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Karol unosi brwi po raz pierwszy

Z kim ja muszę pracować, pomy la Pedro po hiszpa sku.
– Carla! – wrzasną , ale nie raczy a nawet się odwrócić. – Je li natychmiast nie przestaniesz gadać,
wywalam cię z roboty!
Rozsiad a się wygodniej, opierając nogi na oparciu fotela. Wpatrywa się bezradnie w z ote szpilki.
Jak zarysuje skórę, będziemy p acić odszkodowanie,
przemknę o mu przez g owę i ju otworzy usta, gotów do puszczenia wiązanki, gdy zwróci a jego uwagę
niewiarygodna zgodno ć odcienia lakieru jej paznokci z karoserią. Nie ruszaj się, b aga ją w my lach,
wiedząc, e je li tylko powie to g o no, dziewczyna
wszystko zepsuje. Od o y a komórkę, prę ąc cia o ku
s o cu.
Och, tak. Tak jest dobrze. Pstryka zdjęcie za zdjęciem. Traktowa a go jak powietrze, a przecie musia a
s yszeć trzask aparatu, czuć b yski flesza. A mo e nie
musia a? Cofając się, potkną o kamie i ma o
nie przewróci . Spojrza w dó urwiska. W skalistej
zatoczce cumowa w a nie jacht. Co ja tu robię...
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Ponownie zbli y aparat do oka, ale Carla odwróci a się nagle w jego stronę i to ju nie by o to.
– Daj mi sukienkę. – Przeciągnę a się.
– Skąd wiesz, e sko czyli my? – Podniós cytrynową szmatkę i rzuci w jej stronę.
– Wiem.
Wyję a z pude ka papierosa i poprosi a go gestem
o ogie . Nic nie wskazywa o na to, e zamierza się
ubrać.
Poda jej zapalniczkę, a potem zaczą przeglądać
zdjęcia. Co da się wybrać, na pewno...
– Wolisz ch opaków, tak? – us ysza jej g os.
Nie twój interes, pomy la , sięgając po kluczyki.
Fale grzmoci y o brzeg coraz g o niej. Zbli a się
przyp yw.

*
Paulina od o y a ksią kę. Te mog abym być bohaterką, pomy la a z nadzieją. Romansu, powie ci obyczajowej, a mo e thrillera? Wzdrygnę a się na samą
my l, chocia ciekawo ć by a silniejsza od lęku.
Podesz a do lustra i spiesznie zawiesi a je chustą. Teraz mog a być równie dobrze inną kobietą, jak kotem,
ro liną lub staruszkiem z naprzeciwka.
Sta a przed zas oniętą taflą z rosnącym niepokojem,
a kiedy nie mog a ju go znie ć, wysz a na ulicę. Mijając ludzi, patrzy a im w oczy, ciekawa swojego w nich
odbicia. Gdy nie widzia a nic, wbija a paznokieć
w skórę, w odpowiedzi na ogarniające ją co chwila
poczucie nierzeczywisto ci.
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Nie by a pewna, do czego jest zdolna, czego mo e
się po sobie spodziewać i czego inni od niej oczekują.
Jeste , jeste , jeste , przytakiwa y obcasy Pauliny,
a jej d ugi cie nie zaprzecza .

*
Marta poczu a przyp yw natchnienia w przeddzie
więta Zmar ych. Nie wiadomo, co mia o większy
wp yw na decyzję sięgnięcia po pióro: wspomnienia
czy mo e wie o zako czona lektura powie ci, której
nieskomplikowana intryga i potoczny język utwierdzi y Martę w przekonaniu, e porzekad a ludowe
miewają sens.
– Nie więci garnki lepią – oznajmi a uroczy cie
mę owi, podnoszącemu brwi w grymasie niemego
os upienia.
Ten ma omówny mę czyzna od dawna ju nie komentowa zamierze swojej po owicy, jak zwyk ją
przedstawiać, wzbudzając nieodmiennie jej nieskrywaną irytację.
