Nie mniej jednak był pupilkiem nauczycieli, być może dlatego, że recytował zaciekle wszelkie wiersze patriotyczne na szkolnych akademiach, chwalił się znajomością gry na gitarze oraz ojcem w erefenie, który to regularnie podsyłał mu resoraki oraz wiadra gum kulek. Kojot całą podstawówkę żuł i pachniał zagranicą, przy czym im większy balon z siebie wydmuchiwał, tym mocniej sam pęczniał. Artema i Gucia nie trawił, gdyż czuł przez skórę, że chcą go psychicznie przebić i spuścić zeń powietrze. A tego akurat najmniej sobie życzył.
	1135B2761BDwadzieścia lat później Kojot zajmował się profesjonalnym doradztwem w zakresie szeroko pojętego gospodarstwa domowego ze specjalizacją w usuwaniu plam. Swoje obserwacje i doświadczenia zebrał w poradniku współczesnej pani domu, co więcej opublikował go i niestety zrobił karierę. To on odkrył, że plamy po truskawkach lub jagodach należy natychmiast zaprać kwaśnym mlekiem, a zaschniętą czekoladę zeskrobać. Książka zrobiła furorę, Kojot się wzbogacił i zapachniał człowiekiem suckesu. Tym samym jego ego pękało w szwach. Gdyby ktoś spotkał Kojota dwadzieścia lat temu i dnia dzisiejszego, zastanowiłby się zapewne czy rzeczywiście minęło aż tak dużo czasu. Upływ lat, zmiana ustroju w kraju, jak również liczne przemiany kojotowych organów, wraz z wybiciem się czterech zębów mądrości, nie zmieniły go w najmniejszym stopniu. Nadal był nadęty, wredny i chciało się go kopnąć w dupę. A jego profil? Tendencja narcystyczna z dużą przewagą samouwielbienia. Zdjęcia z profilu, z przodu, boku i od tyłu. Częściowo roznegliżowane, by móc błysnąć klatką piersiową, wzorcowo umięśnioną. Częściowo wyretuszowane, by ukryć ewentualne niedociągnięcia. Do tego fotki ogromnego domu a’la dworek, w którym dworkowe były tylko kolumny przed wejściem, reszta przypominała hollywoodzką willę z majaczącym w tle basenem. Na koniec seria widokówek z wakacji, na których Kojot co najmniej wspinał się na piramidę lub nurkował w w turkusowych wodach Malediwów. Skandaliczna wersja cyber–chwalipięctwa. 
	1136B2762BKiedy Artem wszedł do biura swojego dawnego kolegi, ten od razu wyszczekał prawdę, choć najpierw zaznaczył, że plamy ze szpinaku dobrze jest potrzeć surowym ziemniakiem. 
	1137B2763B– Gucio się nasłał? – bardziej stwierdził, niż zapytał, a potem niby przypadkowo wskazał na obraz przedstawiający jelenia o zachodzie lub wschodzie słońca.
	1138B2764BTo było więcej niż przyznanie się do winy, więc Artem nie zareagował, tylko obrócił się na pięcie i szybko wyszedł. Postanowił raz jeszcze wszcząć śledztwo, tym razem zaczynając od Zająca i Kity. 
	1139B2765B*
	1140B2766BGucio podlał przytulię wonną i zatęsknił za czasami, których nie znał. Kiedyś zdrada była czymś wstydliwym, a kobiety dopuszczające się przyprawiania mężowi rogów, szlochały nocami w poduszkę ze wstydu przed własną słabością. Dzisiaj zdrada jest tożsama z kremem przeciwzmarszczkowym. Po prostu musisz ją mieć. Działa odmładzająco, poprawia samopoczucie i co gorsza, nobilituje. Przykre jest również to, że zdrada przestała być domeną mężczyzn. Dawniej zdradzali głównie faceci, choćby taki Bolesław Chrobry. Niby król, niby poważna postać, a uwikłana w seksualny skandal związany ze zhańbieniem młodocianej Przecławy. Temperamentnym ogierem był też Władysław IV, Jan Kazimierz, no i oczywiście król Staś, za czasów którego nie było ponoć faceta, który by przy cudzych żonach nie starał się zapomnieć o własnej. Istny harem miał Marcin Radziwiłł, który wybierał wyłącznie dziewczęta młode i skandalicznie ponętne. Jeśli natomiast zdradzała kobieta starała się to utrzymać w tajemnicy, inaczej splugawiono by ją brzydkim epitetem. A dziś? Gucio zrozumiał, że Liliana nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia, a raczej jest dumna z tego, że jej atrakcyjność ciągle działa. Poczuł się wyjątkowo źle, bo w końcu była jego żoną. Chcąc nie chcąc rodzi się wtedy specyficzne poczucie własności. Poza tym świadomość, że ktoś poznaje twoją żonę od środka, jest bardzo nieprzyjemnym uczuciem.
	1141B2767B*
	1142B2768BArtem znalazł Zająca i Kitę grzebiąc w Naszej Klasie i popijając napar z lawendy, który nie dość, że wpływał kojąco na ścianki żołądka, to na dodatek przepięknie pachniał. Ciekawym wydało mu się, że obaj panowie zamieścili dość podobne zdjęcia, a nawet chyba identyczne. Pierwszego meila wysłał do Kity, bo zawsze trochę lepiej z nim się dogadywał, poza tym Kitę cechowało łagodne spojrzenie, które aż zapraszało do korespondencji. No i właśnie miał  aktywne konto.
	1143B2769B„Widzę, że nie opuściłeś rodzinnego miasta...” – zagadnął Artem i pomieszał łyżeczką w fajansowym kubku. 
	1144B2770BOdpowiedź Kity błyskawicznie nadbiegła po łączach.
	1145B2771B„Nareszcie! Myślałem o tobie, zwłaszcza, że nie było cię na spotkaniu klasowym. A pamiętam, że bardzo się lubiliśmy”.
	1146B2772BNie aż tak bardzo, ale po latach wiele rzeczy ma zupełnie inny odcień i nawet jeśli z kimś zamienialiśmy tylko przypadkowe uwagi, dzisiaj może nam wydawać się najlepszym przyjacielem z podwórka. Dopiero spotkanie w cztery oczy przypomina nam jak było naprawdę. Choć Artem musiał przyznać, że lubił zarówno Kitę, jak i Zająca, być może dlatego, że nigdy nikomu nie szkodzili, a w siódmej klasie uratowali szkolnego chomika, który rozciął podbrzusze o kawałek drutu (wrzuconego do klatki przez jakiegoś durnia) i szczerze wzruszali się historią Rogasia z Doliny Roztoki. – Mam nadzieję, że to nie żaden z nich wbił cierń w serce mojego przyjaciela – pomyślał i ruszył do dalszych działań detektywistycznych. 
	1147B2773B„Praca. Ale bardzo żałuję. Zwłaszcza, że był Gucio z Lilianą”.
	1148B2774BGdyby Kita się zawahał, Artem miałby doskonały punkt zaczepienia i mógłby udać, że do rozmowy z Kojotem w ogóle nie doszło. Tyle, że Kita odpisał jeszcze szybciej niż poprzednio.
	1149B2775B„Byli! Razem cię wspominaliśmy. A’ propos! Uwielbiam odżywki do włosów Gucia. Są nie tylko doskonale spreparowane, ale rzeczywiście ratują włosy”.
	1150B2776BArtem ich nie używał, więc postanowił przemilczeć ten aspekt wirtualnego dialogu. Od lat stosował wyłącznie szampon pokrzywowy, całkowicie ignorując odżywki. Być może właśnie dlatego jego włosy były zwyczajne. 
	1151B2777B„A co u Zająca?” – zagadnął po prostu.
	1152B2778BTym razem Kita nieco dłużej nie odpowiadał, tak jakby czuł się lekko speszony tym pytaniem, choć w gruncie rzeczy na pewno na nie czekał.
	1153B2779B„Siedzi to koło mnie... Mamy urlop...”
	1154B2780BArtem zakrzusił się nieco lawendowym naparem, tym bardziej, że siła tej wypowiedzi była równie intensywna, jak płyn w jego kubku. Palce zawisły mu tuż nad klawiaturą i nie bardzo wiedział, co ma dalej napisać. Teoretycznie nie powinien się dziwić, już w szkole podstawowej Kita i Zając cechowali się pewną miękkością w ruchach i podejrzliwą sprawnością podczas lekcji wuefu, a chodziło głównie o szpagaty, wymachy kończynami dolnymi oraz, charakterystyczne dla tancerek baletowych, odgięcia korpusu w tył. Dzieci tego nie zauważają, jeśli jednak dzieciom dodamy dwadzieścia kilka lat plus podejrzliwość dorosłego, od razu widzą jaśniej i zawsze w kontekście seksualnym. Artem wiedział, że homoseksualizmu oficjalnie potępiać nie wypada (skreślono go nawet z listy chorób), a jednak czuł się niezręcznie. W końcu to byli jego koledzy z podstawówki. Razem kopali w piłkę i razem rysowali dzika na lekcjach biologii. Fakt, że obecnie razem kopulują budził w Artemie lekki niesmak, którego jednak chciał się pozbyć. Myśli okleiły mu głowę niczym muszki owocówki nadgryzioną gruszkę. Czy właśnie po to grzebie się w Naszej Klasie? By dotrzeć do socjologicznych zjawisk społecznie nieakceptowalnych przynajmniej w kraju, w którym mieszkał? Czy naprawdę interesuje go z kim śpią jego dawni koledzy? A może dobrze, że się dowiedział? Przynajmniej ma okazję, by spokojnie o tym pomyśleć i spróbować zapanować nad bezwarunkowym odruchem wymiotnym. Ok, czuje się z tym dziwnie, ale są to jednak jego kumple... 
	1155B2781BPalec wskazujący sam jakoś uderzył w przypadkową literkę, a zdanie dalej potoczyło się po ekranie.
	1156B2782B„Dobry moment na urlop. Piękna jesień jest w końcu” – to nie były najtrafniejsze słowa, ale naprawdę żadna inna reakcja nie przychodziła mu do głowy.
	1157B2783BKita wydał z siebie wirtualne westchnienie ulgi, a Zając najwyraźniej mu zawtórował.
	1158B2784B„Nie każdy to akceptuje. Ale ty zawsze byłeś w porządku”.
	1159B2785B– Fuj. Fuj, ale spróbuję powalczyć z moim wewnętrznym stereotypem, który mówi mi, że dwóch facetów jeden na drugim sprawdza się tylko w cyrku – pomyślał Artem i sam sobie pogratulował próby wewnętrznego przełomu. Lepiej odkryć, że dwóch kumpli ze sobą sypia, niż zobaczyć po latach jednego w tej samej co zawsze świńskiej skórze. No dobrze. Artem napisał jeszcze słów kilka, by nie czmychać zbyt jednoznacznie, po czym pożegnał się swobodnie tłumacząc, że pora na zakupy. 
	1160B2786BKita i Zając.
	1161B2787BZając z Kitą.
	1162B2788BNic dziwnego, że zostali parą. 
	1163B2789B*
	1164B2790B– Masz coś? – Gucio zagadnął ponuro Artema, gdzieś tak koło czwartkowego popołudnia. Siedzieli właśnie razem w kuchni i próbowali ugotować coś innego, niż makaron z sosem pomidorowym, który to jedli codziennie od dwóch tygodni. I to nie dlatego, że byli kuchennymi ignorantami. Po prostu makaron z sosem pomidorowym robi się szybko i nie wymaga myślenia. Wymaga tylko makaronu i puszki pomidorów. 
	1165B2791BArtem wyciągnął plik starych zdjęć.
	1166B2792B– Mam tu parę zdjęć ze szkolnych zawodów pływackich – puknął palcem w fotki.
	1167B2793BGucio czekał na ciąg dalszy.
	1168B2794BArtem spojrzał na niego i dodał:
	1169B2795B– Przyjrzyj się dokładnie. Może rozpoznasz dupsko. Ja mam pewien typ, ale wolałbym niczego nie sugerować.
	1170B2796BGucio pochylił się nad zdjęciami, na których co najmniej tuzin chłopaczków w wieku szkolno–podstawowym prezentowało się w obcisłych spodenkach kąpielowych. 
	1171B2797B– O, Jezu – rzekł po chwili. Skąd to masz?
	1172B2798BArtem zamachał w powietrzu mrożonym szpinakiem.
	1173B2799B– Proponuję dzisiaj makaron ze szpinakiem. To będzie miła odmiana kolorystyczna. A zdjęcia częściowo są moje, częściowo skopiowane z galerii naszej klasy. Jest tu cała nasza męska część. Myślę, że dupska nam się mniej zmieniły niż twarze. 
	1174B2800BGucio spojrzał na swoje.
	1175B2801B– Fakt. Kształt ten sam, tylko nieco inny rozmiar. Tylko nie przypominam sobie zbyt dokładnie tego w mojej pościeli. Byłem nieco zaślepiony żalem i rozgoryczeniem. 
	1176B2802BArtem pokiwał głową na znak, że rozumie.
	1177B2803B– Ja za to pamiętam doskonale, ale to pewnie dlatego, że mój stosunek emocjonalny jest nieco mniejszy niż twój. 
	1178B2804BGucio raz jeszcze pochylił się nad zdjęciem. 
	1179B2805B– To chyba ani Zając, ani Kita. Ich pośladki przypominają orzeszki.  I nadal tak zostało. Na spotkaniu klasowym obaj mieli wyjątkowo wąskie i obcisłe spodnie. Aż się bałem, że stracą oddech. 
	1180B2806BArtem uśmiechnął się znacząco.
	1181B2807B– To z pewnością żaden z nich. Pomijając orzeszkowatość ich pośladków, są parą.
	1182B2808BGucio spojrzał na niego nie bez mieszanych uczuć.
	1183B2809B– Parą?
	1184B2810B– Bardzo bliską parą. Taką jeżdżącą razem na wakacje, a nawet mieszkającą pod jednym dachem, jednak w zupełnie innym sensie niż my. Myślę, że Liliana nie jest w ich typie, ponieważ ich typem jest typ drugiego. 
	1185B2811BGucio spojrzał na przyjaciela pytająco i z zaciekawieniem.
	1186B2812B– A co ty na to?
	1187B2813B– Powoli się oswajam. Informacje, że ktoś z naszej dawnej klasy został lekarzem czy nawet wolontariuszem w dzikiej dżungli są jakoś łatwiej przyswajalne. Ale czuję, że jestem na dobrej drodze.
	1188B2814BGucio spojrzał na niego z uznaniem. Artem był maleńkim, ale jednak homofobem. Nie gardził gejami zaciekle i z chęcią przypalenia im genitaliów, ale już lata temu zdradził się, że nie umie w sobie wykrzesać tolerancji w stosunku do jednopłciowej miłości. Po części wynikało to z wychowania – ojciec Artema uważał, że geje oraz Murzyni są zakałą całego świat i właśnie takie wartości postanowił wpoić swojemu synowi. Złamał go tylko częściowo, na szczęście łodyga nie urwała się całkowicie, tylko na moment straciła równowagę. Kita i Zając wywoływali w Artemie uczucia  przyjazne z racji wspólnej szkoły i noszenia takich samych Relaksów. Gucio podejrzewał, że dzięki nim Artem być może zaakceptuje w końcu czyjąś inność. Wina Liliany byłaby wtedy nieco odkupiona. 
	1189B2815BGucio skreślił ze zdjęcia dwie sylwetki i zatoczył różowym mazakiem wielkie koło wokół Kojota.
	1190B2816BArtem zasłonił zdjęcie ręką.
	1191B2817B– Nie tak szybko. Ale myślę, że kierunek jest dobry.
	1192B2818BSpojrzeli na siebie detektywistycznie i wrzucili szpinak do gotującej się wody. 
	1193B2819BBłyskawicznie zmieniła barwę na odcień świeżo skoszonej trawy.
	1194B2820B*
	1195B2821BTydzień później śledztwo nabrało tempa, a wszystko dlatego, że Gucio musiał w końcu wrócić do swojego laboratium, by dokończyć bożonarodzeniową miksturę do włosów. Klientki uwielbiały nowości, zwłaszcza przed świętami, kiedy żądza zakupów wylewa im się z portfeli, a one same nie czują żadnego opamiętania. Po wyeliminowaniu Zająca i Kity i napisania do nich przyjaznego meila, okraszonego lawiną wspomnień, Artem postanowił śledzić Kojota. Wybrał wtorek, choć bez większego powodu. Poczekał aż Kojot opuści biuro, a następnie jechał za nim aż pod same drzwi domu Gucia, parkując dokładnie po drugiej stronie ulicy. Kiedy Liliana stanęła na progu w jedwabnej haleczce mimo siedmiu stopni mrozu, Artem uznał, że sprawa jest w zasadzie zamknięta. Dla pewności porównał jeszcze dupsko ze szkolnego zdjęcia z tyłem Kojota i uznał, że nie ma mowy o pomyłce. Kupił więc butelkę drogiego wina, zamówił chińszczyznę na kolację i poprosił Gucia, żeby usiadł i starał się zachować spokój.
	1196B2822B– Więc spełniły się moje najgorsze prognozy? – głos przyjaciela zadrżał nieco, gdyż do samego końca miał on nadzieję na mniej uwłaczające jego męskości zakończenie śledztwa. 
	1197B2823BArtem westchnął ciężko i nałożył Guciowi na talerz świńskie kuleczki w sosie słodko–kwaśnym.
	1198B2824B– To tylko kobieta. Słaba, emocjonalnie rozedrgana, ulegająca pokusom. Kierująca się irracjonalnymi wyborami. Decyzyjnie nieprzewidywalna. 
	1199B2825BGucio wwąchał się w himlajski ryż basmati.
	1200B2826B– To również moja żona, więc czuję się fatalnie. Dobrze, że nie spłodziliśmy potomka, któremu teraz rozstroilibyśmy poczucie własnej wartości i popsuli słodki smak dzieciństwa – zawiesił na chwilę głos. – Kuleczki smakują wybornie. Ryż również.
	1201B2827BArtem poklepał przyjaciela po ręce i zaprezentował fascynującą sztukę jedzenia czterema pałeczkami, gdyż z dwóch wszystko mu spadało. Gucio uśmiechnął się z wdzięcznością, a pod koniec kolacji odczuł nawet specyficzne ukojenie. Wszystko może odwrócić się w dobrym kierunku, należy tylko porzucić fatalistyczne myślenie. Dzięki zdradzie Liliany Artem zrzucał powoli skórę homofoba, a Gucio wyzwalał się ze związku, w którym nie było już miłości. 
	1202B2828BI jeszcze jedno – męska przyjaźń zawsze będzie ważniejsza, niż diabła warte małżeństwo z kobietą o konsystencji jętki. Decyzyjnie nieprzewidywalną. 
	1203B2829B*
	1204B2830BTuż przed świętami, w mieście doszło do małego incydentu. Ktoś napadł na Kojota, przetrzepał mu kitę i obił białe dupsko. Artem od razu wiedział, kto jest sprawcą, ale postanowił tak przeprowadzić śledztwo, by wszystkie nitki prowadzące do kłębka pobiegły dokładnie w odwrotną stronę. 
	3B1629BBrat
	1205B2831BKażda rodzina tai w sobie swoiste niezadowolenie, które zmusza do ucieczki każdego jej członka, dopóki posiada on jakąkolwiek siłę żywotną.
	269B1895BPaul Ambroise Valéry 
	270B1896BBardzo łatwo jest być drzewem, bo drzewa wszyscy lubią. Pokażcie mi chociaż jednego człowieka, który nie lubi drzew. Nie ma takiego.  Ja mam zdecydowanie gorzej. Mnie raczej niewiele osób lubi, ale nie przejmuję się tym. Nie potrzebuję udawanego uwielbienia, pseudo uśmiechów i całusków w policzki. 
	271B1897BMam dziewiętnaście lat, dorosłam już dawno temu, okres dojrzewania przeszłam w miarę spokojnie, kłopotów wychowawczych nie sprawiam. Przynajmniej niezbyt wielkich. Bardzo zwykłe życie prowadzę. Mieszkam z mamą, myślę o studiach, ale dopiero za rok. Przez rok nie chcę robić nic i mama to zaakceptowała. To miał być spokojny rok. 
	272B1898BI byłby.
	273B1899BGdyby nie ten durny list od pajaca, który poinformował mnie, że jest moim bratem!!!!!
	274B1900B*
	275B1901BNie lubię brazylijskich tasiemców, w których nikt nie pyta o nic wprost i potem przez dwieście odcinków szlocha, że coś nie wyszło. Ja pytam wprost.
	276B1902B– Mamo, czy ja mam brata?
	277B1903BMama zawiesza na mnie wzrok i naprawdę nie trzeba być geniuszem, by tego jednoznacznie nie zinterpretować.
	278B1904B– Nie mogłaś mi powiedzieć?
	279B1905B– Jak się dowiedziałaś?
	280B1906BNiegrzeczne odbicie piłeczki, bardzo w stylu rodziców. Najpierw wypadałoby odpowiedzieć, ale nie, mama musi zyskać na czasie. No dobrze. Powiem jej pierwsza. 
	281B1907B– Od tegoż brata właśnie. Zaczepił mnie na Naszej Klasie, wiesz? Ma czternaście lat i gacie do kolan, przynajmniej na zdjęciu. Mieszka niedaleko Wrocławia i tu mnie zaskoczył, bo mówiłaś zdaje się, że tata uciekł do Australii czy gdzieś tam i słuch po nim zaginął. Wszelki słuch.
	282B1908BMama milczy głośniej niż gdyby wrzasnęła.
	283B1909B– Ale może to jakaś pomyłka? Może ten pajac nie jest moim bratem, a tata spod Wrocławia nie jest moim tatą?
	284B1910BBardzo niewielka kropelka nadziei. Wyparowała natychmiast, gdy zobaczyłam jak mama zagryza dolną wargę. 
	285B1911BMowa ciała. Już przedszkolaki o niej wiedzą.
	286B1912B*
	287B1913BSiedzę w pokoju i skubię rękaw swetra. Wyskubałam już całkiem fajną dziurę. „Mogą przez nią wejść złodzieje, albo w uszy nam nawieje” – to z bajki jakiejś, ale pasuje. 
	288B1914BSpróbujmy schować emocje do słoika, zakręcić go i odstawić na półkę. Zostaje czyste powietrze i niezmącony niczym spokój. Świeżo wyprasowane prześcieradło. Naciągnięta siatka w cyrku. No to co, że mam brata? Zresztą co to za brat, przyrodni? Pół brat. Od pasa w górę czy w dół?
	289B1915BOjciec też mnie niewiele obchodzi. To nawet nie jest pół ojciec, bo zwiał jak miałam trzy latka. Co mnie tak męczy? W dupie mam więzy rodzinne i układanie zdjęć w albumach. I podrzucanie liści w parku trzymając tatusia i mamusię za rękę. 
	290B1916BW dupie to mam.
	291B1917B*
	292B1918BMama próbuje ze mną rozmawiać, ale informuję ją, że na razie nie mam ochoty. Koniec tematu, brat wyparował, tata w Australii. 
	293B1919BObieram pomarańczę tak dokładnie, że nie ma na niej nawet grama białej błonki. Nic. Tylko sok zamknięty w kuli. Wbijam zęby w miąższ i pozwalam, by ciekło mi po brodzie, szyi, aż do brzucha. 
	294B1920B*
	295B1921BTen pajac znowu napisał list:
	1206B2832B„Ej, odezwij się. Ja wiem, że ty to ty, ustaliłem wszystko, tata przyklapnął. Nawet jesteś podobna trochę do mnie. Nie udawaj, że mnie zlewasz”.
	296B1922BZlewam cię bucu. Zlewam cię totalnie. Sikam na ciebie z każdej strony kwasem siarkowym, solnym i Bóg wie jeszcze jakim, tak żebyś się rozpłynął w naszoklasowej zupie niechcianych znajomości. 
	297B1923B*
	298B1924BTwarz mamy zdobią maleńkie punkciki wyrzutów sumienia. To pokrzepiające, że jednak gryzie ją od środka i nie daje spokojnie spać. W końcu oszukała córkę. Załóżmy, że w dobrej wierze. Nie powiedziała, bo ojciec okazał się szują, uznał, że trzyletnie dziecko potwornie go męczy więc wsiadł w samolot i zrobił fru. Ale potem zrobił fru w drugą stronę i wrócił z tej Australii i musiał się z mamą kontaktować. 
	299B1925BZ pewnością dumnie poinformowała go, że ma spadać. Ile wtedy miałam lat? Czy byłam już na tyle duża, że mogłam się pod to „spadaj” podłączyć? W jaki sposób rodzic ocenia, czy ma wtajemniczyć dziecko w pewne sprawy? Rzuca monetą? Idzie do wróżki? A może do Rozmów w toku? 
	300B1926BNie, pewnie próbuje psychologicznego monologu z własną intuicją. Tak będzie lepiej... To było jedyne wyjście....
	301B1927BWyjścia zawsze są dwa. I zawsze rodzic wybiera to gorsze.
	302B1928B*
	303B1929BŚciągnęłam sobie zdjęcie tego pajaca na pulpit i karykaturalnie je powiększam. Ziarno wielkości piłeczki pingpongowej, w ogóle nie wiadomo co przedstawia fotka. Bohomaz. Abstrakcja. Mazy. Ale jak cofnę ustawienia to znowu wyskoczy mi jego gęba. Czy on ma coś ze mnie? Uszy, nos, brodę? Wbiłam wzrok w ekran. Absolutnie nic. Równie dobrze ktoś inny mógłby do mnie napisać i przedstawić się jako brat. 
	304B1930B– Hej, kotku – mama znowu mnie zaczepia. Zatykam uszy, ale jak ma się dziewiętnaście lat to to nie działa. Trzeba w końcu się odezwać. Wyszłam z pokoju i stanęłam w drzwiach kuchni. 
	305B1931B– Pewnie się będziesz tłumaczyć – zaśmiałam się bynajmniej nie wesoło.
	306B1932BMama cicho westchnęła.
	307B1933B– Problem polega na tym, że sama się jeszcze nie oswoiłam z jego powrotem. Wiem od jakiegoś czasu, ale... 
	308B1934B– Ale wiedziałaś, że ma syna.
	309B1935B– Kitek, on zadzwonił kilka lat po swoim wyjeździe, spytał co słychać, czy nie potrzebuję pomocy, ale na wszelki wypadek od razu zaznaczył, że ma sporo wydatków, bo założył nową rodzinę i ona się powiększa.
	310B1936B– Ale dupek – zawyłam poruszona zgniłym charakterem własnego ojca.
	311B1937BMoja matka jest na tyle w porządku, że mnie nie uciszyła i nie powiedziała czegoś w rodzaju: „ależ kochanie, to w końcu twój ojciec”. Podejrzewam, że w myślach sklęła go znacznie dosadniejszym słowem niż „dupek”. 
	312B1938B– Kiedy wrócił?
	313B1939B– Rok temu.
	314B1940BZagotowałam się.
	315B1941B– Mogłaś powiedzieć wcześniej!
	316B1942BMama spuściła głowę.
	317B1943B– Ale ja naprawdę nie wiedziałam jak. I co. I w jakim kontekście. W takich sytuacjach człowiek głupieje. Więc odsunęłam ten problem trochę na bok, bo myślałam, że może jakoś sam się rozwiąże.
	318B1944B– No i się rozwiązał.
	319B1945B– Nie wzięłam pod uwagę Internetu.
	320B1946BMachnęłam ręką. 
	321B1947B– Mamo ja mam dziewiętnaście lat! Nie jestem bachorem w wieku dojrzewania, który ucieknie z domu, przegryzie jakąś żyłę, albo łyknie ekstasy, żeby lepiej zrozumieć świat.
	322B1948BMama podniosła głowę i krzyknęła. Nawet dość głośno.
	323B1949B– PRZEPRASZAM! Ty masz lat dziewiętnaście, a ja trzydzieści dziewięć i prawo do pomyłek. Mam nawet prawo do bycia głupią cipą, bo wiek nie ma tu nic do tego. Powinnam ci powiedzieć, ale się wystraszyłam, ok?
	324B1950BNo, OK. W sumie ok, po co ten wrzask?
	325B1951B– Dobra. Idę się przejść i przewietrzyć łeb.
	326B1952BI poszłam.
	327B1953B*
	328B1954BUszy chyba jednak moje. Normalnie ten sam kształt, lekko spiczasty na końcach. Jakby nas ktoś zaraz po porodzie za te uszy na klamerkach powiesił. 
	329B1955BWiktor.
	330B1956BWiktorek traktorek. Ma rozpięty rozporek.
	331B1957BNo i po co ja się w niego wpatruję? Raczej nie uda mi się przez ekran komputera wycisnąć rodzinnych więzi i pokochać pół–brata. W zasadzie szkoda, że nie mam żadnego chłopaka. Mogłabym mu się wyżalić w rękaw swetra, a on by obiecał, że w razie czego kopnie mojego ojca w tyłek. Niestety obecnie jestem singlem i choć to bardzo modny sposób na życie, czuję się samotna. Co gorsza mam spore szanse wpaść w dekadencki dół, tak przynajmniej napisano w jakimś babskim piśmie.
	1551B3177B„Psychologowie przekonują, że większość depresji ma swoje źródło w samotności. Bo nawet najbardziej zagorzałemu singlowi trudno jest znieść myśl, że nikomu na nim nie zależy. Negatywne myśli sprzyjają stanom przygnębienia, depresji, choroby. Już w latach 80. ubiegłego wieku po raz pierwszy wykazano, iż izolacja społeczna jest jednym z czynników ryzyka przedwczesnej śmierci”.
	332B1958BBardzo zachęcająca notka. Zdaje się, że mój pół–brat pozna mnie dopiero na pogrzebie, ale wtedy raczej nie pogadamy. Mam nadzieję, że chociaż ojcu zrobi się głupio i zeżrą go wyrzuty sumienia.
	333B1959B*
	334B1960BNiedobrze, że nie poszłam na studia. Miałabym teraz przynajmniej jakieś zajęcie. Ale byłam tak wykończona maturą, że postanowiłam dać swojemu ciału i mózgowi nieco odpocząć. Zresztą nie do końca wiem, co chcę w życiu robić. Prawo? Za dużo kucia, poza tym nie mamy żadnego prawnika w rodzinie. Medycyna? Toleruję wyłącznie Dr. House’a, ale gdybym sama miała wbić komuś igłę, wolałabym przegryźć skolopendrę. Pedagogika? Prędzej, ale chyba drażnią mnie bachory, zwłaszcza kiedy nie słuchają i testują gardła. Może jakiś język? O, to jest chyba dobry kierunek. Pójdę na filologię angielską, albo... na turystykę. A potem pojadę do Australii śladami tatusia i osobiście obsikam wszystkie miejsca, w których mieszkał. 
	335B1961BCiekawe czy tatuś też się zalogował?
	336B1962BWpisuję imię i nazwisko.
	337B1963BA, nie. Nie ma gada. Pewnie ze strachu. Kto wie ile jeszcze zostawił dzieciatych panienek i wybrał romans z kangurem? Może po Polsce biega pół tuzina mojego pół–rodzeństwa?
	338B1964BZrobiłam sobie kanapkę z wędzonym serem i posypałam go obficie słodką papryką w proszku. A potem kierowana jakimś dziwnym impulsem, odpisałam Wiktorkowi.
	1207B2833B„Spadaj”.
	339B1965BMoże krótko, ale za to zwięźle. 
	340B1966B*
	341B1967BFrances Bean, córka Kurta Cobaina nie ma ojca. Jej tatuś zszedł ze świata już dawno i dość medialnie, ale Frances, która w tym roku ukończyła szesnaście wiosen, zapragnęła to uczcić w sposób niekonwencjonalny. Wydała więc przyjęcie pt. samobójstwo tatusia. Zamiast życzeń były kondolencje, makijaż na trupa, wszędzie dominował kolor czarny i mocno krwisty, a atmosfera była oczywiście grobowa. Był też tort w kształcie mauzoleum o smaku wiśniowym i pistacjowym, co rzekomo przypomina smak gnijącego ludzkiego ciała. Przyznaję, że teraz zupełnie inaczej patrzę na orzeszki pistacjowe. W trakcie zabawy wymyślono też konkurs na najlepszego samobójcę, tyle że pistolet był plastikowy. Ciekawe co by powiedział mój tatuś, gdybym wysłała mu zaproszenie na radosną stypę po jego śmierci? Czy uznałby to za dobry żart, czy jednak zrozumiał, że to on mi zrobił niezłe świństwo?
	342B1968BWiktorek odpisał.
	1208B2834B„Bo co? Nie mam zamiaru spadać, poza tym jesteś moja siostra. Dzieli nas tylko pięć lat, więc aż takim gówniarzem nie jestem. Co cię ugryzło?”
	343B1969BWspólne DNA. Na które bynajmniej nie mam ochoty. 
	344B1970B*
	345B1971BZ mamą rozmawiam jak dawniej. To znaczy ona unika tematu o tatusiu, ale wiem, że gdybym spytała odpowiedziałaby normalnie. 
	346B1972BTo zaryzykuję.
	347B1973B– Mamo, czemu on wtedy zwiał? Z tego co wiem małe dzieci są słodkie, zwłaszcza małe dziewczynki z kokardkami we włosach. Gdybym była starsza, pyskowała, podważała jego zdanie – no, to co innego. Ale tak?
	348B1974BMama zamyśliła się przez chwilę.
	349B1975B– Nie miał pracy. Był tak sfrustrowany, że nawet nie otwierał drzwi sąsiadom. Twierdził, że jest beznadziejny, że nie nadaje się na ojca, męża, a już tym bardziej głowę rodziny. Snuł się całymi dniami po domu i nawet ty go nie potrafiłaś rozbawić. A potem pojawił się niejaki Tomasz, jego kolega ze studiów i zaczął namawiać ojca na wspólny wyjazd do Australii. Mieli tam pracować w jakiejś małej firmie komputerowej, która pilnie potrzebowała rozwoju. A ponieważ oboje skończyli informatykę i oboje znali dobrze angielski, uznali, że idealnie się do tego nadają. Tyle, że Tomasz nie miał wtedy jeszcze rodziny, a twój ojciec owszem. Ale i tak się spakował, obiecał, że zarobi ciężkie miliony, a potem wróci z kontenerem lalek Barbie dla ciebie.
	350B1976B– To trochę mu się ten powrót przeciągnął, nie sądzisz? Poza tym nie wspominał o bracie. 
	351B1977BMama uśmiechnęła się cierpko.
	352B1978B– O drugiej żonie też nie. To znaczy przysłał papiery rozwodowe, a ja je chętnie podpisałam, bo w końcu po co komuś mąż, który ma cię w dupie.
	353B1979BO, mama się „wyraża”. Czyli ciągle ją to wkurza. 
	354B1980B– A co myślisz teraz?
	355B1981BWzruszyła ramionami.
	356B1982B– Chyba nic. Nie czuję ani żalu, ani złości, ani nawet nie jestem ciekawa tego twojego brata. No, może trochę. Szkoda mi tylko, że tobie namieszali w głowie. 
	357B1983BNalałam sobie coli.
	358B1984B– Spotkałabyś się z nim na moim miejscu?
	359B1985B– Z kim? – mama spojrzała na mnie z niepokojem. – Z ojcem?
	360B1986BParsknęłam.
	361B1987B– Ojca mam w dupie. Z Wiktorkiem.
	362B1988BZastanowiła się przez chwilę.
	363B1989B– Wiktorek najmniej tu zawinił. 
	364B1990B*
	1209B2835BPewien mieszkaniec Zjednoczonych Emiratów Arabskich planuje do 2015 roku zostać ojcem setki dzieci i w tym celu zorganizował nawet casting na kolejne żony, gdyż obecne ledwo zipią. Mężczyzna ów ma sześćdziesiąt lat, piękne imię Daad Mohammed Murad Abdul Rahman, a ślub brał już piętnaście razy. Równie często się jednak rozwodził, ale tylko po to, by sprostać przepisom, które pozwalają muzułmaninowi mieć maksymalnie cztery żony na raz. Na razie Daad Mohammed itd. ma sześćdziesięcioro ośmioro dzieci, z czego najstarsze liczy sobie trzydzieści sześć lat, a najmłodsze dwadzieścia kilka dni. Ta dość liczna rodzina mieszka w piętnastu domach i utrzymuje się z pensji tatusia (byłego wojskowego) oraz dzięki pomocy, jaką otrzymuje od władz kraju. Tatuś Mohammed zasługuje na prawdziwe uznanie.
	1210B2836BW przeciwieństwie do mojego tatusia.
	1211B2837BAle mama w jednym ma rację. Wiktorek najmniej tu zawinił.
	1212B2838B„No dobra. A czego chcesz konkretnie? Pobawić się w Jasia i Małgosię? Bo nie bardzo rozumiem...”
	1213B2839B*
	365B1991BWiktorek, jak przystało na prawdziwego nastolatka, nie robi zapewne nic innego jak tylko siedzi w Naszej Klasie. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że odpisał mi w ciągu minuty?
	366B1992B„No, nareszcie jakiś ludzki odruch. Jeszcze nie wiem, czego chcę, ale myślę, że fajnie mieć starszą siostrę. Bo ja jestem jedynak, znaczy byłem do niedawna. Ale potem podsłuchałem jakieś trzępki rozmów, trochę sobie pogłówkowałem, a na koniec spytałem ojca prosto z mostu. Starych w  ogóle należy pytać prosto z mostu, bo inaczej daje im się niepotrzebnie czas do namysłu. A tak – trafieni w sam środek – z wrażenia gadają prawdę. 
	1214B2840BNo i powiedział.
	367B1993BŻe kiedyś miał rodzinę w Polsce, ale nic z tego nie wyszło, znaczy oprócz córki. Czyli ciebie”.
	368B1994BNic z tego nie wyszło! Pewnie moja matka za mało przypominała kangurzycę. Z wściekłości wyłączyłam komputer. Dobra, może Wiktorek sam w sobie nie zawinił, ale jeśli odziedziczył przynajmniej jeden procent genów tatusia, to i tak go skreślam. Prędzej czy później zrobi komuś podobne świństwo. Nie potrzebuję takiego brata.
	369B1995BPół–brata, znaczy.
	370B1996B*
	1215B2841BDoszłam do przerażających wniosków. A wszystko przez kolejną serię House’a, którego uwielbiam. No właśnie. Jak można uwielbiać faceta, który jest arogancki, złośliwy i każdego obraża? Nawet jego piekielna inteligencja i czterdziesty siódmy zmysł diagnostyka nie usprawiedliwiają takiego zachowania. Nic go nie usprawiedliwia. Więc dlaczego kochają go miliony kobiet na świecie?
	371B1997BOdpowiedź jest prosta, nawet dla dziewiętnastolatki. Porządny facet jest nudny i nieciekawy. Wykąpany w chlorku i pozbawiony erotycznego błysku w oku. Ameba. A takim panom dziękujemy. Ideały nie są w modzie. No chyba, że trafimy na wampira, tyle że ja akurat nie należę do fanclubu Edwarda Cullena (ale Pattinsona bym skubnęła), bowiem nie kręcą mnie lodowaci faceci, którym się zmienia kolor oczu i nie wiadomo co płynie w żyłach. 
	372B1998BI czemu ja się dziwię mamie, że wybrała sobie na męża szuję? 
	373B1999B*
	374B2000BPrzeglądam informatory o studiach. A gdyby tak wybrać Uniwersytet Wrocławski? To, by się dopiero tatuś zdziwił. Poprosiłabym o kasę na akademik, albo lepiej mieszkanie gdzieś w centrum plus kieszonkowe na barwne życie studenckie. Ciekawe czy by odmówił? O, mają Wydział Nauk Społecznych. Stosunki międzynarodowe. Bardzo pasuje. Nasze stosunki też by były poniekąd międzynarodowe. Są jeszcze Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Nie bardzo wiem co to, ale na pewno jestem bardziej humanistką niż umysłem ścisłym, poza tym podoba mi się zwrot indywidualne. Brzmi jakoś bardziej prestiżowo. I pewnie jest drogie. Gorzej jak się tatuś wypnie i wszystkie opłaty spadną na mamę. Chyba jednak oleję ten Wrocław. 
	375B2001B*
	1600B3226BCzytam „Seksuologię społeczną” Kazimierza Imielińskiego. Bardzo ładne zdanie znalazłam: „Człowiek z natury szuka nowych wrażeń. To poszukiwanie stymuluje jego rozwój”. I proszę, znowu o tatusiu. Trudno obwiniać kogoś, kto zapragnął się stymulować z dala od rodziny. Widocznie taka była jego natura. A z naturą nie wygrasz. 
	376B2002B„Ej, co jest znowu? Grypę masz czy ci komputer siadł?”
	377B2003BWiktorek, oczywiście.
	1216B2842B„Zgadłeś. Mam grypę. Kangurzą.”
	1217B2843B„To jakaś aluzja?”
	1218B2844BO, nieźle kombinuje. Niegłupi nawet, choć ma spieprzone DNA. 
	1219B2845B„Dygresja, były jedynaku”.
	1601B3227BŚwiat zwierząt bynajmniej nie jest od nas lepszy. Podobno tak serio wierne są tylko krewetki, które mieszkają parami w norkach i nawzajem się pilnują. Ale już gruchające gołąbki, klasyczny symbol miłości, to podobno niezłe puszczalskie. Ludzie z kolei wierni są ... niewierności, bowiem z genetycznego i biologicznego punktu widzenia monogamistami nie jesteśmy. Tak piszą w mądrych książkach i doprawdy nie trzeba być naukowcem, by nie dojść do podobnych wniosków. Moja mama, fanka Kazia Marcinkiewicza (zupełnie nie wiem dlaczego) straciła trochę rezon, jak po licznych deklaracjach, że najważniejsza jest rodzina i tradycyjne wartości, wtulił się w ramiona dwudziestoparoletniej Isabel, któraż to do tej rodziny nie należała.
	378B2004B– No ładnie – pokiwała tylko głową na widok byłego premiera z maślanymi oczami i wypiła duszkiem całkiem spory kielich wina. 
	379B2005BPewnie jej się skojarzyło.
	380B2006BSwoją drogą, ciekawe jak wygląda mamusia Wiktorka i czy ma australijskie korzenie? Chyba nie, bo Wiktorek całkiem zgrabnie po polsku zasuwa i nawet łapie aluzje. 
	381B2007B*
	382B2008BSprzątam dziś od ósmej rano.  Sprzątam dosłownie i w przenośni. Odkurzam cały dom, myję podłogi i jednocześnie porządkuję nieco myśli. Wyczytałam ostatnio, że mop ma terapeutyczną moc i postanowiłam przekonać się o tym na własnej skórze. Czy jak padnę na gębę wykończona machaniem ściereczką, coś mi się we łbie rozjaśni? Będę wiedziała czego chcę i zapanuję nad własnym życiem? 
	383B2009BO jedenastej jestem równie mądra (lub głupia) jak wcześniej. Rytualne oczyszczanie nie zdało najwyraźniej egzaminu. 
	384B2010BAle przeszła mi całkowicie złość na mamę. Nawet jej współczuję. Pewnie wolałaby, żeby ojciec nadal siedział w tej Australii, a nie zabierał się za odgrzewanie starego obiadu. I jeszcze ten czternastoletni żywy dowód spieprzonego związku. Biedna mama. Ugotuję jej rosół. 
	1602B3228B„Sprawioną (czyli pozbawioną wnętrzności wszelakich) kurę oraz pół kilo wołowego szponder kup na bazarku od zaprzyjaźnionej sprzedawczyni. Do tego koniecznie zdobądź: 2 pęczki włoszczyzny (4 marchwie, 2 pietruszki, 1 średni seler, 2 małe pory, kawałek kapusty włoskiej), 1 dużą cebulę, natkę pietruszki (posiekaną do posypania). W domu każda szanująca się gospodyni domowa, ma: liście laurowe (potrzebny będzie 1), ziarna pieprzu (4).
	1220B2846BOczyszczone (umyte w letniej, bieżącej wodzie) włóż do wrzącej osolonej wody (przygotuj duży garnek, taki, by dało się wlać do niego 3 litry wody). Gotuj na małym ogniu. Po godzinie dodaj opłukaną i oczyszczoną włoszczyznę, po 20 minutach kapustę, obraną, pokrojoną i zrumienioną na patelni bez tłuszczu cebulę, liście laurowe i pieprz. Gotuj jeszcze około godziny (ale najlepszy będzie gotowany przez 4–5 godzin, pod przykryciem na bardzo małym ogniu – tak żeby tylko lekko pyrlił). Rosół przecedź. Podawaj z makaronem lub ryżem (co kto lubi) posypany natką”.
	385B2011BTaki oto przepis znalazłam na jakimś blogu. Nie mam zaprzyjaźnionej sprzedawczyni, ale mogę udać, że ta, która mi opyliła kurę jest moją kumpelą, w związku z czym nie sprzedała mi starego próchna nafaszerowanego antybiotykami, tylko kawał porządnego drobiu. Resztę wykonałam według zaleceń, nawet mi „pyrliło”. Wyszło całkiem nieźle. 
	386B2012B*
	387B2013BZrobiłam coś strasznego. Umówiłam się z Wiktorkiem. Nie wiem czemu, nie wiem co we mnie wstąpiło, w ogóle niewiele wiem. 
	388B2014B*
	389B2015BJadę do Wrocławia. Co więcej – mam wsparcie mamy. To znaczy najpierw zdębiała, potem upewniła się czy na pewno wiem co robię i czy na pewno tego właśnie chcę. Ponieważ na oba pytania odpowiedziałam negatywnie, dała mi swoje błogosławieństwo. Ale widziałam na jej twarzy lekki przestrach, zupełnie jakbym jechała pod namiot z pięćdziesięcioletnim gościem, poznanym na randka.pl. 
	390B2016B– Spoko, będzie dobrze. Po prostu muszę zobaczyć gnojka – poklepałam ją po ręce, próbując w ten sposób uspokoić samą siebie.
	391B2017B– Bardzo dobrze – pokiwała głową – inaczej ciągle by cię to męczyło. A... – zawiesiła głos – z ojcem też się spotkasz?
	392B2018BWywróciłam białkami na lewą stronę.
	393B2019B– No proszę cię! Jego mam głęboko w d...
	394B2020B– Ok, wiem gdzie – przerwała mi wulgaryzm, bo w końcu była moją matką.
	395B2021B– Dobra – zerwałam się i chwyciłam leżącą w przedpokoju torbę. – Jadę. Wracam wieczorem.
	396B2022B– Jakbyś musiała zostać, to dam ci pieniądze na hotel – mama sięgnęła po portfel. 
	397B2023B– Nie spoko. Pogadam z nim przez chwilę, powiem co myślę o takim odnajdywaniu się po latach, o tatusiu też wspomnę parę brzydkich słów, a potem poproszę, żebyśmy utopili nasze wspólne więzy rodzinne w... Co przepływa przez Wrocław?
	398B2024B– Odra! – mama spojrzała na mnie z przyganą.
	399B2025B– No. To w Odrze – pocałowałam ją w policzek i pognałam na dworzec.
	400B2026B*
	401B2027BW pociągu czytam jakieś bzdury.
	402B2028B„Mikrofaza. Rewolucja w sprzątaniu! Mikrowłókno posiada grubość 1/100 ludzkiego włosa. Swoje właściwości zawdzięcza klinowej strukturze, której rdzeń wykonany jest z poliamidu i wypełniony mikrowłóknami poliestru”.
	403B2029BWstrząsająco interesujące. 
	404B2030BPo trzech godzinach mam tak spocone ręce, że nawet mikrofaza nie byłaby w stanie wchłonąć tej ilości wody. No i czym ja się tak denerwuję? Spotkaniem z czternastolatkiem? Z jakimś Wiktorkiem, pół–bratem chowanym w cieplarnianym klimacie Melbourne? Serce wali mi jak oszalałe, zupełnie jakbym biegła na randkę z Robertem Pattinsonem. Dobra. Czy kawa mnie uspokoi czy wręcz przeciwnie? Melisa podobno uspokaja, ale nie za bardzo wiem, gdzie ją mogę kupić. 
	405B2031BWpakowałam do buzi trzy pieprzowo–miętowe gumy do żucia. To mnie przynajmniej lekko orzeźwiło. Aż straciłam na moment oddech. Jezu, ale piołun. 
	406B2032B*
	407B2033BUmówiliśmy się w klubie „Bezsenność”. Zamówiłam taksówkę, bo jestem zbyt zdenerwowana, żeby tułać się po Wrocławiu tramwajami. Całkiem niezłe miejsce. Przeszklone patio, szaro–bure ściany z malowniczymi freskami i graffiti, ciemne meble, wygodne kanapy i fotele. Poczułam się jak w jakimś przedwojennym mieszkaniu. Tylko muzyka nie pasowała, bo leciały odjechane chill–outowe kawałki. Zanurzyłam się w fotelu (jestem pół godziny za wcześnie) i zamówiłam wodę z dużą ilością lodu. Dla lepszego wrażenia wyjęłam gazetę i udałam, że jestem pochłonięta lekturą.
	408B2034B„Przenośny domek. 
	409B2035BWspółczesny biznesmen często podróżujący i zmieniający miejsce zamieszkania, powinien zafundować sobie dom mobilny. Dla niego właśnie powstał „Townhaus” – dom, który pięciu budowniczych, jeden elektryk i 70–tonowy dźwig stawiają w ciągu jednego dnia. Dom ma trzy piętra, 12 metrów wysokości, 3,5 metra szerokości oraz powierzchnię 117 metrów kwadratowych. Zbudowany jest z gotowych elementów i systemów modułowych, ze stali i szkła. Po złożeniu mieści się na trzech ciężarówkach. Mobilne mieszkanko kosztuje ok. 260 tys. Euro“.
	410B2036B– Cześć – usłyszałam nagle i gwałtownie zapragnęłam mobilnego mieszkanka, w którym mogłabym się schować i nie otwierać nikomu drzwi.
	411B2037B*
	412B2038BWiktorek.
	413B2039BPrzyznaję, że zdjęcie na Naszej Klasie nie należy do najlepszych. Bo Wiktorek ma nie tylko moje uszy, ale i oczy i chyba ogólny zarys podbródka. Poza tym podobnie jak ja odgarnia grzywkę z czoła i uśmiecha się trochę niepewnie. 
	414B2040BGadałam z nim sześć godzin bez przerwy, a wszystko przy jednej wodzie (mojej) i jednej coli (jego). Kelnerzy w końcu sobie odpuścili i przestali na nas zwracać uwagę. 
	415B2041BCo jeszcze mogę dodać?
	416B2042BWiktorek jest zajebistym gościem. Niestety nie jestem w stanie obarczyć go winą za mojego ojca. Naszego, znaczy.
	417B2043BKurwa. I wszystko jeszcze bardziej się skomplikowało.
	418B2044BA może wcale nie?
	4B1630BKolekcjoner
	419B2045BNawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia
	63B1689BEpikur

