
Tili wstała z krzesła dosyć nieporadnie, podpierając się przy tym o skraj toaletki, 
która niegdyś należała do jej matki. Widok był naprawdę żałosny. Rude włosy 
niestarannie zaplątane w dwa grube warkocze ciężko opadały jej na plecy. Nie 
wyglądała na te swoje 95 kilogramów, była bardzo zbita w sobie. Prawda jest jednak 
taka, że wyglądała dosyć upiornie bez względu na to, jak była uczesana i w co była 
ubrana. Gdy szła do wyjścia, podłoga skrzypiała pod jej dużymi stopami, a każdy 
ruch jakby sprawiał jej trudność. Jednakże to tylko pozory, ona miała w sobie bardzo 
dużo siły, ogromne pokłady energii. To jej brak chęci do życia sprawiał, że wydawała 
się tak bardzo ociężała. Powłóczyła nogami aż do wąskich schodów, które wiodły na 
strych. Z nietęgą miną, która rysowała się na jej brzydkiej twarzy, zaczęła wspinać 
się coraz wyżej i wyżej aż do drzwi prowadzących na poddasze. Nim je otworzyła 
i weszła, zawahała się na sekundę, jakby szukała powodu, żeby tam nie wchodzić. 
Przekręciła klucz, nacisnęła klamkę i w końcu przekroczyła próg pomieszczenia. 
Twarz jej owiał lekki, ciepły wiaterek. Musiał być tam przeciąg, spowodowany jednym 
wybitym oknem i dziurą wielkości piłki w drugim. Dzieci sąsiadów ,,bardzo ją lubiły’’ 
i to tak bardzo, że czasami wybijały jej jakąś szybę, albo podrzucały zdechłego 
szczura na schody przed domem.  

Koniec maja, niedługo wakacje, ale już teraz było bardzo ciepło. Poddasze 
bardzo duże i zapchane różnymi rzeczami. Kiedyś Tili często się tam bawiła, to 
miejsce, gdzie można się było schować, ale mama ciągle jej tego zabraniała. Mówiła 
wtedy 

— Kochanie, do cholery, obiecaj mi, że nigdy, ale to nigdy więcej nie będziesz 
tam wchodzić. Tam czai się prawdziwe zło. Gorsze niż sam diabeł! Rozumiesz to?! 
Obiecaj mi! Obiecaj! — Krzyczała jak w amoku. 

— Tak mamusiu, obiecuję. Niech mnie piorun strzeli, jeżeli tam jeszcze wejdę 
— odparła dziesięcioletnia wówczas Tili. 

Jakoś jej nie strzelił, a wchodziła tam dosyć często, więc miał wiele okazji. 
Robiła to jednak bardzo ostrożnie, tak, żeby matka nigdy się o tym nie dowiedziała. 
Może miało to jakiś związek z powiedzeniem, że zakazany owoc kusi? To było 
bardzo prawdopodobne. Jednak jedno jest pewne, przychodziła tam prawie 
codziennie. Przeszukiwała stare szafy i szafeczki, przebierała się w stare ubrania 
babci i prababci, i chyba jeszcze również tej wcześniejszej, ale tego nigdy nie była 
pewna. Było tam mnóstwo butów i sukienek, kolorowych płaszczy, kapeluszy i 
pstrokatych szali. Uwielbiała udawać, że jest zaginioną, piękną księżniczką, która 
czeka na swojego wybawiciela, czyli bliżej nieokreślonego księcia albo przynajmniej 
jego rycerza. Ów książę nigdy nie nadjechał, chociaż modliła się o niego w każdej 
wieczornej modlitwie. Teraz przekraczając próg jej wielkiej dziecięcej przygody, czuła 
lekki dreszczyk niepokoju. Tutaj spędziła najlepsze dni swojego życia, ale czas 
najwyższy definitywnie zapomnieć o tym niedorzecznym rozdziale jej życia. 
Przechodziła nieporadnie między starymi, zakurzonymi meblami, porozrzucanymi tu i 
ówdzie starymi pudłami. Przysiadła na stołku, prawie na środku. Zrobiła marsową 
minę, jakby zastanawiała się od czego zacząć. Podparła brodę na rękach, ciężko 
spoczywających na jej kolanach. Jej spojrzenie powędrowało ku niewielkiej 
tekturowej tubie, która nie wiadomo skąd znalazł się przy jej prawej nodze. Wzięła go 



w swoje pulchne paluszki i zaczęła dokładnie oglądać. Na pierwszy rzut oka 
przypominała małą lunetę, a w rzeczywistości był to stary kalejdoskop, bawiący oko 
kolorowymi szkiełkami, układającymi się w różne kształty. Kiedyś dzieci często bawiły 
się taką rzeczą. Obracając go w dłoniach w kółko z okiem przed okularem zabawki, 
ukazywały się jej bardzo kolorowe i skomplikowane obrazy, układające się w 
fantazyjne rozety. Tili potrząsała kalejdoskopem i przekręcała nim dalej na różne 
sposoby. Bawiła się jak małe dziecko do momentu, gdy szkiełka przyjęły dość 
nieoczekiwany kształt. Oczy Tilli rozszerzyły się do granic możliwości. W 
kalejdoskopie pojawił się duży napis utworzony z kolorowych szkiełek, a brzmiał on 
— „Zagraj ze mną Tili”. 