Zwierzając się Karolowi, Marta nie liczy a na jego
przychylno ć, prawdę powiedziawszy, nie liczy a
w ogóle na nic, chcia a po prostu podzielić się z męem tym, co jej przysz o do g owy. Tak samo mówi a
mu o zamiarze kupna nowej bluzki czy uzupe nienia
zapasów ywno ci. W pierwszym wypadku otwiera a
wymownym gestem szafę, w drugim lodówkę, nie
mia o to zresztą większego znaczenia. Mog a równie dobrze, mówiąc o ciuchach, demonstrować pustą
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komorę zamra alnika, Karol bowiem – zanurzony bez
reszty w swoim wiecie, do którego nie mia a dostępu
– sięga po portfel i czyni swoją powinno ć.
Mo e więc to, e Karol uniós brwi na wie ć o literackich zapędach Marty, znaczy o zupe nie co innego,
ni os upienie, jak mog oby się to nam – patrzącym
z boku – wydawać. Mo e znaczy o pe ne podziwu:
„Nie zna em cię od tej strony” lub te : „Kobieto,
przecie ty nawet nigdy nie napisa a listu do mojej
siostry, chocia cię tyle razy prosi em”.
W ka dym ma e stwie istnieją jakie niedomówienia, związek Marty i Karola nale a do tych,
w których o niedomówieniach nie mog o być mowy,
bowiem wszystko – z za o enia okre lone raz na zawsze – zawiera o w sobie otch anie nieznanego.
– Nie więci garnki lepią – powtórzy a Marta, ju
mniej pewnie, i na tym sko czy a się ta wymiana
zda .
Tej nocy Marta budzi a się czę ciej ni zwykle. Jej
my li skaka y jak wiewiórki po grobach bliskich. Kolory chryzantem, tu będą lepsze cięte, a tu w doniczkach, ciekawe, ile to będzie w tym roku kosztować...
Karol spa u jej boku, pochrapując z cicha. Patrzy a
na jego pasiastą pi amę o wietloną wiat em księ yca
i zastanawia a się, co z nim zrobi w swojej ksią ce,
skoro postanowi a – ulegając panującej ostatnio modzie – napisać powie ć o sobie, czyli o Marcie. Nie
znaczy o to bynajmniej, e zamierza a opisywać to,
co ją spotka o. Przecie wszystko m o g o ją spotkać,
wszystko m o g o się zdarzyć. Czy nie by o niczym
innym jak czystym przypadkiem, e pewnego gru8

dniowego popo udnia zobaczy a swoich znajomych,
ci zaciągnęli ją do kawiarni, a tam siedzia Karol w towarzystwie... któ to by , do diab a, jak to mo liwe,
e nie pamięta? Mog a wtedy pój ć inną ulicą, mog a
nie dać namówić się na kawę. Co by się wówczas wydarzy o? Przecie by aby tą samą Martą, ale u jej boku
spa by inny mę czyzna. A mo e spa aby sama?
I gdzie trzeba się cofnąć, eby pozostać sobą, a jednak być kim innym?
Czy to grudniowe popo udnie mia oby taki sam
przebieg, gdyby nie wiosenny dzie , kilka lat wcze niej, kiedy...
Usiad a, a potem spu ci a stopy w poszukiwaniu
pantofli. Wiedzia a, e musi wziąć co na sen. W przeciwnym razie będzie się wiercić a do rana, zapadając w p ytkie drzemki, le eć, wpatrzona w pasiastą
pi amę. Kiedy obudzi a Karola, bo ju nie mog a
tego wytrzymać, ale od razu poczu a się winna, nic
się przecie nie sta o, ka dy ma jakie wspomnienia.
A gdyby wtedy zapali a wiat o? Co on by zrobi ,
gdyby zaczę a o tym mówić? Wyobrazi a sobie wyraz
niedowierzania na jego twarzy, po ączony ze wstrętem. Mo e by zapyta : „Po co mi to opowiadasz?”,
a mo e po prostu mrukną by „ pij...”, odwracając się
od niej plecami.
Kiedy poskar y a się swojej matce: „On się prawie
nie odzywa”. „Jednak czasem co mówi. Spróbuj się
na tym skupić. Mo esz to wykorzystać do ewentualnej
rozmowy i jako go rozruszać”, us ysza a. Ze zdumieniem stwierdzi a, e tych dwoje miewa sobie zwykle
co do powiedzenia, na ogó na tematy z pierwszych
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stron gazet, których osobi cie usilnie stara a się nie
czytać. „Powinna bardziej interesować się wiatem”,
powiedzia kiedy Karol, a Marta poczu a, jak nabiera
wiatru w agle.