	1221B2847BDom oddychał. Nabierał powietrza w płuca okien i wyświstywał je kominem. Wydalał cały wewnętrzny brud i łykał rześkość poranka, zmieszaną nieco z zapachem orchis masculi, storczyka niby męskiego, a jednak ubranego w różowe płatki i błyszczące liście. Po kilkunastu minutach okna gwałtownie zamknięto, przecinając tym samym drogę promieniom słonecznym, które już wpełzły do środka i jak zwykle zatrzymały się z upodobaniem na obrazie ubranej na czarno kobiety. Promienie nie miały dla niej litości. Przez wiele lat wbijały się świetliście w jej dłonie, aż w końcu pomarszczyły je, przyozodobiły plamami, a z wychudzonych palców zsunęły złote pierścionki. W tej sytuacji Szymon postanowił nie wpuszczać więcej promieni, jakby w obawie, że z rąk wymalowanej na obrazie kobiety, w końcu zejdzie skóra i zostaną tylko krzykliwie białe kości. Wymalowana postać była w zasadzie anonimowa, jednak po latach wiszenia na ścianie i patrzenia wymalowanymi zieloną farbą oczami na dom i jej mieszkańców, stała się członkiem rodziny. Kobieta mogła być więc matką, babką, siostrą, albo choćby daleką kuzynką. Szymon nazwała ją Agusią, bo przypominała mu nieco jego ciocio–babcię. Tamta też miała zielone oczy i podobnego cocker spaniela w spojrzeniu. 
	1222B2848BTen obraz był w zasadzie jedynym oryginałem wiszącym w domu. Podpisany jakimś bazgrołem, z którego niewiele wynikało, pomieszkiwał na seledynowej ścianie gościnnego pokoju. Generalnie dom Szymona składał się bibelotów. Każdy pokój upstrzony był nimi niczym miejski rynek kupami gołębi. Wazoniki, pudełeczka, zegary, lampy i lampki, kilimy, ramki ze zdjęciami, wreszcie opakowania po pudełkach od zapałek i całe mnóstwo innych rzeczy, którymi dałoby się obdzielić co najmniej dziesięć sklepów typu 1001 drobiazgów. Całe szczęście, że dom był duży i chłonął kolejne zbiory niczym pieluszka mocz niemowlaka.
	1223B2849BSzymon był kolekcjonerem. Od najmłodszych lat zbierał wszystko, co mu się spodobało, wpadło w oko, połechtało wyobraźnię. W dzieciństwie kapsle, papierki z kolorowych zagranicznych czekoladek, obrazki po gumach do żucia, pocztówki, znaczki, a nawet serwetki i łyżeczki, które potajemnie wynosił z kawiarni i restauracji. Wszystko to trzymał w kartonowych pudłach i co jakiś czas z lubością przeglądał, odkurzał, głaskał i znowu odkładał na swoje miejsce. A żołnierzyki? Miał chyba ponad trzystu ludzików, którzy codziennie brali udział w niemej wojnie – stawali potulnie naprzeciw Szymona, a ten strzelał do nich z plastikowego pistoletu piłeczkami do ping ponga. Wtedy przewracali się jak na zawołanie. Co ciekawsze koło partyzantów zobaczyć można było Indian, obok nich szlachcica i kowboja, oddział Bonapartego, i wreszcie z dwudziestu marynarzy. Na znajomość historii było wtedy jeszcze za wcześnie. 
	1224B2850BWszystkie te skarby znalazły doskonałe schronienie w sześciu pokojach, rozrzuconych dość nieskładnie po wielkim domu. Dom był prezentem ślubnym od rodziców jego żony. Stary, wymagający remontu, ale za to z pięknym ogrodem i z dala od centrum. Wnętrze przypominało labirynt – kiedy ktoś z gości zapuścił się na piętro w poszukiwaniu na przykład biblioteki, mijał po drodze najróżniejsze pomieszczenia o nieregularnych kształtach, mini korytarzyki i kilka schowków i już po paru minutach gubił drogę powrotną. Trzeba było go nawoływać, ewentualnie odebrać osobiście. Pierwsze piętro samo w sobie było dość specyficzne i przypominało skansen sztuki prymitywnej. W korytarzu wisiały nieudolnie wykonane półki, na ścianach przybito pocztówki, obrazy, ramki ze zdjęciami, drewniane płaskorzeźby i kiczowate świątki. W jednym z pokoi stało co najmniej czterdzieści ręcznie malowanych dzbanuszków. Do tego dochodziły cynowe misy, wiklinowe kosze, szklane figurki, a nawet kilka starych klatek dla ptaków, w których obecnie pomieszkiwały porcelanowe laleczki. Szymon miał to szczęście, że jego żona lubiła ten artystyczny nieporządek i nie próbowała niczego na siłę wyrzucać, chować lub rozdawać. Kto wie, może nawet sama zaraziła się wirusem kolekcjonerstwa i bynajmniej nie zamierzała z tego leczyć. 
	1225B2851B*
	1226B2852BRenta. Kiedy człowiek dowiaduje się, że nie musi więcej pracować, zazwyczaj odczuwa ulgę. Koniec z porannym wstawaniem, męczeniem się w środkach komunikacji miejskiej, podlizywaniem szefowi i tłumaczeniem z każdego spóźnienia. Kiedy jednak renta dopada nas w wieku lat 42 czujemy się jak zepsuty kran, który można co prawda owinąć szmatą, żeby nie kapał, ale wszyscy wiedzą, że najlepszym wyjściem byłby po prostu zakup nowego. Szymon był takim kranem. 
	1227B2853BLekarz, do którego się wybrał miał fioletową koszulę i bardzo medyczne podejście do tematu.
	1228B2854B– Zdarza się, że nasz system immunologiczny zaczyna atakować nie tylko szkodliwe bakterie, ale także tkanki własnego ciała. Takim właśnie przypadkiem jest pańska choroba. Z nierozpoznanych przyczyn białe krwinki systemu odpornościowego atakują błonę maziową, która wyściela stawy, powodując jej zniszczenie. Zaatakowane stawy podlegają procesowi zapalnemu, staw puchnie i staje się obolały. Niszczące komórki dzielą się i w sposób niekontrolowany wzrasta ich liczba.
	1229B2855BSzymon pokiwał głową i próbował skleić z tej wypowiedzi nazwę choroby, niestety bezskutecznie. Poprosił zatem o pomoc.
	1230B2856B– Czyli co mi konkretnie dolega?
	1231B2857BLekarz spojrzał na niego wzrokiem skąpanym w politowaniu, ale na szczęście udzielił odpowiedzi.
	1232B2858B– Reumatologiczne zapalenie stawów. Dawniej zwane gośćcem.
	1233B2859BNie brzmiało to miło. Szymon postanowił jednak podrążyć temat.
	1234B2860B– Jakie są konsekwencje?
	1235B2861BLekarz rozsiadł się miło w fotelu, sięgnął po pióro, by móc je wymownie obracać  palcach i z prawdziwym smakiem rozpoczął swój reumatologiczny monolog:
	1236B2862B– Ta przewlekła choroba w większości przypadków prowadzi do destrukcji stawów, uszkodzeń narządów wewnętrznych, trwałego kalectwa i przedwczesnej śmierci. Chorzy cierpią z powodu ogromnego bólu. Ból uniemożliwia poruszanie się, wykonywanie podstawowych czynności, oczywiście zakłóca też sen. Z czasem, późno zdiagnozowana bądź źle leczona choroba prowadzi do kalectwa. Nie będę ukrywał, że część osób dotkniętych reumatologicznym zapaleniem stawów musi korzystać z wózka inwalidzkiego. Pacjenci odczuwający silny ból doświadczają uczucia bezsilności, mają napady lęków, zamykają się w sobie, wycofują się z życia społecznego. Niemożność planowania choćby najbliższej przyszłości spowodowanej nawrotami choroby, prowadzi do stanu znacznie obniżonego nastroju, a w konsekwencji do depresji. 
	1237B2863BCiało Szymona pokrył szron.
	1238B2864B– To oczywiście bardziej ponura wizja pańskiej choroby, ale myślę, że powinien pan wiedzieć wszystko, aby nie dać się zaskoczyć – kontynuował lekarz, prawdziwy profesjonalista. 
	1239B2865B– A co z pracą?
	1240B2866BLekarz wzruszył ramionami.
	1241B2867B– Jak to co? Choroby reumatyczne stanowią dwadzieścia procent wszystkich przyczyn orzekania o niezdolności do pracy i są drugą po chorobach sercowo–naczyniowych przyczyną pierwszorazowych rent inwalidzkich. Wydatki te mocno jednak obciążają budżet państwa.
	1242B2868BSzymon poczuł się winny. 
	1243B2869BDwa tygodnie później zaczął mocno obciążać budżet państwa, choć jemu samemu wydawało się, że pieniądze, które otrzymuje ledwo wystarczają na opłaty czynszowe. 
	1244B2870B*
	1245B2871BW dzisiejszych czasach trudno tak naprawdę coś kolekcjonować, bowiem wszystko można kupić i to w zastraszających ilościach. Dawniej zdobycie zagranicznej czekolady graniczyło z cudem, nic dziwnego więc, że każde sreberko i błyszczący papierek prasowało się żelazkiem, albo wklejało do specjalnego zeszytu. A pocztówki? Szklane kulki? Wyżebrane znaczki pocztowe? Podkradane łyżeczki z cukierni? Kapsle wytargowane za drugie śniadanie? Wszystko miało swoją historię. 
	1246B2872BKiedy Szymon był mały regularnie lądował na wakacjach u babci Agnieszki. W zasadzie to nie była babcia, tylko ciocia, siostra mamy, ale dużo starsza i na dodatek posiadająca własne wnuki, zakutane w śpiochy i sepleniące bez większego sensu. Na ciocio–babcię wołano Agusia, a wszystko za sprawą pewnej ciepłoty bijącej od niej na kilometr. Ciepłota niejako automatycznie definiuje ludzi, najczęściej właśnie w kierunku babci karmiącej kozy i ganiającej po podwórku za drobiem. Na nogach ma filcowe papcie i grube skarpety, spódnica umajona jest kolorowym kwiatem łąkowym, a ręce oprószone mąką. Agusia była umajona, czasem też oprószona, ale zamiast filcu wybrała drewno i pomykała po ogrodzie w turkusowych drewniakach. Jej głowa utkana była z szatynowej pajęczyny zdobionej srebrzystymi nitkami, a twarz rumieniła się jesiennym jabłkiem. W aksamitne policzki Agusia regularnie wcierała zmieszane żółtko z oliwą i kilkoma kroplami cytryny, a potem kładła tłusty krem, który przenikał przez skórę właściwą i dokarmiał wszystko to, co było pod nią. Tak właśnie powstawał aksamit, delikatny w dotyku i przyjemny w zapachu. Mąż Agusi był gburem. Posturę miał lichą, a włos rzadziutki. Poczucie humoru ktoś mu już dawno ukradł, a optymizmu chyba nigdy nie liznął. Chodził jak koń na biegunach, ni to w przód, ni to w tył i w zasadzie wszyscy odnosili wrażenie, że za chwilę wyrżnie jak długi. Ale jakoś się trzymał. Z Agusią rozmawiał tylko o konkretach i dziwnie burczał. Komunikował przy pomocy tak zwanych symboli. Kiedy babcia nie podała mu obiadu dokładnie o godzinie czternastej, w milczeniu stawiał na stole pusty talerz i odwracał go do góry dnem. Kiedy zbyt długo rozmawiała przez telefon, podchodził do niej, przykładał klucz do ust i wymownie go przekręcał. Na szczęście ciepłota Agusi ochraniała ją przed soplowatością męża i tylko dzięki temu przeżyli razem ponad dwadzieścia lat. Doczekali się dwóch córek (kuzynek Szymona) i dwóch wnuczek, które na szczęście bardziej przypominały Agusię, niż Kurę, jak nazywała własnego męża babcia. Na imię miał jednak inaczej. Edwin.
	420B2046B– Dlaczego Kura? – spytał kiedyś Szymon.
	1247B2873BBabcia Agusia zastanowiła się przez chwilę.
	421B2047B– Kury mało mówią – wyjaśniła po chwili. Nie była to jednak wyczerpująca odpowiedź i Szymon dobrze to wiedział, chociaż ciąg dalszy Agusia zachowała dla siebie. Otóż jej zdaniem kura była jednym z najmniej ciekawych zwierząt. Bez przerwy grzebiąca w piachu, wykonująca nerwowe ruchy głową, dość infantylna, z kolorem piór przypominającym gówno. Nawet znoszenie smacznych jajek nie ratowało jej wizerunku. Była to jednak prywatna opinia Agusi, z którą nie zamierzała dzielić się z otoczeniem. Gdyby ktoś zapytał ją, dlaczego w takim razie wyszła za mąż za Edwina, nie umiała by dać jednoznacznej i satysfakcjonującej odpowiedzi. Ale Szymon podsłuchał kiedyś, jak jego mama mówiła, że Edwin sobie Agusię „wychodził”. Najpierw zaglądał do jej ojca, który prowadził miejscowy warsztat samochodowy, choć marzył o tym, by zostać weterynarzem. Ponieważ jednak nie ukończył żadnych szkół ułatwiających mu to zajęcie, postanowił leczyć samochody. Edwin najwyraźniej uznał, że to całkiem niezła robota i coraz częściej przyglądał się procesom uzdrawiania starych silników, gaźników, skrzyń biegów i pomp paliwowych. W końcu awansował na instrumentariusza. Po jakimś czasie uznał, że też docelowo mógłby leczyć samochody, a skoro znalazł już jeden cel w życiu, postanowił rozejrzeć się szybko za żoną i mieć już z głowy dwie najważniejsze decyzje dorosłego człowieka. Kiedy uniósł wzrok znad pordzewiałej skody uwagę jego przykuła Agnieszka, którą właśnie oświetlało słońce. Jej brązowawy warkocz skrzył się niczym skarb Ali Baby, a biust schowany pod białą bluzką sterczał obiecująco. Edwin postanowił więcej się nie rozglądać, gdyż zbyt duży wybór zawsze prowadzi do złych decyzji. Przez kolejne miesiące przychodził codziennie do ojca Agusi, a potem, jakby odruchowo szedł do niej do domu i pomagał w codziennych obowiązkach. Parę razy umył naczynia i naprawił stół w jadalni. Był przy tym dość milczący, ale wtedy Agusia nie znała słowa gburowatość, więc uznała, że Edwin jest po prostu tajemniczy, wrażliwy i bardzo romantyczny. Nic z tych rzeczy nie było prawdą, co jak zwykle okazało się dopiero po ślubie. 
	422B2048B– Mam pierścionek – powiedział pewnego dnia i rzeczywiście go miał. Złoty z niebieskim oczkiem.
	1248B2874BAgusia zrozumiała, że to forma oświadczyn, choć nieco okrojona.
	423B2049B– Piękny – orzekła krótko i pogłaskała oczko, które łypnęło do niej obiecująco. Edwin mruknął coś pod nosem, czego zapewne sam nie dosłyszał.
	424B2050B– Chcesz mi coś powiedzieć? – Agusia postanowiła odrobinę mu pomóc, na wypadek, gdyby rzeczywiście miał jakieś trudności.
	425B2051B– Czy za mnie wyjdziesz? – usłyszała w końcu.
	426B2052BSpojrzała na niebieskie oczko...  No i powiedziała tak...
	1249B2875BMama Szymona do dzisiaj nie rozumie dlaczego.
	1250B2876BBabcia Agusia nie wyglądała jednak na nieszczęśliwą, przynajmniej nie wtedy, gdy odwiedzał ją Szymon. 
	1251B2877B– Kupiłam na targu nowy obrazek – szeptała mu do ucha i pokazywała kolejny portret, oczywiście reprodukcję, którymi obwieszała cały dom. Tym razem padło na Teresę Jasieńską, która zawisła obok lodówki. Kuchnia aż zafiołkowała jej intensywnym kolorem sukni, a babcia nie mogła oderwać oczu od talii przepasanej złotą szarfą, bufiastych aksamitnych rękawów i delikatnego uśmiechu, który tonął w zwojach fioletowego materiału. Całe szczęście, że malarz jakoś go jednak wygrzebał. Teresa wyglądała niezwykle sympatycznie, skromnie i miała śmieszną grzywkę. A za reprodukcję na tekturze babcia zapłaciła jakieś marne grosze. 
	1252B2878B– Cześć – przywitała się z fiołkową postacią i zaczęła kroić cebulę, która onieśmielona nieco nową osobą w kuchni, tym razem nie zaszczypała w oczy.
	1253B2879BSzymon był zachwycony. Po raz pierwszy spotkał się z prawdziwym kolekcjonerstwem i kimś, kto wtapiał się w swoje hobby całym sobą. Wtedy też postanowił, że chce mieć podobną pasję. W realizacji planu pomógł mu oczywiście przypadek, gdyż to właśnie one mają najwięcej do powiedzenia. Szymon wdrapał się na strych babci, gdzie zwyczajowo udawał snajpera. Tym razem czołgając się po podłodze i jednocześnie wypatrując wroga, zahaczył nogą o stare pudło. Stare pudła mają to do siebie, że zawsze warto je otworzyć. W środku było kilka par koronkowych rękawiczek, pożółkłe zdjęcia i zaawansowane wiekowo pocztówki.
	1254B2880BŻółto–brązowa kartka przedstawiała zdjęcie jakiegoś domu. Szymon wydukał podpis:
	1255B2881B„Zawoja. Zakład letniska Brülla, rok 1930”.
	1256B2882BI kolejna – potok, wykarczowany las, kilka postaci w śmiesznych strojach kąpielowych.
	1257B2883B„Zawoja. Kąpiel w potoku blisko Brülla”.
	1258B2884B– Fajne – pomyślał Szymon, porzucił rolę snajpera i zbiegł na dół do babci Agusi.
	1259B2885B– Mogę je sobie zabrać? Chcę zbierać pocztówki! – zawołał podniecony, jednym okiem łypiąc na babcię, drugim na szare kluski z kapustą, które radośnie skwierczały na patelni.
	1260B2886BAgusia wzięła do ręki stare kartki i uśmiechnęła się.
	1261B2887B– Wiesz, że Zawoja to największa i najdłuższa wieś w Polsce? Dostałam te pocztówki od listonosza. Przyszły na adres jego sąsiadki, ale ponieważ umarła i nie miała żadnej rodziny, nie bardzo wiedział co zrobić z pocztą. Ja wtedy zbierałam święte obrazki, więc pewnie pomyślał, że pocztówki też mi się spodobają. I mi je podarował. 
	1262B2888B– To mogę? – Szymon aż się zapalił do zbieractwa.
	1263B2889BAgusia ucałowała go w blond czuprynę i to wystarczyło za zgodę. W ten sposób rozpoczął swoją pierwszą kolekcję, w której ostatecznie znalazło się kilkaset pocztówek, w tym także trochę „gołych”, trochę zagranicznych, i trochę dźwiękowych z przebojami polskich wykonawców. 
	1264B2890BTamten urok kolekcjonerstwa wyparował jednak niczym woda z ziemniaków zbyt długo pozostawionych na gazie. Nic dziwnego więc, że Szymon nie był już tak obsesyjnie zainteresowany zbieraniem czegokolwiek. Z okresu PRL–u miał chyba zresztą wszystko – telefon Irys, Aster i Tulipan, z których żaden nie działał, kolorowe proporczyki (Krakowska Stocznia Rzeczna, Przegląd Aktywności Kulturalnej Ludzi Pracy czy Warszawska Rada Związków Zawodowych), ponad osiemset biletów PKS wraz z dziurkaczem–kasownicą, naklejki po Orange, Capri, napoju gazowanym jabłkowym Fructonie i wodzie stołowej CRS. Miał buteleczki po wodzie kolońskiej „Kwiat paproci”, „Kosmien” i „Karmen” oraz perfumach „Krasnaja Moskwa”, a także sporo plakatów propagandowych z cudnymi wierszykami:
	1265B2891BNasze szczytne obowiązki
	1266B2892BPrzed terminem wykonamy.
	1267B2893BŻyznej ziemi plon bogaty
	1268B2894BLudowemu państwu damy!
	1269B2895BWobec takich skarbów cóż można było zbierać dzisiaj? Kiedy jego córka Malina poszła do przedszkola większość rodziców owładnięta była manią kupowania. Kupowania wszystkiego co wpadło w oko ich pociechom. Szymon był przerażony, ale młodsza o jedną dekadę żona szybko wytłumaczyła mu na czym to polega. 
	1270B2896B– To taki nasz sposób na odreagowanie dzieciństwa – wyjaśniała Szymonowi, który za żadne skarby nie mógł zrozumieć, po co dziecku trzydzieści KUPIONYCH lalek albo dwa razy tyle KUPIONYCH samochodzików. Co innego zebrać je na przestrzeni lat...
	1271B2897B– Ja i moje pokolenie do dzisiaj pamiętamy puste sklepy i czekoladę na kartki. Wszystkie miałyśmy takie same piórniki, identyczne tornistry i Relaksy na nogach. Kolorowe, pachnące, chińskie gumki do mazania były szczytem naszych marzeń, nie wspominając o automatycznych długopisach czy klockach Lego kupowanych za dolary w Pewexie. O Barbie coś tam się słyszało, ale nie każda z nas miała to szczęście, aby posiadać lalę z wielkim cycem i włosami wijącymi się do pasa – tłumaczyła Ania, która sama chętnie nakupowałaby mnóstwo rzeczy dla Maliny, ale była dość mocno ograniczono funduszami. 
	1272B2898BSzymon twardo obstawiał przy swoim. Jego zdaniem dzieci niewiele potrzebują do dobrej zabawy. Kałużę i patyk, kamyki i szyszki. Czasem drewniane kopystki i puste opakowania po jogurtach albo nakrętki od słoików. Kiedy on był mały samemu budowało się pociąg i stację kolejową. Z pudełek od zapałek, pustych kartoników, tektury i kolorowego papieru. Ania kiwała głową, że go rozumie, ale od czasu do czasu sama przynosiła dzieciom do domu kolorowe spinki do włosów, miniaturowe autka, naklejki czy mieniące się ołówki. 
	1273B2899B– To już nie jest kolekcjonowanie – kręcił głową Szymon – to czysta komercja. Zresztą nawet ja nie wiem co mógłbym dzisiaj zbierać? Antyki, dzieła sztuki? 
	1274B2900BI wtedy właśnie zaświtała mu w głowie cudowna myśl. Był na rencie, siedział w domu i czekał na potworny ból, o którym tak malowniczo opowiedział mu lekarz. Na razie jednak choroba przebiegała dość łagodnie, Szymon nie miał żadnych ataków, nie skręcał się z boleści, a depresja nawet do niego nie zajrzała. Czasami wydawało mu się nawet, że mógłby nadal pracować, gdyby nie fakt, że nikt go już nie chciał. Miał rentę, obciążał budżet państwa i to w zasadzie wystarczało, by traktować go jak trudną do usunięcia narośl na nerce. W końcu jednak przestał się tym przejmować i skupił na nowym hobby. Gdzieś tak w okolicach końca lutego, kiedy zima powoli szykowała się do grobu, zaczął kolekcjonować znajomych. Portal Nasza Klasa przygarnął go po raz pierwszy jakieś pół roku temu za pośrednictwem niejakiego Tomasza, którego Szymon poznał na obozie w Białce Tatrzańskiej. Pomieszkiwali wtedy na tzw. kwaterach prywatnych, spali po siedmiu w jednym pokoju, w którym unosił się zapach młodzieńczej pasji do gór, pomieszany z zapachem skarpetek ze sztucznych włókien i pierwszej miłości do niejakiej Tamary, śpiącej trzy kwatery dalej. W miłości owej przodował właśnie Tomasz, choć Szymon też ukradkiem zerkał na Tamarę, zwłaszcza gdy ta kąpała się w pobliskim potoku i śmiała perliście niczym bajkowa syrenka. Tamara zdawała sobie sprawę z własnego uroku, dlatego nie odpowiadała na żadne konkretne zaloty, słusznie rozumując, że tym samym zamyka sobie drogę do innych męskich westchnień. Obóz zbliżał sie jednak ku końcowi i jakiegoś wyboru należało dokonać. Szymon postanowił wycofać się z pola bitwy i pomóc swojemu koledze. 
	1275B2901B– Ona kocha Urszulę Sipińską, podobno powiesiła sobie nad swoim łóżkiem jej plakat – doniósł pewnego dnia Tomaszowi, ale z asem w rękawie jeszcze chwilę zaczekał.
	1276B2902BTomasz spojrzał na niego z tlącą się wdzięcznością w oczach i instynktownie czekał na ciąg dalszy. Szymon postanowił dłużej go nie męczyć.
	1277B2903B– Masz – wręczył koledze mały niebieski prostokącik.
	1278B2904BTomasz aż się zachłysnął podziękowaniem więc tylko coś wybełkotał skołowanym językiem. Nic dziwnego. Szymon podarował mu pocztówkę dźwiękową z piosenką „Cudownych rodziców mam”. Pocztówka pochodziła z jego kolekcjonerskiego zbioru, który zabrał ze sobą, tak jak małe dzieci zabierają ukochanego misia. Jeszcze tego samego dnia Tamara dokonała wyboru i przy wieczornym ognisku usiadła obok Tomasza, a potem ostentacyjnie oparła swoją głowę o jego ramię. Odgłosy strzelających polan zmieszały się z jakąś smętną piosenką, pękającymi sercami i jękiem poniżenia. Tylko Szymon się cieszył, że tak łatwo uszczęśliwił kolegę. 
	1279B2905BTo było w zasadzie jego największą zaletą – sprawianie innym przyjemności, co więcej, bezinteresownie. Ta cecha nie wyparowała z niego nawet wtedy, gdy wdepnął obiema nogami w dorosłość i zaczął potykać się o niemiłe przeszkody. Brak pieniędzy na studia, nieciekawa praca na stanowisku inspektora BHP w jakimś instytucie maszyn przemysłowych, wieczne problemy w urzędach, zwłaszcza gdy chciało się zdobyć pozwolenie np. na rozbudowę strychu, wreszcie kłopoty ze zdrowiem. Mimo to lubił pomagać, pocieszać i dodawać otuchy. Wszyscy go lubili, choć na co dzień troszkę o nim zapominali. Był jak rozwielitka – robił swoje w przezroczystym stylu, a potem usuwał się pod kamień. Tak jak wtedy z płytą Sipińskiej. 
	1280B2906BSzymon otrząsnął się ze wspomnień, odpisał Tomaszowi, a po chwili kierowany impulsem zalogował na Naszej Klasie nie podając jednak żadnych szczegółowych danych. Nie przepadał jakoś za wirtualnym dialogiem, wolał rozmawiać patrząc bezpośrednio na czyjeś usta. 
	1281B2907B– Ale co tam – pomyślał – spróbuję. I nacisnął Enter.
	1282B2908BJakiś czas później odwiedził babcię Agusię, która miała już ponad osiemdziesiąt lat, ale jak to ona czuła się wyjątkowo dobrze. Po śmierci męża przeniosła się do miasta, by być bliżej rodziny, poza tym jej stary dom wymagał porządnego remontu. Sprzedała go więc, spakowała kilka walizek i dwa wory reprodukcji i przeniosła do dwupokojowego mieszkanka blisko mamy Szymona. Przynajmniej raz w tygodniu wpadały do siebie na herbatkę, a przynajmniej raz w miesiącu do babci wpadał Szymon. Sam lub z dziećmi. W czwartkowe popołudnie, gdy za oknem wiatr szarpał chmurami, babcia Agusia wpatrywała się w migocący ekran komputera. Za jej plecami stała Kuku, najstarsza kuzynka Szymona i zawzięcie coś tłumaczyła. 
	1283B2909B– Co robicie? – spytał Szymon, a Kacper wpakował się prababciocioci na kolana, choć miał już jedenaście lat i całkiem sporo ważył.
	1284B2910BAgusia z dumą pokazała nowe urządzenie.
	1285B2911BKomputer pojawił się w jej mieszkaniu niedawno i choć był sprzętem tak zwanym nowoczesnym, dość szybko zadomowił się w maleńkim, staroświeckim pokoiku. A wszystko przez Kuku.
	1286B2912B– Mamuś, kupiłam sobie nowy, mniejszy, a ten przyniosłam tobie – poinformowała ją pewnej środy starsza córka, na którą wołano pieszczotliwie Kuku, a wszystko od czasu, kiedy skończyła półtora roku i przez kolejne pół konsekwentnie odpowiadała „kuku”. Na każde pytanie. 
	1287B2913B– Ale co ja mam z tym zrobić? – Agusia powąchała zimny ekran komputera i puknęła go dla zachęty w obudowę.
	1288B2914BNiestety nie odpowiedział żadnym przyjaznym gestem.
	1289B2915BKuku zerknęła w oczy małej dziewczynki w czerwonej sukni, która wisiała sobie tuż nad komodą i z niemą ciekawością patrzyła na to, co się dzieje. 
	1290B2916B– Podoba jej się – zauważyła.
	1291B2917BBabcia Agusia uniosła wzrok. Bardzo lubiła tę dziewczynkę, mimo jej męskiego imienia (Józefa) i bardzo lubiła jej marszczoną sukienkę w kolorze lekko podmarzniętej jarzębiny. 
	1292B2918B– Dzieciom w ogóle wszystko się podoba. Są mało wybredne. Zwłaszcza te na obrazach – zaśmiała się wesoło.
	1293B2919BKuku podłączyła komputer i pokazała Agusi małą niebieską ikonkę.
	1294B2920B– Klikasz na nią i jesteś podłączona z całym światem. Robert zainstalował ci Internet.
	1295B2921B– Twój mąż? Przecież on nie oswoił się jeszcze z telefonem komórkowym! – zdziwiła się Agusia.
	1296B2922BKuku uśmiechnęła się identycznie jak matka.
	1297B2923B– Ja go oswoiłam. Z komputerem też.
	1298B2924B– No dobrze. A po co mi ten cały świat?
	1299B2925BKuku na szczęście miała gotową odpowiedź.
	1300B2926B– Mamuś. Możesz przez ten Internet zamawiać wszystkie reprodukcje świata. Każdy portret, o jakimś zawsze marzyłaś. Każdy.
	1301B2927BAgusia poczuła, jak na jej natłuszczone oliwką policzki wpełzają piwonie podniecenia. 
	1302B2928B– Ta dziewczynka też tam będzie? Bo mam tylko na odwrocie napisane, że to Józefa w czerwonej sukni. Rok 1897. Ale nie wiem kto ją tak pięknie odcisnął na płótnie.
	1303B2929BKuku zastukała w klawisze.
	1304B2930B– „Portret dziewczynki w czerwonej sukni (Józefy Oderfeldówny), rok 1897, olej na płótnie” – przeczytała po chwili. – Patrz, to ona – na ekranie zamigotała czerwona sukienka i złoto–kasztanowe włosy, miękkie i pachnące rumiankiem. 
	1305B2931BAgusia prawie weszła do środka.
	1306B2932B– Józef Pankiewicz – przeczytała i ucałowała ekran.
	1307B2933BOd tego momentu zostali przyjaciółmi.
	1308B2934BSzymon uśmiechnął się na widok babci całkowicie pochłoniętej nową zabawką.
	1309B2935B– A teraz czego szukasz?
	1310B2936BAgusia zatrzepotała rzęsami, zupełnie jak podlotek, który tylko na moment schował się w pomarszczonym kombinezonie.
	1311B2937B– Odnalazłam Luizę.
	1312B2938BSzymon od razu wiedział o kogo chodzi.
	1313B2939B– Przecież ona wyjechała do Kanady.
	1314B2940B– No, wyjechała. Ale tam też mają komputery, a ponieważ my jesteśmy babcie nowoczesne, odnalazłyśmy się przez Naszą Klasę. 
	1315B2941BSzymon uniósł brwi ze zdumienia, a Kacper zaczął się wiercić.
	1316B2942B– Co to za Luiza? Ja nie znam.
	1317B2943BAgusia uśmiechnęła się dziewczęco. Luiza... To było bardzo dawno temu, ale niektóre wspomnienia na zawsze jakoś zachowują świeżość. Z Luizą niemal od razu przypadły sobie do gustu. Może dlatego, że obie spóźniły się na rozpoczęcie roku szkolnego w żeńskim gimnazjum im. Modrzejewskiej, gdzie na pierwszym miejscu stawiano solidność, punktualność oraz wrodzoną dziewczęcą skromność, której symbolem była biała bluzka i dwa warkocze. Za karę musiały zostać godzinę dłużej po lekcjach, co w sumie wyszło im tylko na dobre, bo dzięki temu lepiej się poznały. Luiza była narowista. Nie znosiła zakazów, nakazów, ani tym bardziej warkoczy, więc kiedy tylko dostała się do gimnazjum, sama je obcięła, choć dość tępym nożem. Teraz miała fryzurę postrzępioną i byle jaką, ale własną. Agusia zrozumiała, że muszą się zaprzyjaźnić, gdyż była całkowitym przeciwieństwem Luizy. Posłuszna, grzeczna i nie wychylająca się przed innych. Co nie znaczy, że nie imponował jej styl koleżanki. Tym samym doskonale się uzupełniały, gdyż w przypadku relacji damsko–damskich przeciwieństwa mają rację bytu i mogą stanowić podłoże wielkiej przyjaźni. W przypadku kobiety i mężczyzny zaś, niemal zawsze kończą się rozwodem, bądź chęcią ucieczki, gdzie rośnie pieprz. Lub wanilia.
	1318B2944B– Nie rozumiem jak można komuś tak bardzo obrzydzić coś, co się wcześniej lubiło – Luiza siedziała na oknie i majtała prawą nogą, aż jej zjechała podkolanówka w kolorze rozmrożonego szpinaku. 
	1319B2945BAgusia odczuwała podobną niechęć do lekcji geografii. Do tej pory geografia kojarzyła jej się ze światem, podróżami, Kolumbem i równikiem, gdzie zawsze było ciepło. Niestety dla ich paskudnej nauczycielki, o jeszcze bardziej paskudnie brzmiącym nazwisku Wycior, geografia jawiła się jako rzeźba eoliczna na obszarze wschodniej części Niecki Kozielskiej. Albo delta wsteczna Świny. Albo płaszczowina jakaśtam, nudna i nie warta zapamiętywania. 
	1320B2946B– Co chcesz robić po liceum? – spytała nagle Luiza porzucając temat metamorficznych wód i piaskowych żeber.
	1321B2947BAgusia spojrzała na wiszącą w holu reprodukcję „Babiego lata” Chełmońskiego i pojaśniała intrygująco, aż trzeba było zmrużyć oczy.
	1322B2948B– Marzy mi się historia sztuki, ale tak z wyszczególnieniem malarstwa portretowego.
	1323B2949BLuiza spojrzała na nią z zaciekawieniem.
	1324B2950B– A czemu właśnie porterty?
	1325B2951BPelagia podrapała się po karku.
	1326B2952B– Lubię twarze. A na taki portret mogę patrzeć godzinami, bez obawy, że ktoś się obrazi, zdenerwuje, albo pomyśli sobie niewiadomo co. Albo podejdzie i da mi w nos za nachalniactwo.
	1327B2953B– Ale jak już coś jest namalowane, to się nie zmienia. Nie krzywi, nie marszczy, nie śmieje, nie chrząka – zauważyła Luiza. – To chyba nudne.
	1328B2954B– Dla mnie się zmienia. Nawet portretowa twarz ma swoje lepsze i gorsze dni. A czasem też chrząka. Albo charczy.
	1329B2955B– Głośno?
	1330B2956B– Zależy od ilości polipów w nosie.
	1331B2957B– Lub tego, co mu wpadło do krtani.
	1332B2958B– Kosteczka z kurczaka?
	1333B2959B– Albo krówka ciągutka.
	1334B2960BSpojrzały na siebie porozumiewawczo i zaśmiały się łapczywie. A potem pobiegły na geografię do twardzielców, zwitków błotnych i datowania radiometrycznego. Ich przyjaźń ciągnęła się przez całe liceum, a potem Luiza nagle zniknęła. Wyjechała z rodziną do Kanady i choć przysyłała listy, przynajmniej na początku, z czasem ich zażyłość rozmyła się jak akwarelowa farbka, na którą wylano wiadro wody. A Agusia nie poszła na studia, tylko wyszła za mąż. 
	1335B2961B– Fajnie opowiadasz – podsumował Kacper, a prababciociocia ucałowała go w miękkie włosy. 
	1336B2962B*
	1337B2963BTrzy dni później Szymon usiadł przy komputerze córki i dopracował swoje konto. Podał wszystkie dane, przyznał się do renty i zaprezentował na zdjęciach swoje największe skarby – piętnastoletnią Malinę, jedenastoletniego Kacpra i wreszcie żonę Anię. Nie dodał zdjęć na tle palm, piramid, ani nawet okazałej willi z basenem, bo takich nie posiadał. Ale znał za to mnóstwo ludzi. Po krótkim namyśle zaczął grzebać w swojej pamięci niczym kura w poszukiwaniu tłustej dżdżownicy, a potem to grzebanie przepoczwarzył w wystukiwanie imion i nazwisk dawnych kolegów. Pierwszego wieczoru miał ich już ponad dwieście. Potem dorzucił kolejną setkę. Po upływie kilku miesięcy liczba jego znajomych przekroczyła tysiąc sto dwadzieścia osób. Był z pewnością rekordzistą, na dodatek czynnym, bowiem regularnie starał się podtrzymywać kontakty z wszystkimi klikniętymi i „dodanymi do swoich znajomych”. Starał się też w każdej wolnej chwili odszukiwać kolejnych. 
	1338B2964BJak miała na imię pani z warzywnika?
	1339B2965B*
	1340B2966B„Pani Kalino!
	1341B2967BPo tylu latach znowu natrafiam na Pani rumiany uśmiech, który już zawsze będzie mi się kojarzył z jabłkami lobo i Pani granatowym fartuszkiem w białe kropki....”
	1342B2968BPani Kalina była właścicielką niewielkiego warzywnika z w czasach dość odległych, kiedy to pochody pierwszomajowe stanowiły dla dzieciaków ogromną frajdę, gdyż sprzedawano na nich wiatraczki, celofanowe piłki na gumce z trudnym do ustalenia zastosowaniem, błyszczące pierścionki z jeszcze bardziej błyszczącymi oczkami i szklane laski wypełnione cukierkami w kształcie kuleczek. Wobec takiego bogactwa przemarsz ulicami miasta wydawał się być nagrodą i najpiękniejszym przeżyciem dla każdego dziecka. Później nastąpił rok 1981, a dokładnie 13 grudnia i niektórych zabrano na inny podchód, niestety wieczorem, wiatraczków wtedy nie było, padał śnieg, a panowie zabierający byli niesympatyczni i dość wulgarni. Bez dodatkowych uprzejmości zabrali tatę Szymona i oddali z powrotem dopiero na wiosnę. Gdyby nie pani Kalina z warzywniaka, która oprócz cebuli, jabłek i marchwi potrafiła też zdobyć mięso, cukier, a nawet czekoladę i odpalać to wszystko mamie Szymona po naprawdę rozsądnych cenach, tamten okres należałby z pewnością do najgorszych w jego życiu. 
	1343B2969B– Strasznie dziękuję. Nie każdy ma w sobie tyle odwagi, żeby pomagać obcym ludziom, bo przecież my dla pani w sumie jesteśmy obcy... – mawiała zwykle mama Szymona, na co pani Kalina natychmiast odpowiadała: „a to w ogóle ma jakieś znaczenie?” i wzruszała ramionami, na których podskakiwały białe skrzydełka doszyte do granatowego fartuszka z poliestru. Szymon puszczał wtedy do niej oko, a ona uśmiechała się  przyjemnie. 
	1344B2970BPo tylu latach pani Kalina natychmiast odpowiedziała na zaproszenie tamtego chłopca i mocno przytuliła go do swej wirtualnej piersi. 
	427B2053B*
	1345B2971BInspektor BHP szkoli pracowników firmy z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroluje, czy warunki są zgodne z kodeksem, ocenia ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy. Bardzo ważnym przymiotem kontroli i kontrolującego, jest efektywność. Efektywność można sprowadzić do dwóch aspektów: efektywności samej kontroli i efektywności służby...  Chyba trudno o nudniejszą definicję zawodu, który przez lata wykonywał Szymon. Nie kochał tego, co robił, ale był sumienny i nigdy się nie spóźniał. Brał tyle wolnego, ile mu było wolno i rzadko chorował. Reumatologiczne zapalenie stawów dość brutalnie zepchnęło go z równoważni zawodowej i dało tyle wolnego czasu, że Szymon aż się w nim gubił. Przynajmniej początkowo. Teraz zaś, w każdej wolnej chwili stukał, pukał i wyciskał z klawiatury ile tylko się dało. Bliźniaczki Kasia i Basia spod siódemki w jego dawnym bloku, motorniczy z tramwaju nr 17, który okazał się kolegą ojca, mnóstwo byłych harcerzy z obozu w Sarbinowie, dawni koledzy zbieracze, Jadwinia, córka sąsiadów babci Agusi, śliczna i bardzo niedostępna, a nawet gardząca płcią męską (może to się zmieniło?), cała klasa podstawowa z Pawełkiem na czele. O, jego bardzo chciałby spotkać po latach...
	428B2054BJeszcze dwadzieścia lat temu Pawełek był klasową dupą. Nie lubiany przez kolegów, wyśmiewany przez koleżanki i poniżany nawet przez nauczycieli. Niskiego wzrostu, w drucianych okularkach, z krzywymi zębami i sweterku w kolorze buraczanej brei, nie miał prawa liczyć na więcej. Miał permanentne zwolnienie z wuefu, nikt więc nie chciał grać z nim podczas przerwy w piłkę, co najwyżej dostawał nią od czasu do czasu w łeb. Zawsze niby przypadkiem. Ale to nie koledzy stanowili problem Pawełka. Największymi wredotami okazywały się szkolne koleżanki, piskliwie paskudnice, które za punkt honoru stawiały sobie wyszydzanie, obrażanie i wdeptywanie go w ziemię. 
	429B2055B– Ależ ty jesteś przystojny! – wołały na przykład, by zaraz potem napisać mu kredą na plecach sweterka brzydkie słowo zaczynające się na literkę „d”. 
	1346B2972BW okrucieństwie swoim przodowała niejaka Ewelina, tak zwana klasowa piękność z dwoma warkoczami i w dolarowej sukience z Pewexu. Kiedyś przez dwa dni była dla Pawełka prawdziwie miła, więc w końcu uwierzył, że i on ma szansę. Jego serce oplótł powój nadziei, a mózg na chwilę się zagotował. To wystarczyło, by napisać kompromitujący list z wyznaniem miłosnym oraz dołączyć do niego bukiecik chabrów. List został odczytany publicznie podczas dużej przerwy. Śmiech całej szkoły jeszcze kilka lat później budził Pawełka w nocy i oblewał go zimnym potem. Gdyby nie przyjacielska pomoc Szymona, kto wie jaką głupotę mógłby popełnić wtedy Pawełek. Na szczęście Szymon potrząsnął mocno swoim dupowatym kolegą, wyjaśnił mu, że przejmowanie się babskimi zagrywkami jest niepoważne, a potem namówił Pawełka na lekcje judo, które prowadził osiedlowy klub. I to był strzał w dziesiątkę. Pawełek już po kilku miesiącach napęczniał w sensie mięśniowym, wiara w siebie wyostrzyła mu rysy, nawet włosy zaczęły się lepiej układać. To nie była już klasowa dupa. To był dziki mustang z domieszką lwa, na widok którego Ewelina poczuła jak pod sukienką z Pewexu pęcznieją jej piersi. 
	1347B2973BSzymek!!
	1348B2974BChyba dawno nic mnie tak nie ucieszyło, jak list od Ciebie. Mieszkam obecnie w Holandii, mam drugą żonę, ale z pierwszą też nie najgorzej mi się układa. 
	1349B2975BGdybyś czegoś... kiedykolwiek... to wal śmiało. Judo nadal trenuję. 
	1350B2976BKto by pomyślał, że to „czegoś... kiedykolwiek” może nastąpić szybciej niż myślimy.
	1351B2977B*
	1352B2978BSzymon usiadł w kuchni przy stole, rozłożył przenośny komputer (kolejny kredyt Ani) i odruchowo zerknął na notatki Maliny. Kilka sekund później aż podskoczył:
	1353B2979B„Co piąta kobieta chętnie rzuca okiem na męską pupę – informują badania Durexu. Najbardziej podobają nam się małe, jędrne i gładkie pośladki. Mężczyźni o takiej właśnie pupie reprezentują typ „surfingowca” – lubią luźne związki, ale potrafią też być romantyczni i mają duże poczucie humoru. Panowie o pupach płaskich, z wystającymi biodrami, mają słabo rozwiniętą wyobraźnię i wolą, kiedy ich kobieta siedzi w domu, gotuje i wychowuje dzieci. Mężczyźni z szerokimi i krągłymi pośladkami są sympatyczni, wierni i lubią się śmiać”. I dalej: „Panowie o wąskich stopach mają predyspozycje do skoków w bok – ostrzega w swojej książce „Let’s read our Feet” Jane Sheehan, brytyjska specjalistka od stóp. I potem: kiedy palce są lekko zgięte – ich właściciel lubi niezobowiązujące flirty. Kandydat z szerokimi opuszkami palców i stosunkowo szeroką stopą jest natomiast uczciwy i wierny”.
	1354B2980B– Tato, to nie są informacje dla ciebie – fascynującą lekturę brutalnie przerwał mu lekko zniecierpliwiony głos Maliny. 
	1355B2981BSpojrzał na nią zaniepokojony.
	1356B2982B– Szukasz chłopaka według szerokości stopy i ściśniętych pośladków?
	1357B2983BMalina wykręciła białka na lewą stronę.
	1358B2984B– Piszę rozprawkę o stereotypach. O uzależnianiu się od opinii i przesądów. A ty znowu bawisz się w archeologa?
	1359B2985B– W jakim niby sensie?
	1360B2986B– Odkopujesz takie dinozaury jak ty. Albo jeszcze starsze – zaśmiała się jego wybitnie młoda córka.
	1361B2987B– No, odkopuję. Ale chyba im się to podoba, bo chętnie odpisują swoim dinozaurowym pazurem. 
	1362B2988BMalina pocałowała go w czubek głowy.
	1363B2989B– A znasz funkcję „Niezapominajka”?
	1364B2990BSzymon spojrzał na nią łapczywie.
	1365B2991B– Nie, co to takiego?
	1366B2992B– Przypomina ci, kto i kiedy ma urodziny. Wtedy zawsze zdążysz z życzeniami.
	1367B2993BSzymon oddał jej pocałunek, tyle że w policzek i natychmiast dobrał się do „Niezapominajki”. Genialna funkcja. „Informuj mnie o urodzinach znajomych dzień wcześniej”. 
	1368B2994BJuż po kilku sekundach wyskoczyła pierwsza wiadomość.
	1369B2995B„Przypominamy, że jutro 41 urodziny obchodzi twoja koleżanka Jola” – odczytał zachwycony.
	1370B2996BJola... Jola była z wykształcenia śpiewaczką operową. Scenę i estradę zamieniła jednak na własną sieć solariów...
	1371B2997B– Szymuś, muzyka jest moją miłością od zawsze, raz zaprosili mnie nawet do opolskich debiutów. Ale finansowo wygląda to bardzo brzydko. Nie dość, że walczę z tremą, to na dodatek nie zawsze mi za nią płacą – żaliła mu się kiedyś, skubiąc rękaw kurtki na ławce w parku.
	1372B2998BSzymon nie rozumiał być może pasji śpiewaczej, ale rozumiał, że życie bez pieniędzy niekoniecznie jest przyjemne i łatwe. Najpierw rozsypał przed sobą wszystkie zdolności i zalety Joli, a potem wybrał te najciekawsze.
	1373B2999BPerfekcyjna znajomość angielskiego, wynikająca po części z romansu z Anglikiem wykładającym na poznańskim uniwersytecie. To była baza. 
	1374B3000BSzymon poradził Joli wziąć głęboki oddech, taki przeponowy jak podczas wykonywania arii i wylądować w amerykańskiej firmie jako tłumacz. Ogłoszenie w gazecie brzmiało zachęcająco więc Jola poszła na rozmowę rozgrzana otuchą kolegi, a dziesięć minut później wyszła z podpisanym papierkiem, że jest zatrudniona. Wystarczyło jej zaledwie kilka miesięcy, by przekonać swoich szefów i siebie samą, że jest operatywna, posiada talent organizacyjny, a swoim głosem potrafi oczarować nie tylko melomanów, ale i partnerów w biznesie. Po dwóch latach znowu usiadła z Szymonem w parku i wyznała, że nabrała ogromnego apetytu na własną firmę. 
	1375B3001B– Zamarzyła mi się niezależność. 
	1376B3002B– Masz jakiś pomysł? – zainteresował się.
	1377B3003B– Sieć solariów. Mało jest tego w Polsce, a kobieta nie lubi być blada, bo bladość świadczy o problemach. Pod opalenizną problemy znikają i ma się wtedy więcej energii do życia.
	1378B3004BSzymonowi spodobała się ta filozofia, więc pomógł Joli bić się z energetyką o kilowaty, których początkowo nie chcieli przydzielić, szukał razem z nią dobrego sprzętu i lokalizacji. Po siedmiu miesiącach Jola otworzyła pierwsze solarium, potem kolejne, a Szymona zawsze wspominała czule i słonecznie. 
	1379B3005B*
	1380B3006BAż nagle świat Szymona stanął na głowie. Dokładnie w piątek Kacper stracił apetyt i położył się do łóżka. Nie miał ochoty nawet na ulubiony omlet z powidłami domowej roboty. Trzy tygodnie później ponad tysiąc sto dwadzieścia osób dostało list od Szymona.
	1381B3007BMały zachorował nagle, choć jego serce jest rzekomo obciążone genetycznie i od początku było coś z nim nie tak. Tyle, że wcześniej działało bez zakłóceń. Kacper ma jedenaście lat i jest moim młodszym dzieckiem. Ja wiem, że tego typu listy nie budzą zaufania, a wręcz odstraszają, ale mimo wszystko spróbuję. Może dlatego, że pilnie potrzebujemy ponad trzydziestu tysięcy euro... Na mały remont kawałka mięśnia, któremu grozi, że stanie. Mam przed sobą komputer, a nie wasze twarze, więc jest mi łatwiej. Trzydzieści złotych... razy Wy wszyscy. Tyle na początek wystarczy. O resztę sam się zatroszczę.
	1382B3008BSzymon.
	1383B3009BLawina schodzi wtedy, gdy ciężar śniegu jest na tyle duży, że jego zbite warstwy, nie mogąc utrzymać się na zboczu stoku, samoczynnie odklejają się i spadają ku dolinom. Śnieg bardzo czule reaguje na wszelkie zmiany ciśnienia, temperatury czy też wilgotności powietrza. Siła listu Szymona okazała się równie ciężka. Najpierw spłynęło trzydzieści złotych pomnożone dokładnie o 1128 osób. Ponad trzy tysiące złotych. Ale każde z 1128 osób przesłało list Szymona do swoich znajomych prosząc tylko o dziesięć złotych. Szybko uzbierało się ponad sto tysięcy, które Szymon przelał na konto niemieckiego szpitala, wcześniej wypłukując z siebie wyrzuty sumienia i wstyd, że wziął cudze pieniądze. 
	1384B3010BDwa tygodnie później Kacper przeszedł miektomię przegrody międzykomorowej z walwuloplastyką zastawki mitralnej. Szymon nie rozumiał po niemiecku, ale zrozumiał, że się udało i że rokowania są dobre. 
	1385B3011BPewnie niektórzy zastanawiają się co było pierwsze – choroba Kacpra czy skolekcjonowanie znajomych? Pomysł z niezapominajką czy diagnoza lekarzy? 
	1386B3012BPani Kalina z warzywniaka zapytałaby pewnie: „a to w ogóle ma jakieś znaczenie?”
	5B1631BZemsta
	430B2056BWojna składa się z nieprzewidzianych zdarzeń
	64B1690BNapoleon Bonaparte