 



 
Rozdział II 
 
Zerwała się z łóżka, jakby ktoś wylał na nią kubeł zimnej wody. Włosy miała 

mokre od potu, oddech krótki i niespokojny.  
— Cholera, już po dziewiątej, znowu spóźniłam się na zajęcia — powiedziała do 

siebie. 
Pospiesznie wyskoczyła z łóżka i starała się nie zastanawiać nad koszmarem, 

który dręczył ją tej nocy. Zerkneła w swoje odbicie w lustrze i względnie zadowolona 
ze swojego wyglądu, szybko ubrała się i wybiegła z domu. Miała nadzieję zdążyć na 
drugą godzinę wykładów u profesora Tagarda. Do sali weszła, jak jej się wydawało, 
zupełnie niepostrzeżenie. Zajęła pierwsze lepsze, wolne miejsce i powoli się 
odprężyła. Bardzo zależało jej na tym, żeby nie mieć wpisanego następnego 
spóźnienia, mogłaby mieć potem kłopoty z zaliczeniem, a tego wolała jednak 
uniknąć. 

— Pani Sawicka, wydaje mi się, że powinna pani przeprosić mnie, a raczej nas 
wszystkich za swoje spóźnienie i za to, że przeszkadza nam pani w zajęciach — 
powiedział dość zirytowanym głosem brzuchaty profesor. 

— Przepraszam pana oraz wszystkich studentów, to naprawdę niefortunny 
wypadek sprawił, że się dzisiaj spóźniłam. Złapałam gumę i… 

— Tak, tak wiem co dalej. Tydzień temu też pani złapała gumę, więc może nam 
pani oszczędzić dalszych wyjaśnień. Teraz proszę skupić się na wykładzie, 
chciałbym kontynuować jeżeli pani pozwoli. 

— Ależ oczywiście, przepraszam — odpowiedziała skwapliwie.  
Całą twarz miała czerwoną, szyję również. Ręce tylko leciutko jej drżały, 

ale niewątpliwie zdradzały jej zdenerwowanie.  
„Ty stary pieprzony ośle” — właśnie te słowa wypełniały jej głowę.  
Przecież nie chciała się spóźnić. Stoi tam grubas i łypie na wszystkich tymi 

swoimi małymi, świńskimi oczkami. Profesorzyna od siedmiu boleści, filozof 
pieprzony. Postanowiła, że nigdy mu tego nie wybaczy, nigdy. Jak śmie ją uczyć 
kultury przed całym rokiem, co ona mu takiego zrobiła? Phi... Przykładny mąż i 
ojciec. Teraz ona z nim zagra. Często zostawała po wykładach i uczyła się w 
bibliotece. Lubiła tam być. Jest tam cicho i unosi się niesamowity zapach starych 
książek. Nieraz widziała tam profesora Tagarda, jakby bez celu krążącego między 
regałami. Dopiero miesiąc temu odkryła, co było tego prawdziwą przyczyną, a 
mianowicie pani Władzia, bibliotekarka. Zawsze uważała ją za nieśmiałą, ale to, co 
widziała, nawiasem mówiąc, nie raz, przerosło jej wszelkie oczekiwania. Z miejsca na 
szerokim parapecie, tuż za zieloną zasłoną miała raczej idealny widok. Na szczęście 
oni nie mieli szansy jej zobaczyć. Z drugiej strony bardziej byli zajęci sobą. Biblioteka 
zamknięta na pół godziny w ciągu dnia, raz w tygodniu nie budziła żadnych 
podejrzeń. Oni natomiast uwijali się chyba, jak w ukropie, żeby ze wszystkim zdążyć. 
Nie podejrzewała Tagarda, że ma aż tyle animuszu, ale wydawało jej się, że jego 
żona również nie ma o tym pojęcia. Była przekonana, że czas najwyższy to 
zmienić… 



Z rozmyślań wyrwał ją dźwięk odsuwanych krzeseł i szuranie butów. Wykłady 
znienawidzonego profesora właśnie się skończyły. Nie miała ochoty wychodzić z auli, 
po pięciu minutach i tak tu musiałaby wrócić na socjologię. Postanowiła zaczekać 
i dalej zatopić się w rozmyślaniach. Minęła socjologia, potem współczesne ruchy 
polityczne, po czym właśnie zaczynały się zajęcia, na które czekała. Generalnie 
współczesna myśl polityczna nic a nic jej nie obchodziła, natomiast wykładowca i 
owszem bardzo. Już od pierwszych zajęć ten mężczyzna zajął całe jej myśli. Na oko 
miał jakieś 33 lata, wysoki brunet, bardzo przystojny. Była przekonana, że i ona 
wpadła mu w oko. Często zerkał w jej stronę, rzucał jakby ukradkowe spojrzenia. Inni 
mogli tego nie widzieć, ale ona wiedziała, że coś między nimi zaczyna się dziać. 
Spoglądał na nią nieco nieśmiało, może był trochę zawstydzony tym, że podoba mu 
się jego studentka. Patrzyła na niego, jak urzeczona. Zamknięta w cudownym śnie, 
spijała każde słowo z jego pełnych ust, czuła cudowne mrowienie w podbrzuszu — to 
musiała być miłość. U niego natomiast to uczucie musi jeszcze dojrzewać. Da mu 
czas, poczeka tyle, ile będzie trzeba. W pewnej chwili on dojrzeje jak brzoskwinka i 
spadnie prosto w jej ręce. Tymczasem ona zajmie się bardziej przyziemnymi 
sprawami, jak na przykład zemsta na profesorze Tagardzie.  

Wykład skończył się szybciej niż się tego spodziewała, ale tak już to jest, 
że miłe chwile mijają szybko. Wzięła swoją podręczną torbę i z głową pełną 
wzniosłych marzeń udała się prosto do domu. 
 