– Zale y, co mamy na my li, mówiąc „ wiat” – odparowa a wówczas. – Mo e rzeczywi cie nie nadą am
za konfliktem bliskowschodnim, ale za to wiem, e
sąsiadka z parteru otworzy a w asną knajpę, a w księgarni na rogu wyprzedają ksią ki na kilogramy... Po
dwa z ote, dzie a klasyków. Uwa am, e to skandal – doda a spiesznie. – I nie patrz na mnie jak na
blondynkę.
– Przecie jeste blondynką – mrukną , w ączając telewizor. A kiedy ju my la a, e rozmowa sko czona,
spyta : – Kupi a jakie dzie o?
W takich chwilach nigdy nie wiedzia a, czy z niej
kpi, czy mówi serio.
Nie potrafi aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
Karol jest inteligentny. Wydawa się solidny i wystarczająco dobry, aby jej nie skrzywdzić.
Nie wiadomo dlaczego, za nic by mu się nie przyzna a, e nawet nie wesz a do rodka, przeczyta a
tylko og oszenie namazane farbą na szybie wystawy.
Dziwi a się strzępom zda , które brzęcza y w jej
uszach. Dlaczego zosta y utrwalone przez pamięć i po
co wracają, przeszkadzając jej usnąć?
Posuwa a się cicho do kuchni, w przedpokoju lustro uwięzi o ją w swoich ramach, podnios a rękę,
ma a dziewczynka po drugiej stronie zrobi a to samo.
Pięć lat, mo e nawet cztery, koszulka w misie, wylaz a z ó eczka, bo zachcia o jej się pić. W kuchni stoi
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kompot z jab ek, w szklanej niebieskiej wazie, tylko
się napije i zaraz za nie...

*
Paulina... Marta obraca w my lach to imię, trochę się
boi, ale ciekawo ć jest silniejsza od strachu, to będzie
ksią ka o nas obu, my li i widzi jasnow osą kobietę
stojącą ty em.
Mo emy jeszcze sobie wyobrazić jej oczy i nos, to,
czy maluje usta i jaką szminką. Kobieta wcią jednak
przygląda się wystawie galerii, nie wiemy, czy chce
co kupić, za chwilę wszystko się wyja nia, na d więk
nadje d ającego autobusu odwraca się, wygląda na
jakie dwadzie cia pięć lat, ma du e usta, trudno co
więcej powiedzieć, bo niknie w zat oczonym wnętrzu,
uwa aj na torebkę, chcia oby się krzyknąć, wlecze się
za nią na d ugim pasku, wymarzona okazja dla z odzieja.
Tym razem Paulina ma szczę cie, chocia o tym nie
wie. Wysiada z nieotwartą torbą, w drzwiach minę a
się z autobusowym z odziejaszkiem, w a nie wyskakiwa , ciskając co w zanadrzu, jemu te się uda o.
Nie będziesz mia a mę a, postanawia Marta i przygląda się Paulinie. Kobieta unosi brwi, zupe nie jak
Karol, nie wiadomo, czy dziwi ją decyzja Marty, czy
to, co się dzieje na placyku z nieczynną fontanną.
Na schodach prowadzących do ratusza siedzi grupa
Cyganów. Wyglądają, jakby zamierzali tu koczować,
wąsaty mę czyzna przebiera palcami po klawiszach
akordeonu, to chyba tango, my li Paulina, przystaje.
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Natychmiast otaczają ją Cyganki, powró yć, powró yć, na mleko dla dziecka, pani po o y pięć z otych, a prawdę powiem. Paulina przyciska do siebie
torebkę, nikt nie zamierza jej okra ć, ale ona o tym
nie wie.
Jedna z Cyganek ma trzecie oko. U miecha się do
Pauliny, b yskają z ote zęby, wie, co ją spotka, pani
po o y pięć z otych. Mo e gdyby po o y a pięć, a potem jeszcze pięć i pięć z otych, wszystko potoczy oby
się inaczej. Ale Paulina nie widzia a trzeciego oka. Widzia a tylko czarne w osy obwiązane chustką i brudne
stopy w at asowych kapciach.