	431B2057BKarolek wbił swe pośladki w mięciutki fotel i z uczuciem zadowolenia rozmościł je dokładnie kwadrans po osiemnastej. Czuł, że jest szczęśliwy i miał ku temu powód. Wreszcie przeprowadził się wymarzonego mieszkania i wreszcie po miesiącach ciężkich walk dostał kredyt. Początkowo wszystko wydawało się proste. Reklama banku informowała, że wystarczy zaledwie siedem sekund, by otrzymać ciepłą i pachnącą gotówkę, na miejscu okazywało się jednak, że te siedem sekund potrzebne jest do ustalenia, czy ktokolwiek z pracowników banku w ogóle pofatyguje się na rozmowę z klientem. 
	432B2058BKarolek miał tego dnia nowy, jedwabny krawat w ważki, był też dość wypoczęty i miał za sobą seans zabiegów akupunkturowych. Zapewne właśnie dlatego wypadł korzystnie w odbiorze. Miła pani w bluzce koloru pierwszego śniegu zaprosiła go do kabiny na rozmowę i tak minęło siedem sekund z billboardu. 
	433B2059BPotem zaczęły się schody.
	434B2060BKarolek przez cztery kolejne miesiące dostarczał wory najprzeróżniejszych dokumentów i zaświadczeń, w tym nawet starą książeczkę SKO, by udowodnić bankowi, że już jako dziecko kochał oszczędzanie i rozsądne życie ciułacza. 
	435B2061B– Będzie pan spłacał sumienne, regularnie i z uśmiechem na ustach? – upewniała się pani Alicja, szefowa kredytowej krainy czarów.
	436B2062BKarolek machał głową szybciej niż słynny piesek siedzący na tylnej półce w samochodzie. 
	437B2063B– Obiecuję. Będę też rozgłaszał, że dajecie najlepszy kredyt w mieście i że jesteście prawie jak rodzina. 
	438B2064B– Tylko dziwi mnie, po co panu tak dużo pieniędzy, skoro ma pan już mieszkanie?
	439B2065B– Mam, ale puste. Pragnę też powiększyć rodzinę.
	440B2066BPani Alicja poprawiła pelargoniową kamizelkę i odgarnęła cappuccinowy kosmyk grzywki. Następnie wydaliła uśmiech bankowca – identyczny we wszystkich fililach i oddziałach na świecie. 
	441B2067BW końcu wyjęła z sejfu złotą skrzyneczkę. 
	442B2068BKarolek poczuł, jak z podniecenia wilgotnieją mu pachy i koszula, mimo zapewnień producenta, że po użyciu TEGO dezodorantu żadna bawełna ani syntetyk nie przemokną. 
	443B2069BPani Alicja postawiła złotą skrzyneczkę przed Karolkiem i zachęciła, by zajrzał do środka. Wzruszony przekręcił kluczyk i lekko uchylił wieczko.
	444B2070B– Gratulujemy! Właśnie otrzymałeś kredyt w naszym banku! – poinformował go dźwięczny głos pozytywki, a pani Alicja dodatkowo zaklaskała w dłonie. 
	445B2071BKarolek podziękował uśmiechem spokojnym i powściągliwym, a potem kupił bukiet tulipanów i pojechał do domu. Było jeszcze dość wcześnie, połowa knajp przy Starym Rynku chrapała pod żaluzjami, druga połowa zaczynała powoli otwierać oczy. W zasadzie tak naprawdę obudzony był tylko Bar Mleczny „Apetyt”, kuszący zapachem pieczeni w sosie grzybowym i drożdżowymi pyzami. Karolek wszedł do środka i z lubością wciągnął powietrze. Pachniało tu jak dziesięć, piętnaście i dwadzieścia lat temu. Te same stoły, te same krzesła, ściany w kolorze zabełtanej jajecznicy, obrazki z martwymi naturami (ryba tępo patrząca na jabłko, brzoskwinie zupełnie odbiegające proporcjami od wiśni, butelka wina na kraciastej serwetce) i wreszcie zafoliowane menu.
	446B2072BRuskie 5,57
	447B2073BDewolaj 9,87
	448B2074BZrazik 6,38
	449B2075BNaleśniki z truskawkami i bitą 3,36
	450B2076BŻur 2,87
	451B2077BChłodnik z jajem 2,11
	452B2078BBar Mleczny „Apetyt” był relikwią. Karolkowi do złudzenia przypominał portal Naszej Klasy – zarówno jedno jak i drugie wydzielało podobny zapach przeszłości i pozwalało czasowi na chwilę przystanąć w miejscu. I pomyśleć, że gdyby pół roku temu nie zalogował się na stronie odnajdującej wszystkich i każdego plus niejedną igłę w stogu siana, niewiele w jego życiu by się wydarzyło. I pewnie nigdy nie zmyłby z siebie hańbiącej wodorośli z dzieciństwa. 
	453B2079B*
	454B2080BSzkoła podstawowa to jedna wielka rosyjska ruletka. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, na jaki zestaw nauczycieli trafimy. Czy będą wśród nich sami frustraci, desperaci i sadyści, czy może znajdzie się jednak ktoś, kto choć troszkę lubi dzieci. Po drugie – rówieśnicy. Niewyobrażalnie niezgłębiony wór osobowości. Matoły, osły, głupie gęsi, kilku z ADHD, parę kujonów i może z dwóch normalnych. I prawie zawsze przynajmniej jeden cwaniaczek, który swą trzepakową charyzmą zgromadzi wokół siebie znaczną część folwarku i zacznie szukać kozła ofiarnego. 
	455B2081BKarolek doskonale znał to uczucie.
	456B2082BDo dzisiaj nie potrafi zapomnieć upiornego Piotrusia vel Miazgi, który upokorzył go przed całą klasą z premedytacją godną seryjnego zabójcy. To przez niego Karolek latami zbierał porozrzucane wszędzie resztki godności i próbował je posklejać, choć nie bez pomocy psychologa. Ambitnie skończył marketing i zarządzanie i niemal natychmiast dostał wcale nie najgorszą posadę w dużej firmie zajmującej się produkcją wieszaków do wszystkiego. Kiedy udało mu się przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową uchwytów na paski od zegarków, szybko awansował i zaczął naprawdę dobrze zarabiać. Jego pewność siebie uległa nieml całkowitej odnowie biologicznej i pozwalała mu coraz częściej się uśmiechać. Osobisty psycholog Karolka był dumny, zwłaszcza z siebie. Nic dziwnego więc, że po jakimś czasie koło jego pacjenta zaczął się kręcić łowca głów i kiedy Karolek wracał pewnego popołudnia do domu, znienacka go zaatakował.
	457B2083B– Proponuję przerzut – wyszeptał mu do ucha i przedstawił hologramiczną wizję pracy w konkurencyjnej firmie oraz niebiańską przyszłość Karolka.
	458B2084BTen zgodził się bez większych oporów. 
	459B2085B*
	460B2086B– Pozazdrościć! – wykrzyknął kolega Karola z obecnej pracy, w której wspólnie reklamowali koce. 
	461B2087BStrategia firmy była niecodzienna, acz wyjątkowo skuteczna. Otóż koce starano się dopasowywać pod względem koloru i rodzaju do osobowości klienta. Te puchate, włochate, miękkie i przytulne trafiały najczęściej do puszystych kobiet lubiących pierogi i ciasta drożdżowe. Szorstkie pledy wybierali klienci mający urazy z dzieciństwa i nie najlepsze relacje z rodzicami, a koce z krótko ciętej wełny, dość wzorzyste, kupowali ludzie o silnym charakterze i mocno stąpający po ziemi. Karolek polubił pracę w nowej firmie, zwłaszcza, że pensja, którą otrzymywał ładnie wyglądała na koncie i pozwoliła mu na romans z kredytem.
	462B2088BA’propos. Kolega też ubiegał się o kredyt i właśnie w tej sprawie odwiedził Karolka. Chciał go podpytać i zaczerpnąć co najmniej trzy garście cennych informacji. 
	463B2089B– Pozazdrościć – powtórzył znowu i raz jeszcze obrzucił wzrokiem oryginalne ściany pokoju gościnnego, których tłoczony wzór przypominał tańczące na wietrze liście. Dzięki temu salon zdawał się wirować.
	464B2090BKarolek uśmiechnął się skromnie, choć i z pewną satysfakcją. 
	465B2091B– Nie do końca się jeszcze urządziłem – zaczął, ale kolega nie był w nastroju do tego typu rozmowy i szczerzą mówiąc, w ogóle go nie słuchał. 
	466B2092B– Pójdę już. Luksus w nadmiarze wywołuje kwasotę w żołądku – oznajmił oskarżycielsko.
	467B2093BKarolek poczuł się winny.
	468B2094B– Mam ranigast.
	469B2095BKolega łyknął dwie pigułki dla podtrzymania konwersacji i niby mimochodem spytał o nazwę banku, który udzielił Karolkowi kredytu. 
	470B2096B– Są bardzo wymagający. Miałem tego dnia jedwabny krawat i dość pogodne spojrzenie. Zostałem zaakceptowany, ale kolejne miesiące były naprawdę ciężkie.
	471B2097BKoledze najwyraźniej to wystarczyło, gdyż nie pożegnawszy się nawet, uciekł od dalszych porad przeskakując po dwa stopnie marmurowej klatki schodowej i zniknął za mahoniowymi drzwiami okutymi w kolorze przyjemnego srebra. Karolek wzruszył tylko ramionami i poszedł do kuchni, by zaparzyć sobie zielonej herbaty z kawałkami owocu mango.
	472B2098BJej smak jest gorzkawy, a jednak kończy się słodkim akcentem. 
	473B2099B*
	474B2100BKarolek długo bronił się przed portalem Naszej Klasy. Nie chciał nawet do niego zaglądać, jakby w obawie, że wrócą najgorsze wspomnienia. Dla jednych opowieści o przeszłości są jak kąpiel w basenie z kisielem – oślizgłe i mało apetyczne. Inni nurzają się w nich niczym w miękkim puchu, dorzucając do tego łzy wzruszenia i błogość przelewającą się przez ciało.  Karolek wiedział, że należy do pierwszej grupy, jedna presja otoczenia była zbyt silna (już kilka milionów użytkowników rozgrzebywało z pasją przeszłość!), nic dziwnego więc, że w końcu jej uległ. Wystarczyło zaledwie kilka sekund, by dopadli go pierwsi koledzy ze szkoły podstawowej, otoczyli wirtualnie z dwóch stron i zaczęli przypominać dawne czasy.
	475B2101B„Pamiętasz, jak założyliśmy facetowi od ruskiego karton na głowę?”
	476B2102BOwszem. Karolek pamiętał, choć osobiście nie brał udziału w tej klasowej zbrodni. Przyznał jednak, że znienawidzony nauczyciel wyglądał dość zabawnie miotając się na wszystkie strony, klnąc w języku Puszkina i potykając o krzesło. Co gorsza karton był ciasny, więc trochę trwało zanim się w końcu wyswobodził i próbował pozabijać siedzących najbliżej jego biurka. W efekcie cała klasa otrzymała publiczną naganę na apelu i musiała nauczyć się około trzystu wierszy rosyjskich poetów na pamięć. No i nie brała udziału w wykopkach, co było karą najgorszą z możliwych. 
	477B2103B„A pamiętasz nasze szkolne wypady nad jezioro?”
	478B2104BKarolek poczuł lodowaty chłód przyklejający się ściśle do jego ciała i podchodzący aż pod samo gardło. Pamiętał zwłaszcza jeden. 
	479B2105BTo był potworny dzień.
	480B2106BSzkolna wycieczka nad okoliczne jezioro miała być tym razem nagrodą za najlepsze uporządkowanie grobów radzieckich żołnierzy. Klasa szósta C spisała się rzeczywiście wyjątkowo. Nie dość, że najszybciej i najdokładniej wypieliła ziemię wokół nagrobków, to jeszcze postarała się o wieńce, które wykonali gorliwi rodzice pod rozkazami trójki rodzicielskiej. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Groby z pięcioramiennymi gwiazdami stały się prawdziwą ozdobą Cytadeli. Kamienne tablice zalśniły od szorowania ryżowymi szczotkami i mydłem For You, a wielokolorowe stroiki, przetykane sztucznymi różami, dopełniły całości. Dyrektor  miał w  oczach łzy wzruszenia. Nic dziwnego, że obiecał szóstej C dzień wolny od szkoły, gdzieś tak na początku maja, jak tylko zrobi się ciepło.
	481B2107BNo i się zrobiło.
	482B2108BTrzydziestostopniowy upał wygnał klasę szóstą C ze szkolnych ławek i zaproponował słodkie przedpołudnie nad pobliskim jeziorem. Karolek spakował granatowe kąpielówki, bury ręcznik ze szlaczkiem w grzybki i śniadaniówkę z dwoma jajkami na twardo. O godzinie ósmej piętnaście rano klasa szósta C wpakowała się do autobusu osiemdziesiąt siedem i odjechała ze szkolnego przystanku. Upiorny Piotruś vel Miazga miał tego dnia wyjątkowo dobry humor, co oznaczało, że prędzej czy później da mu swój upust i znajdzie niewinną ofiarę. Wybór padł na Karolka, być może dlatego, że stał on najbliżej Miazgi i niechcący wszedł mu w pole widzenia. 
	483B2109BWoda była nieprzyzwoicie ciepła i nawet dość czysta, co zawsze budzi pewne podejrzenia. Karolek z przyjemnością zanurzył się aż po samą szyję i wystartował ruchem rześkiej żabki prosto w stronę czerwonej boi, gdzie już kręcił się Miazga. Planował dopłynąć do niej sprawnie i efektownie, a wszystko dla pięknej Julii, która stała właśnie na brzegu i niebieściła swoim spojrzeniem cały świat. Karolek aż westchnął na widok jej cytrynowego stroju kąpielowego oraz klapek japonek z przyczepionym do nich sztucznym motylkiem. Nagle poczuł między nogami ciało obce.
	484B2110B– Rekin! – pomyślał odruchowo i już zobaczył strzępki swego młodego ciała częściowo rozrzucone w wodach jeziora, częściowo zwisające ze szczęki ludojada. 
	485B2111BNa szczęście tuż przed śmiercią ujrzał twarz Motylicy, ich nauczycielki od biologii, która stanęła przed nim w rozkroku i oburzona syknęła:
	486B2112B– Rekin w jeziorze? Dwója!
	487B2113BKarolek zawstydził się nieco, a jednocześnie ucieszył, że tak łatwo ocalił życie. Niemniej jednak coś między nogami mu przepłynęło, ale być może był to karp olbrzym, albo stary kalosz zagubiony przez miejscowego wędkarza.
	488B2114BZ oddali dobiegły Karolka śmiechy i wesołe okrzyki. Szybko dotknął boi i jeszcze staranniejszą żabką skierował się w stronę brzegu, na którym wylegiwał się już Miazga ze swoją świtą. 
	489B2115B– Palant – mruknął Karolek pod nosem i zakończył swój powrót efektowną strzałką. Trzeba przyznać, że w tę stronę płynęło mu się dużo swobodniej. Następnie wyszedł z wody...
	490B2116BTo, co zdarzyło się później, pamięta jak przez mgłę. Potworny ryk śmiechu wydobywający się ze zbiorowego gardła szóstej C, nerwowy chichot wychowawczyni hamowany jednak względami pedagogicznymi i wpojonym wstydem przed płcią odmienną. Plus cytrynowa Julia z wysoko uniesionymi brwiami.
	491B2117BKarolek był goły.
	492B2118BCo gorsza, do jego nastoletniego przyrodzenia doczepiła się brunatna wodorośl powiewająca zaczepnie na delikatnym wietrze, nazywanym czasem zefirkiem. Karolek zrozumiał, że to nie karp, ani tym bardziej kalosz wędkarza przepłynął mu między nogami, ale sam Miazga, który podstępnie zdarł z niego kąpielówki i całą godność. Wodorośl nie była z nim w zmowie, po prostu dopełniła całości przypadkowo i niezamierzenie.
	493B2119BCzy jest możliwa większa kompromitacja?
	494B2120B*
	495B2121BWspomnienie zwisającego penisa z jeziorną roślinnością odcisnęło całkiem pokaźnych rozmiarów piętno na psychice Karolka i miało ogromny wpływ na jego dalsze, dorosłe już życie. Przede wszystkim nie potrafił on stworzyć żadnego trwałego związku. Każdą znajomość kończył na poziomie podstawówkowego zestawu – kawiarnia i kino. Dwa razy zdarzyło mu się przeżyć gwałtowny pocałunek, a i to tylko dlatego, że pierwsza dziewczyna okazała się nimfomanką i dosłownie wczepiła się w niego już po trzech minutach rozmowy, a druga była tak pijana, że tym razem to Karolek postanowił wykorzystać okazję. Szybko więc wpił się w jej usta, by wreszcie przerwać złą passę i osiągnąć coś więcej, niż tylko miłe pogaduszki nad kawą lub piwem. Niestety, znowu źle trafił. Oddech przetrawionego piwa z dodatkiem imbiru natychmiast go otrzeźwił i kazał odskoczyć. I w samą porę, gdyż konsekwencją nadmiaru tegoż trunku był dość agresywny paw, puszczony przez dziewczę bez taktu i świadomości.
	496B2122B– Nie kocham cię i nie pokocham – oznajmił stanowczo Karolek, odprowadził nietrzeźwą pod drzwi mieszkania i odszedł nie oglądając się za siebie, choć potworny łoskot kazał mu przypuszczać, że dziewczyna zwaliła się na ziemię.
	497B2123BPrawda też była taka, że nadal kochał cytrynową Julię. I tylko ją.
	498B2124BKiedy zobaczył jej profil na Naszej Klasie, poczuł jak ścianki jego żołądka wypełniają kolorowe bańki mydlane i miękko unoszą go w górę. Chciał natychmiast wessać ją w grono swoich (ciągle nielicznych) znajomych, owinąć wspomnieniami i cofnąć czas aż do pewnego jesiennego popołudnia, kiedy to wracali razem ze szkoły kopiąc liście i kasztany i przegryzając na przemian cielęcą parówkę, którą jakimś cudem zdobyła mama Karolka. Spacer odbył się na długo przed kompromitacją z wodoroślą i był jednym z najpiękniejszych wspomnień dorosłego już Karola.
	499B2125BA jednak nie miał on dość siły, by kliknąć w zdjęcie Julii i podjąć niezobowiązujący dialog na łączach.
	500B2126B*
	501B2127BDzień po incydencie nad jeziorem Karolek nie poszedł do szkoły. Jak również przez kolejne trzynaście dni, czyli w sumie zafundował sobie dokładnie dwa tygodnie wolnego. Aby nie dyskutować z rodzicami, którzy z pewnością staraliby się obrócić wszystko w żart lub użyć zwrotów typu: „głowa do góry”, Karolek pożarł trzy surowe ziemniaki, po których gorączka pojawiła się niemal natychmiast, a towarzyszył jej niewielki rozstrój żołądka. W tej sytuacji wszelkie dyskusje zostały od razu ucięte, a Karolek mógł sobie w spokoju chorować. Po tygodniu dojadł czwartego ziemniaka, by kontynuować zwolnienie. 
	502B2128BNiemniej jednak dwa tygodnie w końcu minęły i trzeba było stanąć oko w oko z szóstą C. Zaraz po matematyce koło ławki Karolka pojawił się Miazga machając mu przed nosem kąpielówkami w kolorze granatowym. 
	503B2129B– To chyba twoje? – rzucił rozbawiony, a przez szóstą C przetoczyła się fala przyduszonego śmiechu, przy czym przyduszenie wynikało z faktu, że w klasie pojawiła się właśnie nauczycielka języka polskiego, kobieta dość posępna i chropowata, która nie znosiła nieuzasadnionych wybuchów radości. W ogóle nie lubiła śmiechu i pewnie dlatego sama nie miała ust, tylko wąską kreskę, przez którą wydalała głoski. 
	504B2130BKarolek wyrwał kąpielówki z rąk Miazgi i wrzucił je do torby. Szybko też spojrzał na Julię, ale na szczęście odwrócona była do niego plecami i pochylona nas podręcznikiem od gramatyki, a dokładnie nad zwrotką z jedenastej księgi „Pana Tadeusza”, której należało dokonać rozbioru. Zwrotka owa brzmiała:
	1603B3229BKiedy pierwszy raz bydło wygnano na wiosnę,Uważano, że chociaż zgłodniałe i chude,Nie biegło na ruń, co już umaiła grudę,Lecz kładło się na rolę i schyliwszy głowyRyczało albo żuło swój pokarm zimowy.
	1604B3230B„Pan Tadeusz” nie był lekturą obowiązkową w klasie szóstej. Po prostu pani od polskiego kochała gramatykę bardziej niż siebie samą i z premedytacją wyszukiwała najtrudniejszych gramatycznych przykładów w polskiej literaturze. 
	1605B3231BKarolek zabrał się za gramatyczne rozbieranie wygnanego i zgłodniałego bydła i w tym samym momencie przyrzekł sobie, że jeszcze nadejdzie dzień zemsty.
	1606B3232BNa Miazdze.
	1607B3233BChoćby za dziesięć, dwadzieścia lub trzydzieści lat.
	505B2131B*
	506B2132BDział kontroli miękkości koców mieścił się w efektownym szklanym budynku przypominającym z zewnątrz morskie fale. Ta futurystyczna budowla zwyciężyła nawet w konkursie architektonicznym krajów, które dopiero co wdepnęły do Unii, a zdjęcia tegoż szklanego cudu zostały zamieszczone we wszystkich znaczących pismach branżowych. Nic dziwnego, że Karolek lubił tu pracować. Udeptywanie bosymi nogami produktów firmy wpływało na niego kojąco i odpędzało ponure myśli. Tym razem biegał po turkusowo–błękitnym kocyku, którego miękkość i puszystość przywodziła na myśl ptasie mleczko. Druga strona koca była przycięta pod włos, co nadawało mu nieco szorstki charakter. Był to zatem idealny produkt na osób lubiących zmiany i szybkie podejmowanie decyzji. 
	507B2133BKarolek podeptał jeszcze trochę, po czym udał się do swojego biura, by napisać kilka wniosków i obserwacji. 
	508B2134BKliknął palcem wskazującym w klawiaturę.
	509B2135B„Masz nową wiadomość na portalu „Nasza Klasa”.
	510B2136B– Znowu? – zdziwił się i westchnął jakby w obawie, że prędzej czy później ktoś wytknie mu dyndającą wodorośl na penisie, albo, nie daj Boże, będzie posiadał kompromitujące zdjęcia, choć z tego, co pamiętał aparat fotograficzny był w tamtych czasach równie trudny do zdobycia, jak batonik Mars. 
	511B2137BEkran komputera zamigotał w kolorze dojrzałych cytryn.
	1552B3178B„Tu Julia. Pamiętasz mnie jeszcze? Chodziliśmy razem do szkoły przez sześć pierwszych klas. Potem wyjechałam do Niemiec. Szukam dawnych znajomych i strasznie się ucieszyłam widząc tutaj Ciebie”.
	512B2138BŚwiat przed oczami Karolka zawirował szybciej niż karuzela łańcuchowa.
	513B2139BJulia.
	514B2140BWstał, wziął kilka głębokich oddechów i dyskretnie wlał sobie za koszulkę resztkę wody gazowanej, która stała w butelce na biurku. Zimna strużka spływająca po grzbiecie w stronę majtek, a następnie dalej aż do rowka w pupie pozwoliła mu nieco ochłonąć.
	515B2141BNie chciał odpisywać od razu, z drugiej jednak strony, palce same wyrywały mu się w stronę klawiatury. Aż syknął z bólu. 
	516B2142B„Jasne, że pamiętam. Szkoda, że wtedy wyjechałaś. Co u Ciebie?”
	517B2143BNudno i banalnie.
	518B2144BAle przynajmniej bezpiecznie.
	519B2145B*
	520B2146BKiedy padła propozycja spotkania klasowego, Karolek w pierwszym odruchu nawet się ucieszył. Niestety, trzy dni później jego radość uleciała równie szybko jak przemarznięte ptaki do ciepłych krajów. 
	521B2147BNa Naszej Klasie zalogował się Miazga. 
	522B2148BWkleił swoje paskudne zdjęcie, na którym pobłyskiwał złotym łańcuchem na szyi i jeszcze jedno, z żoną w typie dziewczyny Hefnera i dwójką dość spulchnionych i dyniowatych dzieci, które w oczach miały tę samą paskudność, co Miazga dwadzieścia kilka lat temu. Karolek dostał dreszczy i zdecydował, że na spotkanie jednak nie pójdzie. Na wszelki wypadek zjadł też surowego ziemniaka. Żeby mieć stuprocentowe alibi.
	523B2149BWyłączył komputer, rozsypał na talerzyku herbatniki, które w nazwie miały „smak maślany”, w rzeczywistości jednak smakowały jak zmielony karton posypany cukrem. Karolek schrupał dwa ciastka  a resztę oddał kotu, który odwiedzał go od czasu do czasu i przesiadywał na balkonie obserwując świat z wysokości piątego piętra. Raz nawet spadł, ale nic mu się nie stało, bo koty mają kilka żyć. 
	524B2150BDwa tygodnie później, a dzień po spotkaniu klasowym, które Karolek zignorował, przemilczał i zresetował z pamięci (poza tym miał wysoką gorączkę), odezwał się do niego sam... Miazga.
	525B2151B„Stary!
	1553B3179BNiedobrze, że cię nie było. Ty podobno jesteś spec od reklamy, a ja mam sprawę. Ty w ogóle raczej zawsze byłeś bardziej ekonomiczny niż reszta klasy, chociaż ja też zrobiłem niezły interes. Na świniach. Ale chcę się przebranżowić i zmienić pole. Odezwij się, bo jest parę pytań. P.”
	526B2152BKarolek nie wierzył własnym oczom. To było coś więcej niż tupet. To był skandaliczny brak taktu, zmieszany z podłością i brakiem „przepraszam” za incydent z dzieciństwa. Mieszanka nie do strawienia. Tak jakby nic się nie wydarzyło. Jakby nie dzielił ich mur upokorzeń i podłych zagrywek. Jakby ktoś wymazał wszystkie przykrości i powiedział – dobra, zapomnijmy, że kiedyś kopnąłem cię w dupę, pora pójść na piwo. Karolek potrzebował kilku godzin, by ostatecznie ochłonąć i skonsolidować negatywne myśli przeciwko konsekwencjom Naszej Klasy. Pora uciec z tego świata i ducha wodorośli. Portal w założeniu być może jest i dobry, ale na pewno nie przekreśli dawnych urazów i zapieczonego bólu. Przynajmniej nie bólu Karolka. 
	527B2153BKarolek wstał, podreptał do kuchni, gdzie podgrzał sobie zupę ogórkową, ukroił dwie kromeczki razowca i włączył telewizor. Program tylko z pozoru wydawał się nudny, jednak już po pięciu minutach wciągnął Karolka niczym morski wir. Główną bohaterką była pani po pięćdziesiątce oraz jej własna świnka morska. Pani najpierw zafalowała biustem i popatrzyła kokieteryjnie prosto w oko kamery, a następnie rozpoczęła wywód. Otóż świnka obecna w studio była magiczna. Rozwinęła bowiem w swojej właścicielce uśpiony jeszcze do niedawna instynkt macierzyński i z powodzeniem zastąpiła dziecko. Pupilek miał na imię Max, był czarno–biały, a podczas programu siedział grzecznie na kanapie i pożerał biszkopta. Nie zareagował nawet wtedy, gdy operator przejechał mu kamerą tuż przed nosem. Karolek poskrobał palcem w ekran, ale Max pozostał niewzruszony. 
	528B2154BPo reklamach nastąpił ciąg dalszy. Okazało się, że świnka posiada zestaw ubranek na każdą porę roku łącznie z płaszczem przeciwdeszczowym, własny serwis obiadowy, ekologiczne zabawki do gryzienia, a nawet osobiste kosmetyki do pielegnacji futerka. Mało tego. Max był już w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, co potwierdzał jego album ze zdjęciami, na których albo opalał się na miniaturowym leżaczku, albo siedział w miniaturowych okularach przeciwsłonecznych pod miniaturowym parasolem i pił drinka przez słomkę.
	529B2155BKarolek popukał się w czoło i zatopił zęby w razowym chlebku.
	530B2156BNagle zerwał się z krzesła i spojrzał szybko do lustra. Biło od niego dziwne światło. Nic dziwnego. W głowie zaświtał mu bowiem genialny pomysł. 
	531B2157B*
	1387B3013BKarolek nigdy nie podejrzewałby siebie o takie zdolności aktorskie. Siedział na przeciwko znienawidzonego Miazgi, któremu przybyło nie tylko dwadzieścia siedem lat, ale i tłuszczu na ciele, i potrafił rozmawiać z nim, jakby nigdy nie doszło do obciachu nad jeziorem. A przecież Miazga reprezentował sobą typ człowieka, którym Karolek szczerze pogardzał. Był nalany, spocony, dłubał wykałaczką w zębach, skubał końcówkę nosa, oczywiście od wewnątrz i nosił za krótkie spodnie. Nurzał się w dobrobycie zdobytym na hodowli specyficznej odmiany świń, które potrafiły wyniuchać złoża ropy naftowej. Świnie szły hurtem na eksport do krajów Bliskiego Wschodu, choć ostatnio zdarzały się też zamówienia z Europy Środkowej. 
	1388B3014BKarolek pomyślał, że właściciel świń wygląda o wiele gorzej od swoich podopiecznych, ale zachował tę uwagę dla siebie. W końcu nie przyszedł tu, by pluć jadem, tylko chytrze przeprowadzić wcześniej zaplanowaną zemstę. 
	1389B3015B– To mówisz, że siedzisz w reklamie i znasz się na rzeczy? – spytał Miazga zlizując majonez z frytek.
	1390B3016BKarolek upił łyk piwa i przytaknął. Czekał, aż nieprzyjaciel sam zarzuci wędkę, żeby w razie czego mieć czyste sumienie. 
	1391B3017B– To się dobrze składa. Bo widzisz stary, mi sie znudziły trochę te świnie. Mam kasę, chętnie bym zainwestował w coś innego. Świnie odpalę szwagrowi, a sam przerzuciłbym się na inny biznesik. Taki bardziej salonowy.
	1392B3018BKarolek tylko na to czekał. Udał przez chwilę, że się zastanawia, po czym wytoczył pierwsze działko. 
	1393B3019B– Tak całkowicie to ja bym nie zmieniał branży. W końcu masz doskonale opanowaną naturę zwierząt. Zostań przy tym, tylko wejdź na wyżyny lekkiego snobizmu. 
	1394B3020BMiazga spojrzał na niego znad frytek, a w jego prawym oku błysnęło zainteresowanie. 
	1395B3021B– Mów dalej.
	1396B3022BKarolek poczuł, że piwo staje się coraz bardziej słodkie w smaku.
	1397B3023B– Słyszałeś o terapeutycznej roli futerka?
	1398B3024BMiazga spojrzał na niego jakby zobaczył własną matkę w stroju kwiatowego duszka. 
	1399B3025B– Że co?
	1400B3026B– W dzisiejszych czasach zwierzę staje się dla człowieka namiastką partnera.
	1401B3027B– Fuj do kwadratu – Miazga wypluł przeżutą frytkę.
	1402B3028B– Nie w tym sensie. Chodzi o to, że żyjemy w czasach związków z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamiast żywych roślin kupujemy sztuczne, zamiast dziecka lub stałego związku z drugą osobą, fundujemy sobie zwierzątko – Karolek wytoczył kolejne działko.
	1403B3029B– Ja mam i dziecko, i świnie. I żonę też – Miazga najwyraźniej był z innej bajki. 
	1404B3030B– To wspaniale. Ale wielu młodych ludzi, zwłaszcza w dużych miastach, choć oczywiście to nie jest regułą, nie chce tak szybko z kimś się wiązać i przejmować za tego kogoś odpowiedzialność. Dlatego szuka tematów zastępczych. 
	1405B3031B– Świń?
	1406B3032B– Niekoniecznie. Ale blisko. Chodzi o to, że człowiek personifikuje zwierzę. Mam tu akurat najnowsze wyniki badań – Karolek sięgnął do teczki. Rozłożył przed Miazgą plik kartek z wykresami i tabelkami, czym wywołał duże zaintrygowanie. Ludzi pokroju Miazgi zawsze fasynują magiczne symbole, z których niewiele rozumieją. – Spójrz – Karolek puknął w pierwszą lepszą tabelkę. – Coraz więcej osób przyznaje, że domowe zwierzątko staje się mu tak bliskie, iż potrafi z powodzeniem zaspokoić uczucia emocjonalne. Ze swoim czworonożnym przyjacielem można godzinami rozmawiać, zwracać się do niego z czułością, głaskać i całować. Wielu osobom łatwiej jest nawiązać kontakt ze zwierzęciem niż z drugim człowiekiem, bo zwierzaki mniej od nas oczekują. Nie wymagają, nie są krytyczne. Dzięki nim czujemy się akceptowani.
	1407B3033BMiazga pogubił się już dużo wcześniej, ale widać było, że podoba mu się to, co mówi Karolek. Zapragnął jednak przejść jak najszybciej do sedna sprawy, gdyż powoli czuł się coraz głupszy.
	1408B3034B– Dobra. Ale co z tego? – zapytał.
	1409B3035BKarolek siadł triumfalnie okrakiem na armacie i strzelił.
	1410B3036B– Powinieneś otworzyć w swojej miejscowości SPA dla psów, kotów, a nawet świnek morskich i łasiczek.  
	1411B3037B*
	1412B3038BMiasto zatopiło się w deszczu. Lało nieprzerwanie od sześciu godzin, a wilgotność osiągnęła swój najdoskonalszy stopień – człowiek odnosił wrażenie, że ma skostniałe wnętrzności i gęsią skórkę nawet na wątrobie. Karolek stał po drugiej stronie deszczu i patrzył przez szybę w swoim mieszkaniu próbując ustalić, czy przezroczystość wody ma jednak jakiś kolor. 
	1413B3039BRozwodniony?
	1414B3040BSzklisty?
	1415B3041BTe dywagacje były kompletnie pozbawione sensu, a jednak Karolek próbował znaleźć na nie odpowiedź. Tylko w ten sposób mógł odwlec chwilę odczytania nowej wiadomości od Julii. Meil wpłezł do jego komputera już dobrą godzinę temu, ale Karolek odsuwał w czasie moment zasmakowania jego zawartości. To tak jakby postawił przed swoim nosem monstrualny tort z bitą śmietaną i zlizywał wyłącznie jego opary. W końcu jednak trzeba będzie wgryźć się w ciasto, zanim utraci ono swoją świeżość, kolor i aromat.
	1416B3042B„Wróciłam do Polski. Mieszkam z córką w Krakowie. Od czterech lat jestem po rozwodzie z człowiekiem sympatycznym, a jednak całkowicie nie rozumiejącym ani mnie, ani nawet samego siebie. Oboje uznaliśmy więc, że rozwód może okazać się dla nas zbawienny. Ja wróciłam do kraju, on wybrał podróż na osiołku przez góry Ural, by gdzieś w tamtych okolicach zorientować się, o co mu w życiu chodzi. A ponieważ jest ojcem mojej córki, istoty cudownej i wspaniałej, wydziergałam mu wielokolorowy, ciepły szalik na pożegnanie i pomogłam przy zakupie uprzęży dla osiołka. 
	1417B3043BMoja córeczka ma lat pięć.
	1418B3044BA na imię Leokadia.”
	1419B3045BKarolek otarł wierzchem dłoni oczy, choć tak naprawdę były suche. Czuł jednak zbliżające się wielkimi krokami ogromne wzruszenie. Cytrynowa Julia była wolna i mieszkała w Polsce.
	1420B3046BSama do niego napisała.
	1421B3047BNie wspomniała o wodorośli.
	1422B3048BAni o tym czymś, do czego się ta wodorośl doczepiła. 
	1423B3049BKarolek tak się rozczulił, że aż sam pogłaskał swoją głowę i mocno się przytulił. 
	1424B3050B*
	1425B3051BMiazga zasiadł w miękkim fotelu tureckiej resturacji, wyciągnął przed siebie nogi i dosłownie spijał informacje z ust Karolka. 
	1426B3052B– Nasz ulubieniec dostaje specjalną matę, a następnie, oczywiście przy pomocy właściciela, wykonuje cały zestaw ćwiczeń relaksacyjnych – mówił ten właśnie.
	1427B3053B– Czyli? – zaciekawił się Miazga. 
	1428B3054B– Możemy wybrać pozycję lwa, kobry lub afrykańskiego wojownika. Wszystko ma na celu uspokojenie rozkołatanego serca lub zmniejszenie agresji u zwierzaka. Na zakończenie piesek otrzymuje smakołyk i jest serdecznie zapraszany na kolejne spotkanie. 
	1429B3055B– Niezłe – zgodził się Miazga. 
	1430B3056B– Mam też amerykańską borszurkę, w której szczegółowo opisane są pozycje ćwiczeń idealnych dla najmodniejszych obecnie ras: jacka russela, beagela, terriera czy buldożka francuskiego. Przykładowa lekcja w domowym zaciszu? Kładziemy matę w ogrodzie, ewentualnie na balkonie, sami leżymy na plecach z nogami zarzuconymi na głowę, a w rękach trzymamy naszego psa, naturalnie głową w dół, przytulamy go do siebie i kojąco mruczymy – Karolek sam nie wierzył w to, co mówi. Co ciekawsze, brnął dalej:
	1431B3057B– Po wyczerpujących ćwiczeniach na macie, naszym psom należy się odpoczynek, naturalnie połączony z odrobiną luksusu i wellness – tak przynajmniej sądzi jego pan, chętny i otwarty na wszelkie nowości, za które trzeba słono zapłacić. To go przecież nobilituje w grupie.
	1432B3058BMiazga był pod ogromnym wrażeniem. Imponowało mu, że Karolek przemawia do niego pasjonującym językiem reklamy i, że z monologu tego roztacza się wizja fantastycznego i snobistycznego królestwa dla zwierząt, którym zarządzał będzie sam Miazga. 
	1433B3059BKarolek zaś wpadł w trans i nieprzerwanie mówił, od czasu do czasu biorąc głębszy oddech dla zachowania czynności życiowych:
	1434B3060B– New York Dog Spa&Hotel to najmodniejsze ostatnio miejsce w Nowym Jorku. Tutaj przyprowadza się swojego pupila nie tylko na pedicure, mycie uszu czy szczotkowanie sierści, ale również na terapie odchudzające, masaże i „indywidulaną korektę behawioralną”. Zabieg „dog’s bathing” polega na relaksacyjnej kąpieli, masażu sierści odpowiednimi olejkami i odżywkami oraz profesjonalnym suszeniu i czesaniu. Dodatkowo można zamówić usługę „odpchlenia” oraz „hot treatment” – czyli nacieranie sierści gorącą oliwką, po której nasz pies błyszczy i lśni jak zorza polarna. Dla mniejszych ras zalecane są kąpiele błotne, podczas których zwierzę „opakowywane” jest w kompres z błota i zawijane w podgrzewane ręczniki. 
	1435B3061BMiazga poderwał się z miejsca i klasnął w dłonie. Najwyraźniej doszedł do wniosku, że znaleźli się dokładnie w tym miejscu, o które mu chodziło, i że teraz wystarczy tylko wprowadzić pomysł w życie. 
	1436B3062B– Karolek, stary, jesteś specem od marketingu. Wchodzę w to z butami i całą gotówką, jaką posiadam.
	1437B3063BNo i wszedł.
	1438B3064B*
	1439B3065BJulio!
	1440B3066BNawet nie wiesz, jak się za Tobą stęskniłem. Wyjechałaś tak nagle i chyba bez jakiegokolwiek pożegnania, bo przecież bym zapamiętał. Siódma i ósma klasa bez Ciebie były wyjątkowo beznadziejne. Co gorsza dostaliśmy nową rusycystkę, która dostrzegła we mnie podobieństwo do Lermontowa, zwłaszcza z lewego profilu i od tego czasu nie miałem chwili spokoju. Zostałem jej pupilkiem i wierz mi, nie było to przyjemne. 
	1441B3067BJulio. Czy kiedyś jeszcze Cię zobaczę?
	1442B3068BTen list został napisany pod ośmiu butelkach piwa. I wysłany bez świadomości sprutego jak bela nadawcy. 
	1443B3069B*
	1444B3070BZgodnie z oczekiwaniami Karolka SPA PSA poniosło całkowitą klęskę. Nie dość, że nie zajrzał do niego żaden zwierz (ani tym bardziej jego właściciel), to jeszcze Miazgę poszarpał dotkliwie miejscowy kundel, któremu ten zaproponował wstępne mycie szamponem o zapachu świeżo skoszonej trawy, a dodatkowo zasugerował niewielki manicure. 
	1445B3071BPołowa miejscowości, w której mieszkał, uznała go za kretyna. Druga połowa również. Na jego widok ludzie dosłownie pokładali się ze śmiechu i pytali, kiedy zacznie masować ślimaki lub oferować maseczki ziołowe okolicznym owadom. Na drzwiach wycieraczki swojego domu znalazł ulotkę następującej treści:
	1446B3072B„Postaw na jeże–albinosy z jaśniejszymi igłami i czerwonymi oczami. Podobno są mniej nieśmiałe niż te normalne i rzadziej zwijają się w kulkę!”
	1447B3073BTak, Miazga był skończony.
	1448B3074BI zmiażdżony porażką. 
	1449B3075BTymczasem Karolek popijał właśnie cappucino domowej roboty z dodatkiem świeżo startej skórki pomarańczowej i łkał ze szczęścia nad kolejnym listem Julii.
	1450B3076B„Przyjeżdżam we wtorek. Z Leokadią. Przyjeżdżam do Ciebie. Mam nadzieję, że nie pozwolisz nam wyjechać i znajdziesz tysiące powodów, dla których nie warto żyć w Krakowie. I jeszcze jedno – chcę, żebyś wiedział, że już dość dawno odkryłam, iż jesteś mężczyzną mojego życia. Stało się to prawie trzydzieści lat temu, nad pewnym jeziorem, ciepłym i dość czystym tego dnia. Kiedy tak stałeś nagi, upokorzony, z dziwnym wiechciem przytroczonym do Twego prawego jądra, zrobiło mi się Ciebie ogromnie żal. Nie było mi wtedy do śmiechu. Teraz już wiem dlaczego – po prostu zrozumiałam, że Cię kocham. Nawet nie wiesz, jak dobrze się stało, że Miazga wywinął Ci taki numer. Przynajmniej zyskałam pewność”.
	1451B3077BNastępnego dnia Karolek ubrany w jedwabny krawat w ważki pognał do banku, by wydrzeć mu z gardła kredyt. Cztery miesiące później całą sumę przelał anonimowo na konto Miazgi.
	532B2158BUcz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same
	65B1691BBenjamin Franklin
	20B1646BSobota