– Ko o pani wielka mi o ć... – goni ją piewny
g os.
Ucieka, chocia pos ucha aby chętnie o tej mi o ci,
ale się wstydzi.
I tak wydaje jej się, e wszyscy się na nią gapią, e
wszyscy s yszeli. Wstępuje do najbli szego sklepu, ju
dawno mia a sobie kupić nowy lakier do paznokci,
teraz jest okazja.
W skrzynce na listy plik reklam, klucz jak zwykle
zacina się w zamku, otwiera drzwi i widzi na wprost
wej cia obraz w z oconej ramie. Widuje go codziennie,
od zawsze, kiedy wisia w mieszkaniu jej rodziców,
ma jednak wra enie, e patrzy na po raz pierwszy.
Rodzajowa scena na le nej polanie nabiera ycia, mę czyzna obejmujący kobietę ma silne ramiona i pewny
siebie u miech, Paulina staje tak blisko, e niemal
czuje zapach trawy. Kobieta ma zaró owione policzki
i rozpiętą bluzkę. Jej twarz nie wyra a niczego. Ani
rado ci, ani niechęci. Ani ciekawo ci.
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Mo e to by z y malarz, my li Paulina, podgrzewając zupę. Albo mo e tej kobiecie by o wszystko
jedno. Mo e wykonywa a najstarszy na wiecie
zawód.
Nagle wydaje jej się to wa ne. Podchodzi znów do
obrazu, zagląda kobiecie w oczy. „Nie sprawia mi to
przykro ci, a to wystarczy, nie uwa asz”, s yszy niski
g os, tak, ona na pewno mówi a altem.

*
Wieczór wype ni wszystkie kąty, telefon drzema nieruchomo, spojrzenia Pauliny wędrowa y ku niemu raz
po raz, to co się dzia o na szklanym ekranie, nie by o
w stanie zająć jej na d u ej. Sięgnę a po gazetę. Spory
w parlamencie, trzęsienie ziemi, nowa ustawa podatkowa, skandal korupcyjny, napad z bronią w ręku,
kupię, sprzedam, wynajmę, dam pracę, oferty biur
matrymonialnych, us ugi prawne, oferty biur matrymonialnych?
„Pietro 49 lat, rozwiedziony W och szukający blisko ci”, „Zaradny in ynier szuka kobiety z odrobiną
fantazji w charakterze i stroju”, „30-letni uroczy
ba aganiarz”... Paulina znów zerka na telefon. Jak
brzmia o tamto og oszenie?
Pamięta, jak brodząc w stertach ciuchów, coraz
bardziej spanikowana up ywem czasu, bezskutecznie
próbowa a odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest.
Sobą, nie znaczy o nic. Trudno powiedzieć, czy zdecydowa a się na bezosobowy kostium z bezradno ci
czy mo e chęci wybadania przeciwnika.
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Sądzi a , e będzie onie mielony, e będzie próbowa się domy lić, co kryje się za pancerzem tweedowego kostiumu, my li Marta i u miecha się kpiąco.
Karol odczytuje jej grymas jako odpowied na pytanie, które zada , a którego nie dos ysza a. Ju idąc
na to spotkanie, my li Marta o Paulinie, a owa a ,
e ta gazeta wpad a ci do ręki, e napisa a list, e
wreszcie zgodzi a się przyj ć. Jeszcze nie jest za
pó no, powtarza a , zbli ając się do kawiarni, stercząc niepewnie przed wej ciem, z w osami targanymi
przez wiatr. „Tego dnia wiatr przygina do ziemi gaęzie drzew, wywo ując w ród ptaków niepokój”,
napisa a Marta i cieszy o ją to zdanie. Wyobra a a
sobie ptasi krzyk, który próbuje przebić się przez
wycie wiatru, turlające się po trotuarze papierowe
kubeczki.
Dobrze ci zrobi, jak na niego poczekasz, decyduje
Marta i ka e Paulinie prze ywać nieko czące się minuty niepewno ci. Mo e to ten w kącie? Zas ania się
gazetą, eby móc się jej dok adnie przyjrzeć, ocenić
towar i zdecydować, co dalej? A mo e ten m ody,
wystukuje SMS-a, pewnie do innej chętnej panienki,
ciekawe, ile takich zg osze ka dy z nich dostaje? I na
ile odpowiada?
Jest pięć minut po czasie, Paulina podnosi się, w tej
samej chwili wchodzi energiczny mę czyzna.
– Pani Paulina? – pyta i ju wyciąga do niej rękę, ju
podnosi ją do ust. – Rafa – rzuca. – Mówmy sobie po
imieniu, dobrze? Tak będzie pro ciej...
Paulina wie, e mę czyzna z ama regu y gry, zanim
zdą y a otworzyć usta, i przypomina sobie, e prze14

cie zamierza z nim walczyć, e tylko walka sprawia
jej przyjemno ć.
– Mo e i pro ciej, ale jestem przywiązana do tradycji... – Ta kwestia pasuje do jej tweedowego kostiumu
i tego, jak upię a w osy.
Przez twarz mę czyzny przebiega grymas zdumienia,
mo e jestem pierwsza, która tak się zachowa a, ta my l
sprawia Paulinie rado ć, ka dy lubi być pierwszy.
– W porządku, pani Paulino... – Rafa akcentuje
z lekką kpiną s owo „pani”, a ona udaje, e tego nie
widzi. – Czego się pani napije?
Przywiązane do tradycji kobiety zwyk e zamawiać
ma ą czarną, my li Paulina i zamawia du e piwo. Bingo.
Facet jest zdezorientowany, sam prosi o herbatę.
– Jestem samochodem – wyja nia.
– Jakim? – pyta Paulina, w gruncie rzeczy nic ją to
nie obchodzi, nie przywiązuje wagi do rzeczy i nie jest
snobką. Ale on o tym nie wie.
– Zielonym. – Mę czyzna mru y oczy, punkt dla
niego, my li Paulina.
– Czy tak mnie sobie pan wyobra a ? – atakuje, bojąc stać się celem.
– Przys a a mi pani przecie zdjęcie... – U miecha się,
Paulina nie wie, czy to zręczny unik, czy dowód braku
inteligencji. – A jak tam z panią? Nie podawa em adnych namiarów. Mog em być równie dobrze ysiejącym niewielkim osobnikiem z brakami w uzębieniu.
Oczekuje, e się nim zachwycę, to jasne... Paulina
pije piwo, zwleka z odpowiedzią.
– Pyszne – mówi w ko cu. – Sch odzone dok adnie
tak jak lubię. Niektórzy uwa ają, e piwo powinno
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być bardzo zimne. Ale wtedy trudno ocenić naprawdę
jego smak.
– Nie jestem ekspertem – mruczy Rafa .
Paulina zastanawia się, czy warto z nim porozmawiać i jak zacząć, ale mę czyzna jest szybszy.
– Czego pani ode mnie oczekuje? – pyta.
– Ja? – Paulina wypada z roli, gra na czas.
– Skoro odpowiada pani na oferty biur matrymonialnych, domy lam się, e poszukuje pani partnera.
Jak pani widzi jego rolę? Na co pani liczy? – Rafa
uzyskuje nad nią b yskawiczną przewagę.
Paulina czuje, e zaczyna ją to interesować. Gra się
zaczę a.

*
Marta nie wie, jak d ugo powinna prowadzić ten dialog. Nie chce powiedzieć za du o. Jednak, zanim co
między nimi się zacznie, o ile się zacznie, powinny
pa ć jakie s owa. Ale czy na pewno? Czy to pozwoli
im lepiej się poznać?
Niech robią, co chcą, podpowiadam Marcie, lecz
ona odwraca się od Pauliny i Rafa a z zupe nie innego
powodu. Jej uwagę skupia teraz ruch w kącie pokoju,
to jej mą patrzy na nią i stuka w zegarek.
– Id spać... – rzuca w jego stronę, widzi unoszące
się jasne brwi i nagle przypomina sobie, e dzisiaj jest
piątek. – Po ó się – poprawia się szybko. – Nied ugo
przyjdę.