	1554B3180B„Nie jestem przygotowana na dziecko. W ogóle nie odczuwam instynktu, nic mi nie tyka i nie chcę urodzić. Tyle, że już jestem w ciąży i ona chyba nie zniknie. Może sobie brzuch wymazać gumką? Albo siebie samą wyzmazać?”
	533B2159BZ Lili nie widziałyśmy się piętnaście lat. Wyjechała do Chorwacji, bo jej się ten kraj podobał i postanowiła tam zostać na stałe. Za Lili pognał Mat z klasy wyżej, ale zawsze ze wzrokiem wbitym w profil humanistyczny, bo taki wybrała Lili. Nie musiał jej mówić, co czuje, bo to widziała cała szkoła. Po maturze nadal przychodził na szkolne podwórko i próbował przemówić do Lili wzrokiem, ale ona była zakochana w Słowackim, zwłaszcza po tym, jak się wydało, że był lekko trafiony, bał się pająków i własnej matki, a swoje dzieła pisał zawsze w stanie psychicznego rozdarcia i dramatycznych wizji przyszłości. Lili postanowiła zignorować studia i uciec na zieloną Istrię, by tam zaszyć się w maleńkim miasteczku i szukać trufli w okolicznych lasach. Mat poszedł w jej ślady – porzucił więc medycynę, zwłaszcza, że i tak nie przekonywał go wygląd trupów, ani ustalanie przyczyn ludzkich zgonów i dołączył do Lili. Początkowo była zdziwiona, potem zła, a na końcu zamieszkali razem, bo był jedynym człowiekiem, który rozumiał język polski i też lubił trufle. 
	534B2160BW zasadzie to ja nie przepadałam za Lili, bo nie podobały mi się jej „przeczucia”, które tak często się sprawdzały. Pamiętam, jak kiedyś stała przed klasą, kiwała się na swoich długich nogach i nagle powiedziała: „jakoś tak czuję, że niepotrzebnie uczyłam się rozmnażania drzew”. No i wyczuła. Szczurzyca od biologii złamała nogę i to w dwóch miejscach. Dostaliśmy zastępstwo do końca roku. Lili potrafiła też przepowiedzieć deszcz, przewidzieć odwołanie filmu w kinie, a nawet ucieczkę strusia z ZOO. Nic dziwnego więc, że się jej trochę bałam. Tym bardziej zastanowił mnie ten list. Napisała tak, jakbyśmy od lat utrzymywały świetne kontakty i zwierzały się sobie z sampoczucia naszych macic. 
	21B1647BWtorek

	535B2161BOdpisałam trzy później, kiedy nabrałam już pewności. 
	536B2162BTeoretycznie nic nie powinno mnie zaskoczyć. A jednak dwie kreseczki na teście ciążowym wywołały zdziwienie, niedowierzenie, lekki przestrach i ogólną dezorientację. Bo choć oczywiście wiadomo, że dwójka dzieci wychowuje się znacznie lepiej niż biedny i samotny jedynak, to jednak suma dziecięcych nastrojów i humorów pomnożona przez dwa, może każdego przerazić. Moja Maja ma dwa i pół roku oraz energię tuzina nadpobudliwych przedszkolaków. Obawiam się, że za dziewięć miesięcy jej energia bynajmniej nie ulotni się w przestworza, tylko ewoluuje w sposób jeszcze bardziej zaskakujący.
	537B2163BMinęło kilka dni od wyniku testu ciążowego. Nie jestem jeszcze oswojona z tym co mnie czeka, a przecież mam już jedno dziecko. Lili jest w pierwszej ciąży. Nic dziwnego, że jest przerażona. Na dodatek nic nie wspomina o Macie. Mam ją zapytać? Czy czekać na kolejny list?
	538B2164BTeż się boję. Dwójka dzieci to wyzwanie. Ale najpierw pomogę Lili, bo ona jest w gorszym stanie. 
	22B1648BŚroda

	539B2165BMam wizję. Drugie dziecko również okaże się dziewczynką i już za dwa lata obie z Mają będą cudownie bawić się w dom, sklep, lekarza lub królewnę, a ja z książką w ręku oddalę się na kanapę. Gdyby to jednak był chłopczyk, to Maja zajmie się nim mądrze i odpowiedzialnie, a ich zabawy będą ciche i bezpieczne. 
	540B2166BKupiłam jej lalkę niemowlaka, żeby przekonać się, że wszystko wspaniale się ułoży. Przez pierwsze pięć minut głaskała ją i tuliła, wciskała smoczek, zdejmowała i zakładała czapeczkę, i nawet śpiewała „kotki dwa”. Po jakimś czasie odnalazłam lalę nagą i bezbronną, z naderwaną nóżką i plamami na twarzy. Plamy pochodziły od pisaka i były czarne. „Lala jest chora. Chcę konika” – poinformowała mnie Maja i odjechała do przedpokoju swoim mini autkiem, potrącając po drodze śpiącego psa. Nie mam już żadnych wizji. Ani tym bardziej złudzeń. Ciekawe, jak się czuje Lili? Ma głupie myśli?
	23B1649BCzwartek

	541B2167BWeekend minął na ogólnej depresji, choć nie wybitnie ciężkiej. Z samego rana pognałam do ginekologa, żeby potwierdził to, co nieuchronne. – Na razie mamy małą kropkę. Na oko trzeci tydzień – przekazał cudną wiadomość. Cudną? Z jednej strony za wcześnie, żeby dać pieczątkę „ciąża”, z drugiej kropka to kropka. W samej macicy, więc raczej oznacza jedno. Poza tym bolą mnie piersi i jakby urosły nieznacznie albo raczej nabrzmiały, a na dodatek od rana mnie mdli. Poprawia mi się tylko po pomidorach albo marynowanych kaparach. Co gorsza nie mogę patrzeć na babkę kawową, którą normalnie pochłaniam w jeden wieczór. Babka wydaje mi się obecnie obrzydliwa. Jej miejsce zajęła mielonka z musztardą. Najpodlejsza i najtańsza mielonka pod słońcem, z galaretką dookoła. Plus sarepska. 
	542B2168BLili! Z kalendarza ciąży wynika, że... jestem w ciąży! A to dlatego, iż w ciągu siedmiu dni od zapłodnienia niejaka morula (czyli grupa dzielących się komórek) zagnieżdża się w wyściółce macicy i zaczyna dojrzewać. I od tego właśnie momentu mówimy o ciąży, choć na oficjalne potwierdzenie przez ginekologa muszę jeszcze poczekać jakiś czas. Ale tu już masz morulę na sto procent. Pamiętaj, żeby się dobrze odżywiać. Nie jedz więcej, tylko lepiej! 
	543B2169BTymczasem ja jem potwornie dużo. Ostro i kwaśno. Ogórki, dynia w occie, grzybki marynowane, mandarynki i jabłka, kaczka w sosie ostro–kwaśnym, ogórkowa i szczawiowa. Plus kiszone jajka. 
	544B2170BZ moich obliczeń wynika, że urodzę w sierpniu. Czyli tak jak Maję. Dokładnie trzy lata różnicy. Dwa Lwy. Albo raczej dwie Lwice. Albo Lwica i Lew. I ja, czyli mamusia Skorpion. To się nie uda.
	24B1650BSobota

	545B2171BKlikam na Naszą Klasę. Przyszła wiadomość od Lili.
	1555B3181B„Morula brzmi paskudnie. Ale rozumiem intencje. Nie mniej jednak, odczuwam paniczny lęk przed przyszłością. Przed zaniknięciem mojej osobowości, która przemieni się w jedną wielką pieluchę z kupą. Mój świat przestanie pachnieć truflami, a zacznie ulaną kaszką. Czy ja tego chcę?”.
	546B2172BObserwuję kolejne objawy tzw. dziecięcej niezależności. Dwuipółletni maluch wygląda wprawdzie dość niewinnie, zwłaszcza kiedy śpi albo grzecznie ogląda przygody Kubusia Puchatka, ale to tylko pozory. W tym czasie jego mała główka nieustannie pracuje nad strategią „próby sił”. Chodzi głównie o przeforosowanie własnego zdania. Otóż Maja krótko po tym jak wyskoczyła ze śpioszka z wyhaftowaną żyrafką, zaczęła coraz więcej rozumieć, samodzielnie kombinować i złościć się na zawołanie. Kiedy nie może zapiąć bucika, wydaje z siebie wrzask, jak przy rwaniu zęba na żywca. Kiedy nie potrafi wcisnąć misiowi na głowę kapelusika, miś leci przez pół kuchni i ląduje na ścianie. A kiedy zażąda czekoladki i słyszy dla odmiany moje „nie”, wstrząsa nią seria dramatycznych szlochów, a obie łapki zaciskają się kurczowo na szufladzie, na szczęście zabezpieczonej przed otwarciem ze strony niepożądanych osób. Próba oderwania jej od szuflady jest bezskuteczna i niemożliwa – nawet nie zdajemy sobie sprawy ile siły ma dwuipółletnia dziewczynka pragnąca nad życie czekoladki!  
	547B2173BPodobno drugie dziecko jest inne. Taki rodzaj przeciwwagi. Czyli, że teoretycznie nie powinno mieć kolek, będzie przesypiało noce, okaże się uosobieniem łagodności i spokoju baranka. A czekoladą będzie gardzić.
	25B1651BPoniedziałek

	548B2174BKupiłam tonę cukierków imbirowych. Wyczytałam, że imbir zapobiega nudnościom, które dopadają mnie obecnie każdego dnia o wszystkich możliwych porach. Wrzucam imbir do herbaty i do kąpieli, żeby mi pachniała woda. Dodaję go do każdej potrawy. Wszędzie już widzę imbir, ale i tak mi potwornie niedobrze. 
	26B1652BŚroda

	1556B3182BLili! Z kalendarza ciąży: kropka ma już zawiązki kończyn oraz mózg. Pojawiają się też oczy i uszy, a także wątroba i płuca. Dziecko ma jakieś pół centymetra i z pewnością jest śliczne! Myślę, że powinnaś zacząć myśleć pozytywnie. Ulewanie kaszki jest okresem przejściowym, później śmiało możesz wrócić do swoich trufli. A osobowość nie znika. Po prostu przechodzi w stan letargu. 
	549B2175BPowoli przestaję się mieścić się w swoje spodnie. Dlaczego tak szybko? Znajoma lekarka uspokaja mnie, że to normalne. W drugiej ciąży brzuch rośnie nieco szybciej. Z Mają do czwartego miesiąca nic nie było widać. Teraz jestem w drugim, a wyglądam jak po ataku wzdęć. Brzuch lekko wystaje, o piersiach lepiej nie wspominać. Zmieniłam rozmiar stanika na większy. Czuję się jak nadmuchany balon. Na dodatek sapiący. 
	27B1653BPiątek

	550B2176BPodjęłam pierwsze próby wyjaśnienia Mai, co siedzi w moim brzuchu. Generalnie miałam z tym poczekać do szóstego albo siódmego miesiąca, ale zmieniłam zdanie, kiedy Maja przy ubieraniu trafiła mnie wyprostowaną nóżką w sam środek brzucha. Przysłuchiwała się uważnie. Kiedy mój mąż wrócił do domu, poinformowała go, że ma w brzuszku malucha, a w zasadzie to w pępuszku i nie wolno jej teraz klepać, kopać ani naciskać. I że, jak urodzi, to wrócimy do tych zabaw. Teraz jest pod ochroną. Następnie zażądała na kolację kanapki z sałatą i... żubrem. 
	28B1654BNiedziela

	551B2177BPrzytyłam już 4 kilo! Podejrzewam, że to piersi. Gdyby je odpruć na chwilę, waga wróciłaby do normy. Przyznaję jednak, że jem sporo. Do trzech bułek na śniadanie. Plus sałatka z pomidorów skąpanych w sosie balsamico albo mocno skropionych cytryną. Jedyny plus, że nadal nie mogę patrzeć na słodycze. Batoniki, lody, ciastka i desery mogłyby przestać istnieć. W ciągu dnia przegryzam ogórki. Wyjadłam też cały zapas marynowanych grzybków i gruszek w occie. Zostały jeszcze śliwki. W przyszłym tygodniu znowu idę do ginekologa, tym razem klamka zapadnie na dobre. Dlaczego tak bardzo boję się drugiej ciąży? Albo raczej drugiego dziecka? Przecież wiem, co mnie czeka...
	29B1655BWtorek

	1557B3183B„Podziwiam cię, że zdecydowałaś się na drugie dziecko. I że masz w sobie tyle energii i optymizmu. Mnie męczą wizje zawężenia się persepktyw do wielkości kostki Rubika. Albo raczej kostki do gry w kości. Czy mam już zacząć przecierać zupki?”
	552B2178BMuszę w nią tchnąć chęć do życia. W końcu bycie mamą jest cudowne! 
	553B2179B?
	30B1656BCzwartek

	554B2180BNo i klamka zapadła. Teraz to już naprawdę jestem w ciąży. Centymetrowej. Zarodek pojedynczy, co też jest dobrą wiadomością, bo bliźniaki chyba by mnie dobiły. Termin porodu – 23 sierpnia. Wszystko w porządku, nawet to, że brzuch swędzi. W aptece kupiłam oliwkę dla niemowląt. W pierwszej ciąży sprawdziła się doskonale. Smarowałam się nią rano i wieczorem, byłam tłusta jak halibut, ale rozstępów dzięki temu nie mam. Natychmiast wylałam na siebie pół butelki i zaczęłam smarować wszystko, co jest zagrożone przesuszeniem, napięciem, rozdęciem i pęknięciem. Oliwka zimą jest paskudna, zwłaszcza jak musisz potem założyć na otłuszczone cielsko ubranie, ale trudno. Przynajmniej nie popękam. 
	31B1657BPiątek

	555B2181BW drugiej ciąży nie ma czasu na relaks, leżenie do góry brzuchem, nudzenie się i pielęgnację ogólną. A to dlatego, że wcześniej była pierwsza ciąża i po niej zostało dziecko. Maja domaga się zabawy zawsze wtedy, kiedy chce mi się spać. A spać chce mi się ciągle. W zasadzie mogłabym nie wychodzić z łóżka, tylko wylegiwać się pod kołdrą od rana do wieczora. I potem jeszcze przez noc. Niestety muszę być:
	556B2182Bpacjentem – Maja dostała pod choinkę zestaw małego lekarza i właśnie mnie osłuchuje, zagląda do ucha, puka młoteczkiem w kolano i mierzy ciśnienie
	557B2183Brysownikiem – mam malować zwierzątka, a Maja będzie odgadywała co to
	558B2184Bwydawaczem dźwięków – mam udawać zwierzątka, a Maja będzie odgadywała co to
	559B2185Bznowu pacjentem, bo Maja zapomniała zmierzyć „templatule”
	560B2186Bwyjcem – mam śpiewać trzydzieści razy pod rząd „Jadą, jadą misie”
	561B2187BJestem w trzecim miesiącu ciąży i czuję się wykończona. Muszę odpisać Lili.
	562B2188BDrugiej ciąży wcale nie przechodzi się łagodniej niż pierwszej. Ani tym bardziej przyjemniej. A już na pewno nie spokojniej i bez problemów! W ogóle jest do dupy!
	563B2189BNie mogę tego wysłać. Gdzie tu optymizm?
	564B2190BLili! Myśl o swoim brzuchu jak o cudzie. Temu maluchowi tam w środku właśnie rozdzielają się palce u rąk i nóg, pojawiają się też zawiązki zębów i znika ogon! I nie jest to żaden horror, tylko szczegółowy opis płodu z kalendarza ciąży. Jeśli to chłopczyk to na dodatek jego jądra zaczynają już produkować testosteron. Czy to nie jest ciekawsze od trufli?
	32B1658BPoniedziałek

	565B2191BLeje. Leje i wieje. Nie wiem kiedy ostatnio panowała tak parszywa zima. Nie ma śniegu, nie ma mrozu, Maja domaga się bałwanka, bo krecik w bajce ulepił i bałwanek przetrzymał do wiosny. Krecik w ogóle okazał się wyedukowany, bo w jednym odcinku odbierał poród trzech króliczków. Wykorzystałam go do wyjaśnienia Mai, że ja też niedługo będę miała taki wielki brzuch jak pani Króliczkowa, a potem wyskoczy z niego dziecię. Na szczęście jedno. Oczywiście przy pomocy krecika, tyle że w stroju lekarza i w nieco innych warunkach niż leśna polanka. Ale reszta w zasadzie będzie wyglądać podobnie, tylko sto razy dłużej. 
	33B1659BŚroda

	566B2192BNajgorsze jest to, że ciągle towarzyszy mi uczucie zmęczenia. Najchętniej spałabym pół dnia, a potem na wszelki wypadek drugie pół. Na spacer wyjść nie mogę, bo by mnie zwiało, poza tym nie znoszę deszczu za kołnierzem. Pies nie protestuje. Wczoraj o mało nie odfrunęły mu uszy więc doszedł do wniosku, że najbezpieczniej będzie mu w domu, zwłaszcza w okolicach kuchni i kiedy ja tam jestem, bo ciągle coś mi leci z rąk. Kiełbasa, kawałek sera, skórka od jabłka...
	34B1660BSobota

	567B2193BZaglądam do komputera.
	1558B3184B„Widzę brzuch. Wydęło mnie. Stałam rano w otwartym oknie i czekałam aż spłynie na mnie tzw. błogość. Nie spłynęła. Rzygałam za to całe popołudnie i pomyślałam, że może wyrzygam też strach. Ale ciągle siedzi w środku i pewnie skubie morulę”.
	568B2194BMi też jest niedobrze. I to nie tylko rano, ale w zasadzie przez cały dzień. Ciągle muszę coś przegryzać, nachętniej pomidory i kabanosy albo twardą suszoną kiełbasę, od żucia której bolą zęby. Mam też ochotę na koktajl truskawkowy i to tak wielką, że pognałam do pobliskiego sklepu, żeby kupić mrożone truskawki. Świeże też są, ale na ćwierć kilo wypadają trzy ogromne owoce i jakoś nie mam do nich zaufania. Wyglądają i smakują jak truskawki, ale obawiam się, że zostały bardziej obstrzykane niż Cher. W sklepie odniosłam ciążowo–zachciankową porażkę. Są mrożone maliny, jagody i jeszcze jakieś owoce leśne i nawet rabarbar! Truskawek nie ma, bo wszyscy biorą truskawki. Moja ochota na koktajl wzrosła potrójnie. 
	35B1661BWtorek

	569B2195BByłam u ginekologa. Mówię, że jestem słaba, zmęczona, zniechęcona, padnięta, nie do życia i ogólnie czuję się podle. W nagrodę mam łykać żelazo. Dziecię wygląda w porządku, fika koziołki i podobno ssie już palucha. Płci na razie nie planuje zdradzić, ale ja i tak podejrzewam dziewczynkę. Chociaż koleżanka twierdzi, że tak źle można się czuć wyłącznie przez faceta. Pytam lekarkę czy mogę lecieć samolotem. Nie ma przeciwskazań, a odrobina słońca dobrze by mi zrobiła. Wróciłam do domu i poinformowałam mojego męża, ze według zaleceń lekarza powinniśmy gdzieś polecieć, gdzie jest słońce, morze i witamina D za darmo. Oraz jod. Kasa chorych nie pokrywa co prawda kosztów wakacji, ale ciąża i mój stan tego zdecydowanie wymagają. 
	36B1662BCzwartek

	570B2196BLili! Musisz wyjechać na wakacje. Wiem, że woja Istria jest zielona, że masz tam mnóstwo kotów i morze Ci szumi, ale musisz zmienić otoczenie. To z pewnością poprawi Ci nastrój i nastawi przychylnie do moruli. 
	37B1663BSobota

	571B2197BSiedzę w Internecie i przeglądam strony z tzw. last minute. Piękne strony. Namawiają i zachęcają, kuszą i nawet podsuwają gotowe oferty. I właśnie taką znalazłam! Tydzień na Fuertewenturze! Maja w zasadzie prawie za darmo, my w zasadzie też, a do tego pięć razy dziennie jedzenie i na pewno mają truskawki. Lecimy! Moje samopoczucie nieco się poprawiło, ale na pewno nie do tego stopnia, żebym zaczęła ćwiczyć, jak zalecają wszystkie mądre poradniki. Nie będę się rozciągać, trenować miednicy, żeby zapobiec bólom krzyża, podskakiwać na piłce, ani wykonywać paskudnych skłonów. Spróbuję przetrwać tę ciążę na lenia. Na razie i tak muszę się spakować oraz wytłumaczyć Mai, że zabieranie ze sobą dwumetrowego krokodyla jest pomysłem wprawdzie doskonałym, ale niewykonalnym, bo krokodyl boi się latać. 
	572B2198BLili! Rzuć wszystko i jedź! Ciąża daje prawo do kaprysów!
	38B1664BŚroda

	573B2199BSiedzę w samolocie i udaję, że wszystko jest w porządku. Niestety jest mi potwornie niedobrze i choć zjadłam siedem rogalików i trzy ogromne pomidory, nadal czuję mdłości. Na dodatek wali mi serce, choć to podobno normalne w tym okresie ciąży, że dochodzi do kilku uderzeń więcej na minutę. To takie przystosowanie się do zwiększonej objętości krwi krążącej w moim organizmie. Na razie pociesza mnie wizja plaży, palmy i upojnego urlopu. 
	574B2200BWizja została zakłócona godzinę po starcie. Maja zrobiła kupę, bo z wrażenia zapomiała powiedzieć, że jej się chce. Otóż kupa u dziecka jest w zasadzie czymś normalnym i żadna matka nie panikuje z tego powodu, ale kupa w samolocie, to zupełnie coś innego. Wyjścia są dwa. Zmieniamy pieluchę na siedzeniu, a wtedy wszyscy trzy metry przed nami i trzy za – zatykają nosy i udają, że mimo wszystko kochają dzieci. Wyjście drugie jest jeszcze gorsze, ale niestety w sumie jedyne. Trzeba iść z dzieckiem do kabiny pół metra na ćwierć i tam dokonać akrobacji pozbycia się kupy. Zaznaczam, że dwuipółletnie dziecko nie da się spokojnie umyć, przebrać i z uśmiechem wrócić na miejsce. Chce wiedzieć, co to za kabina, dlaczego w niej tak huczy, czy może nacisnąć pedał przy mini umywalce, żeby leciała woda, a w ogóle to jest jej niewygodnie. Po trzech kwadransach wróciłam wykończona Mają, kupą i wakacjami, które się jeszcze nie zaczęły. A moja córka spytała mnie czy leci z nami silnik. Mam nadzieję, że minimum dwa. 
	39B1665BNiedziela

	575B2201BWyspy Kanaryjskie w lutym są mimo wszystko cudowne. Jest kilka minusów, ale to pewnie wynik mojego ciążowego przewrażliwienia. Po pierwsze należy spać pod czterdziestoma kocami, bo noce są zimne, a w hotelach nie ma ogrzewania. Nawet w pięciogwiazdkowych. Nie ma i już, bo to w końcu Wyspy Kanaryjskie, a nie biegun. Ale najważniejsze, że jest plaża i to ogromna, gigantyczne fale, jod w powietrzu, którego nie widać, ale ja go czuję i od razu mi lepiej oraz restaurcja, do której się tylko chodzi i nie trzeba ani gotować, ani kombinować co ugotować, tylko jeść i oddawać kelnerom brudne talerze. Według kalendarza ciąży poranne nudności niedługo ustąpią. Obawiam się, że moje za jakieś pięć miesięcy. Podobno znika też stan rozdrażnienia. To dziwne, bo u mnie się nasila. 
	576B2202BDopadłam do hotelowego komputera.
	1559B3185B„Ok. Wyjadę na tydzień. Zaszyję się w rumuńskiej wiosce i będę podglądać życie rumuńskiej wieśniaczki wychowującej tuzin Rumuniątek. To będzie trzeźwa ocena sytuacji”. 
	577B2203BLili!
	578B2204BA może pojedź po prostu do jakichś ciepłych krajów?Ogrzej morulę, to jej z pewnością lepiej zrobi, niż rumuńskie przeciągi w niezelektryfikowanej wiosce!  
	40B1666BWtorek

	579B2205BMaja karmi papugi, ja siedzę na tarasie i drapię się po brzuchu, mój mąż śpi na leżaku. Idylla. Kobiety w ciąży powinny spędzać czas bez żadnych wzruszeń, uniesień, stanów poddenerwowania i stresujących sytuacji. Powinny odpoczywać i tylko patrzeć jak im rośnie brzuch. Niestety jutro wracamy. Nałykałam się trochę słońca i nawet skusiłam na mini safari na wielbłądzie z Mają pod pachą, która cały czas powtarzała przerażona, że wielbłądy są w porządku, że wcale się ich nie boi, ale jak któryś parsknął nozdrzem w jej stronę, to wrzeszczała głośniej niż ja, kiedy ją rodziłam. Na szczęście safari trwało pół godziny i wielbłądy poszły spać, bo im się znudziło obwożenie durnych turystów. 
	580B2206BCodzienne jem truskawki w bitą śmietaną i piję lekką kawę o smaku karmelowym. Muszę tchnąć w Lili więcej optymizmu. Przyda jej się. 
	41B1667BCzwartek

	581B2207BWróciliśmy. Leje. Na dodatek jest koło zera i czasem jak leje, to widzę przebijające się płatki śniegu. Znikają zanim dotkną ziemi, więc nadal nici z bałwanka. Ja powoli wchodzę w drugi trymestr, rzekomo najlepszy z wszystkich. Zobaczymy. 
	582B2208BLili! U dziecka rozwija się twarz, ma już nawet grzbiet nosa i policzki. Na zdjęciu USG profil wygląda dość ładnie. Ale nie wiem czy jest męski czy żeński. Ty już wiesz? Śliczne takie dziecko z profilu. 
	583B2209BPatrzę na wagę i liczę. Przytyłam prawie siedem kilo, absolutnie nie mieszczę się w żadne swoje dotychczasowe rzeczy, a ciążowe są jeszcze ciut za duże. W związku z tym wszystko na mnie wisi. Z wyjątkiem stanika, który raczej pęka w szwach. Maja pyta czy „dzieciątko wie co to jest wielbłąd i czy czuło, że na nim jechało”. Na pewno czuło. Wytrzęsło mie na wszystkie strony więc podejrzewam, że „dzieciątko” też nieźle oberwało. 
	42B1668BPoniedziałek