Karol bez piÒamy

W piątkowy wieczór Karol nie ma na sobie pi amy.
Przykryty ko drą, z ods oniętymi ramionami, czeka na
Martę. Na nocnym stoliku obok le y ilustrowany magazyn dla panów, ale Karol ju go nie ogląda. Pamięta
zdjęcia, które podoba y mu się najbardziej, szczególnie pielęgnuje wspomnienie pulchnej brunetki
w czerwonym kabriolecie. Kabriolet sta na szczycie
skalnego urwiska, a w dole morskie fale rozbryzgiwa y się o ska y. Kobieta wystawia a do s o ca nagie
cia o w pozie wskazującej, e w a nie ze s o cem ma
ochotę spędzić najbli sze rozkoszne minuty.
Karol się zastanawia, co by by o, gdyby jakim przedziwnym zrządzeniem losu znalaz się na tym dzikim
pustkowiu, obok czerwonego kabrioletu. Jak by się
zachowa a brunetka? Przykry aby się spiesznie ó tą
suknią, le ącą zapewne gdzie w pobli u, czy w ogóle
nie zwróci aby na niego uwagi? Innej mo liwo ci nawet nie mie rozwa ać. Przypomina sobie jej stopy
obute w z ote szpilki i lakier na paznokciach, dobrany do koloru samochodu. Ciekawe, e o bardziej
intymnych fragmentach jej cia a zachowa zaledwie
17

mgliste wspomnienie. Mo e przygląda się im tylko
przelotnie, drą ony upartą my lą o niestosowno ci
wpatrywania się w nieznajomą. A mo e – instynktownie – jak zawsze wtedy, kiedy kochali się z Martą,
zamkną oczy? Spróbowa sobie przypomnieć cia o
ony, widzia je w bardzo ogólnych zarysach, nie potrafi by opisać jej kszta tów.
Marta wsunę a się do pokoju, owinięta w b ękitny
szlafrok, który – z cichym szelestem – opad obok
ó ka. Móg teraz przyjrzeć się jej dok adnie, lampka
nocna dawa a wystarczająco du o wiat a, nie zrobi
tego jednak.
Nieliczne przygody seksualne nie predestynowa y
Karola do miana znawcy kobiet. Uwa a się za normalnego mę czyznę o umiarkowanym temperamencie. Nigdy nie rozmawiali z Martą na „te tematy”,
ich zachowania i zwyczaje by y nieodmienne od lat
o miu, czyli od momentu, kiedy dzielili o e po raz
pierwszy. Owa przewidywalno ć napawa a Karola
s odkim poczuciem pewno ci i spe nienia, zanim
w ogóle następowa o.
Dlatego to, co wydarzy o się tego wieczoru, by o
tak niepojęte. Po pierwsze, Marta po o y a się w po czochach. Dotąd nie nosi a po czoch, a przynajmniej
nigdy tego nie zauwa y . By y wyko czone grubą
koronką, którą wyczu pod zdumionymi palcami.
Gdyby niespodzianki sko czy y się na po czochach, mo na by przej ć nad nimi do porządku
dziennego, udając, co wydawa o się Karolowi najbezpieczniejsze, e się niczego nie zauwa y o. Jednak
Marta zaczę a wodzić po jego ciele ki cią winogron,
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rozgniatając drobne owoce tu i ówdzie, a wówczas postanowi zaprotestować, co na niewiele się
zda o.
Gdy wreszcie zasnę a, usuną z prze cierad a owocową ma , za o y pi amę i zamkną oczy. Ale sen nie
chcia przyj ć, oddala o go niejasne i niemi e przypuszczenie, graniczące z pewno cią, e Karol nie zna
kobiety, piącej u jego boku. My l ta mog aby być dla
innego mę czyzny intrygująca, jemu jednak jak dotąd obcy by temperament odkrywców. Przemknę o
mu przez g owę, e być mo e to nowe hobby ony,
jak okre la jej pisaninę, zaw adnę o jej wyobra nią.