	584B2210BMuszę skombinować strój pszczoły. Maja marzy, żeby być pszczołą podczas zabawy karnawałowej, na którą zaprosiła ją koleżanka. Na dodatek pszczoła ma mieć skrzydła i żądło. Wielka impreza karnawałowa za dwa tygodnie więc mam jeszcze trochę czasu. Na razie muszę jej wytłumaczyć, że przez pępek nie można zobaczyć „dzieciątka”, więc wszelkie próby wiercenia mi paluchem w pępku i przykładania do niego oka, nie mają większych szans na powodzenie. Niestety, Maja wie lepiej. Znalazłam pszczołę w Internecie. Jak tylko mi ja przyślą –  zrobimy próbę generalną. Na razie idę żuć kiełbasę.
	585B2211BTak sobie myślę o siódmej wieczorem... Dlaczego kobiety nie znoszą i nie wysiadują małych jajeczek? W wybranych przez siebie godzinach, wtedy kiedy mają na to czas i ochotę... To taka moja wizja ciąży przyszłości.
	43B1669BWtorek

	586B2212BObudziło mnie pytanie. Chłopiec czy dziewczynka? Teoretycznie obojętnie. Ale może dziewczynka z dziewczynką lepiej się dogadają? Albo wyrwą sobie włosy. A chłopiec? Będę zmuszona do zakupu miliona robotów, potworów i autek. 
	587B2213BPiję kawę zbożową i odpalam laptopa.
	1560B3186B„Nie pojechałam do Rumunii. Za to byłam w Austrii. Chodziłam po górach i kąpałam się sianie. Mój brzuch rośnie. Nie wiem czy w środku jest mały fiucik czy pipuchna, bo chyba nie chcę wiedzieć. Dodatkowy stres z kombinowaniem, co lepsze, co gorsze. Mam ochotę na wino. Nie mogę go pić. Mam ochotę na zgniłe sery. Nie powinnam. To taka zapowiedź przyszłości. Nie mogę, nie powinnam, nie mam czasu, nie dam rady”. 
	44B1670BŚroda

	588B2214BPrzyszedł strój pszczoły. Maja jest zachwycona, oczywiście nie ma możliwości, żeby go od razu nie założyć, nie pójść  w nim na spacer i spać przy okazji też. „Ale gdzie są skrzydełka?” – pyta, bo rzeczywiście skrzydełek nie ma. „Pogniotłyby się w łóżeczku – wyjaśniam jej – ale za to jest żądło!”. „Dobla, to uciekaj, ukłuję cię” – woła ucieszona. Cudowny pomysł taki galop z wystającym brzuchem i przerywanym oddechem po mieszkaniu. Proponuję, żeby ukłuła psa. On uwielbia bieganie w każdych warunkach, nawet jak go goni wrzeszcząca pszczoła. 
	589B2215BPiątek
	590B2216BZ kalendarza ciąży wynika, że mogą mi krwawić dziąsła oraz nos. Brrr. Na razie nic nie krwawi. Jeśli chodzi o dziecko, to podobno następuje obecnie jego nieprawdopodobny wzrost. Pewnie tak jest, bo brzuch mam coraz bardziej wypukły. Wyglądam jak w szóstym miesiącu. Jeśli tempo się utrzyma, w dziewiątym będę leżeć na trawie jak słoń morski, sapać i jeść przez rurkę. Miejscowe dzieciaki będą mi robić zdjęcia i pokazywać na lekcji biologii. Niestety nadal nie chce mi się ćwiczyć, biegać, rozciągać i naciągać. Nawet spacer traktuję jako niezbyt przyjemną część dnia, ale trudno się dziwić, bo nadal jest zimno i wygląda tak, jakby w tym roku wiosna miała w ogóle nie przyjść. Nawet pierwszy przebiśnieg w ogródku bynajmniej mnie nie przekonał. 
	591B2217BPoniedziałek
	592B2218BWielki bal karnawałowy u koleżanki. Powitało mnie dziecko wiedźma, dziecko diabeł, dziecko pluszowa krowa. Ja przyprowadziłam dziecko pszczołę. Wszyscy wrzeszczą, tupią, rzucają misiami Haribo i  czymś jeszcze. Złapałam paczkę pierników, zanim by mi nabiła guza na środku czoła. Są tak twarde, że można by nimi wybić komuś zęba. Podziwiam matkę organizatorkę. Ogarnąć bandę poprzebieranych potworów to większe wyzwanie niż praca w zakładzie poprawczym. 
	1561B3187BLili! Odrobina zgniłego sera z pewnością ci nie zaszkodzi. A wino po prostu wąchaj. To czasem wystarcza. Albo obliż korek. 
	593B2219BCzwartek
	594B2220BByłam u ginekologa. Wszystko na miejscu, głowa duża, ogólnie płód też, zdaje się, że dziecko będzie spore. Ssie kciuka i majta nogami. „Spróbuję ustalić jaka płeć” – mówi lekarka. Po piętnastu minutach, kiedy już prawie przysnęłam, poddała się. „Nie jestem pewna. Za miesiąc będzie lepiej widać. Wydaje mi się, że ma „coś męskiego”, ale nie jestem pewna”. Ok. Poczekamy. Wracam do domu i zastanawiam się nad hasłem „coś męskiego”. Mocny zarys szczęki? Silne, duże dłonie pokryte włoskami? A może zarost na torsie? 
	595B2221BSobota
	596B2222BTak jakby wylazło na chwilę słońce. Wszyscy poczuliśmy natychmiastowe ożywienie. Maja zażądała pobytu w piaskownicy, chociaż były całe dwa stopnie i lekko zmrożony piach, mój mąż postanowił posprzątać w ogrodzie i poprzycinać co nieco, bo na jesień zapomniał, a ja poczułam, że jestem gotowa nawet na nieco dłuższy spacer z psem, połączony z rzucaniem mu piłeczki nawet do dziesięciu razy pod rząd. Nie mógł uwierzyć we własne szczęście i pewnie z tej radości ochlapał mnie z góry na dół błotem, ale na szczęście i tak jestem gruba, więc mi wszystko jedno. Słońce świeciło całe cztery godziny. Ale to wystarczyło, żeby trochę naładować baterie i oszaleć na widok krokusów u sąsiadów za płotem.
	45B1671BPoniedziałek

	597B2223BMamy grypę. Wszyscy. Nikt nie jest w stanie poruszyć żadną częścią ciała, co jest o tyle kłopotliwe, że jednak od czasu do czasu należy wysadzić Maję na nocnik albo zmienić pieluszkę, jak się nie trafi z wysadzeniem. Sąsiad wyprowadził nam psa, a opiekunka Mai przywiozła bułki. To na nic. Nikt nie ma siły posmarować ich masłem, że już nie wspomnę o przekrojeniu.
	46B1672BWtorek

	598B2224BNadal mamy grypę. Ja jestem w najgorszej sytuacji, bo nie mogę wziąć żadnych leków. Ani ich wąchać, ani lizać. Zadzwoniliśmy po znajomą lekarkę od tzw. medycyny niekonwencjonalnej czyli miłą panią z walizką homeopatycznych kuleczek. Wszyscy dostaliśmy kuleczki pod język i mamy czekać. Dobrze, że nie w pozycji kwiatu lotosu. 
	599B2225BŚroda
	600B2226BMaja lepsza. Nie wiem czy to przez kuleczki, ale rzeczywiście temperatura spadła, kaszel też jakby mniejszy, za to ja dudnię jak wyschnięta studnia. Mój mąż akompaniuje poświstem z oskrzeli. Leżę pozbawiona oznak życia, za to z kuleczkami pod językiem. Co gorsza śmierdzę czosnkiem, bo na noc muszę wypijać mleko z trzema wyciśniętymi ząbkami, co po pierwsze nie smakuje, po drugie jest obrzydliwe, a po trzecie cuchnie jak skunks. 
	1562B3188BLili! Jestem chora. Ale to nic. Jak jesteś chora w ciąży to i tak czujesz się lepiej, niż, gdybyś nie była w ciąży. 
	601B2227BChyba odwrotnie, ale tego nie mogę napisać.
	602B2228BNiedziela
	603B2229BPo tygodniu nastąpiło cudowne ozdrowienie, choć nadal jesteśmy słabawi, haniebnie bladzi, a ja dodatkowo schudłam. Wyglądam jak w drugim miesiącu ciąży, ale powoli wraca mi apetyt więc z pewnością nadrobię. Na obiad pochłonęłam kilogram duszonych buraków, oczywiście skropionych obficie cytryną. Mam tylko wrażenie, że moje ciało nadal wydziela zapach czosnku, choć wysmarowałam się olejkiem lawendowym, ale efekt jest jeszcze gorszy. Czytam o ciążowej jodze. To coś dla mnie, bo nie trzeba się wysilać, tak jak np. podczas marszobiegów czy innych paskudztw i może nawet wypróbuję w domu. Ale najpierw muszę całkowicie wrócić do swych, jakże nadwątlonych chorobą sił. 
	604B2230BWtorek
	1452B3078BZa miesiąc Wielkanoc! Opowiadam Mai o zajączku i jajeczkach do malowania. Oczywiście jajeczka planuje pomalować od razu więc robimy próbę generalną. Przy okazji pomalowałyśmy psa, bo za blisko podszedł. Ma teraz czerwony nos i zielone plamy za uchem. Maja pyta, gdzie mieszka zajączek i czy też ma „lefilely”. Po pół godzinie odkrywam, że „lefilely” to renifery, takie jakie ma Święty Mikołaj. „Zajączek nie ma reniferów, bo one dobrze czują się zimą, jak pada śnieg, ale ma za to innych pomocników – baranka i całą bandę kurczaczków” – wyjaśniam. Kiwa głową, że to w porządku i pyta czy dzieciątko nie miałoby ochoty na jogurt, bo ona już swojego nie może. Zanim się obejrzałam, jogurt wylądował mi na brzuchu. Dobrze, że mam psa, przynajmniej wylizał mnie do czysta. 
	605B2231BPiątek
	606B2232BKrokusów więcej niż króliczych bobków na łące. Wszystko jest fioletowe, a informacja, że w niedzielę ma spaść śnieg, mam nadzieję, że dotyczy innego kraju.
	607B2233BZerkam do komputera.
	1563B3189B„Ciepło się robi. Choć ostatnio ciągle mi jakoś gorąco. Jem trufle polane gorzką czekoladą. Mam po nich piękne sny”. 
	608B2234BNiedziela
	609B2235BDokładnie dwanaście centymetrów śniegu. Sprawdziłam osobiście miarką krawiecką. Zapewne tyle samo ma obecnie moje dziecko w brzuchu. Maja siedzi w ogrodzie i lepi bałwana, a ja kwilę nad utraconą wiosną. Sypie jak z rozprutej poduszki. Bałwan ma prawie metr osiemdziesiąt, marchewkowy nos, oczy z ziemniaka i bezczelny uśmiech z patyka. Pierwszy bałwan tej zimy. W połowie marca. Nie dziwię się, ze coraz więcej ludzi cierpi na depresję i nie planuje z niej wychodzić.
	610B2236BCzwartek
	611B2237BZa tydzień powinnam dowiedzieć się ostatecznie chłopiec czy dziewczynka. Rozważmy wszystkie za i przeciw. Dziewczynki są chyba milsze i przez długi czas „mamusiowe”. Pomagają w kuchni – np. Maja uwielbia „mikserować” ciasto i ogólnie sprawiają wrażenie łatwiejszych do opanowania. Oczywiście do czasu. Później przychodzi ciężki okres i mamusia jest już na pozycji straconej, zwłaszcza jeśli chodzi o autorytet. Dziewczynki owe stają się opryskliwe, malują oczy na zielono i pazury na czarno, wszystko mają gdzieś, a zwłaszcza dobre i mądre uwagi rozsądnych rodziców. Chłopcy z kolei od początku wykazują dziwne upodobania do potworów, robotów i innych dziwologów, które trudno nazwać przytulankami. Są też bardziej ruchliwi i zawsze spadają z drzewa. W okresie trudnym skrzeczą, ale chyba łatwiej się z nimi dogadać, choć oczywiście reguł nie ma. W rubryce „za i przeciw” wyszło mi po równo. Ale jakoś podświadomie czuję dziewczynkę.
	612B2238BŚroda
	613B2239BMoja podświadomość jest równie beznadziejna jak moja cera. „To jest zdecydowanie penis” – usłyszałam z ust pani ginekolog. „A nie np. pępowina? Albo rękę sobie tam jakoś włożyło?” – upewniałam się. „Na 99 proc. penis, a nawet na sto, ale ja w sumie stu nigdy nie daję, bo rzeczywiście różnie to bywa”. Penis. To chyba oznacza jedno – Maja będzie miała braciszka, a my parkę. Muszę oddać wszystkie śpioszki z domieszką różu, kwiatuszków i serduszek. Przyszedł czas samolocików, koparek i betoniarek. Gorzej z imieniem. Miałam wybrane jedno – Lena. Ale chyba odpada, skoro ma być penis.
	614B2240BPiątek
	615B2241BZapomniałam dodać, że dziecię nie tylko okazało się być męskie (chociaż na 99 proc.), ale też ogromnawe. Termin porodu wypada pod koniec sierpnia, a według USG – 2 tygodnie wcześniej! A jak będzie ważyło 8 kilo? Nie wejdzie w żaden śpioszek, nawet do łóżeczka się nie zmieści i będę zmuszona kupić mu od razu mały tapczanik? Za miesiąc mam mieć zrobione testy na cukrzycę ciążową, bo podobno wielkie dziecko może być tego przyczyną. Cudownie. Mam nadzieję, że to fałszywy alarm, poza tym moja lekarka była dość spokojna, więc ja też będę. Po prostu mam w środku olbrzyma. 
	1564B3190BLili! Będę mieć chłopczyka! To przeurocza wiadomość! Jest całkiem spory i bardzo ładnie fika. Mam nadzieję, że Twój maluch jest równie sprawny i wesoły, co mój. Musisz sama przyznać, że ciąża jest czymś wspaniałym!
	616B2242BJak tak piszę, to sama czuję się ciut lepiej. 
	617B2243BPoniedziałek
	618B2244BDo Świąt jeszcze trochę czasu, ale już pachnie mazurkami, baziami i polnym zającem. Zapachom towarzyszą kopniaki od wewnątrz. Pewnie mu ciasno. Dostaję strzały w podbrzusze i chyba lewą nerkę. Brzuch faluje, a mi niedobrze. Próbuję ustalić dodatkowe plusy posiadania chłopczyka. Przyjaciółka mnie pociesza – stos skarpet do prania i po siedem schabowych na obiad w okresie dojrzewania. Też jest w ciąży. I też będzie miała chłopca. Przynajmniej w przyszłości wspólnie poużalamy się nad własnym losem...
	47B1673BWtorek

	619B2245BWchodzę w trzeci trymestr. Zamiast kiełbasy mam ochotę na czekoladowe rożki. W strasznych ilościach. Z profilu wyglądam dość dyniowato. A jak założę spódnicę przypominam Barbamamę. Daleko mi do zgrabnych mam z lekko wystającym brzuszkiem. Jestem raczej opuchnięta i nalana. 
	620B2246BOd rana mam specjalistyczne badanie USG. Ponad półtorej godziny jeżdżenia po brzuchu i ustalania czy wszystko w porządku. Po raz kolejny stwierdzono, niepodważalną tym razem, obecność penisa. Reszta też na miejscu i na szczęście sprawnie funkcjonuje. Serce, nerki, wątroba. Po pięć paluszków u każdej ręki. Ruchliwość spora, o czym wiem doskonale, gdyż kopanie odbywa się regularnie i skandalicznie często. Wymyśliliśmy imię. Filip. Pytam Maję czy jej się podoba. „Filip? To przecież pasikonik!” – poinformowała mnie natychmiast. No, owszem. Pasikonik. Przyjaciel pewnej przemądrzałej pszczółki. Ale przynajmniej ma ogólny posłuch na łące, jest sprawny ruchowo i dość inteligentny.  
	48B1674BŚroda

	1565B3191B„Też weszłam w trzeci trymestr. Czy to się nigdy nie skończy?? A może tak jest lepiej? Może ciąża powinna trwać jeszcze dłużej, a dziecko przyjść na świat dopiero wtedy, gdy miną wszelkie wątpliwości? Choć pewnie w takiej sytuacji wiele dzieci siedziałoby w brzuchu po kilka lat.”
	621B2247BPiątek
	622B2248BOficjalny dzień malowania jajek. Maja ledwo dokończyła śniadanie i natychmiast wyciągnęła farbki, pędzelki oraz tuzin jaj na twardo. Malowanie trwało do południa, po czym zostałam poinformowana, że od dzisiaj wszystkie jaja będziemy dekorować, bo takie lepiej smakują, a już na pewno ciekawej wyglądają. Cudowna wizja. Po obiedzie nastąpiło dekorowanie mazurka i posypywanie go obrzydliwą mieszanką lukrowanych płatków. Ja zastanawiam się nad pogodą. Zapowiadali dwadzieścia stopni. Jest pięć. Dobrze, że w plusie.
	623B2249BSobota
	624B2250BPrzemarsz ze Święconką trwał niemal godzinę. A to dlatego, że Maja co pięć minut musiała upewniać się czy nic nie wypadło z koszyczka, następnie postanowiła pokazać brzuchowi pomalowane przez siebie jajka,  a na końcu chciała ugryźć kiełbaskę. W kościele zapytała, „gdzie jest księżyc i kiedy będzie świecić”. Księżyc vel ksiądz pojawił się na szczęście w miarę szybko.”Ochlapał mnie” – poskarżyła się moja córka i prawie weszła do grobu, bo ładnie w nim świeciło. Chciała też wiedzieć „co to za pan w nim leży i czy założyć mu czapkę, bo w kościele jest zimno”. Z ulgą opuściliśmy kościół i w drodze wyjątku pozwoliliśmy jej ugryźć kiełbaskę. 
	625B2251BNiedziela
	626B2252BLili!
	1566B3192BWesołych Świąt! Zobaczysz jak sie ucieszysz, kiedy w końcu zobaczysz swoje dziecko! A wtedy będziesz żałować, że siedziało tam AŻ dziewięć miesięcy! 
	627B2253BPS. Malujecie w Chorwacji jajka czy trufle?
	628B2254BZ kalendarza ciąży wynika, że mam powoli spodziewać się „brązowawych lub czerwonawych linii na skórze brzucha”, znanych bardziej jako rozstępy. To byłoby doprawdy niemiłe rozpoczęcie wielkanocnej niedzieli. Na szczęście skóra wygląda w miarę przyzwoicie, choć jest troszkę bladawa i prześwitują przez nią żyłki. Na dodatek wypchnęło mi pępek. Maja dzisiaj wyjątkowo nie zapytała, co z brzuchem, bo czeka na Zajączka. Przyszedł jak myła zęby. Wytłumaczyłam jej, że jeszcze szybciej zwiał, bo trochę sie boi ludzi, poza tym ma  mnóstwo roboty, ale zostawił prezent. Kuchnię. Maję zatkało z zachwytu. Prawdziwa kuchnia z garnkami, patelniami i nawet jajkiem sadzonym. Plastikowym, ale mimo to wiernie oddającym rzeczywiste. Oczywiście natychmiast nastąpiło gotowanie i przyrządzanie „zupki pomarańczowej z burakami” oraz „kurczaka z kluseczkami, ziemniaczkami i ryżem”. A na deser ciasteczek. Maję mieliśmy z głowy na jakieś pięć godzin. Odmówiła nawet konsumpcji sernika i całkowicie zignorowała parówkę. 
	629B2255BWtorek
	630B2256BNie wiem czy mój przyrost wagi jest spowodowany wyłącznie ciążą, czy jednak również świętami. Czuję się jak słoń skrzyżowany z dynią. Książki ciążowe pouczają, że mogę powoli zauważyć wzrost apetytu. Powoli? Ja go zauważam od pierwszego dnia ciąży! Co gorsza początkowo mdliło mnie na widok słodyczy, a dzisiaj jestem już pięciu rożkach i łypię łakomie na szóstego. Podobno na języku dziecka pojawiają się właśnie kubki smakowe, a przewód pokarmowy jest na tyle dojrzały, by wchłaniać wodę i cukier z wód płodowych. No to nieźle się dzisiaj nałykało słodyczy. Mój płyn owodniowy smakuje pewnie jak oranżada w woreczku za najlepszych czasów PRL–u.
	631B2257BPiątek
	632B2258BDzisiaj piątek, trzynastego. Data paskudna, ale na dworze przynajmniej cieplej. Od rana siedzimy w parku, a Maja oddaje się ulubionemu ostatnio zajęciu puszczania baniek. Płyn kończy się oczywiście już po paru godzinach, a próby odtworzenia jego składu skazane są z góry na porażkę. Mydło w płynie nie działa, bo chyba jest za śliskie, a płyn do naczyń tylko się pieni. Wypróbowałam różnych składników w różnych proporcjach. Bez efektu. Poszłam więc do kiosku i zakupiłam pięć flakoników z oryginalną miksturą do puszczania baniek. Na pięć kolejnych parkowych dni.
	633B2259BNiedziela
	634B2260BWeekend w mieście to finansowa katastrofa. Zaczynamy od spaceru po Starym Rynku. Później obowiązkowa przejażdżka dorożką. Ciastko w kawiarni. Balon u handlarza. Wiatraczek do drugiej ręki. Koniecznie niebieski lód, który wygląda obrzydliwie, a smakuje jeszcze gorzej, ale Maja jest zachwycona jego oryginalną barwą. Potem jeszcze na chwilę do parku, bo tam czeka Zuzia albo Ania, a one mają wózek z lalką, a na koniec obiad na Rynku, bo już nie mam siły gotować. Do godziny trzynastej wydałam ponad sto złotych! Weekend w mieście ma niewątpliwie swój urok, ale podejrzewam, że  weekend na wsi wypada trochę taniej. Krowę i konia można obejrzeć za darmo, pobiegać w kaloszach po strumyku też, a balonów i błyszczących koralików na szczęście nigdzie nie ma. Może lepiej mieszkać na wsi?
	49B1675BŚroda

	1567B3193B„Czy każde niemowlę ma kolki? Przejrzałam nieopatrznie jakieś froum w internecie i tam co druga matka narzeka na kolki, wzdęcia i bulgotanie brzuchów! I co wtedy?”
	635B2261BNic. Na kolki nie ma lekarstwa, trzeba je przeżyć. U Mai trwały dokładnie trzy miesiące i całkowicie mnie wykończyły. Jedyny plus, że mi zniknęły zmarszczki pod oczami. Ich miejsce zajęły sine wory. 
	636B2262BMam trójwymiarowe zdjęcie Filipa! Widać piękny zarys ust, głęboko osadzone oczy i kształtny nos. Oraz włosy, które jednak nie są włosami tylko czymś tam innym, ale wygląda jak włosy. Ogólnie dziecko jest przystojne i widać, że będzie zdolne. Waży 400 gramów i prawie wypada z siatki centylowej jeśli chodzi o parametry. Potężny, silny mężczyzna, zapewne podobny do głównego  bohatera z filmu „300”, na którym to byłam wczoraj i zachwyciłam się widokiem tychże trzystu mężczyzn o kaloryferowej budowie brzucha. Termin przesunął mi się z końca sierpnia na połowę. Ale ogólnie wszystko w porządku, po prostu urodzę giganta. 
	637B2263BPiątek
	638B2264BUpał. Nareszcie jest skandalicznie ciepło i mam na nogach sandały. Czuję się cudownie. Brzuch co prawda skopany, ale jestem już przyzwyczajona. Maja biega po parku z bańkami i Zuzią oraz Kubą. Kubą numer osiem. Nie wiem czemu, ale na dziesięciu chłopców w wieku do trzech lat, dziewięciu ma na imię Kuba. Moja córka czuje się nieco zagubiona, kiedy kolejny, nowy chłopczyk mówi, że ma na imię Kuba. Ale ostatecznie decyduje się z nim pokopać piłkę, a nawet odpala mu pół banana. Ja wystawiam twarz do słońca, choć wiem, że nie powinnam. Potem wyjdą mi plamy i będę musiała się ścierać i peelingować u kosmetyczki, ale moja bladość jest obecnie równie nieapetyczna jak wyssany przez śmietnikowego kota flak po wątrobiance. Odrobina słońca nie może mi zaszkodzić. Jak również dwa kolejne rożki o upojnym smaku czekolady z alkoholem i makaronikowym spodzie rozpływającym się w ustach. 
	50B1676BPoniedziałek

	639B2265BPostanowiłam dokupić nieco odzieży ciążowej, zwłaszcza, że tak naprawdę najwygodniej mi tylko w jednej parze spodni. Przymierzyłam sto spódnic, ale prawda okazała się brutalna. Jakoś tak dziwnie mi się te rożki rozłożyły w brzuchu i na biodrach, że z profilu przypominam w spódnicy jakiegoś bajkowego dziwoląga. Pozostaje opcja legginsów i obszernych bluzek–tunik, zakrywających pupę i uda. Twarz na razie pozostaje bez zmian, podbródka drugiego nie widzę, nos też jeszcze nie jest za szeroki. Ale oczywiście wszystko przede mną. Bo im głębiej w trzeci trymestr tym szybciej następuje ogólna opuchlizna ciała. Spotęgowana dodatkowo letnimi upałami. Będę się moczyć jak wieloryb w mini baseniku Mai. O ile oczywiście się do niego zmieszczę. 
	51B1677BWtorek

	1568B3194BLili! Nie panikuj! Nie każde dziecko ma kolki i nie każde kolki są aż tak tragiczne!
	1453B3079BAkurat.
	1569B3195BA czy Ty wiesz, że powieki dziecka otwierają się już na początku siódmego miesiąca? Od tego czasu może sobie patrzeć, choć pewnie niewiele widzi, bo w brzuchu jest dość ciemno. Jeśli jednak skierujesz na niego światło latarki, a Morula nie będzie wtedy spać, zauważy zmianę natężenia światła! Wkrótce zacznie reagować na zmiany – będzie się przekręcał i kopał Cię nogą!
	640B2266BWyczytałam to w jakiejś mądrej książce. Mam nadzieję, że to rozmiękczy Lili i skusi ją do zabaw z latarką. Ja też tak zrobiłam, żeby sprawdzić, czy działa. 
	641B2267BDziała. 
	642B2268BŚroda
	643B2269BPół nocy podskakiwałam na łóżku. To podobno moje dziecko mogło mieć czkawkę. Bardzo ciekawe odczucie, zwłaszcza jak się próbuje spać. Maja tradycyjnie wstała o 6.30 i poinformowała mnie, że jest wyspana, króliczek–przytulanka również i że mam włączyć Krecika. O szóstej rano??? Odmówiłam stanowczo i zaproponowałam indywidualne układanie domina. To znaczy Maja miała układać, a ja dosypiać. Odmówiła stanowczo. 
	52B1678BNiedziela

	1454B3080BSiedzę w ogródku u kuzynki i jestem leniem. Maja obserwuje pszczoły, na szczęście z daleka, mój mąż z mężem kuzynki obserwują kosiarkę, ale też z daleka i wymyślają tysiące powodów, dla których nie warto kosić dzisiaj trawnika. Mój brzuch podskakuje i wydaje dziwne dźwięki. Szkoda, że nie można go odczepić i oddać na parę do dni do specjalnych przechowalni. Przyszła mama nabrała by w tym czasie sił, zregenerowała się i zrobiła pedicure, bo w trzecim trymestrze najgorzej jest chyba ze schylaniem się. A potem z powrotem doczepiła by brzuch i wróciła do codziennych zajęć. Cudowna wizja... Jem rożka. 
	53B1679BWtorek

	644B2270B„Czy jest szansa, że dziecko okaże się ideałem, nie będzie się buntować, wierzgać, stawiać na swoim i podważać twój autorytet? Że cię nie opluje, nie kopnie i nie uszczypnie na znak protestu? Że nie będziesz miała ochoty uciekać z domu na koniec świata, albo np. w kosmos?”
	645B2271BCóż... Pamiętam doskonale jak pewnego słonecznego dnia moja dwuletnia wtedy Maja przyswoiła sobie słówko „nie”. Od tego czasu wypowiada je wyjątkowo chętnie, zmieniając od czasu do czasu stopień natężenia głosu. „Nie” dotyczy wszystkiego, niezależnie od pytania. Czasem towarzyszy temu tupnięcie i marszczenie brwi oraz rozbrajające „mamusiu”. „Idziemy na spacerek?” – pytam. „Mamusiu... NIE!” – informuje mnie Maja i ucieka po całym mieszkaniu. Próbuję ją dopaść i w biegu narzucić kurtkę. Pies biegnie za nami, szczęśliwy, że uczestniczy w cudownej zabawie. 
	646B2272BPodręczniki psychologii informują, że okres buntu dwulatka przypada między 18. a 26. miesiącem życia, ale oczywiście są to granice ruchome. Bunt jest dość podobny u większości dzieci. Pojawiają się słowa „nie” oraz „daj”, a jeśli na „daj” nie ma reakcji, maluchy stosują taktykę prężenia się, kładzenia na ziemi, szarpania za wybrany przedmiot, wrzasku, ryku i ogólnej rozpaczy. Najgorzej jest w sklepach, kiedy dodatkowo ściga nas znienawidzony wzrok innych kupujących, mających zazwyczaj gotową receptę na wychowanie naszego dziecka. A jeszcze do niedawna nasze maleństwo było uśmiechnięte, posłuszne i wyglądało niczym najcudowniejsza przytulanka w niebieskim śpioszku z wyhaftowaną żyrafką! Niestety żyrafka się na nas wypięła. Pora stawić czoła wyzwaniu. Tylko jak powiedzieć o tym Lili?
	54B1680BCzwartek

	647B2273BCoraz bliżej końca. Toczę się. Toczę się i sapię. Mam cukrzycę ciążową, kłuję się igłami, wstrzykuję sobie insulinę, umieram ze strachu, co to będzie i jak ja sobie poradzę. 
	648B2274BMuszę pocieszyć Lili.
	649B2275BLili!
	1570B3196BTwoje maleństwo będzie cudowne i nigdy, przenigdy nie pomyślisz nawet inaczej. Wspomnisz moje słowa.
	650B2276BSzczerze mówiąc, to jak sobie przejrzałam te wszystkie listy do Lili, zrobiło mi sę jakoś raźniej. Bo rzeczywiście, czego tu się bać? W końcu mam już Maję, więc z drugim też sobie poradzę. 
	651B2277BA nawet lepiej!
	55B1681BSobota

	652B2278BPoranny skurcz spowodował, że zobaczyłam gwiazdy, a nawet dostrzegłam na jednej Małego Księcia.
	56B1682BKolejna Sobota

	653B2279BLili!
	654B2280BMam Filipa!! Jest najpiękniejszym mężczyzną na świecie!!! A ja najszczęśliwszą Mamą!!! Czy Ty też już urodziłaś???? Też wpadłaś w podobną euforię????
	57B1683BSobota wieczór

	655B2281BLili nie odpisała. Za to zadzwoniła, gdzieś tak koło 21.00. Dziecię moje akurat przysnęło, drugie również, a ja próbowałam złapać psychiczny pion i przestać mówić ziewając. 
	656B2282B– Cześć, słońce. Nie urodziłam, bo nie byłam w ciąży. Mam już dwójkę dzieci i wiem, jakie to cudowne. Ale jakoś tak podskórnie przeczuwałam, że się trochę boisz, więc postanowiłam Ci pomóc...
	657B2283BZabiję ją. Ale dopiero jak wyjdę z połogu.
	6B1632BHańba
	658B2284BZawsze znajdzie się odpowiednia filozofia dla braku odwagi
	66B1692BAlbert Camus

	659B2285BWszystko zaczęło się od meila, który przyszedł do Katarzyny w pewne wtorkowe popołudnie. Był listopad i to dość paskudny. Od wiatru pulsowała głowa, a w zasadzie jej zawartość. Kiedy pulsowanie trochę zelżało, wewnętrzne strony skroni zostały dotkliwie skopane. Regularnie, miarowo i coraz intensywniej. Później ból wybrał  sobie jedną połowę i tam zaczął naciskać ze zdwojoną siłą. Odebrał apetyt i wepchnął niesmak w gardło. W takich właśnie okolicznościach narodziła się migrena. 
	660B2286BKatarzyna owinęła skronie ciemozieloną chustą i zapatrzyła się w szybę, by kilka sekund później drgnąć na dźwięk elektronicznej poczty.
	661B2287BTemat: Prośba
	662B2288B„Pani Dyrektor!
	663B2289BWiemy, że Pani Dyrektor nie przepada za spoufalaniem się, a Internet traktuje wyłącznie jako narzędzie pracy, ale mimo to odważamy się spróbować. Proszę się zapisać do Naszej Klasy i dołączyć do dyskusyjnego Forum drugiej G.”
	664B2290BKatarzyna pokręciła z niedowierzaniem głową, co nie było zbyt rozsądne, gdyż migrena oburzona tym gwałtownym ruchem, łupnęła ze zdwojoną siłą. Katarzyna syknęła i zamarła, by oszukać własne ciało. 
	665B2291BW zasadzie lubiła drugą G. Był to specyficzny konglomerat charakterów, rodzaj koktajlu z tysiąca składników. Były tam stare kocury, które prychały na każdego i wystawiały pazury, gdy tylko zwrócono im uwagę. Była grupka niemrawych, którzy nie lubili się wychylać, a ich twarze rozmazywały się w pamięci niczym makijaż w saunie. Były lenie, mniejsze lenie, kilkoro uzdolnionych plastycznie, a także dwóch olimpijczyków z matematyki i kilka całkiem przyjemnych gimnazjalistek, które lubiły czytać i chyba nawet pisać wiersze, a do tego stworzyły małe szkolne kółko literackie. To nie jest w dzisiejszych czasach normalne i Katarzyna wiedziała o tym doskonale, dlatego też należało na taką grupkę dmuchać i chuchać, żeby broń Boże nie dopadły jej karaczany współczesnych pokus, które zamiast wierszy każą układać plan napadnięcia emerytów. 
	666B2292BMimo wszystko nie miała wielkiej ochoty na wirtualne fora, wirtualne dyskusje i wirtualne bratanie się z własnymi uczniami. W końcu była Panią Dyrektor, a to już z definicji każe zachować dystans. Wsunęła pod ciemnozieloną chustkę dwa grubo ukrojone plastry cytryny, które zakwaszały migrenę i rzeczywiście stopniowo redukowały ból. Następnie obiecała komputerowi, że się jeszcze zastanowi. Godzinę później zasnęła upojona kwaskowatą ciepłotą cytryny rozgrzewającą jej skronie i kwaskowatym posmakiem w ustach, który zostawiło popijane wcześniej wino. 
	667B2293B*
	668B2294BMgła. Mgła jest czymś o wiele gorszym od deszczu. Jest przenikliwie wilgotna, podstępnie dołująca, przypomina zmieszane mleko z wodą i wsiąka w ciało. Kiedy myślimy, że się jej pozbyliśmy osiada na wątrobie albo nerkach i muska je zimnym oddechem. Po takiej penetracji można tylko zachorować. Co gorsza listopadowa mgła uświadamia każdemu, że po jesieni przyjdzie zima, raczej długa i niekoniecznie z dużą ilością słońca. W płynie rdzeniowo–mózgowym zacznie zanikać serotonina i jeśli nie doładuje się mózgu aponalem, amitriptyliną albo stangylem, można się potknąć na prostej drodze i wpaść w dół depresji. Jest to oczywiście ta gorsza wizja zimy, lepszą sprzedają reklamy telewizyjne, na których biały kotek szaleje na białym puchu, a potem mknie w stronę puszki z żarciem i wrzuca w siebie z dziką radością kawałki zmielonej wątróbki z kreta. 
	669B2295BKatrzyna zastygła z nożem w ręku, na którym lśniło żółtawe masło. Ból głowy minął. Jest siódma rano, musi zrobić śniadanie, przekonać młodszą córkę, że wygląda przepięknie i jest uosobieniem prawdziwej księżniczki, a starszej spróbować niczym się nie narazić. Następnie ubrać, posprzątać w kuchni i pojechać do pracy autobusem, bo samochód oddała do przeglądu. Katarzyna oblizała końcówkę noża, usiadła i popatrzyła wymownie na opakowanie płatków kukurydzianych. Myśli hasały po jej głowie niczym stadko owieczek.  
	670B2296B„Nie przekonuje mnie wychudzona lala wymalowana na kartoniku więc schowam go z powrotem do szafki. Może jutro zapałamy do siebie większą sympatią. Wiem, że płatki są zdrowe, ale nic na to nie poradzę, że smakują jak trociny. Rosną w ustach, nieprzyjemnie pęcznieją i drapią w podniebienie. Czuję się fatalnie. Kawa? Jeszcze gorzej. Co ja mam przygotować Lenie, żeby było kolorowo, ale bez zielonego, bo ona tego koloru „nienawidzi” i słodko, ale nie „w sensie czekoladowym”? Plus pomidor osobno, bez skórki. Jak się odezwać, albo lepiej – nie odezwać, by Marta nie spojrzała na mnie z pogardą, współczuciem, albo lekceważeniem?” 
	671B2297BKatarzyna dopiła kawę, popatrzyła raz jeszcze z niechęcią na mgłę panoszącą się za oknem i stworzyła truskawkowo–serkowy kolaż na chrupiącej grzance, który to być może zaspokoi śniadaniowe wizje Leny. Następnie przybrała minę neutralną, dzięki czemu Marta nie dała upustu swojemu nastoletniemu buntowi przeciwko wszystkiemu, a zwłaszcza matce. 
	672B2298BUdało się. O, Boże jeszcze królik! Frędzel jest wprawdzie podopiecznym Leny, a to oznacza, że Katarzyna regularnie musi sprzątać klatkę, zmieniać wodę, podsuwać obrane plasterki marchwi i jabłka oraz przycinać pazury, żeby nie zrobiły pętli i nie wrosły w królicze opuszki. Do obowiązków Leny należy z kolei oznajmianie Frędzlowi, że go kocha (sto osiemdziesiąt razy dziennie) oraz głaskanie białego futerka tak długo, aż umęczony królik wyrwie się w końcu z jej rąk i kicnie pod komodę, gdzie będzie próbował dojść do siebie. Katarzyna rzuciła Frędzlowi kawałek jabłka i szybko wyszła z domu, zanim zaserwowałby jej oburzone spojrzenie, że owoc nie jest pokrojony w ósemki. 
	673B2299BO 8.17 wsiadła do autobusu, który wiózł mnóstwo burych ludzi oraz mgłę, bowiem jedno okno było otwarte, a na dodatek miało zepsuty uchwyt, który w końcu odpadł i poturlał się pod siedzenie. Mgła natychmiast to wykorzystała i oblepiła jej płaszcz, szalik, włosy i połaskotała skrzydełka nosa. Katarzyna dyskretnie polizała szybę, której chłód natychmiast owinął się wokół jej języka.
	674B2300B„Zjadłabym gruszkę...” – pomyślała.
	675B2301BZamiast tego wysiadła i zaciągnęła się papierosem. 
	676B2302B„Niedobrze mi.”
	677B2303BŚroda. Najgorszy dzień w szkole. Musi siedzieć co najmniej do siedemnastej, a później spotkać się z trójką nowych nauczycieli, którzy czują powołanie i chcą koniecznie pracować w jej szkole. Na razie są na okresie próbnym, ale pragną zdecydowanie czegoś więcej. 
	678B2304BPchnęła stare drewniane drzwi starej szkoły i aż się wzdrygnęła czując charakterystyczny zapach świeżo spryskanych szyb. Resztką sił podjęła próbę uśmiechu na widok woźnego, który był dość niesympatyczny i którego niespecjalnie lubiła. 
	679B2305B– Bolą panią zęby? – spytał odruchowo i pogrzebał w kąciku lewego oka.
	1614B3240B– Nie, nie bolą. Po prostu nałykałam się mgły – odpowiedziała dość dziwnie i przyspieszyła kroku.
	680B2306BWoźny nawet nie próbował udawać, że zrozumiał co Pani Dyrektor ma na myśli i uniósł brwi w charakterystyczny sposób, sygnalizując tym samym swoje odczucia. „Durna baba”. Niestety trudno za coś takiego zwolnić.  
	681B2307B*
	682B2308BJej gabinet przypominał ciepłą króliczą norę i to była głównie zasługa samej Katarzyny. Nie lubiła przestronnych pomieszczeń, w których główną rolę odgrywało echo. Wolała małe, przytulne pokoiki, troszkę jakby zapyziałe, ale przez to wydzielające swojski zapach niemowlaka. Coś na pograniczu pudru, oliwki, wygotowanego śpioszka i przemoczonej pieluchy. Całość dawała efekt przytulności i pozwalała czuć się bezpiecznie. Katarzyna wskoczyła w kostium Pani Dyrektor i zapięła suwak. Następnie zapadła się w welurowy fotel, pozwoliła gorącej herbacie przepłynąć swobodnie przez przełyk, zmyć resztki porannego chłodu i rozgrzać przyjemnie wnętrzności. Wreszcie włączyła laptopa. 
	58B1684BTemat: Orzech czy jałowiec

	683B2309B„Pani Dyrektor!
	684B2310BCzy Pani wie, że orzech wzmacnia siły fizyczne, daje wytrwałość i odporność, a także wyostrza inteligencję? Poza tym pomaga rozwiązywać najróżniejsze problemy. To drzewo wyjątkowej mocy, która działa na wszystkich płaszczyznach. Leczy choroby skórne, takie jak egzemy, wysypkę, opryszczkę, trądzik, a to w naszym wieku dość istotny problem.
	685B2311BPani Dyrektor. Ten orzech to oczywiście tylko pretekst. Chodzi nam o to, że forum dyskusyjne drugiej G porusza najróżniejsze tematy. Ale bardzo przydałaby nam się opinia kogoś starszego, kto jest w pewnym sensie autorytetem. Kto by nam powiedział – „uważam, że od orzecha lepszy jest jałowiec”. To oczywiście kolejna metafora.”
	61B1687BDruga G

	686B2312BKatarzyna z czystej ciekawości zerknęła na listę tematów.
	687B2313BKompleks Adonisa, 89 postów.
	688B2314BKwas gammahydroksymasłowy, uważaj co pijesz, 178 postów
	689B2315BHomotolerancja czy jesteś gay friendly? ,167 postów
	690B2316BDrzewoterapia (więc jednak!), 76 postów
	691B2317BCzy opłaca się plotkować, 211 postów
	692B2318BPlus cała masa innych tematów, zaskakujących różnorodnością i pomysłowością ich autorów. A ona myślała, że w tym wieku mówi się wyłącznie od lakierach do paznokci, próbuje liznąć seksu i kręci tyłkiem. 
	693B2319BLosowo kliknęła na kwas. 
	1608B3234BNiewiele pamiętam z ostatniej soboty. Poszłam z koleżankami na dyskotekę, trochę potańczyłam, potem usiadłam za barem i zamówiłam sok. Jakiś chłopak postawił mi piwo. Wypiłam. Obudziłam się po kilku godzinach na zapleczu klubu. Z porozpinaną bluzką, potargana i bez bielizny. Próbowałam sobie przypomnieć co się stało, co ja tu robię i dlaczego jestem rozebrana. Ale pamiętam tylko, że nagle poczułam jak moje ręce miękną, jak nie potrafię utrzymać szklanki i że ktoś obejmuje mnie ramieniem. Czułam się dziwnie, tak jakbym wiedziała, że coś się dzieje, ale jednocześnie nie dotyczyło to mojej osoby. Nie poszłam do lekarza, wstydziłam się. Na szczęście nie zaszłam w ciążę.
	694B2320BKatarzyna zastygła z kubkiem herbaty przy ustach, która w dalszym ciągu była smaczna, choć mocno już wychłodzona. 
	695B2321B– O, Boże – pomyślała i zaczęła czytać dalej.
	1609B3235BTo tylko przykład. Niestety wydarzył się naprawdę, ale w Szczecinie. Co nie znaczy, że tylko tam rozprowadza się pigułki gwałtu. Dlatego nie chodzimy same na dyskoteki i nie pijemy niczego, czego same sobie nie kupiłyśmy. No i nigdy nie zostawiamy szklanki „bez opieki”. Wszystko co podejrzanie smakuje wylewamy i prosimy znajomych, żeby odwieźli nas do domu. 
	696B2322BKatarzyna początkowo odetchnęła z ulgą, że Szczecin jest znacznie oddalony od jej szkoły, co automatycznie oddalało też problem. A jednak poczuła się nieco dziwnie, jak zawsze gdy do jej trąbki Eustachiusza wpadał zwrot „niechciana ciąża”, nawet jeśli koniec końców nie doszła ona do skutku lub przytrafiła się 300 kilometrów dalej. Swoją drogą to ciekawe o czym piszą te nastolatki. Forum wydaje sie być przemyślane i dotyczy tematów, o których w szkole raczej się nie mówi. Ona sama też ich unikała, zwłaszcza w kontaktach z Martą. Miała cichą nadzieję, że córka jest rozsądna i z pewnością nie dałaby się wplątać w żadną głupotę. Z drugiej jednak strony, mogła paść ofiarą czystego przypadku. A gdyby to ona była wtedy w Szczecinie? I nie daj Boże zaszła w tę ciążę?
	697B2323BKatarzyna dostała gęsiej skórki i było to zupełnie zrozumiałe, zważywszy na pewne wydarzenie z przeszłości, które wtedy określano słowem „hańba”. Niewielka miejscowość na literę M. pełna chytrych bab o spojrzeniu złego lisa lub dla odmiany świętojebliwych dewotek. W takich miejscowościach każdy brzuch rosnący gwałtownie nastoletniemu dziewczęciu (które na dodatek nie bardzo umie zlokalizować przyszłego tatusia) – okazywał się hańbą gorszą od zatłuczenia żywcem psa. Wynikało to z faktu, że ciąża jednoznacznie kojarzyła się z seksem, a jak wiadomo w przyzwoitych rodzinach o seksie się nie rozmawia, a jeśli go uprawia, to zawsze z wyrzutami sumienia. Niestety raz na jakiś czas seks wymykał się spod kontroli i dopadał nastoletnie dziewczyny, które najczęściej nie potrafiły odmówić, a kiedy próbowały cichutko oponować, było już po wszystkim. No i pewnego dnia ów seksualny scenariusz przydybał na sianie piętnastoletnią Zosię i wstrzelił się dokładnie na kilka godzin przed jajeczkowaniem. Efekt był taki, że po dwóch miesiącach Zosia uświadomiła sobie tragizm zaistniałej sytuacji i nieopatrznie podzieliła się nim z matką, licząc w swej naiwności na jako takie zrozumienie. Był to typowy strzał kulą w płot – z takich strzałów powstają później domy samotnej matki, albo inne ciekawe instytucje, do których trafiają ofiary rodzinnego niezrozumienia. Naturalnie same są sobie winne. 
	698B2324BBył czwartek zemdlony upałem i zapachem kwiatów. Dwunastoletnia Katarzyna bawiła się właśnie w ogrodzie, kiedy ujrzała matkę Zosi, biegnącą do nich w tempie zająca i gryzącą zaciekle paluchy aż do pierwszej warstwy różowego mięsa. Nie był to zbyt przyjemny widok, dlatego Katarzyna ukryła się między malwami, rezygnując nawet ze zwyczajowego „dzień dobry”. Mamy Zosi nigdy nie lubiła, być może dlatego, że była to kobieta całkowicie pozbawiona ust. Od czasu do czasu na jej twarzy pojawiały się wprawdzie jakieś nikłe dwie kreski przypominające wargi, ale jeszcze szybciej znikały. Zdawało się, że ich właścicielka mówi raczej nosem. 
	699B2325B– Dziwka. Mała cholerna dziwka – obwieścił teraz nos i zacharczał niczym pies, który niespodziewanie rozcharatał sobie łapę o pękniętą butelkę po wódzie. 
	700B2326BKatarzyna zamarła w malwach brzęczących niepokojącą ilością pszczół i wsłuchiwała w każde słowo wypadające przez otwarte okno. 
	701B2327B– Nie ma wyjścia. Trzeba z chaty pognać.
	702B2328BTeraz włączyła się matka Katarzyny.
	703B2329B– A może jakoś to będzie? – powiedziała mniej więcej z takim przekonaniem, jakby wierzyła, że za chwilę na jej dachu wyląduje helikopter, z którego wysiądzie Robert Redford i poprosi ją o rękę. 
	704B2330BSzurnięcie taboretem wydawało się Katrzynie groźniejsze od huraganu.
	705B2331B– Gówno tam będzie. Przecież sama pani wie, że ze szkoły już ją wywalili. Wysyłam ją do siostry męża. Ona mieszka w dużym mieście, tam bękarty mniej się rzucają w oczy. 
	706B2332BKatarzyna nie chciała w to wierzyć, ale odniosła wrażenie, że jej matka–pedagog milcząco przytaknęła. Brzęczenie pszczół coraz bardziej ją niepokoiło, więc wstała, otrzepała spódniczkę i pobiegła cichutko do swojego pokoju, tak, aby nikt jej nie zobaczył. 
	707B2333BBiedna Zosia. Jak ona mogła pokazać komuś swoje piersi? I swoją... tą... cipkę... Katarzyna aż skuliła się na samą myśl o tym grzesznym miejscu, w które wetknięto coś jeszcze bardziej grzesznego, przykryła kocem i próbowała zasnąć.
	708B2334BPo pół godzinie próba powiodła się, ale sen nie należał do spokojnych. 
	709B2335B*
	1571B3197BTeoretycznie Katarzyna została Panią Dyrektor z własnej woli, a nie dlatego, że było to ciche życzenie jej matki, również pedagoga. W praktyce górę wzięła podświadomość i wrodzona niechęć do stawiania na swoim. Rodzina Katarzyny była dość zwykła, bez patologii i wynaturzeń. Gdyby dokładnie przestudiować drzewo genealogiczne, okazałoby się, że jest ono raczej nudnawe, jak na dajmy na to klon i siedzą na nim równie nudni krewni. No może z wyjątkiem paru ciotek dewotek, które macały kulki różańca od rana do wieczora wymyślając psalmy na cześć Pana, a także jednego kuzyna, który okazał się szaleńcem i zbierał ptasie odchody. Po odpiłowaniu gałęzi z tymi egzemplarzami pozostawała zwykła, przeciętna rodzina z zacięciem humanistycznym i sporym doświadczeniem na polu pedagogicznym, bez żadnych mrocznych tajemnic, niewyjaśnionych śmierci czy choćby nietypowego hobby. Ale też bez pasji do wykonywanej pracy. Katarzyna była zbyt słaba by zostać odszczepieńcem, czymś w rodzaju fitoplazmy wywołującej chorobę drzewa, więc grzecznie  poszła na studia polonistyczne, gdzie okazała się wybitnie zdolną studentką, zrobiła dodatkowo kilka podyplomowych kursów pedagogiczno–dokształcających i zgłębiła tajniki dwóch języków obcych. Poza tym była miła, spokojna i dość ładna, wobec czego łatwo wygrała konkurs na Panią Dyrektor miejscowego gimnazjum, w którym wcześniej ponad osiem lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Rodzinne drzewo zostało więc konsekwentnie odżywione i mogło spokojnie rosnąć dalej. 
	710B2336B*
	59B1685BTemat: Niezależność niemowląt

	711B2337B„Pani Dyrektor!
	1572B3198BCzy Pani wie, że między drugim a szóstym miesiącem każde niemowlę przechodzi tzw. „fizjologiczny kryzys dojrzewania”? W tym okresie dojrzewają bowiem takie funkcje układu nerwowego jak pamięć, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zdolności ruchowe. Maluch zaczyna odróżniać siebie od mamy i powoli się od niej „oddziela” (do tej pory stanowił z nią specyficzną „jedność”). Mówi się wtedy o „psychologiczych narodzinach” niemowlaka, który z każdym dniem staje się coraz bardziej niezależny.”
	1573B3199BJej oddzielanie się od matki też chyba nastąpiło dość wcześnie. Ich wzajemna miłość była poprawna, ale bezskrzydłowa. Matka była typowym pedagogiem – sumiennym, obowiązkowym, ale i bez polotu. Dbała o Katarzynę, swojego męża, babcię jak jeszcze żyła, dwa psy i lewkonie w ogrodzie, choć trudno ustalić w jakiej kolejności. Dodatkowo pełniła rolę nauczycielki – często surowej, ale sprawiedliwej. Uczniowie ją szanowali, ale nie lubili, za co była im wdzięczna. Dzięki temu uniknęła niepotrzebnych zażyłości na lini wychowawca–uczeń i nie musiała przejmować się cudzym życiem. Własne jej wystarczało. Jeśli chodzi o relacje z córką, trudno im było cokolwiek zarzucić. Zawsze miała czas, by pomóc Katarzynie w lekcjach, cierpliwość do odpowiedzi na szkolne pytania i umiarkowaną dawkę czułości. Zero nadprogramowych buziaków czy łaskotania w pięty. Nawet śmiech był kontrolowany.   
	1574B3200BSwojej córce zaszczepiła nie tylko to samo DNA, ale i podobny kod zachowań. Kiedy Katarzyna została nauczycielką, od razu postawiła maleńki murek między sobą a swoją klasą i systematycznie dokładała do niego kolejne warstwy cegieł. Przez osiem lat udawało jej się spokojnie pracować, bez angażowania się w tematy pozalekcyjne i czysto prywatne. Niestety współczene pokolenia mają gdzieś wszelkie murki i jeśli któryś planują zburzyć, to z pewnością im się to uda. Czy wysłanie meila do Pani Dyrektor nie jest właśnie objawem lekceważenia jej założeń? Próbą ominięcia informacji – jestem poza zasięgiem? 
	1575B3201BO szesnastej dwadzieścia siedem Katarzyna zalogowała się na Naszej Klasie. W jej przypadku rzeczywiście nie była to łatwa decyzja. Ale tak naprawdę każda decyzja wymaga przemyślenia, nawet tak banalna, jak ta, czy pójść spać bez kąpieli, kiedy jest się potwornie zmęczonym czy też jednak umyć nogi, które co prawda nie są brudne, ale nieprzyjemnie się lepią. Leżąc w pościeli macha się wtedy palcami stóp, gdyż taka namiastka wentylacji lekko je osusza. W dalszym ciągu jednak mamy świadomość, że nasze stopy wymagają kontaktu z prawdziwym mydłem i czystą wodą. Jeśli zmęczenie jest naprawdę ogromne, zasypiamy, a wilgotne stopy zasypiają wraz z nami. Jeśli jest średnie, koniec końców idziemy do łazienki i dopiero po dokładnym wyszorowaniu nóg możemy spokojnie zasnąć. No chyba, że zacznie nas męczyć nie umyta d....
	1576B3202BNie mniej jednak Katarzyna uznała, że rozmowy z drugą G mogą ją nie tylko rozbawić, ale i czegoś nauczyć. Poza tym są niegroźne. Przecież ona doskonale wie, że nie należy przesadnie angażować się w sprawy uczniów, bo inaczej człowiek zaplącze się w ich kłopotach niczym w krzakach dzikich malin. Jednak odrobina dobrej woli z jej strony z pewnością nikomu nie zaszkodzi, a może tylko ociepli wizerunek kadry nauczycielskiej. 
	1577B3203BDrzewo genealogiczne Katarzyny lekko się zachwiało, a rozrzucona po gałęziach pedagogiczna rodzina spojrzała na nią z niepokojem i typowym dystansem. Dla nich najważniejszy była kontynuacja pewnych schematów. Pewnych jasnych reguł, których nie ma sensu naruszać, jeśli się chce spokojnie żyć. Z tym naruszaniem też wcale nie jest tak łatwo. Nieważne czy kochaliśmy czy nienawidziliśmy swoich rodziców. I tak będziemy w nieskończoność powtarzać zasady, które wwiercono nam w dzieciństwie w głowę. Kiedy jest się jeszcze świeżo i uroczo młodym, a pod pachami dopiero pojawiają się zalążki włosów, warto zapisywać sobie na kartce papieru wszystkie te rzeczy, których na pewno nie zrobimy własnemu dziecku, a potem po latach wyciągnąć taki świstek i walnąć łbem w ścianę, że jednak się nie udało. Kiedy Katarzyna była mała, matka goniła ją po całym domu, żeby nie chodziła boso, bo inaczej się przeziębi, złapie wilka czy też inne zwierzę i będzie smarkać aż do następnej zimy. Tymczasem Katarzyna zawsze miała ciepłe nogi i nigdy jakoś nie chorowała.  Nie znosiła za to wełnianych skarpet, od których robiło się tępo między palcami stóp, a na całym ciele pojawiała się gęsia skórka. Trzydzieści lat później podobne skarpety zaczęła wciskać swojej córce, nie mogąc patrzeć jak plaska bosą stópką po zimnych kafelkach. I choć obiecywała sobie tysiąc razy, że więcej tego nie zrobi, rozkaz sam wyskakiwał z ust Katarzyny i złośliwie pobrzmiewał tembrem głosu jej własnej matki:
	712B2338B– Lena, załóż skarpety!
	1615B3241BSkarpety są oczywiście tylko przykładem. 
	1616B3242BA co zrobiłaby Katarzyna, gdyby w jej otoczeniu pojawiła się nagle nastoletnia Zosia z niewyrośniętym biustem i zygotą w brzuchu, pełna strachu, że osobiście zamotała pętlę na szyi własnej przyszłości?
	713B2339BTrzydzieści lat temu matka Katarzyny nie zareagowała. Pozwoliła odesłać zaciążone dziewczę do jakiejś tam ciotki, o której nikt nie słyszał i nawet jeśli dręczyły ją wyrzuty sumienia, to trwało to zapewne krócej niż przelot muchy z lampy na leżącą na stole kiełbasę. Matka pracowała w szkole, do której chodziła Zosię i teoretycznie mogła mieć chociaż minimalny wpływ na zmianę decyzji dyrekcji. Niestety, nawet nie próbowała przekonać się jak bardzo minimalny. Na zebraniu usiadła w trzecim rzędzie od końca i udawała, że Zosia nie jest córką ich sąsiadów i nie przynosiła jej nigdy jajek, ani tym bardziej mleka prosto od krowy, pasącej się na łące za domem. Krowa miała na imię Mućka, jak zresztą wszystkie krowy we wsi i być może to uczyniło ją anonimową. Przynajmniej dla matki. Matka w ogóle nie lubiła się wtrącać i mieszać paluchem w cudzej zupie. Wszystkie sprawy, które zaczynały podejrzanie cuchnąć odsuwała od siebie najdalej jak mogła, słusznie kombinując, że im mniej wiesz, tym mniejsze masz szanse na lokalny ostracyzm. W jej głowie pokrytej wielkimi lokami zawsze włączało się ostrzegawcze światełko, które kazało matce uciekać z pola bitwy jeszcze zanim pojawiło się na nim wojsko. To też było genetyczne. Podobna była babka i prababka matki. Pomaganie osobom, które tego potrzebowały nie leżało w ich naturze. 
	714B2340B– A co mnie to? – pytała na przykład babka Katarzyna i wzruszała ramionami w taki sposób, że większość musiała jej przyznać rację. Co ją to, skoro problem dotyczy kogoś zupełnie innego. 
	715B2341BW końcu każdy jest kowalem własnego losu i trudno, żeby kowal domagał się pomocy osób trzecich przy świadomym wykuwaniu własnego życiorysu. Piętnaście lat to wystarczający wiek by skojarzyć takie elementy układanki jak siano, seks i niechciana ciąża. Jeśli Zosia nie skojarzyła – jej problem. Jeśli skojarzyła – tym bardziej. 
	716B2342BTrzy dni po wizycie jej matki, Zosię odesłano do wspomnianej ciotki. Problem zniknął i zniknęła też hańba, przynajmniej z pola widzenia sąsiadów. 
	717B2343B*
	60B1686BTemat: Małżeństwo a przestępczość

	718B2344B„Pani Dyrektor!!!
	1578B3204BCzy Pani wie, że związek małżeński może wyleczyć ze skłonności do przestępstw? Badania nad tym zagadnieniem przeprowadził niejaki socjolog profesor Alex Piquero, który doszedł do wniosku, że główną rolę odgrywa tu czynnik stabilizacji. Ludzie pozostający w związku małżeńskim mają zazwyczaj ustalony harmonogram – pracują w konkretnych godzinach, opiekują się dziećmi, pomagają w domu, wykonują szereg powatrzających się czynności. Ludzie stanu wolnego, mają często sporo czasu, z którym nie wiedzą co zrobić. I czasem wpada im do głowy taki pomysł, żeby kogoś nakłuć nożem, okraść albo choćby obić po gębie”.
	719B2345BKatarzyna roześmiała się głośno, aż podskoczyły ołówki na jej biurku. 
	 720B2346B„Genialna teoria. A jakie jest przesłanie tego wywodu?” – spytała szczerze rozbawiona. 
	1610B3236B„Dobrze jest mieć rodzinę. I dzieci. Niezależnie od wieku, w którym się zajdzie w ciążę. Bo i tak wychodzi na to, że wspomniany „szereg powtarzających sie czynności”, które trzeba wykonać przy dziecku, koniec końców wyjdzie na dobre, nawet bardzo młodej matce. Czyli lepiej jest być w ciąży, niż się stoczyć, albo na przykład zacząć brać narkotyki. Z nudów”.
	721B2347BKatarzyna pomyślała, że to dość oryginalne podejście do sprawy, aczkolwiek nieco zastanawiające. Ciąża w takiej czy innej formie wracała do niej jak bumerang. Było już co prawda dość późno i domowe stado domagało się posiłku, ale postanowiła troszkę w tej ciąży pogrzebać. 
	722B2348B„Ciekawa konkluzja jak na tak młode umysły. Tylko dlaczego ciąża ma ratować przed stoczeniem się?  Nie ma innych sposobów? Może lepiej mieć jakieś hobby, niż zachodzić w ciążę?” – posłała retorycznego meila w stronę drugiej G i pobiegła do kuchni, w której pozostała część domowników siedziała nieco obrażona i zaskoczona faktem opóźnionego plasterkowania kiełbasy suchej wiejskiej. To, że matka jest Panią Dyrektor i musi wychowywać dodatkowo całe mnóstwo bachorów, nie zwalnia jej z obowiązku zajmowania się własnymi. Do suchej wiejskiej najlepiej pasuje kiszony ogórek. Też splasterkowany. I trzy kubki czarnej herbaty z dodatkiem miodu i mleka. 
	723B2349BPóźną nocą wstała z łóżka i raz jeszcze zajrzała do komputera. Forum drugiej G smacznie już spało, a ich głowy odpoczywały na miękkich poduszkach. Katarzyna spojrzała na migoczące słówko „szukaj” i odruchowo wpisała imię i nazwisko Zosi. Wyskoczyło 131 profili. Zawęziła poszukiwania do miejscowości na literę M. 
	724B2350B„Nie ma żadnych wyników wyszukiwania. Zmień kryteria zapytania i spróbuj ponownie”. 
	725B2351BKatarzyna wróciła do poprzednich 131. Cztery godziny zajęło jej wpatrywanie się w poszczególne twarze i doszukiwanie rysów piętnastoletniej Zosi. 
	726B2352BNic.
	727B2353BA jak miała na imię ta ciotka?
	728B2354BA może poszukać przed dawną szkołę podstawową?
	729B2355BA może własną matkę spytać, przecież coś musi wiedzieć...
	730B2356BKatarzyna bezmyślnie wpatrywała się w ekran, aż w końcu przegrała ze zmęczeniem, które zawlokło ją do łóżka i kazało zasnąć w nanosekundzie. 
	731B2357B*
	732B2358BPod koniec listopada nagle zapachniało świętami. W sklepach pojawiły się sztuczne choinki, aniołki i bałwanki, w reklamach telewizyjnych uśmiechnięte rodziny zaczęły przystrajać drzewka i piszczeć na widok paczki kawy, a ze stacji radiowych wyciekały bożonarodzeniowe piosenki. W akcjach promocyjnych supermarketów masa makowa toczyła bitwę o pierwsze miejsce z polewą do pierników, aż w końcu Katarzyna poczuła, że najwyższy czas wcisnąć sobie w dziurki od nosa sztuczne ognie i zawyć: ho ho ho. 
	733B2359BTymczasem druga G przygotowywała się do przeglądu młodych talentów. Ich ostatnie problemy związane z kobietami z plemienia Mursi wkładającymi sobie płytki w usta, zeszły na dalszy plan. Teraz skupili się na kabarecie i postanowili zabłysnąć jako komedianci sceny gimnazjalnej z planami podboju przynajmniej własnego województwa. Katarzyna była jedyną osobą, którą zaprosili na próbę generalną. Jakimś cudem udało jej się namówić Martę, która o dziwo nie odstawiła żadnego focha, nie skrzywiła się nawet, tylko włożyła czapkę i oznajmiła, że ok. W ogóle ostatnio jakoś lepiej dogadywała się ze starszą córką. Być może dlatego, że odkładała na półkę pedagogiczny ton i potrafiła rozmawiać na każdy temat, jak również słuchać tego, co mówiła Marta. Przy okazji odkryła, że córka może być partnerem, a nie wyłącznie podwładnym i było to dość przyjemne odkrycie. Porównywalne z ujrzeniem pierwszego krokusa przebijającego się łebkiem przez ciężki i mokry śnieg. 
	734B2360BPrzyszły troszkę spóźnione więc usiadły z tyłu, po części również dlatego, że Katarzyna nie chciała, by uczniowie ją zobaczyli. Choć mur został rozmiękczony, jakoś pewniej czuła się, gdy między nimi stał komputer. Druga G natychmiast ją zauważyła, ale ponieważ również dla nich komputer stanowił pewien pancerz ochronny przed nagim ciałem pedagogicznym, udali, że w auli są sami. W samej szkole zresztą panował podobny układ – mijali się na korytarzach dość obojętnie, kiwając głowami lub artykułując pozdrowienia. Najbardziej czułe oko detektywa nie dostrzegłoby rozciągniętej między nimi tajemnicy wirtualnego dialogu. Komunikacja cyberprzestrzenna dawała obu stronom poczucie udziału w specyficznej grze, czymś w rodzaju spisku przeciwko tradycyjnym relacjom ucznia i wychowawcy. Dla Katarzyny był to dodatkowo rodzaj buntu przeciwko zasadom jej matki, zakazany owoc, do miąższu którego prowadziło stukanie w klawisze. Fascynowała ją ta paląca potrzeba dyskusji młodych ludzi z kimś dorosłym, kimś kto dawno wyskoczył już z dziecięcych kapci i przemaszerował na drugą stronę lustra. Ona sama zaś chętnie znowu stawała do niego przodem. 
	735B2361BTymczasem na scenie zwizualizował się Maciej, którego Katarzyna lubiła chyba najbardziej, bo miał nakrapiane zielone oczy i przemiłą aparycję małej foczki. Był przy tym odrobinę pulchniutki, choć w wersji akceptowalnej i niezwykle szarmancki wobec kobiet. Sam miał trzy starsze siostry, które go uwielbiały i uczyły damsko-męskiego savoir viver’u, a on chętnie z tych lekcji korzystał. Teraz, jak się okazało, miał jeszcze talent aktorski i bezbłędnie udawał Makłowicza. 
	736B2362B– Witam Państwa serdecznie i zapraszam w kulinarną podróż dookoła Chin, a raczej biegnącą przez środek tegoż olbrzymiego kraju, w którym nie wiadomo tak naprawdę ile osób żyje, a ile już nie. Ugotujemy dziś potrawę niezwykłą, trudną, a jednocześnie łatwą, bezzapachową, a jednak świerzbiącą w nosie, złaszcza jak się ją przypali. 
	737B2363BZaczął mieszać w garze, a Katarzyna poczuła, że bycie Panią Dyrektor to coś więcej niż tylko obowiązek. 
	738B2364BMaciej zaś przecudnie kontynuował:
	739B2365B– Niewielkie królestwo Zhao zostało zaatakowane przez przeważające siły królestwa Wei. Doszło do oblężenia stolicy Zhao, do którego Wei przystąpiło bardzo skrupulatnie. Nie ma to żadnego związku z tym, co tu gotuję, chodzi mi jednak o przybliżenie Państwu chińskiego sposobu myślenia.
	740B2366BI znowu zamieszał w garze, nie przerywając typowego dla znanego kucharza słowotoku:
	741B2367B– Kontynuując zatem, pragnę Państwu uświadomić, że Chińczycy na końcu zdania bardzo często stwiają partykułę. Pytają więc On jest kto, albo Ty jesteś ile lat. Państwo mogą zatem spytać Gotujesz człowieku w garze tym co? Ja zbędę to na razie milczeniem tajemniczym i dorzucę garść soli, której dorzucać jednakoż nie trzeba, gdy odczuwamy zbliżające się ryzyko zawału lub mamy problemy z błoną śluzową żołądka. 
	742B2368BDorzucił garść soli, a Katarzyna kątem oka dostrzegła, że Marta uśmiecha się pod nosem, co w przypadku jej córki było wyrazem najwyższego uznania. 
	743B2369BMaciej chrząknął aktorsko i wspiął się na kulinarne wyżyny:
	744B2370B– Proszę Państwa, rzadko kiedy mamy do czynienia z krajem tak nieprawdopodobnie rozmaitym. Z jednej strony Konfucjusz i Niebiańskie Królestwo Taipingów, z drugiej prawdziwy gołąb, któremu chińscy naukowcy wszczepili microchip i odbiornik radiowy, dzięki którym są w stanie zdalnie sterować lotem żywego gołębia. Pragnę jednak zapewnić Państwa, iż nie gotujemy tu tegoż gołębia. Ani tym bardziej fosforyzujących transgenicznie prosiaczków, które również wyhodowano w Chinach. 
	745B2371BKatarzyna uśmiechnęła się. Pisali jej o tym jakiś miesiąc temu.
	746B2372B– Bambus szeleści gdy kobieta wraca do domu
	747B2373BŁodzie roztrąciły kwiaty lotosu
	748B2374BA zapach kwiatów jest coraz słabszy
	749B2375BJednak to jest miejsce w którym chcę zostać
	750B2376BTen wiersz zupełnie nie oddaje tego, co dla Państwa gotuję, mimo to przytoczyłem go, by móc dalej mieszać w granku i prześliznąć się wdzięcznie do kolejnego chińskiego tematu, jakim jest wyścig smoczych łodzi. Otóż Piątego dnia piątego miesiąca księżycowego rozpoczyna się w kalendarzu chińskim festiwal smoczych łodzi. Upamiętnia on śmierć chińskiego poety, który utopił sie w odmętach rzeki Miluo, któraż to bierze swe początki w prowincji Jinagxi, a kończy swój bieg w Hunan. Z tej właśnie okazji Chińczycy jedzą dokładnie to, co dla Państwa ugotowałem.
	751B2377BMaciej pokazał wszystkim wyciągnięty na patyku ociekający wodą woreczek.
	752B2378B– Ryż...
	753B2379BKatarzyna i Marta zaśmiały się już całkiem swobodnie, na moment  umilkły zawstydzone, ale naturalność zwyciężyła, a potem wymknęły się z sali.
	754B2380B– Fajna ta klasa – zauważyła Marta.
	755B2381B– Fajna – potwierdziła Katarzyna i powiedziała, że musi jeszcze na chwilę zajrzeć do gabinetu.
	756B2382B– Ok, ja lecę do domu, a wieczorem idę do kina.
	757B2383B– Idź. I powiedz Lenie, że niedługo wracam. Zrobię jej placki z jabłkami.
	758B2384B– Zostaw mi trochę.
	759B2385B– Jasne.
	760B2386BTo prawie niemożliwe, że można tak swobodnie rozmawiać. 
	761B2387BGabinet przywitał ją swojskim zapachem zmieszanym z odrobiną pomarańczy, które Katarzyna postawiła w koszu na stole. 
	762B2388BKliknęła na Naszą Klasę i zaczęła pisać.
	1579B3205B„Szukam Zosi. Trzydzieści lat temu mieszkała w miejscowości M., na przeciwko mojego domu. Potem wyjechała do jakiejś ciotki i więcej jej nie widziałam. Miała ciemne włosy, ciemne oczy i była raczej drobna...”
	763B2389BKatarzyna wysłała meila w wirtualny świat poszukiwań i poszła do domu wypachana po brzegi nadzieją, że może w ten sposób znajdzie tamtą piętnastoletnią dziewczynkę. Jeśli jej się uda, pomoże Zosi. Da pieniądze, załatwi, pracę, spełni każde marzenie, zaopiekuje się jej krewnymi, kupi nowe meble albo zafunduje wakacje. Cokolwiek.
	764B2390BUlice były mokre, ale dobrze wwiercone oko w ciemne chmury, dostrzegłoby zapowiedź śniegu.
	765B2391BKtóry zresztą przyjemnie spadł jeszcze tej nocy. 
	766B2392B*
	767B2393BGdzieś tak w połowie grudnia druga G znowu o sobie przypomniała. Pomyślnie przeszła eliminacje do kolejnego etapu przeglądu młodych kabaretów i po chwilowym zachłyśnięciu się sukcesem, wróciła do fascynujących korespondecji z Panią Dyrektor. Uczniowie coraz chętniej bombardowali ją przemyśleniami, nad którymi sama często się zastanawiała, ale nie nigdy nie miała odwagi mówić o nich głośno. W tych czternastoletnich głowach kotłowała się niepoliczalna ilość myśli, a każda z nich dyskutowała z kolejną. Dzięki temu powstawał wielosmakowy koktajl opinii, zdań i poglądów. Oberwało się nawet Adamowi z Raju. Zdaniem drugiej G to on w zasadzie był winien całemu zamieszaniu.
	768B2394BTemat: Winny Adam
	769B2395B„Pani Dyrektor!
	1611B3237BTeraz pisze wyłącznie żeńska część drugiej G, więc będzie troszkę feministycznie. Pani Dyrektor, naszym zdaniem na świecie za bardzo atakuje się kobiety. Ale gdyby tak dokładnie prześledzić, co wydarzyło się w Raju, to zdaje się, że Adam nie jest bez winy. Gdyby umiał zapewnić Ewie wystarczającą ilość rozrywek, z pewnością nie posłuchałaby węża, bo w ogóle nie byłoby takiej potrzeby. Ale Adam albo kazał jej zająć się sobą i mu nie przeszkadzać, albo poszedł spać, albo po raz kolejny nie miał na nic ochoty. Patrząc dalej – Bóg (rodzaj męski) również jest współodpowiedzialny. Nie można tworzyć wyłącznie Raju, bo to tak jakby ktoś całe dnie jadł tort. A każdy tort prędzej czy później trzeba zagryźć ostro przyprawioną wędliną”.
	770B2396BMarta i Lena wsadziły głowę do pokoju i spytały czy pojedzie z nimi  w sobotę na basen. 
	771B2397BA święta? Karp, pierniki, makowiec, pucowanie mieszkania i szorowanie sreber?
	772B2398BMarta tylko pokiwała głową.
	773B2399B– A może zaczniesz od czasu do czasu uprawiać lenistwo jak nie przymierzając rzodkiewkę w ogródku? – spytała, a Lena roześmiała dźwięcznie. W jej dłoniach tkwił zmaltretowany Frędzel, mający serdecznie dosyć pieszczot i całowania.
	774B2400BKatarzyna  ciężko westchnęła i spytała jaki w takim razie mają pomysł na skombinowanie uszek w barszczu, śledzi, sernika i ewentualnie choinki, która jej zdaniem bardzo pasuje do świątecznej atmosfery. Marta zaserwowała jej natychmiastową odpowiedź, bardzo w stylu nastolatki czyli pełną metafor i dziwnych skojarzeń. 
	1580B3206B– Najwyższa pora dojrzeć do strategii krokodyla, który leży w słońcu, rzadko porusza jakąkolwiek częścią ciała i całe swoje siły mobilizuje na konkretny cel – ruchomy obiad u wodopoju. A czy wiesz dlaczego kot jest w stanie przeżyć psa myśliwskiego co najmniej o dziesięć lat? Bo nie biega bez przerwy po trawie, lesie, łąkach i nie goni lisa. Wyleguje się za to na słońcu, mruczy kojąco i od czasu do czasu machnie ogonem, choć i to bez przekonania.
	1581B3207B– Czyli mam wyluzować?
	1582B3208B– Dokładnie. Uszka kupimy, śledzie też, a makowiec upiecze nam sąsiadka. Sreber nie będziemy czyścić, bo ich nie mamy, okna popsikamy śniegiem w spray’u, to się zakryje brud. Tata skombinuje choinkę, my ją ubierzemy. Jedziesz z nami w sobotę na basen?
	1583B3209B– Jadę. 
	1584B3210BWspółczesna młodzież każe dojrzeć do strategii krokodyla, ale decyzje podejmować w tempie spadającej gwiazdy. 
	775B2401B*
	1585B3211BKrótko po świętach, kiedy jeszcze nie otrzepała się z wigilijnego puchu, a cały dom pachniał żywicą, w życie Katarzyna po raz kolejny zakradła się ciąża. Po dywagacjach na temat transseksuliazmu, kompleksu Adonisa, mody na gotowanie oraz terapii gorącymi kamieniami, z jej skrzynki wyskoczył maleńki embrion i jego wykończona psychicznie mamusia.
	776B2402BTemat: Hańba
	777B2403B„Pani Dyrektor!
	778B2404BJak można w dzisiejszych czasach być tak bezmyślnie okrutnym? No dobrze, dziewczyna wpadła, ale czy trzeba ją za to prześladować? Czy to średniowiecze?”
	1586B3212BKatarzyna poprosiła o szczegóły.
	1612B3238B„W zeszłym tygodniu w Krakowie, szesnastoletnia Ania próbowała popełnić samobójstwo. Nałykała się tabletek, ale na szczęście ją odratowali. 
	779B2405B„Ale co się stało?”
	780B2406B„Wpadka ze studentem. Oczywiście ze szkoły nie mogli jej wyrzucić, bo za to już się nie wywala, ale zafundowali jej taki psychiczny terror, że sama się zwolniła. Ignorowali ją na lekcjach, traktowali jak zgniłe jajko i robili mało taktowne przytyki. Hańba”.
	1587B3213BKatarzyna pomyślała, że słowo hańba zmieniło znaczenie przez te trzydzieści lat. Teraz stało po drugiej stronie, ale nadal nie wynikało z tego nic dobrego. Czuła też, że coraz bardziej uzależnia się od tych listów.  Dziewczyny z drugiej G były nią samą, tyle, że nie bały się rozmawiać, dyskutować i żonglować poglądami. Gdyby trzydzieści lat temu spotkały Zosię, stanęłyby za nią murem. Razem z nią urodziły dziecko i razem z nią wychowały. I pewnie jeszcze wycisnęły alimenty z przygodnej znajomości na sianie. Niestety trzydzieści lat temu po drogach miasteczek na literę M. biegały ich matki, znacznie mniej przebojowe i znacznie bardziej zaszczute przez tak zwaną większość. Ona sama też nie była lepsza. Poczucie wstydu wykiełkowało w niej już lata temu i teraz przypominało całkiem okazałą roślinę. Nic wtedy nie powiedziała, nie porozmawiała z matką, nie poszła do Zosi i nie pocieszyła jej jakkolowiek. Fakt – była smarkulą i z jej zdaniem nikt się nie liczył, mogła jednak wykonać ruch, który wprawdzie nic by nie dał, ale coś jednak znaczył. Katarzyna wiedziała, że każdy nosi w sobie jakieś poczucie winy, nawet jeśli dotyczy ono nie udzielenia pomocu potrąconemu jeżowi czy też spłukania koledze głowy w szkolnej ubikacji. Skala jest szeroka, a wstyd ma różne natężenie. Ta świadomość nie poprawiała jej samopoczucia, a raczej wywoływała niesmak w ustach. 
	781B2407BKomputer gdaknął znajomo.
	782B2408BCo tym razem? Ciąg dalszy zaszczutej Ani? Prawa lesbijek w Polsce czy problemy z wyborem religii?
	783B2409BKatarzyna nacisnęła klawisz i wszystkie jej wnętrzności przemieściły się w dowolnie wybranych kierunkach.
	1588B3214BPrzyszła odpowiedź na pytanie o Zosię! A już straciła nadzieję!
	784B2410BTemat: Zosia
	785B2411B„Szanowna Pani,
	786B2412BDogłębnie poruszył mnie Pani apel dotyczące zaginionej koleżanki sprzed lat. Jeszcze bardziej poruszyło mnie Pani zdjęcie. Pomińmy chwilowo zaginioną Zofię, którą żywię nadzieję, że w końcu Pani odnajdzie i skupmy się na Pani ustach. Pragnę przyjrzeć im się z bliska i czuję, że nie zostanę zleckeważony. 
	787B2413BZ uszanowaniem
	788B2414BRoman”
	1589B3215BKatarzyna zaklęła w myślach i kliknęła na ustawienia swojego profilu. Nie pokazuj zdjęć, nie informuj, że jestem zalogowany, nie udostępniaj meila ani numeru gadu–gadu, zablokuj dostępność profilu i w ogóle zmień profil na zamknięty.
	789B2415BA co jeśli ktoś naprawdę znajdzie Zosię i nie będzie mógł jej powiadomić? Albo w końcu odezwie się sama Zosia?
	790B2416BCofnęła zmiany.
	791B2417BZ uszanowaniem skasowała wiadomość od Romana i wypłukała go z pamięci. 
	792B2418B*
	1590B3216BWiosna rozkwitła w tym roku skandalicznie szybko, a od jej zapachów kręciło się w głowie. Jaśmin ścigał się z czeremchą, przy czym ta ostatnia zdecydowanie wygrywała, a wszystko przez fitoncydy, tajne związki lotne, oszałamiające każdego kto się w nie wwąchał. Na polach żółcił się rzepak, zdobywany seksualnie przez pobudzone pszczoły. Gimnazjum tętniło życiem, nawet gabinet Katarzyny rozsadzały atomy energii, a ona sama zdradzała wiosenne podniecenie owijając się muślinową bluzką w wymalowane chabry i maki. Miała ochotę wstać zza biurka i uciec na dyrektorskie wagary. Pójść do parku, pójść do sklepu, stopić się z wiosną bez konieczności wyjaśniania czegokolwiek. 
	793B2419B– Pani Dyrektor...
	794B2420BPodniosła głowę. Przed nią stała nieliczna grupka drugiej G. Sami ulubieńcy, przepyszni jak rogalik z masłem. Uniosła brwi ze zdziwienia, że tym razem przyszli osobiście i narzuciła na siebie sweterek, jakby w ten sposób chciała się zasłonić przed bezpośrednim starciem. Nasza Klasa się zawiesiła?
	795B2421BEwa i Karolina wysunęły się nieco do przodu i wypchnęły przed siebie Julkę. Ciekawe... Julka to już był inny obóz, tych bardziej leniwych i prześlizgujących się z klasy do klasy dzięki sprytowi i solidarnej pomocy kolegów. Julka raczej do niej nie pisała.  A teraz stała przed nią z twarzą tak białą, że aż niebieską. Katarzyna spojrzała na nią pytająco, a serce zaczęło jej dudnić jak wtedy w ogrodzie. 
	796B2422B– Pani Dyrektor...  – zaczęła Ewa – Julka jest w ciąży...
	797B2423BKatarzyna wstała, otworzyła okno, przymknęła oczy i powąchała wiosnę. Podeszli ją. Ale zrobili to w pięknym stylu, więc nie mogła się na nich gniewać. Pewnie od zaraz przestaną do niej pisać, bo niby po co. Nieważne. Zrobiła kilka kroków w ich kierunku i położyła Julce ręce na ramionach. Uśmiechnęła się zupełnie nie służbowo.
	798B2424BJuż nie musi szukać.
	799B2425BZnalazła Zosię. 
	800B2426B*
	801B2427BTemat: Dekadencja
	802B2428BPani Dyrektor!
	1591B3217BCzy Pani wie, że każdy nastolatek musi przejść przez dekadenckie drzwi? To pewna psychologiczna postawa, związana z zafascynowaniem grzechem, śmiercią, demonami, upiorami i  trupami. Po kabarecie przyszła pora na założenie Stowarzyszenie Wiarygodnych Dekadentów, które będzie opętane czarną magią, buntem i czytaniem najbardziej obrzydliwych, czarnych, "wywrotowych" i dekadenckich tekstów, jakie uda nam się wyszperać”...
	7B1633BAnhedonia
	1455B3081BMarzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku.
	1456B3082BJanusz Wiśniewski, 188 dni i nocy
	1457B3083B„Zatruciom grzybami w Polsce corocznie ulega około 500–1000 osób...” 
	803B2429BEwa zamknęła laptopa, gdyż uświadomiła sobie, że powoli zaczyna czytać dosłownie wszystko, bez żadnej wstępnej selekcji, ani tym bardziej logiki, jest więc bliska niekontrolowanemu uzależnieniu. Była to wina braku pracy. Ewa siedziała całymi dniami w domu i z nudów gubiła kontakt z samą sobą. Była to również wina jej męża, który, jak to zwykle bywa, okazał się zupełnie inny niż myślała. Jego ostatnią zbrodnią było charczenie. Oczywiście charczenie samo w sobie nie jest jeszcze przestępstwem, zwłaszcza jeśli da się je wytłumaczyć chorym gardłem, chronicznym stanem zapalnym zatok czy wreszcie jakąś chrząstką, która nieopatrznie wyrosła na strunach głosowych. Niestety charczenie męża Ewy miało zupełnie inne podłoże i wynikało raczej z męskiej natury wieprza i aroganta. Nic dziwnego więc, że ich pożycie małżeńskie systematycznie traciło na jakości, dialogi wymierały śmiercią naturalną, a codzienne ocieranie się o siebie i konieczność komunikowania stawały się przykre i wpływały na Ewę wyjątkowo depresyjnie. 
	804B2430B– Hgrhgrrhhhrrr – zachrząkał mąż na do widzenia, mlasnął przy tym jęzorem i beknął poranną kawą.
	805B2431BEwa aż się wzdrygnęła i błyskawicznie zasiadła w pozycji kwiatu lotosu, by uspokoić duszę i móc normalnie funkcjonować przez resztę dnia. Kiedy trzasnęły drzwi, wymruczała wyciszającą mantrę i zaparzyła sobie kubek białej herbaty z dodatkiem jaśminu. Następnie zerknęła w lustro.
	806B2432BJej twarz nadal była dość gładka, ale jakaś poszarzała i pokryta woalką rozczarowań, przez co nie wyrażała w zasadzie nic. Oczy zielone, rzęsy raczej krótkie, brwi wyblakłe. 
	807B2433B– No – powiedziała głośno – jest fatalnie. Mam trzydzieści dziewięć lat, nie osiągnęłam w życiu nic, nie mam dzieci, choć zegar biologiczny już dawno rozsadził mi macicę, charczenie wwierca mi się w mózg i czuję podskórne uzależnienie od Internetu. Pogrzebać w nim czy lepiej od razu skoczyć z okna i efektownie roztrzaskać się na betonowych płytkach?
	808B2434BTo pytanie uspokoiło się i paradoskalnie przepędziło samobójcze myśli jakieś 500 km na wschód, gdzieś w okolice Białegostoku. Upiła łyk herbaty, owinęła się ciepłym kocem i wślizgnęła do łóżka, zapraszając do niego cieniutkiego laptopa ze świeżo naładowaną baterią. 
	809B2435BNatychmiast przyjemnie się rozgościł i błysnął niebieskim ekranem. 
	1458B3084BEwa kliknęła na portal biologiczny i zanurzyła wzrok w opowieściach o domowych insektach. 
	15B1641B„Psotnik zakamarnik...