Nigdy przedtem nie zastanawia się nad wyobra nią
Marty, nie wiedzia nawet, czy ona takową posiada,
teraz ród a zagro enia upatrywa w pomy le pisania,
który z wolna przestawa wydawać mu się nieszkodliwy. Postara się wrócić my lami na morski brzeg,
w pobli e czerwonego kabrioletu. Nieznajoma brunetka okaza a się mu przychylna, co odkry z mieszaniną obawy i satysfakcji.

*
Marta wsta a, piewając. Nie by a to adna znana
piosenka, nie mia a s ów ani melodii, trudno by o
powiedzieć, na czym piew polega i skąd się wydobywa . Trwa pionowy i czysty jak niedawno odmalowane ciany pokoju, wype nia wszystkie kąty.
Karol pospiesznie zjad niadanie i wyszed do pracy
pięć minut wcze niej ni zwykle, a ona usiad a przed
komputerem. Obudzona myszka biega a w pop ochu,
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zastyg y w pó gestu wiat rozbrzmiewa ju kawiarnianym gwarem i cichą muzyką.
Da am ci wystarczająco du o czasu na przemy lenie
odpowiedzi, mruczy Marta. Paulina jednak wcią milczy, jakby czeka a, e Rafa jeszcze co powie. Nie zamierza ustawiać się w ofensywie, nie będzie się przed
nim t umaczyć, to nie jego sprawa, jak często reaguje
na oferty biur matrymonialnych.
– Oczekuję, e nie będę się z panem nudzi a – mówi
w ko cu.
– To wszystko? – Rafa wygląda na rozbawionego.
– Sądzi pan, e to ma o? – Przebiera palcami po
wysokiej szklance, jest ju prawie pusta.
– Nie wiem. Nie mam pojęcia, co panią bawi...
Paulina czuje blisko ć jego nogi bardziej ni jeszcze
chwilę temu, no tak...
– To te , oczywi cie... – Odsuwa się stanowczo.
W a ciwie nie mia aby nic przeciwko temu, mę czyzna podoba jej się na tyle, na ile powinien, ale przypomina sobie sterty ciuchów, rozwalone w nie adzie,
normalnie jej mieszkanie wygląda inaczej.
A więc zale y ci na tym, co sobie pomy li, podkpiwa z niej Marta, a Paulina prostuje plecy i obciąga
akiet.
– wietnie... – mruczy Rafa . – Daleko pani
mieszka?
– Samochodem będzie z piętna cie minut stąd, zielonym jeszcze szybciej... – U miecha się do niego,
trochę się z tobą pobawię...
– Spróbujemy? – On te się u miecha, ale Paulina
kręci g ową.
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– Nie dzisiaj.
Powiniene mnie teraz zaprosić do siebie. O ile,
o ile... Nagle widzi kobietę czekającą na niego z kolacją, przecie to mo e być tak... Nie mo e o to spytać,
mo e, nie mo e, ale nie pyta, pewnie boi się k amstwa, a mo e prawdy?
– Zadzwonię do pani – obiecuje Rafa .
Nie zaproponowa swojego mieszkania. Hamuje
przed jej domem, odwióz ją, a jak e, wcią liczy, e
zmieni zdanie.
Teraz Paulina mówi „ wietnie”, on ca uje ją w rękę,
a ona idzie w kierunku bramy. Przystaje na chwilę.
Rafa i Marta przyglądają się jej z ciekawo cią. Jasnow osa kobieta stojąca ty em. a ują, e nie mogą
zobaczyć jej twarzy.
Rafa odje d a. Marta przysiada obok, to jest elegancki samochód, Paulina chyba nawet nie zwróci a
na to uwagi.
Marta się zastanawia, co w tej historii jest wa ne
i którą kurtynę ods onić, a Paulina ju patrzy na
telefon, zaledwie przestąpi a próg, a potem zgarnia sterty ubra , gdyby nie one... Upycha je gniewnie w szafie, pozbywa się kostiumu i wchodzi
do wanny. Przez szum wody przebija wibrujący
d więk. Zanim dobiega do telefonu, cichnie. Czeka
przez chwilę nieruchomo, widzimy jej ziębnące
plecy, a potem, jak wraca do azienki po mokrych
ladach.
My lisz, e to on dzwoni , mieje się Marta. Opu ci a ju samochód Rafa a, zawsze mo e do niego wrócić, tam lub gdziekolwiek indziej.
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