	810B2436BMa zaledwie milimetr wielkości i szczególnie dobrze czuje się w towarzystwie książek, tapet i wszelkiego rodzaju papieru. Podobnie jak roztocza może być groźnym alergenem. Rozmnaża się w wilgotnym powietrzu i na pleśni. Dlatego zawsze powinniśmy dobrze wietrzyć pomieszczenia i natychmiast wyrzucać nadgniłe jedzenie”...
	811B2437BA nadgniłego męża?
	812B2438B*
	813B2439BWysokowyspecjalizowana pakowarka w pudełka typu tacka wykonuje operacje składania kartonika z przygotowanej wytłoczki, wkłada wyrób do pudełka oraz nakłada pokrywkę foliową zgrzewaną. Czynność tę wykonuje non stop, minuta po minucie, godzina po godzinie, każdego dnia. Równie intrygująca jest codzienność Ewy. Te same czynności, ten sam proces mycia zębów, ubierania się, czesania i przełykania posiłków. Nic się nie dzieje. Nic nie zakłóca małżeńskiej rutyny. Nawet kiedy siedzą razem na kanapie i wpatrują się w migocący ekran telewizora łączy ich wyłącznie powietrze, którym wspólnie oddychają. Ewa nie ma ani siły, ani ochoty odezwać się do Adama, jemu zaś wszystko jest obojętne. Gorzej, kiedy zaczyna jeść orzeszki. Początkowo chrzęst jest tylko chrzęstem, z czasem każde przegryzienie wwierca jej się w mózg i rozsadza czaszkę. Mały orzeszek staje się młotem pneumatycznym, więc Ewa musi uciec do swojego pokoju. Idzie spać. Kolejnego dnia wysokowyspecjalizowana pakowarka w pudełka typu tacka wykonuje operacje składania kartonika z przygotowanej wytłoczki, wkłada wyrób do pudełka oraz nakłada pokrywkę foliową zgrzewaną...
	814B2440BDwadzieścia lat temu Ewa spełniała wszystkie warunki kobiety idealnej. Jej wygląd odpowiadał procentowo zdecydowanej większości Polaków, tak przynajmniej wynikało z badań opinii publicznej. Podobno na pierwszym miejscu w ogólnym odbiorze drugiego człowieka znajduje się ogólna symetria twarzy i ciała. Patrząc na kogoś o regularnych rysach czujemy się bezpieczniej, podczas gdy asymetria, jak na przykład krzywy nos lub jedno odstające ucho, kojarzy nam się z chorobą i ogólną niedyspozycją. Lubimy też, gdy ktoś ma zadbaną, czystą skórę, a znacznie gorzej oceniamy ludźmi z piegami i plamami na twarzy. Podobają nam się zdrowe, ładne zęby i płaski brzuch. Wbrew pozorom twarz może być zupełnie przeciętna i bynajmniej nie musi przypominać wyretuszowanych modelek z billboardów. Za najbardziej atrakcyjne uważamy twarze typowe, nie posiadające żadnej zbyt wyróżniającej je cechy – gigantycznych napompowanych ust czy przesadnie wystających kości policzkowych. Lubimy też mniej wydatne szczęki, większe oczy i mały nos. Jest to wygląd twarzy wyglądającej stosunkowo młodo i przyjemnie. Wśród takich osób czujemy się bezpiecznie i estetycznie. I taką twarz miała Ewa. Teoretycznie nie powinna mieć żadych kłopotów ze znalezieniem wymarzonego partnera. Teoretycznie tabuny zakochanych facetów powinny skamleć pod jej drzwiami i błagać choćby o kilkuminutową rozmowę. A jednak Ewa dość długo była samotna i stopniowo obniżała kryteria swojego ideału mężczyzny. Koniec końców było jej wszystko jedno, kto się w niej zakocha, byle to zrobił i chciał się z nią ożenić. 
	815B2441BW takim właśnie stanie ducha poznała Adama. Adam nie studiował i nie miał nawet takich planów. Życie traktował dość beztrosko i łapał każdą fizyczną pracę, która pozwalała mu napełnić brzuch ciepłą zupą, w przenośni i dosłownie. Klasycznym zrządzeniem losu wylądował pewnego marcowego poranka na Wydziale Psychologii, gdzie kazano mu pomalować odpadające sufity w kilkunastu salach od numeru 7 do 18. W jednej z tych salek siedziała symetryczna Ewa, a ponieważ Ewa i Adam zawsze jakoś się dogadywali, czy to w literaturze, czy też Raju, i tym razem poszło dość łatwo. Po kilku tygodniach rozpoczął się ich związek, składający się ze wszystkiego, co dla niego charakterystyczne – kina, spacerów, obślinionych pocałunków i wreszcie seksu, dość bylejakiego, ale Ewa nie oczekiwała fajerwerków. Wystarczyło jej, że wreszcie i ona sama zaczyna pasować do socjologicznej układanki pt. łączymy się pary. Dość szybko uznała, że to co oferuje Adam w zupełności zaspokaja jej potrzeby i chętnie pognała z nim w kierunku ołtarza. Jemu zaś było wszystko jedno. Byle ktoś gotował. To błyskawiczne tempo nie pozwoliło Ewie dostrzec tych cech u Adama, których szczerze nie znosiła – chamstwa, grubiaństwa, egoizmu. Marika była mniej ślepa i uważała, że większym błędem od ślubu z kimś takim, byłoby tylko polizanie kontaktu. 
	816B2442B*
	817B2443BMarika założyła konto na Naszej Klasie w ramach autoterapii. Od dziesięciu lat tkwiła w stanie zawieszenia, który polegał na tym, że nie odczuwała radości. W zasadzie nic ją nie cieszyło, nic nie mogło wywołać choćby grymasu zadowolenia. Tym łatwiej było o diagnozę. Depresja z elementami anhedonii. Niezdolność do odczuwania przyjemności. Jakiejkolwiek. I pomyśleć, że kilkanaście lat temu taką właśnie przyszłość wywróżyła swojej najlepszej przyjaciółce...
	818B2444BNa początku lat dziewięćdziesiątych świat wyglądał zupełnie inaczej i choć ciężko było kupić ładne buty, człowiek czuł się szczęśliwy. Dwudziestoletnia Ewa natknęła się na równie dwudziestoletnią Marikę pod budynkiem numer osiem Wydziału Nauk Społecznych. Ewa przemieniała się systematycznie w panią socjolog, Marika pragnęła cerować podarte dusze i zdobyć tytuł psychologa. Obie czuły się młode, miały zdrowe cery i po jednej amalgamatowej plombie. Spodobały się sobie nawzajem.
	819B2445BEwa była blondynką ukierunkowaną w stronę popielu, Marice przez palisandrowo–hebanowe loki prześwitywały orzechowe pasemka. Po tygodniu poczuły, że to nie jest zwykła znajomość, ale rodzaj studenckiej przyjaźni. Nic dziwnego więc, że razem wynajęły mieszkanie, które nasączyły nocnymi dyskusjami, tym samym zapachem perfum i notatkami o dyferencjale semantycznym lub męskości kulturowej na przykładzie Tatarów polskich. Ich socjologiczno–psychologiczny związek rozwijał się prawidłowo, był wolny od kłótni i rażących różnic w poglądach. Ewa była bardziej spokojna i ustępliwa, Marika miała w sobie większy pazur niezależności. Ale i on nie uchronił jej przed wpadnięciem w ramiona despoty i chama.
	820B2446BW małżeństwo z przystojnym Wunibaldem wskoczyła szybko i bez kamizelki ratunkowej. Właśnie zdobyła tytuł magistra psychologii, wiedziała jak oceniać ludzi, poza tym wierzyła w niezawodną kobiecą intuicję. Nie bała się zatem wspólnego życia u boku mężczyzny atrakcyjnego, o władczym tonie i nieograniczonych możliwościach podbicia świata. Jego przepis na sukces był prostszy od ugotowania zupy pomidorowej z proszku. Zakładał jeden awans w ciągu roku plus dwie odważne podwyżki. Po sześciu latach był już prawdziwym rekinem finansowym, który swobodnie pływał wśród morza akcji i maleńkich płotek  podrzucających mu swoje oszczędności. Niektóre z rybek zjadał, inne dokarmiał żerem dla piranii, wskutek czego rosły w oczach i mnożyły swoje zasoby, a on skubał premie. Koniec końców dorobił się sporych pieniędzy i wybujałego wyobrażenia o sobie samym. Miał troszkę problemów z szefem (natury emocjonalnej), ale któż ich nie ma. Do całkowitego spełnienia brakowało mu tylko posłusznej żony, tymczasem Marika okazała się narowista. 
	821B2447BPostanowił ją wychować. 
	822B2448B*
	823B2449B„Nerkówka, inaczej forszlak, to część lędźwiowo – brzuszna półtuszy, idealna na pieczeń naturalną, pieczeń z nadzieniem i nerkówkę cielęcą duszoną...” 
	1613B3239BJuż jako kilkunastoletnia dziewczynka Ewa zdradzała objawy uzależnienia od ciekawostek i relacji miedzyludzkich. Intrygował ją człowiek jako jednostka, człowiek żyjący w grupie i wszystko to, co człowiekowi się przytrafiało. Nawet jedzenie jabłka budziło w niej zainteresowanie. Potrafiła w tym celu wsiąść do tramwaju za kimś przeżuwającym i nie mogła oderwać wzroku do czasu, kiedy nie skończył. Jedni przerzucali kęsy na tył szczęki, inni gryźli przednimi zębami. Jedni żuli tylko jedną stroną, inni zmieniali miejsce położenia jabłka z prawej strony na lewą i z lewej na prawą. Jedni odrywali duże kawałki, inni skrobali zębami po skórce i wysysali najpierw sok. Jedni przełykali łapczywie i musieli odkaszlnąć, żeby się nie udusić, inni jedli powoli, przyglądając się wnikliwie owocowi przed każdym kolejnym gryzem. Podziwiała tych, którzy pożerali jabłko razem z ogryzkiem, zostawiając tylko ogonek, którym często wydłubywali sobie resztki owocu z przerw międzyzębowych. Ona sama wypluwała gniazda nasienne, a pestkami strzelała w ludzi. Najbardziej bawili ją ci, którzy po skończeniu jabłka nie wiedzieli co zrobić z ogryzkiem i albo udawali, że przypadkowo wysunął im się z ręki albo obracali go tak długo w palcach aż stawał się brązowy, ciepły i miękki. Jednego była pewna – nie ma świecie dwóch osób, które w identyczny sposób jadłyby jabłko. Jakiś czas później odkryła myśl profesora Baumana, że socjologia to obserwowanie ludzkich czynności jako fragmentów pewnej całości. Wtedy też podjęła decyzję, że zostanie socjologiem. 
	824B2450BEwa początkowo tkwiła w obozie tych osób, które nie znosiły Naszej Klasy. Nie miała tam swojego konta, dwa–trzy razy zajrzała z ciekawości, by zobaczyć dawnych znajomych, ale ogólnie jej stosunek do wirtualnych wspomnień był bardziej niż negatywny. Drażniły ją zdjęcia koleżanek z rozkosznymi bobasami na rękach i zawsze na tle pięknego domu. Drażniły ją zdjęcia z wakacji i zdjęcia ze ślubów. W ogóle wszystko ją drażniło i dlatego chętniej czytała o tym, jak ujawniono choroby starożytnych Egipcjan czy też z jakiego kawałka mięsa zrobić rostbef (oczywiście czysto teoretycznie), niż zgłębiała szczęśliwe profile byłych kolegów z klasy. 
	825B2451BA jednak kiedy przestudiowała dokładnie rodzaje cebul i ustaliła jak prawidłowo należy hodować storczyki po raz kolejny weszła na stronę Naszej Klasy. W zasadzie chciała poszukać dawnego kolegi z obozu harcerskiego, który zauroczony jej oczami, narwał dawno dawno temu bukiet kaczeńców i rozrzucił wokół namiotu. Było to niezwykle urokliwe i nawet teraz, po dwudziestu siedmiu latach wyciskało łzy wzruszenia. 
	826B2452BKaczeńce szybko jednak zeszły na plan drugi, a wszystko za sprawą zdjęcia, które pojawiło się w dziale niejakiego „dołączania do szkół”. Ewa wbiła wzrok w pochmurne spojrzenie znajomej brunetki i odnotowała drastycznie przyspieszone walenie własnego serca. 
	827B2453BDo jakiejśtam szkoły podstawowej numer siedem, dokładnie trzydzieści dwie sekundy temu, dołączyła Marika.
	1459B3085BJej Marika, z którą przyjaźniła się trzy lata i cztery miesiące, a potem wszystko trafił podwójny szlag. Pierwszy miał na imię Adam, a drugi Wunibald. Niedobrze, że do tego dopuściły. W końcu trudno jest o dobrą przyjaciółkę, nawet jeśli ma inne zdanie od naszego. Ewa przewiercająca się przez wszystkie możliwe ciekawostki, które łykał Internet, natrafiła ostatnio na niepokojące badania. Podobno współczesna Polka ma niewielkie grono przyjaciółek – do takich wniosków doszli mądrzy naukowcy, zapewne socjolodzy jak ona sama. Prawie jednak trzecia kobiet przyznała, że w zasadzie... tylko jedną. Tymczasem Ewa nie ma od dłuższego czasu żadnej. Żadnej. Afrykańskie przysłowie mówi, że o przyjaźni łatwo jest dyskutować, trudniej ją utrzymać. Ta przyjaźń nie była trudna. Tylko Ewa głupia. Jej powiązanie z Mariką „siecią wzajemnych zależności” rozpruło się jak stary sweter. 
	828B2454B*
	1460B3086BMarika była całkowitym przeciwieństwem Ewy – przynajmniej jeśli chodzi o wspomnianą symetryczność. Miała wyłupiaste ciemne oczy, ostre rysy twarzy i z wyglądu przypominała sokoła. Teoretycznie powinna odstraszać, w praktyce – przyciągała. W jej dwudziestoletnią egzystencję wtopiło się co najmniej kilka mocnych historii miłosnych, z których każda okazała się zaledwie przystawką do dania głównego i deseru w jednym – Wunibalda. Zanim jednak zapadła ostateczna decyzja, Marika przeszła lekcje romantyzmu, pasożytnictwa, skąpstwa, dziwactwa i mamisynkowej dupowatości. Na początku był romantyk. Armin... Szal mu powiewał na wietrze, rzęsy mu powiewały, włos czarny falował, a spojrzenie to jakby lekko zamglone miał. Opowiadał o takich rzeczach, że nikt go nie rozumiał, ale za to wszyscy patrzyli z namaszczeniem, bo jak się czegoś nie rozumie, to lepiej się do tego nie przyznawać. Ubierał się na czarno, zawsze czytał książki na przerwach i wcale nie pokazywał ostentacyjnie okładki, żeby wszyscy widzieli tytuł. Nie brał udziału w studenckich imprezach, ale za to wygrał jakiś konkurs literacki. Związek jednak nie przetrwał, bowiem Armin kazał jej biegać na golasa po parku i łapać wiatr do słoika, a to już zahaczało o schizofrenię. Pod koniec liceum Marika zaszyła się w atelier niejakiego Kamila, który pragnął zostać współczesnym artystą, wielbionym i cenionym przez tłumy. Już sam strych był artystyczny. Kolorowe szmaty pozawieszane pod sufitem, na oknach, na krzesłach i na kanapie. Mnóstwo poduszek. Mnóstwo jakichś dziwnych urządzeń, walających się po podłodze – pordzewiałe żelazka, gwoździe, pocięte krawaty, muszla od sedesu, a nawet – co Marika dostrzegła z pewną konsternacją – silikonowe poduszeczki, które wkłada się do stanika. Ich związek był dość barwny, kiedy jednak Kamil po pierwszych seksualnych pieszczotach powiedział: „europocentryzm determinujący wrażliwość estetyczną jest powoli przełamywany, dając szansę poznania sztuki powstałej na nieco odmiennym od naszego poczuciu czasu, przestrzeni, światła, koloru i bryły w dziele plastycznym” zerwała z nim ostatecznie i bez większej traumy. Zanim poznała Wunibalda przez jej młodzieńcze życie przewinął się również niejaki Leon vel Robin Hood, przystojny brunet z zacięciem zbawiania świata. Był tak wrażliwy, że nie potrafił przejść obojętnie koło ślimaka, któremu ukruszyła się muszelka. Zakleił ją, naprawił i odniósł na trawkę. Po jakimś czasie okazało się jednak, że Marika zaczęła schodzić na dalszy plan, bowiem co rusz wzywał go świat uciśnionych i prześladowanych. Zamiast romantycznego wieczoru we dwoje, Leon wybierał ratowanie Jasia i Małgosi zamkniętych w chatce z piernika lub innych popaprańców. No i nigdy jakoś nie miał przy sobie portfela. W kawiarni płaciła Marika, w kinie podobnie. Nie przynosił jej kwiatów, o prezentach nie wspominając. Ciągle pożyczał jakieś drobne i „zapominał” oddać. W końcu Marika „zapomniała” się z nim umówić i tak siedem razy z rzędu. Przez rok nie spotykała się z nikim, aż w końcu trafiła na „normalnego” Wunibalda, który był tylko męski i stanowczy. Jej wyobraźnia i wyostrzony zmysł przyszłego psychologa podpowiedziały jej, że Wuni to strzał w dziesiątkę. I pewnie by tak było, gdyby nie obsesja jej męża na punkcie robienia kariery. A karierę, jak wiadomo, trzeba okupić wieloma wyrzeczeniami, a nawet przyzwoleniem na kopanie w dupę. Co też systematycznie czynił szef Wunibalda. Nic dziwnego zatem, że Wuni dość szybko wypełnił się frustracją i musiał znaleźć dla niej ujście. 
	829B2455B*
	830B2456BNajprostszym sposobem na podreperowanie dobrego mniemania o sobie jest odebranie go innym. Kto jak kto, ale Wunibald wiedział o tym najlepiej. Nic dziwnego więc, że zastosował efekt domina i zaczął traktować swoją żonę w ten sam sposób, w jaki odnosił się do niego prezes firmy.
	831B2457B– Wuni, mam w dupie twój zaplanowany weekend. Masz mnie zawieźć na Mazury, bo nie mam ochoty sam prowadzić samochodu, a potem będę pił. Więc musisz mnie też odwieźć z powrotem. I pamiętaj, że za twoją premię zawsze mogę wysłać moją żonę do SPA – mówił na przykład i z lubością obserwował Wunibalda serwującego mu swoją służalczą minę numer siedem.
	832B2458BTe rozmowy odbywały się zazwyczaj w obecności sekretarki, albo innych pracowników, co doprowadzało Wunibalda do niemej wściekłości. Był jednym z najlepszych maklerów, ale prezes najwyraźniej miał to gdzieś i pomiatał nim jak szczotką do czyszczenia kibla. 
	833B2459B– Wuni, spierdalaj już do roboty, bo ci uciekną m o j e pieniądze, a tego byśmy nie chcieli, co? – wołał rubasznie szef, a świadkowie tej uroczej prośby podśmiechiwali się wazeliniarsko. 
	834B2460BNa taki rodzaj poniżenia nie można zostać obojętnym. Upokorzony i „wdupękopany” Wunibald zaczął się wewnętrznie miotać. A ponieważ nikt z kolegów nie reagował na jego kiełkującą agresję, rolę wymagającego tresera zaczął odgrywać w stosunku do Mariki. Ona zaś, oszołomiona tym gwałtownym zwrotem akcji w ich normalnym dotąd pożyciu małżeńskim, zaczęła pękać niczym wiosenna kra. 
	835B2461BTresura żony jest bardzo podobna do tresury psa. Metodą kar i nagradzania należy wymusić posłuszeństwo i wyeliminować warczenie na pana oraz wszelkie przejawy dominacji. Doprowadzić do stanu, w którym żona bez mrugnięcia okiem będzie wykonywać polecenia typu „siad”, „waruj” lub „biegaj na rozkaz”. Po kilku miesiącach tresury powinna też na zawołanie przychodzić do nogi opiekuna i pozostawać bez przewodnika w żądanej pozycji. Może się też czołgać. 
	836B2462BWunibald okazał się trenerem przebiegłym i inteligentnym. Dość szybko zorientował się, iż Marika reaguje natychmiastową kontrreakcją na  fizyczną presję. Siegnął po poradnik szkoleniowca i błyskawicznie znalazł odpowiedni rozdział. „Negatywna tigmotaksja”.  Pasowało idealnie. Instynktowne stawianie oporu, gdy ktoś próbuje metod szarpania lub naciskania. Przyduszane do ziemi zwierzę chce za wszelką cenę utrzymać się na nogach lub natychmiast wstać i uciec jak najdalej od właściciela. Czyli nie tędy droga. Wychowanie oparte na miłości też raczej nie wchodziło w grę. 
	837B2463BWunibald uśmiechnął się pod nosem zadowolony ze śledztwa i rozgryzania psychiki własnej żony. Marika była idealnym przykładem negatywnej tigmotaksji. W jej przypadku skuteczna okazała się systematyczność, stosowanie odpowiednich gestów, modulacja głosu oraz metoda kija i marchewki. 
	838B2464B– Cisza – mówił na przykład. Prosta, krótka komenda. Bez przemocy i zbędnych wysiłków fizycznych. Ton stanowczy, ale nie podniesiony. Zdecydowane spojrzenie. 
	839B2465BMarika początkowo próbowała negocjować i buntować się przeciwko takiemu układowi sił w małżeństwie. Ale Wunibald i na to miał sposób. Kiedy chciała dyskutować, po prostu wychodził z pokoju. Z czasem komendy systematycznie wydłużał, słusznie rozumując, że jego żona jest dość inteligentna i szybko łapie kontekst. 
	840B2466B– Nie chcę byś otwierała własny gabinet. Jak możesz zajmować się problemami innych, skoro nie potrafisz dojść do ładu z samą sobą?
	841B2467B– Potrafię – broniła się Marika.
	842B2468BWunibald brał głęboki oddech i powtarzał:
	843B2469B– Nie chcę byś otwierała własny gabinet. Jak możesz zajmować się problemami innych, skoro nie potrafisz dojść do ładu z samą sobą?
	844B2470BKomendy zawsze powinny być wielokrotnie powtarzane.  
	845B2471BPo kilku miesiącach silna osobowość jego żona dostała grypy, po której ciężko jej było wrócić do dawnej kondycji. Tresura opłaciła się. Marika coraz rzadziej próbowała forsować własne zdanie, siedziała cicho i wykonywała polecenia męża. Nosiła ciuchy, które on jej kupił, przygotowywała kolacyjki dla jego znajomych, uśmiechała się na zawołanie, a nawet obstrzykała twarz botoksem, byle tylko Wunibald był zadowolony. Jego uszczypliwości, złośliwe docinki i wwiercające się w głowę pogardliwe uwagi, zmusiły ją do przemodelowania własnych priorytetów. Postanowiła nie dawać mężowi okazji do złości, agresji i przytyków, tym bardziej, że podczas całej tej tresury, dopuściła go do siebie w okresie płodnym i obecnie była nikim innym, jak tylko szczenną suką. Aby uchronić samą siebie i maleńkiego szczeniaczka rosnącego w jej brzuchu, zrezygnowała całkowicie z własnego zdania, które i tak nikogo nie interesowało. Kiedy zrozumiała jednak, że oprócz dziecka nosi też w sobie coraz większą anhedonię, szybko zalogowała się na Naszej Klasie, by choć na chwilę zająć się życiem innych i przypomnieć sobie dawne czasy. To wprowadziło ją w stan letargu, czyli w żaden sposób nie polepszało obecnej sytuacji. Ale też jej nie pogarszało.
	846B2472B*
	847B2473BMinęło siedem nudnych tygodni, podczas których nie wydarzyło się zupełnie nic. Przynajmniej w życiu Ewy. Udało jej się nawet odwołać wizytę teściowej, która charczała podobnie jak jej syn i czyściła pałeczkami swoje uszy nie zważając na osoby trzecie. Ewa udała paraliżujący ból głowy z objawami lekkiego udaru i chcą nie chcąc Adam zadzwonił do swojej matki namawiając ją, by przełożyła przyjazd. Nie oznaczało to bynajmniej, iż przejął się stanem swojej żony, po prostu znudziły mu się jej jęki. Adam generalnie nie lubił chorych ludzi, którzy jego zdaniem psuli tylko atmosferę i wymagali ciągłej opieki. Ewa wiedziała o tym doskonale, dlatego nasiliła jęki i zawodzenia. Piętnaście minut później wizyta została odwołana, a Adam wyszedł z domu pod pretekstem zakupu nowej żarówki. 
	848B2474BTo, że jej mąż się zmienił Ewa zauważyła w kilka sekund po tym, jak zdjęła kremowy welon, który stępił nieco jej ostrość widzenia. Prawda jednak była taka, że Adam się nie zmienił. Po prostu był sobą. Niesympatycznym i niechlujnym facetem, który nie szanował innych i kompletnie nie przejmował się uczuciami własnej żony. Kiedy mu powiedziała, że ją zwolnili z pracy, tylko wzruszył ramionami. 
	849B2475B– Nie ciebie pierwszą i nie ostatnią. Nie histeryzuj – powiedział i ziewnął ukazując żółtawo–brązowe uzębienie oraz permanetny stan zapalny dziąseł. 
	850B2476BKiedy napomknęła, że się nudzi, że dostaje szału od siedzenia w domu, spojrzał na nią nieprzyjemnie i popukał się w głowę.
	851B2477B– Paniusia.
	852B2478BIch układ był trudny do zdefiniowania. Adam jej nie bił, nie obrażał, nie poniżał, nie więził w domu. A jednak czuła się w jak pułapce. Żyła pod jednym dachem z człowiekiem, który był bardziej obcy niż telewizyjny spiker. Niż pierwsza lepsza gwiazda tabolidów, o której wiedziało się wszystko – co je, po co to je i jak to trawi. Tymczasem Adam był bliżej nieokreślonym tworem, mięsną charczącą masą cielska, składającą się z obrzydliwych płynów i wydzielin – flegmy, spermy, potu i moczu. Każdy dialog, każdą rozmowę, którą próbowała się w niego wwiercić, by odnaleźć jakoś wspólną drogę, charcząca masa odbijała jak kauczukową piłeczkę. Adam nie chciał wspólnej drogi, nawet umownej. Chciał żarca, wypranych szmat i dziury, w którą mógłby od czasu do czasu upuścić nagromadzoną męską energię.
	853B2479BPo pięciu latach małżeństwa Ewa przestała używać zdań złożonych. Nawet kiedy rozmawiała przez telefon mówiła tylko „tak”, „nie”, „mhm”. Jeżeli sytuacja lub rozmówca oczekiwali czegoś więcej, po prostu rozłączała się. 
	1461B3087BDobrze, że w końcu wyszedł. Samotność sprzyjała melancholii. Ewa otworzyła laptopa i kierowana jakimś niewytłumaczalnym impulsem założyła konto na Naszej Klasie. W zasadzie impuls był wytłumaczalny. Szczerze mówiąc Ewie brakowało Mariki, brakowało jej ich dawnych rozmów i snucia planów na przyszłość. Nie miała jednak w sobie na tyle odwagi, by zadzwonić do dawnej przyjaciółki, może przeprosić, a może po prostu umówić się i znowu mieć bratnią duszę u boku. Nasza Klasa wkładała jej klucz do ręki. Przecież wszyscy tu do siebie piszą, wszyscy się odnajdują i zaczepiają nawzajem. Czasem ma się wrażenie, że cały ten portal to jeden wielki ekshibicjonistyczny performance. Ludzie obnażają się przed tymi, których nie widzieli co najmniej od kilkunastu lat, cieszą jak małe dzieci, że odnaleźli znajomego, z którym kiedyś zamienili trzy słowa w pociągu. Ślą zdjęcia, zapraszają do siebie, organizują spotkania. Czy ktoś w ogóle zawraca sobie głowę tym, w jakich okolicznościach urwał się dany kontakt?  Bo kłótnia, różnica zdań, zwykłe obrażenie się, wojna o ukochaną... Bez znaczenia. Więc może to jest sposób na zacerowanie paskudnej dziury? 
	854B2480BZanim zaczęła nieskładnie pisać (Kogo ja tu widzę, nic się nie zmieniłaś...) list od Mariki dopadł ją pierwszy i jednocześnie ucieszył i wzruszył. Ale też rozgrzebał wspomnienia. Być może dlatego Ewa uciekła w konfabulację i jak się okazało, nie była w niej odosobniona.
	855B2481B*
	856B2482BNierealność sieci w fantastyczny sposób pozwala bawić się własnym życiem. Pisać nieistniejące scenariusze, tworzyć nierzeczywistych bohaterów. Zakładać dowolne maski, grać wybrane role. Nawet przed dawną przyjaciółką, która teoretycznie może rozpoznać kłamstwo, pod warunkiem jednak, że sama uprawia podobną taktykę. A tak właśnie było. Mimo to obie chętnie zatopiły się w swoich fikcjach, które nałożone jedna na drugą stworzyły kolaż cudownego życia, o którym każda z nich marzyła. Nie przerażała ich nawet ewentualna weryfikacja. Zresztą po cóż miałyby siebie nawzajem sprawdzać? 
	857B2483BEwa dopracowała błyszczykiem usta i szybko napisała:
	1592B3218B„Takie kolacje nie są w naszym domu niczym niezwykłym. Przydymione światło, przydymiona atmosfera, przez którą przebija zapach jagnięciny duszonej w sosie żurawinowym. Adam daje mi spróbować białe wino. Jest delikatne, ma w sobie oddech cytrusów i odrobinę melisy. Takie wieczory nigdy się nie kończą. Potrafimy rozmawiać o tysiącu spraw, które dla zwykłych ludzi są często mało ciekawe. Ja opowiadam mu o mumiach, on o tym, jak nadziewa się oliwki. A jagnięcina dosłownie rozpływa się w naszych ustach. I pomyśleć, że tyle lat po ślubie, nadal najbardziej fascynuje nas własne towarzystwo. 
	1593B3219BE.”
	858B2484BEwa klika na „wyślij”, przełyka ślinę i przez uchylone drzwi patrzy na męża.
	859B2485BAdam siedzi właśnie przy stole i pożera nóżkę kurczaka na zimno. Dopycha paluchem wypadające z buzi kawałki i zalewa całość piwem. Beka. Wyciera paluchy z serwetkę i wysysa kość. Znowu beka. Potem dłubie w zębach i dokładnie studiuje to, co wydłubał. Jeśli test wypadnie pomyślnie, ponownie pakuje to, co wydłubał do ust. I zasysa zęby, oczywiście po to, by je oczyścić. Beka tak, że Ewie odpada błyszczyk z ust.
	860B2486BZamyka laptopa, zatyka uszy i głośno odlicza do siedmiu tysięcy. To ją szybko uspokaja. 
	861B2487BIch seks najczęściej odbywa się w milczeniu. Ewa najchętniej w ogóle by z niego zrezygnowała, ale niestety jest to równie trudne, jak pozbycie się kurzajek. Co więcej Adam uważa, iż jego potrzeby oraz napięcia muszą zostać rozładowane, w przeciwnym razie dopadnie go nerwica lub inne paskudztwo XXI wieku. W innych okolicznościach Ewa opisała by ich akt płciowy słowami „fiku miku i po bzyku”, ponieważ jednak nie uznawała swojej sytuacji za komiczną, jej odbiór seksu z własnym mężem wyglądał zupełnie inaczej. Zaczynał się klasycznie – od beznamiętnego położenia na plecach, rozłożenia książkowo nóg i oczekiwania na kilkanaście posuwistych ruchów, z których każdy kolejny był bardziej przykry od poprzedniego. Po jakiś 246 sekundach następował zwyczajowo nieprzyjemny wystrzał oraz konwulsyjne drganie mężowskich pośladków. Kiedy zwlekał się z niej ośliniony i spełniony, Ewa wymykała się do łazienki, gdzie spędzała około dwóch godzin pod prysznicem, fundowała ciału peeling, a potem dodatkowe dwadzieścia minut moczyła pupę w misce z wodą i garścią łagodnych ziół. Dwie tabletki nasenne dopełniały całości. Ewa spała jak zabita przez około trzynaście godzin, a kiedy się budziła jej męża nie było już w domu. Wtedy zmieniała pościel i wietrzyła sypialnię. 
	862B2488BTo nie patologia.
	863B2489BTo pewien schemat, do którego wiele kobiet nie lubi się przyznawać ze wstydu, że więcej namiętności wkładają w pieczenie sernika, niż nocne wygibasy. Co zresztą bynajmniej nie jest ich winą. „Kłamstwo i oszukiwanie to taktyka organizmów żywych, która umożliwia im przetrwanie” – napisał Volker Sommer w „Pochwale kłamstwa”. Mądry chłopak. 
	1594B3220B„Seks w małżeństwie nie jest przereklamowany. Oczywiście pod warunkiem, że dwoje ludzie zna swoje ciała i doskonale wie, jak się z nimi obchodzić. Myślę, że to dotyczy właśnie nas. Każdy dotyk jest spełnieniem. Każde zbliżenie przenosi nas w inny wymiar. Czuć bliskość swojego męża jest dla mnie najpiękniejszym momentem nocy....
	1595B3221BE.”
	864B2490BEwa przerwała, by wypłukać usta miętą i uspokoić żołądek naparem z szałwi. Kiedy jej ciało wróciło do jako takiej równowagi, zaczęła pisać dalej. Poszczególne słowa sprawnie układały się w pewną całość i choć powstał z tego wywód o posmaku ptasiego mleczka, Ewa przesłała list Marice. Następnego dnia otrzymała podobny pean na temat seksu plus miłosny wiersz rzekomo napisany przez Wunibalda na cześć ich miłości.
	865B2491B„Kłamie” – uśmiechnęła się do komputera i natychmiast poczuła lepiej, że nie jest w tym odosobniona.  
	866B2492B*
	867B2493B„Ślub był taki, że tylko pozazdrościć. Łabądki na torcie lukrowane, całowały się namiętnie, a skrzydełka im błyszczały słodkim brokatem. Sam tort był oczywiście trzypiętrowy, każde piętro miało inny smak, a każdy smak był coraz bardziej szlachetny i delikatny. Żadnych grudek masła, ani tym bardziej posmaku nieświeżych jajek. Były też różyczki marcepanowe, czekoladowe obrączki i strzelające z tortu zimne ognie.. A para młoda prześliczna. Suknia troszkę bezowa i bombiasta, ale za to cała perełkami wysadzana i haftowana w niezapominajki. Welon wił się za panną młodą, aż szkoda, że nie wytresowano w porę dwóch gołąbków, żeby go w dzióbkach trzymały. A pan młody zachwycił dosłownie wszystkich. 
	868B2494BKochana Ewo, to o mnie i o Wunim.
	869B2495BM”.
	870B2496BZnowu tort?
	871B2497BPrzyjaźń kończy się z różnych powodów. W przypadku Ewy i Mariki poszło właśnie o tort, tyle że mniej smaczny niż ten ślubny. Albo o Adama. Albo w zasadzie o jedno i drugie. 
	872B2498BZaczęło się niewinnie. Marika postanowiła upiec psychologiczny tort z nastrojów Ewy i pokazać jej poszczególne warstwy stanów ducha swojej współlokatorki. Nie były to dobre stany, za co Marika winiła oczywiście Adama. W swojej palisandrowo–hebanowej głowie ułożyła sobie chytry plan pozbycia się go, a służyć temu miało wyimaginowane ciasto.
	873B2499B– Na samym szczycie mamy przepyszną bitą śmietanę, którą nazwiemy eutymią. To nastrój prawidłowy z różnymi wahaniami w stronę smutku i radości, czyli w sumie norma. Zdrowa norma. 
	874B2500BEwa postukała się w czoło.
	875B2501B– Twój tort nie ma sensu. Jeśli chodzi o mnie, to składam się wyłącznie z eutymicznej bitej śmietany. I wisienki na torcie, która jak rozumiem oznacza euforię.
	876B2502BMarika krytycznie popatrzyła na zdjęcie Adama, umownie wyrzuciła wisienkę przez okno i kontynuowała wywód.
	877B2503B–  Jeśli pogrzebiesz paluchem w kolejnej warstwie, odczujesz lekko gorzkawy posmak.
	878B2504B– Śmietana się zwarzyła?
	879B2505B– Gorzej. Zatruła się pałeczką dysforii. Stała się drażliwa, skłonna do agresji i czynów impulsywnych. 
	880B2506B– Nie przypominam sobie, żebym na kogoś rzuciła się z zębami, obiła wałkiem lub choćby kopnęła – zauważyła Ewa.
	881B2507BMarika nie dawała jednak za wygraną.
	882B2508B– Są dni, kiedy twoja nerwowość zjada ciebie samą. Nie panujesz nad sobą, krzyczysz bez powodu, czepiasz się nawet pogody i tego, że tulipany za szybko ci zwiędły.
	883B2509BEwa spojrzała na Marikę wyjątkowo groźnie. Kiedy człowiek czuje, że jego życie nie jest idealne, co gorsza lekko cuchnie, z dużym prawdopodobieństwem zaatakuje pierwszą osobę, która jej to powie prosto w oczy. 
	884B2510B– Pasujemy do siebie z Adamem – prawie krzyknęła. 
	885B2511B– Jak Adam i Ewa? Biblijna para pomykająca na golasa wśród jabłonek? – tej odrobiny sarkazmu Marika nie umiała sobie darować.
	886B2512B– Odwal się. Po prostu pasujemy i już. 
	887B2513B– To gbur.
	888B2514BEwa podniosła głos.
	889B2515B– W dupie mam twój tort.
	890B2516B– Za dwadzieścia lat staniesz się typową anhedoniczką. To będzie spód twojego ciasta. Spalony na amen. Nie do zjedzenia. 
	891B2517B– W dupie mam twoją anhedonię, spaleniznę i cały wydział psychologiczny. Banda nawiedzonych kretynów, którzy w każdym widzą pacjenta z rozmontowanym mózgiem i pragnieniem uleczenia.
	892B2518BTrzaśnięcie drzwiami bywa wymowne. Może być tylko nieprzyjemnym hałasem, może być czystym przypadkiem, może też jednak oznaczać wyprowadzenie się i całkowite zerwanie kontaktu. 
	893B2519BPo dziesięciu latach Ewa napisała:
	1596B3222B„Nie miałaś racji z tym tortem. Nasze relacje to jeden wielki euforyczny ptyś. Domek dla lalek z księżniczką i księciem w środku. Różowa pościel w różowe serduszka. Naprawdę. Zaręczam.|
	1597B3223BE.”
	894B2520BW odpowiedzi dowiedziała się, że pościel Mariki to dwa końskie łby, oczywiście ściśle do siebie przytulone, a wszystko na tle soczystej łąki. 
	1598B3224B„Możesz mi wierzyć – sielanka.
	1599B3225BM.”
	1462B3088BPodobno człowiek kłamie do kilkudziesięciu razy dziennie. I to zarówno w sprawach istotnych, jak i drobiazgach. Dzięki temu zyskujemy sympatię innych, wykręcamy się od niezręcznych sytuacji i nie ponosimy żadnych konsekwencji, które ewentualnie wiązałyby się z mówieniem prawdy. Na przykład nikt nie będzie nam współczuł i pocieszał tylko dlatego, że nasze życie okazało się do dupy. Z tej właśnie przyczyny Ewa i Marika mimo sięgającego im po kolana błota, ochoczo brnęły coraz dalej i dalej. Zresztą Ewa nie miała wyjścia. Należała do tego gatunku ssaków, które same nie potrafią odejść. Po pierwsze podświadomie czuła, że samotność to choroba. Na studiach uczyli ją, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. I nawet jeśli stada nie lubi, podświadomie dąży do tego, by znajdować się w jego pobliżu. To daje mu większe poczucie bezpieczeństwa. W swoich studenckich notatkach zapisała: „Badania prowadzone przez siedemnaście lat na mieszkańcach wsi Alameda w Kalifornii wykazały, iż kobiety mające rodzinę żyły o 2,8 roku dłużej, a mężczyźni o 2,3 roku dłużej niż osoby, które były samotne”. Notatki wprawdzie wyrzuciła, ale te badania jednak ktoś przeprowadził. I wryły jej się w mózg. 
	1463B3089BByło coś jeszcze. 
	1464B3090BNieprzyjemne wspomnienie z dzieciństwa, związane z ciocią Krysią i jej odważną decyzją oddzielenia się od męża, z którym łączyło ją tylko nazwisko. Ciocia wystąpiła o rozwód, dostała go, do tego trochę majątku i upragnioną wolność. W zasadzie powinno się ją podziwiać. Tymczasem ojciec Ewy podsumował bohaterstwo cioci jednym zdaniem, a w zasadzie dwoma:
	1465B3091B– Teraz będzie latała jak suka z cieczką, żeby dorwać jakiegoś chłopa. Samotna baba z nagrzaną cipą. 
	1466B3092BTym właśnie została ciocia Krysia po rozwodzie. Nagrzaną babą z nagrzaną cipą. 
	1467B3093BWyjątkowo nieapetyczne podejście do rozwiedzionych kobiet. I dlatego wiele mężatek nadal wychodzi z założenia, że lepiej jest czasem znosić charczenie i bekanie poślubionego knura, niż narażać się na upokorzenia ze strony najbliższej rodziny. 
	895B2521B*
	1468B3094BMiędzy jedną konfabulacją a drugą Marika urodziła córeczkę. Małą, śliczną dziewczynkę, którą nazwała Jagódką. Jagoda okazała się pewnym przerywnikiem w anhedonii swojej matki i powodowała, że Marika zaczynała odczuwać niemal bolesną radość na widok 3650 g różowego ciałka i 55 cm wzrostu. Osiem tygodni później nastąpił kolejny przełom. Zamiast bajki, którą codziennie czytała Jagodzie (mała chętnie zasypiała słysząc miarowy głos matki wyjaśniającej zawiłe losy niejakiej Śnieżki), Marika sięgnęła po swoje notatki z psychologii, których w przeciwieństwie do Ewy, nie wyrzuciła. 
	1469B3095B„Wiele osób z ukrytymi kompleksami stosuje metodę terroru w swoich związkach. Latami „trenują” oni towarzysza życia, dzień po dniu przekonując go o jego rzekomych wadach charakteru, czy też mankamentach urody. Objawy:
	1470B3096B– partner zawsze poprawia po tobie wszystko, czego się chwycisz i stosuje tzw. niekonstruktywną krytykę – podkreśla i wyśmiewa twoje wady
	1471B3097B– porównuje cię do innych i zawsze wypadasz na niekorzyść
	1472B3098B– blokuje twój rozwój i nie dopuszcza, byś odniosła sukces
	1473B3099B– wyrabia w tobie poczucie, że jesteś odpowiedzialna za wszystkie kłopoty i problemy małżeńskie
	1474B3100B– nie słucha cię i przerywa w pół zdania”
	1475B3101B...
	1476B3102BKolejne strony coraz bardzie pasowały do Wunibalda, zupełnie jakby po pracy dorabiał jako zjawisko psychologiczne, na przykładzie którego powstają studenckie notatki. 
	1477B3103BJagoda miauknęła niezadowolona, a Marikę wypełniło poczucie klęski i pęczniejącej nienawiści do własnego męża. Jeszcze tej nocy napisała do Ewy.
	1478B3104B„Dobry przyjaciel to ktoś taki, komu można powierzyć największe tajemnice bez obaw, że zostaną one zdradzone czy też wyśmiane. Ktoś, kto wysłucha, przemyśli problem, zastanowi się i będzie próbował pomóc. Ktoś, kto nie zbagatelizuje sprawy i nie machnie ręką na kłopoty drugiej strony. Kobiety chcą mówić i chcą być wysłuchane. To ułatwia im podejmowanie decyzji, daje możliwość poznania siebie samych, zmniejsza skutki uboczne codziennych kłopotów, podnosi własną wartość”.
	1479B3105BA potem:
	1480B3106B„Anhedoniczny tort jednak istnieje. Jak myślisz – kto jest jego głównym konsumentem?
	1481B3107BM.”
	1482B3108B*
	1483B3109BNajczęstszym błędem popełnianym przez kłamczuchów jest zbyt długie i pokrętne tłumaczenie. Zapominają oni bowiem, że aby kłamstwo było wiarygodne, musi zawierać jakiś element prawdy. Zestaw wydumanych opowieści wzbudza natychmiastowe podejrzenie. Ewa zawiesiła w powietrzu palec. To co napisać? Że jest raj, ale dzisiaj była maleńka kłótnia? 
	1484B3110BPrzyznać, że czasem czuje się zmęczona? Dziwny ten ostatni list od Mariki... „Anhedoniczny tort jednak istnieje..”
	1485B3111BZamknęła komputer i zawiesiła wzrok w powietrzu nie patrząc przez moment nigdzie. A potem zatopiła się w wirtualnym poradniku grzybiarza.
	1486B3112B„Amanityna występująca w  muchomorze sromotnikowym i jego białych odmianach – muchomorze wiosennym oraz muchomorze jadowitym, to jedna z najgroźniejszych, naturalnie występujących trucizn. Jest ona przyczyną 90–95 procentach śmiertelnych zatruć grzybami. Śmiertelność w przypadkach zatruć muchomorem sromotnikowym jest oceniana obecnie na 20–30 procent. Do zatrucia dochodzi na skutek pomylenia go z zielonkawymi gołąbkami, gąską żółtą, czubajką kanią lub pieczarkami. W dodatku, ten śmiertelnie trujący grzyb jest smaczny. W przypadkach ciężkich zatruć może następować szybkie narastanie żółtaczki. Rozwija się obraz piorunującego zapalenia wątroby ze śpiączką wątrobową włącznie. Pojawiają się uporczywe, obfite krwawienia z przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Po kilku dniach mogą dołączyć objawy niewydolności nerek, możliwe jest też wystąpienie zapaści sercowo–naczyniowej.”
	896B2522BEwa skopiowała tekst i wysłała go Marice z dopiskiem z Pochwały kłamstwa: „Kłamstwo i oszukiwanie to taktyka organizmów żywych...”
	897B2523B...
	898B2524BKilka dni później obie usunęły konta z Naszej Klasy i spotkały się osobiście...
	8B1634BSpotkanie po latach
	899B2525BJeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci.
	900B2526BEmil Cioran
	16B1642BLuty 2008 – kawiarnia w Poznaniu

	901B2527BPierwsza miłość, bez względu na jej zakończenie, zawsze wytoczy nam łezkę z oka i pozwoli wzruszeniu wtulić się w gardło. Wspomnienia przyoblekamy w banał, ukochanemu dopisujemy nieistniejące cechy, wygładzamy rysy jego twarzy i wciskamy w dłonie naręcza kwiatów, których nam nie podarował. Ja też mam taki schemat. Opatrzyłam go kryptonimem Dominik i znakiem rozpoznawczym w postaci pszenicznych włosów opadających do ramion. To była miłość duchowa, pełna westchnień, które przemieniały się w motyle i fruwały nad naszymi głowami, tworząc kolorowe kręgi. Tak to przynajmniej odbierałam jako dziewczę dwunastoletnie. Trzymaliśmy się wtedy głównie za ręce, czytaliśmy wiersze i wsłuchiwaliśmy we własne szepty. Dominik był romantyczny, zamiast biegać za piłką z kolegami, wolał spacery z psem (a potem ze mną), nie klął, nie miał głupich odzywek. Był raczej małomówny i uwielbiał serię o Tomku (do dziś mam w domu jego „Tomka w Krainie Kangurów”).  
	902B2528BMożna powiedzieć, że byliśmy parą doskonałą, która wspólnie przeszła przez ostatnie dwa lata podstawówki i pierwszą klasę liceum. Niestety, poróżniła nas szkoła. A w zasadzie dwie szkoły, do których nie było nam dane chodzić razem. Program nauczania niby ten sam, ale odległość i brak wspólnie spędzanego czasu wżarły się w naszą miłość niczym rdza w metal i skorodowały ją szybciej niż myślałam. Pod koniec roku szkolnego było już w zasadzie po wszystkim, a ja cieszyłam się odzyskaną wolnością i możliwością swobodnego wzdychania do kolegi ze starszej klasy. Na wzdychaniu się jednak skończyło. Kolega był najwyraźniej krótkowzroczny i nie zauważał moich skąpanych w maśle oczu. 
	903B2529BPrzyszło lato, pierwsza miłość wyparowała doszczętnie nie pozostawiając blizn, a ja pojechałam na Mazury. Tam pod żaglami straciłam cnotę w profesjonalnym całowaniu się ze szczegółową penetracją jamy ustnej. Dokonał tego przepyszny język instruktora szkółki „Zawisza”, którego czule wspominam do dziś. 
	904B2530BA potem mija kolejnych dwadzieścia kilka lat, upstrzonych różnymi miłostkami i romansami i wreszcie zakończonych małżeństwem z niejakim R. Jest luty 2008, a ja wybieram się na spotkanie mojej klasy. Szkoła Podstawowa nr 7, klasa F. Nurzam się we wspomnieniach, zapalam świeczki w całym dom, by podreślić nastrój nostalgii i pudruję nosek z miną Izoldy. 
	905B2531BZobaczę go. 
	906B2532BCzy padniemy sobie w ramiona bez słów? Czy zmiksujemy wspólne wspomnienia, tworząc z nich romantyczny napój miłosny, który z premedytacją wlejemy w nasze gardła? A może pobiegniemy przed siebie galopem dwóch mustangów, wolni i szczęśliwi, z wiatrem w grzywach i porzuconym workiem z napisem „małżeństwo”? Nota bene – udane, ale może to tylko ułuda?
	907B2533BWspomnienia o pierwszej miłości mają w sobie niesłychaną moc. Można je wyprać z każdej nieprzyjemnej rozmowy, każdej kłótni czy choćby drobnej sprzeczki i zostawić tylko te elementy, które pachną świeżo skoszoną trawą. Nawet jeśli mamy udane życie, fajne dzieci, dobrego męża i przyzwoitą pracę, zawsze jakoś próbujemy to odrobinkę splugawić przywołując wspomnienia sprzed lat i wracając do marzeń, które mogłyby się przecież spełnić i okazać lepsze niż obecna rzeczywistość. Takie samokatowanie się leży w naturze człowieka i jest równie romantyczne, co głupie. 
	908B2534BDominik...
	909B2535BPrzed sobą widzę wielki łysy łeb, po pszeniczności ani śladu, włosach tym bardziej. Nogi w mało apetycznym rozkroku, gdyż grube uda zbyt mocno ocierają się o siebie, plamy potu pod pachami, odrażająca cera pokryta kraterami. Do tego chrapliwy głos, nieleczone dolne trójki. 
	910B2536B– Ale z ciebie to się niezła dupa zrobiła! 
	911B2537BSzron pokrył mnie od stóp do głów, nie zapominając o piętach. Znam słowo „dupa”, też go używam, a mimo to poczułam się gorzej, niż gdyby ktoś mnie w nią kopnął. Mocno i bez uprzedzenia. I co gorsza – kopał dalej...
	912B2538B–  W czym robisz?
	913B2539BO co pyta? O pracę? Hobby? Może myśli, że jestem malarką i chce poznać technikę? Robię w akrylu na płótnie... Nie, chyba nie.
	914B2540B– Pracuję w banku – odpowiedziałam pragnąc jak najszybciej się obudzić, nawet z wysypką na całym ciele.
	915B2541B– Łał! Załatwisz kredycik? – rechot żaby, niby spontaniczny, ale z nadzieją, że może rzeczywiście załatwię.
	916B2542BPrzyklejam do twarzy uśmiech z serii niejednoznacznych i staram się nie upaść.
	917B2543B– Cycki też masz fajne.
	918B2544BWychodzę na miękkich nogach – czuję jak powoli kruszą się w nich moje kosteczki, a ich miejsce zajmuje wata. W końcu siadam na schodach nie chcąc się przewrócić i rozbić twarzy. To był Dominik? Czy wizualizacja dziecięcych horrorów?
	919B2545BO, Boże...
	920B2546BNiektórych wspomnień nie należy pielęgnować, ani tym bardziej doszywać im skrzydeł. Lepiej je spłukać w kiblu. 
	17B1643BKwiecień 2008 – sala gimnastyczna szkoły podstawowej w Kołobrzegu

	921B2547BDaisy nie miała łatwego zadania. Spotkanie klasowe zapowiedziane na piętnastego kwietnia (już za trzy miesiące!) miało być sprawdzianem tego, jak się zapowiadała ponad dwadzieścia lat temu. Była wtedy najpiękniejsza w klasie i nawet kiedy myliła historyczne daty podczas ustnych odpowiedzi, nauczyciel skupiał się raczej na ruchu jej warg niż szczegółowej dacie bitwy pod Cedynią. Po drugie – Daisy zawsze obiecywała sobie i wszystkim dookoła, że przyszłość tylko na nią czeka. Czeka aż dorośnie i stanie się jedną z najpiękniejszych kobiet na ziemi. Wtedy ofiaruje jej klucz do sukcesu, bo tylko tacy ludzie jak Daisy tak naprawdę na niego zasługują. 
	922B2548BDaisy miała na imię Donata, ale ponieważ nie brzmiało to zbyt bajkowo, wymyśliła sobie artystyczny przydomek – księżniczka Daisy i trzymała się go przez wszystkie te lata. Dziś śmiało mogła powiedzieć, że dotrzymała złożonej w dzieciństwie obietnicy. Wyszła bogato za mąż, miała wielki dom i zagrała co najmniej w pięciu reklamówkach. Na Naszej Klasie zalogowała się jako jedna z ostatnich, chcąc jak zwykle zrobić wielkie wejście. Oczywiście pod jej zdjęciem od razu ukazało się milion wpisów, a wszystkie skrzyły się zachwytem i szczerym podziwiem. 
	923B2549BPół roku później padła propozycja spotkania wszystkich klas z jednego rocznika (od A do F) w dawnej szkole podstawowej, a dokładnie w odnowionej właśnie świeżo sali gimnastycznej. Można tam było poustawiać dowolną ilość stolików i jeszcze znalazłoby się miejsce do ewentualnych potańcówek. Daisy była w siódmym niebie, albo jeszcze wyżej. Miała okazję zaprezentować się nie tylko przed własną klasą, ale i pięcioma innymi, w których męskiej części zawsze budziła zachwyt i okrzyki uwielbienia. Teraz wystarczyło tylko odpowiednio o siebie zadbać, by popsuć dawnym koleżankom zabawę. Widok Daisy piękniejszej od leśnej nimfy, z pewnością odbierze im apetyt i dobry humor. 
	924B2550BKiedy pchnęła drzwi kliniki chirurgicznej („Venus”, bo jakże inaczej), w nozdrza uderzył ją całkowity brak zapachu. Wewnątrz unosiła się całkowita jałowość. Zamiast recepcjonistki w powietrzu wisiała nieruchoma maska połączona systemem kabli z głównym komputerem. Metaliczny głos poinformował Daisy, że dzień dobry, wszystko się zgadza, a zespół lekarzy już na nią czeka. 
	925B2551B– Przyniosła pani swój życiorys? – upewniła się maska.
	926B2552BDaisy przytaknęła i podała płytę z wypaloną na niej historią swojego dotychczasowego życia. Maska podziękowała uprzejmie. 
	927B2553B– Gdyby pani czegokolwiek nie pamiętała po zabiegu, w każdej chwili można się do nas zgłosić. Odpowiemy na każde pytanie lub sama pani odczyta swoje dane. I proszę pamiętać, że kult ciała jest wszechobecny, nawet jeśli próbują pani wmówić, że jest inaczej. Nie jest. 
	1487B3113BDaisy kiwnęła głową na znak, że rozumie. Chwilę później owinięta białym prześcieradłem weszła do pokoju,  na środku którego stał biały wielki stół, nad nim wisiała lampa, a wokół niego stał zespół dziesięciu lekarzy. Wszyscy byli ubrani na biało i uśmiechali się do niej miło. Daisy czuła podskórne napięcie, ale i miłe podniecenie. Czekała ją depilacja laserowa, botoks, kolagen, mezoterapia plus zabieg rozświetlający, makijaż permanetny, macrolane (niechirurgiczne powiększenie piersi), zabieg radiage (ujędrnianie skóry przy pomocy fal radiowych), no i wreszcie wymarzona liposukcja, cudowne odessanie z wszystkiego, co w jej ciele było zbędne i brzydko się odkładało. 
	928B2554B– Proszę mi jeszcze raz o niej opowiedzieć – poprosiła jednego z lekarzy. 
	929B2555B– Najpierw wstrzykniemy pani jałowy roztwór soli fizjologicznej, lidocainy i adrenaliny. Lidocaina ma właściwości znieczulające, z kolei adrenalina powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych. Zabieg ten ułatwi więc odsysanie tłuszczu i zmniejszy ewentualne krwawienie. Dzięki temu wymodelujemy pani sylwetkę niczym rzeźbiarze. Pani ciało będzie gładkie, jędrne, bez najmniejszej nawet nierówności. 
	930B2556BDaisy uśmiechnęła błogo i zamknęła oczy. Po kilku minutach spała ukołysana liposukcyjną bajką. 
	931B2557BPiętnastego kwietnia Daisy przypominała zjawisko. Była tak piękna, że sama nie potrafiła oderwać oczu od własnego odbicia w lustrze. Zamówiła taksówkę. 
	932B2558B– Dokąd?
	933B2559BZawahała się. No... do szkoły...
	934B2560B– Do jakiej szkoły?
	935B2561BDaisy wpadła w popłoch.
	936B2562B– Proszę jechać. Do szkoły. Podstawowej.
	937B2563B– W mieście jest sporo szkół podstawowych – taksówkarze mają to do siebie, że często są chamscy i obcesowi.
	938B2564B– JEDŹ! – ryknęła Daisy, więc ruszył przy okazji pukając się w czoło. Dość jednoznaczny gest, ale Daisy postanowiła go zignorować. 
	939B2565BJeździli po mieście ponad trzy godziny. Objechali wszystkie możliwe szkoły, łącznie z ogólniakami i technikum. Niestety nic nie pamiętała. Ani adresu, ani nazwy, ani numeru. Niczego nie mogła sobie przypomnieć. 
	940B2566BChoćby człowiek nie wiem jak uciekał od banalnych skojarzeń, każdy kij ma dwa końce, medal dwie strony, podobnie jak moneta. Daisy była piękna. Była piękniejsza niż zapowiadała dwadzieścia lat temu. Tyle, że wraz z odessaniem tłuszczu i zmarszczek, odessało jej też pamięć. 
	941B2567BA klasy A do F bawiły się radośnie do białego rana i nikt jakoś nie zauważył braku księżniczki. 
	18B1644BWrzesień 2008 – pub w Warszawie

	942B2568BTo była wyjątkowa klasa. Nikt ze sobą nie utrzymywał kontaktów, a jednak na spotkanie przyszli wszyscy. Stłoczyli się przy czterech stolikach niewielkiego pubu, w którym nawet cola smakowała piwem, wyciągnęli aparaty fotograficzne oraz zdjęcia pociech i przystąpili do zbiorowego żonglowania wspomnieniami.
	943B2569B– A pamiętasz....
	944B2570B– Czy wiesz, że....
	945B2571B– Tak, okazał się alkoholikiem...
	946B2572B– Kiedy to dokładnie było...?
	947B2573BPo trzydziestu minutach zapadło krępujące milczenie – aby je skutecznie zatuszować zaczęto układać towarzyskie zbiory. Stoliki poruszyły się. Asia usiadła koło Kasi, Tomek koło Piotrka, a Marcin blisko Moniki. Ta próba nie przyniosła żadnego efektu, więc zmieniono konfigurację. Marcin przesiadł się do Roberta, Asia wybrała Piotrka (chwilę później dołączył do nich Sylwek), a Kasia poszła siku. 
	948B2574BZnowu pudło. Poproszono więc barmana, by podkręcił muzykę, bo tylko ona była w stanie zagłuszyć paskudną świadomość, że tak naprawdę nie mają sobie zbyt wiele do powiedzenia. Dwudziestotrzyosobowa grupa czterdziestodwulatków utknęła w pułapce własnych życiorysów, z których żaden nie był na tyle ciekawy, by zainteresować pozostałych. 
	1488B3114BKasia była klasowym kujonem, dzisiaj szkoliła młode kadry w dziedzinie komunikacji niewerbalnej. Jej monotonny głos usypiał stojące na stole popielniczki i powodował opadanie pianki w piwie. 
	949B2575B– Mowa ciała jest nieodłącznym elementem naszych wypowiedzi. Wyróżniamy w niej dwa rodzaje zachowań – świadome i sterowane, objawiające się np. gestykulacją i mimiką oraz zachowania nieświadome, takie jak pozycja ciała, ułożenie kończyn, niektóre elementy mimiki. To w jaki sposób stoimy, siedzimy czy machamy rękami, ma ogromny wpływ na to jak postrzegają nas inni – mówiła Kasia, a reszta....
	950B2576BReszta jej nie słuchała.
	951B2577BMarcin miał kiedyś nietypową pasję. Wycinał z łupin po cebuli miniaturowe zwierzątka i robił to genialnie. Na odległość pachniał artystą. Niestety dziś Marcin kolekcjonował lokaty, a raczej ludzi, którzy by te lokaty zakupili. 
	1489B3115B– Czas jest największym sprzymierzeńcem rodzica inwestującego w przyszłość swoich dzieci. Im dłużej będziemy oszczędzać, tym łatwiej zgromadzimy większy kapitał przy mniejszym wysiłku. Amerykanie bardzo często rozpoczynają inwestycje na rzecz swoich pociech jeszcze przed narodzinami malucha. Najciekawsze są dzisiaj fundusze inwestycyjne z udziałem akcji. Ich zaletą jest lokowanie oszczędności w różnych formach, ogólna dostępność, bezpieczeństwo środków oraz profesjonalne zarządzanie portfelem – mówił Marcin, a reszta...
	952B2578BReszta go nie słuchała. 
	953B2579BAnia miała ułatwione zadanie, bo w ogóle się nie odzywała, przybita własnym rozwodem, który dopadł ją miesiąc temu i był dość nieprzyjemny, bowiem miał młodą twarz dwudziestoletniej studentki jej męża. Obecnie byłego.
	954B2580BNie odzywał się też Piotrek opętany zawodową schizą. Jako funkcjonariusz ABW bez przerwy czuwał i węszył podstęp. Miał doskonały koci słuch, który pozwalał mu słyszeć dźwięki o dwie oktawy wyższe, niż jest w stanie usłyszeć przeciętny człowiek. Jego ucho było poruszane przez ponad trzydzieści mięśni (a nie sześć, jak to zwykle bywa), dzięki czemu słyszał niemal wszystko. Kaskady nalewanego z kija piwa zmieszane ze świszczącym oddechem barmana i rytmicznym cykaniem jego nakręcanego zegarka. Szepty, oddechy i westchnienia. Burczenie w brzuchu, drapanie się po głowie, a nawet szelest genitaliów. Gdy ktoś zadawał mu pytanie, patrzył na niego podejrzliwie i filtrował każde słowo. Zanim odpowiedział, pytającego już nie było. 
	955B2581BPo prawej stronie pierwszego stolika siedziała Alina. W liceum była cichą myszką, która wstydziła się przejść przez całą klasę, by podejść do odpowiedzi albo napisać coś na tablicy. Zawsze dobrze przygotowana, nigdy sama nie podniosła ręki. Gdy została zmuszona do publicznej wypowiedzi, najpierw musiała uporać się z piwoniami na policzkach i arytmią serca. Dzisiaj Alina była potężną babą z rozlanymi nieapetczynie piersiami i dudniącym głosem.
	1490B3116B– Żyjemy w czasach, kiedy religie zaczynają się mieszać ze sobą, przenikać do różnych krajów i zakorzeniać na cudzej ziemi. Niestety wraz z nimi nadciąga słuszna obawa przed wpływem nowych wyznań, a zwłaszcza islamem. We Francji mówi się, że kościół katolicki coraz bardziej traci autorytet, zwiększa się natomiast liczba mieszkańców o rodowodzie islamskim. Co będzie jak dotrą tutaj? Chcemy kobiet w chustach na twarzy? Brudnych facetów w czarnych płaszczach? – krzyczała prawie.
	1491B3117BNo i też nikt jej nie słuchał, bo spotkanie klasowe nie jest od tego, by roztrząsać kwestie europejskiego islamu czy religii w ogóle. 
	1492B3118BNa dworze wiało hałaśliwie, a drzewa traciły kolejne liście. Tu w środku było spokojnie, czas płynął wolno, piwo przestało smakować. Spotkanie coraz bardziej przypominało olimpiadę dla nieskoordynowanych ruchowo z filmu Monthy Pytona. Po wystrzale z pistoletu, każdy z uczestników pobiegł w inną stronę. Do mety żaden nie dobiegł. Po sączącej się niczym mleko z piersi godzinie zaproponowano kolejne spotkanie (kto rzucił inicjatywę? Kasia?, Ania?, Piotrek?).
	1493B3119B– Dobrze! – ochoczo zgodził się dwudziestotrzyosobowy chór.
	1494B3120BCzłowiek ma nie podlegające dyskusji prawo do zmarnowania sobie kolejnego wieczoru. 
	1495B3121BGrudzień 2008 – herbaciarnia w Krakowie
	1496B3122BMenu, strona 1: Pewnego dnia chiński cesarz Szen Nung, znany ze swego zamiłowania do ziołolecznictwa i picia wyłącznie przegotowanej wody, wypoczywał pod drzewem dzikiej herbaty. Pod wpływem podmuchu wiatru kilka listków wpadło do jego dzbana z wodą. Cesarz zapatrzony w horyzont i będący myślami zupełnie gdzie indziej, niczego początkowo nie zauważył. Dopiero pijąc swój napój odkrył nowy smak, który go oczarował i zachwycił. 
	1497B3123BSiedemnaście filiżanek herbaty tańczyło walca na ciężkim drewnianym stole, przykrytym ręcznie dzierganą serwetką w kolorze przydymionego budyniu. Pachniało jaśminem, karmelem, marcepanem, opuncją, imbirem, mango oraz czystym earl greyem. Siedemnaście pochylonych głów wdychało te cudowne opary i z zaangażowaniem dyskutowało o Izabelli, dawnej koleżance z klasy, która kilka miesięcy wcześniej nieszczęśliwie zakochała się w jakimś nadmorskim przystojniaku. Izabella była dziewczęciem romantycznym, na co skazywało ją już samo imię pisane przez podwójne l. Miała zamglone spojrzenie porannego jeziora i ruchy wodnej nimfy. Cała zresztą przypominała wodne szuwary lub inną błotną roślinność. W lipcu tego roku wyjechała samotnie nad polskie morze, gdzie planowała w spokoju napisać kolejny tomik swoich wierszy. Niestety w hotelowej recepcji wpadła na niejakiego Grzesia, który też samotnie wypoczywał, jednak z całkowicie odmiennych powodów. Jego wzrok przesunął się lubieżnie po Izabelli, a ona poczuła jak pąsowieje, a biała sukienka sama z niej opada. Trzy minuty później była już śmiertelnie zakochana i doprawdy nie trudno wytłumaczyć dlaczego. Grześ był mężczyzną pospolitym, ale i nieziemsko przystojnym. Kwadratowa szczęka, chabrowe spojrzenie, równe białe zęby z zadbanymi dziąsłami. Wysoki, męski, dębowy. Jego pośladki przypominały dojrzałego melona, tors spływał oliwą i lśnił niczym zbroja Herkulesa. Nic dziwnego, że Izabella od razu poczuła ognisty płomień w podbrzuszu. Miłość trysnęła z niej jak sok z niezamkniętej sokowirówki, po części dlatego, iż Izabella wszystko przeżywała czterokrotnie silniej niż jej rówieśniczki. Z radością została nadmorską gejszą Grzesia i usługiwała mu najlepiej jak mogła. Podsuwała leżak pod boskie ciało, wygładzała fałdki na kocyku, przynosiła colę z cytryną i trzema kawałkami lodu, smarowała ciało kremem z filtrami i wachlowała je liśćmi łopianu, aby się zbyt nie przegrzało. Po dwóch tygodniach Grześ poinformował Izabellę, że jej czas właśnie dobiegł końca. Potwierdziła to niejaka Sylwia, która miała nogi dłuższe niż chiński mur. Izabella postanowiła, że ta bajka nie będzie miała happy endu i jeszcze tego samego dnia rzuciła się w lodowate wody Bałtyku.
	1498B3124B– Jakie to szczęście, że ją odratowano – szepnęła Hania, która jako pierwsza dowiedziała się o samobójczej próbie koleżanki i jako pierwsza pojechała ją odwiedzić w koszalińskim szpitalu. Następnie opisała tragedię na Naszej Klasie i rozesłała do wszystkich zalogowanych. Siedemnastu byłych kolegów i koleżanek natychmiast stworzyło front wsparcia posamobójczego i robiło, co mogło, by Izabella wyszła z depresji. Maturę zdawali niecałe siedem lat temu, byli stosunkowo młodzi, a ich wspomnienia świeże, nic dziwnego więc że drogi, którymi poszli nie odbiegły jeszcze od siebie zbyt daleko. Ciągle czuli się paczką przyjaciół z liceum. 
	1499B3125BW okolicach października odnotowali pierwsze sukcesy. Izabella znowu zaczęła się uśmiechać i sama przyznała, że topienie się dla Grzesia było najgłupszą rzeczą pod słońcem. W listopadzie ukazał się jej najnowszy tomik wierszy, dość mocno ociekający falami Bałtyku i pachnący nieszczęśliwą miłością. Kupiły go wszystkie kobiety, które na swojej drodze spotkały podobnego kretyna.
	1500B3126B– Ja też kupiłam – oznajmiła nagle Weronika. – Bo chyba najlepiej z was wszystkich wiem, co to jest nieszczęśliwa miłość. 
	1501B3127BZapadła dość kłopotliwa cisza, zaczęto więc zapijać niezręczność sytuacji herbatą i ponownie wertować menu.
	1502B3128BMenu, strona 2: Cecil Rhodes, polityk brytyjski odwiedził swego czasu barona Alfreda Rotszylda w pałacyku miejskim przy Seamore Place. We wczesnych godzinach porannych pojawił się w jego sypialni lokaj pchając wózek ze śniadaniem. Najpierw zapytał czy gość życzy sobie herbaty, czy woli raczej świeżą brzoskwinię. Kiedy Rhodes zdecydował się na herbatę padło pytanie: "chińską, indyjską czy cejlońską, Sir?". Po wyborze indyjskiej nastąpił dalszy ciąg: „z cytryną, śmietanką czy mlekiem, Sir?". Wybór mleka sprowokował z kolei pytanie o rasę krowy, od której miało ono pochodzić: "Jersey, Hereford czy Shorthorn, Sir?". 
	1503B3129BWeronika uśmiechnęła się znacząco. Przez cztery lata liceum mdlała na widok Kuby, siedzącego właśnie na przeciwko i sączącego zieloną z maracują z dość niewyraźną miną. Kuba lubił Weronikę, ale głębszego uczucia w stosunku do niej nie potrafił jakoś wzniecić ani w swoim mózgu, ani tym bardziej mięśniu sercowym. Spróbował więc najproszej metody – użył genitaliów, które jakoś nigdy nie miały problemów z odrzucaniem uczuć i zawsze były gotowe do wsparcia. Było to zaraz po maturze. Wyjechali wtedy większą paczką do domków letniskowych, oddalonych jakieś dwadzieścia kilometrów od miasta. Pachniało lasem, igliwie chrabęściło pod stopami, a cykady grzmiały donośnym As–dur. Po kilku godzinach piwo rozmyło zdolność trzeźwej oceny sytuacji i nastąpiło zbiorowe puszczenie hamulców. Jedni wybrali sam na sam z pawiem, inni filozoficzne dysputy o śmierci, a Kuba odebrał Weronice niewinność, dając w zamian pijaną nadzieję. Rano niczego nie pamiętał.
	1504B3130BWeronika dość szybko zorientowała się, iż padła ofiarą procentów i chmielu, spakowała więc swoją torbę, rzuciła smutne spojrzenie na koc, gdzie leżała jej sponiewierana cnota i wróciła stopem do domu. Przez następnych sześć lat nie dawała znaku życia i nie odbierała telefonów od żadnych szkolnych znajomych. Na początku tego roku zalogowała się jednak na Naszej Klasie, przekazując tym samym niewerbalną wiadomość, że jest uleczona. Z ogromnym zaangażowaniem brała też udział w ratowaniu Izabelli. 
	1505B3131B– A ja mam psa labradora! – rzucił nagle Tomek i to był bardzo dobry pomysł na ucieczkę od tematów samobójczych, nieszczęsno–miłosnych i zgrzebnych w swej wymowie.
	1506B3132BPo labradorze przyszła kolej na bliźniaki Karoliny, nie dość że identyczne to jeszcze wściekle rude. Zdjęcia zachwyciły wszystkich. Podjęto temat nieprzespanych nocy, koloru kup i obrzyganych śpioszków. 
	1507B3133B– A to jest mój skarb – odezwała się znowu Weronika i pokazała zdjęcie ślicznego, kilkuletniego chłopca o granatowym spojrzeniu i aksamitnych policzkach.
	1508B3134B– Pyszny! – zapiały zebrane koleżanki i miały rację. Dziecię było do schrupania, na dodatek dawno już nie waliło w pieluchy.
	1509B3135B– Strasznie do ciebie podobny – grzecznie i odważnie zauważył Kuba licząc, że w ten sposób przełamie dawne urazy i choć troszę wywabi dręczące go wyrzuty sumienia.
	1510B3136BWeronika dopiła czarną z mlekiem. 
	1511B3137B– Wiem. Do ciebie też. Bo to twój syn.
	1512B3138BPlemniki rozcieńczone piwem tylko pozornie utrudniają zajście w ciążę. 
	1513B3139BStyczeń 2009 – w drodze do Berlina, do Pauliny 
	1514B3140BPociągi bez względu na wszystko, a zwłaszcza upływający czas, zawsze wydzielają ten sam zapach – lekko zatęchły, obiciowo–zasłonowy, a całość spotęgowana o smród małego aluminiowego kosza na śmieci, wiszącego pod oknem. Nawet jeśli podróżuje się stosunkowo krótko, człowiek jakoś przesiąka tym pociągiem i nawet jego bielizna staje się pociągowa. Niestety był to jedyny rodzaj transportu, jaki wzięły pod uwagę Patrycja i Gabrysia. Samochód odpadał – ślisko i za daleko. Na dodatek obie nie znały Berlina, a nie ma nic gorszego niż lawirowanie po obcym mieście. Samolot też nie wchodził w grę, bo Patrycja cierpiała na awiofobię i już sam widok skrzydeł powodował, iż cała się trzęsła. Pozostał więc pociąg, który mimo swoich powonieniowych wad, miał też pewną zaletę – wskutek przebywania kilku godzin w małym, cuchnącym pomieszczeniu, wymuszał rozmowy.
	1515B3141BPoczątki nie były łatwe. Patrycja nie widziała Gabrysi dokładnie dwadzieścia dwa lata, z czego wynika, że Gabrysia Patrycji również. W szkole podstawowej obie dziewczyny (czasami dopuszczały do układu Paulinę, do której właśnie jechały), tworzyły typowy dla ich wieku związek frazeologiczny – „papużki nierozłączki”. Na przerwach chodziły pod pachę. Razem skakały w gumę lub linkę i wymieniały się wypukłymi naklejkami z oczkami (import z Zachodu). Razem ubierały lalki i bawiły się w dom, razem obejrzały „Konika Garbuska” w kinach i rzewnie na nim płakały, razem zbierały duńskie kule. Ktoś mógłby powiedzieć, że ich przyjaźń była powierzchowna i dotykała zaledwie galaretki na ciastku, nigdy nie przebijając się do warstwy serowo–śmietanowej, nie wspominając o spodzie z biszkoptu. One jednak czuły, że pochodzą z tej samej planety. Paulina lubiła ich towarzystwo, choć zainteresowania dziewczyn (lalki, moda, chłopaki z Boysbandów) mocno odbiegały od jej pasji. Paulina była matematycznym mózgiem. Obudzona w środku nocy potrafiła wydeklamować z pasją:
	1516B3142B„Niech Ω będzie skończonym wzorem wszystkich zdarzeń elementarnych. Jeżeli zajście każdego zdarzenia elementarnego jest jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A c Ω jest równe:
	1517B3143Bgdzie |A| oznacza liczbę elementów zbioru A, zaś |Ω| – liczbę elementów zbioru Ω.
	1518B3144BRachunek prawdopodobieństwa.
	1519B3145BJeszcze w ostatniej klasie szkoły podstawowej rodzice Patrycji dostali mieszkanie w innej części miasta. To oznaczało jedno – dziewczyny nie pójdą do tego samego liceum. Paulina wyjechała do Berlina (załapała się do szkoły z wyspecjalizowanym profilem matematyczno–ficzycznym), Gabrysia wybrała Liceum Ogólnokształcące nr cztery, a Patrycja trafiła do siódemki. Ich przyjaźń w naturalny sposób uległa rozkładowi, zupełnie jak rozkładowi podlega zbyt długo leżące na ziemi jabłko. Najpierw traci ono wodę, potem jędrność, kolor, smak i zapach. Atakuje je gnilna mikroflora i stopniowo miękki, bezbronny owoc zapada się w ziemię. Po paru miesiącach nie ma po nim śladu. A jednak po dwudziestu dwóch latach Paulina postanowiła znaleźć miejsce, w którym zniknęło jabłko i delikatnie je odkopać. Może został chociaż ogonek? Patrycja i Gabrysia zgodziły się dość szybko, bowiem nic tak nie wyzwala sponatnicznych decyzji, jak spontaniczna propozycja. Droga meilową ustaliły datę i godzinę i dokładnie 21 stycznia wsiadły do pociągu zmierzającego w stronę Hauptbahnhof w Berlinie. 
	1520B3146BPrzez pierwszą godzinę wzajemnie się dotykały i badały teren przeciwnika. Czy wypada dawną przyjaciółkę klepnąć w kolano lub poprosić o gryz gruszki? Ta koleżanka w zasadzie jest teraz Panią i być może jej poprzeczka luzu została ustawiona przez ostatnie lata bardzo wysoko. Czy można przy niej zaklnąć? Powiedzieć sprośny dowcip? Przyznać, że seks z mężem już dawno nas nie kręci i że czasem lepiej jest rozwiązać dobrą krzyżówkę niż przejść przez własny orgazm (jeśli w ogóle)? Dwadzieścia dwa lata potrafią postawić świat na głowie. W tym czasie takie Chiny wznowiły sprawowanie suwerennej władzy nad Hongkongiem i Makau, stworzyły też Szanghajską Organizację Współpracy i posadziły blisko 35 miliardów drzew. Pisma ekonomiczne donoszą, iż wskaźnik biedy absolutnej (poniżej 1 dolara dziennie) na świecie spadł  z 31 procent do 24. W  Polsce przybyła trzykrotna ilość dzieci z nadwagą, a w biologii molekularnej zawrotną karierę zrobiło promieniowanie synchrotronowe. I wszystko to wydarzyło się właśnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat. 
	1521B3147BPatrycja i Gabrysia zjadły kanapki, podzieliły się gruszką i stopniowo przeszły do bardziej zaawansowanej gry wstępnej. Szybko przebiegły przez szkołę podstawową i liceum wspominając najprzyjemniejsze chwile. Pierwsze dekatyzowane dżinsy, pierwsza farba do włosów, włoskie lody z automatu, kwiatowy zapach My Melody Dreams, pierwsze randki i zagrożenie dwóją z chemii na koniec trzeciej klasy. 
	1522B3148B– Budowa, właściwości i zastosowanie acetylenu jako przedstawiciela alkinów – do dziś pamiętam ten horror – Patrycja aż się wzdrygnęła.
	1523B3149BGabrysia przytaknęła: – Wałkowałam ten temat setki razy, ale do dziś nie wiem o co chodziło. 
	1524B3150BW końcu potknęły się o ciąg dalszy. Patrycja poszła na studia prawnicze, Gabrysia w tym samym czasie zaszła w ciążę. 
	1525B3151B– Nie chciałaś się dalej uczyć?
	1526B3152B– Chciałam, ale jakoś nie starczyło mi sił. 
	1527B3153BChwila milczenia, jak zwykle w momentach, kiedy dostrzegamy pierwsze różnice, na przykład w wykształceniu. 
	1528B3154B– A co teraz robisz?
	1529B3155B– Pracuję w teatrze jako garderobiana i czasem charakteryzatorka. A ty?
	1530B3156B– Jako radca prawny w firmie budowlanej. 
	1531B3157B– To ja mam ciekawiej. Muśliny, aksamity, koronki, welur, cekiny.
	1532B3158B–  A ja podmiot gospodarczy, jednostka organizacyjna, osoba fizyczna, wykroczenia skarbowe.
	1533B3159B– Też nieźle.
	1534B3160BRoześmiały się. Napięcie minęło, więc wspominały i dyskutowały dalej – cukrzyca ciążowa Gabrysi, rozwód Patrycji i jej drugie małżeństwo, czy Superniania jest naprawdę konieczna i czy zmarszczki można zaakceptować. Przyznały się do wielu błędów, małych grzeszków i nieczystych zagrywek. Ustaliły, że nie zawsze są w porządku wobec innych, a Patrycja doszła do wniosku, że rozwód z pierwszym mężem był w rzeczywistości jej winą. 
	1535B3161B– Ty wiesz, że ja go chyba w ogóle nie kochałam! Wyszłam za mąż odruchowo, bo wszystkie moje koleżanki to robiły. Nic dziwnego, że po jakimś czasie miał mnie dość...
	1536B3162B– A ja mam komlpeks rozpieszczonej córeczki tatusia – przyznała Gabrysia. 
	1537B3163BPo siedmiu godzinach miarowego stukotu pociągu przerobiły dwadzieścia dwa lata swojego życia i odkryły, że czas się jednak zatrzymał. Mimo ślubów, dzieci, rozwodów, chorób. Mimo tego, że co piąte polskie przedsiębiorstwo przeżyło w ciągu ostatnich dwóch dekad silną sytuację kryzysową, że w Puszczy Niepołomickiej doszło do poważnych zmian w roślinności łąkowej, a strajki w kopalniach kosztowały miliardy złotych. 
	1538B3164BGabrysia i Patrycja przy zatęchłym pociągowym zapachu cofnęły się do momentu, gdy obie miały po dwanaście lat, odkopały dawną przyjaźń i znalazły pestkę od jabłka.
	1539B3165BNa dworcu rzuciła im się na szyję Paulina. Pyzata, piegowata, w zielonym dresie i z dwójką wiszących jej na szyi dziewczynek, również piegowatych i dość hałaśliwych. 
	1540B3166B– I co, udało się? – spytała, kiedy już się dokładnie wyściskały.
	1541B3167B– To znaczy? – spytały trochę zdziwione.
	1542B3168BPaulina zaśmiała się.
	1543B3169B– Rachunek prawdopodobieństwa. Miesiąc temu byli u mnie Tomek i Kamil. Przez te siedem godzin jazdy wyjaśnili sobie jakieś zapiekłości z dawnych czasów, a nawet wpadli na pomysł wspólnego biznesu. Właśnie nad tym pracują. Oczywiście nie musiało się udać, ale rachunek prawdopodobieństwa polega na tym, że eksperyment należy powtarzać. 
	1544B3170BPrzez siedem godzin może się bowiem wiele wydarzyć, trzeba tylko wsiąść do pociągu. 
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	1546B3172BNatasza Socha – urodzona w zimny listopadowy dzień z bardzo długą pępowiną. Jedną nogą mieszka w Poznaniu, drugą na niemieckiej wsi, gdzie pisze, pisze i pisze. Od czasu do czasu obserwuje borsuki, które spacerują grzecznie po lesie, ale nie pozwalają się oswoić. Ma psa. Ma również męża oraz dwójkę dzieci, które są najwspanialsze na świecie. Dziennikarka, pisarka, felietonistka. Autorka „Macochy”, „Ketchupa” i „Zbuków”. 



