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Dla niepoprawnych romantyków,
którzy wierzą w miłość ponad przeciwnościami losu.





7

Prolog
Jestem Patrycja, ale większość znajomych mówi na mnie Tycja. 
To przez moją przyjaciółkę, która nazywa mnie już tak od pia-
skownicy. Wiolka stwierdziła, że to idealna ksywka. Nie wiem, 
czego nie lubię bardziej. Swojego imienia czy tego przeklętego 
przezwiska. Nowo poznani ludzie mówią do mnie Patka i tę 
wersję jestem w stanie przyjąć, nie denerwuje mnie tak, jak moje 
imię i Tycja. Ja sama mogłabym o sobie powiedzieć Patrycja – 
porażka, bubel genetyczny, stara panna, wiecznie zakochana. To 
prawda. Przez ostatni rok byłam zakochana ze sto razy i żaden 
z obiektów moich westchnień nie miał o tym pojęcia. Dlaczego? 
To proste.

Zakochuję się w osobach, które widzę gdzieś przypadkiem. 
Wiem, wiem, to nie jest miłość, tylko jakaś dziwna fascynacja, 
ja jednak wolę myśleć, że jestem kochliwa. Brzmi ładnie i ro-
mantycznie. Zapytacie, dlaczego jestem porażką? To też łatwo 
wyjaś nić. Gdzie tylko pójdę, wszystko psuję, coś zrzucam, wyle-
wam albo przewracam. A bubel genetyczny i stara panna to dla 
mnie synonimy. Kiedyś usłyszałam, że jak kobieta nie wyjdzie 
za mąż do trzydziestki, to jest bublem genetycznym… Tak więc 
jestem bublem. Stanowczo lepiej tak o sobie myśleć, niż nazy-
wać siebie starą panną. Bo jak kobieta po trzydziestce może być 
stara? Zresztą ktoś musi być bublem.



Moja starsza o rok siostra, Kaśka, nie jest żadnym bublem. 
Ma męża i dwójkę dzieci, bliźniaki. I uwierzcie mi, że jeżeli kogoś  
z nas dwóch miałabym nazwać starą, to byłaby to ona. Przysięgam, 
że odkąd dzieciaki stały się dociekliwe, moja siostra posiwiała 
i wiecznie chodzi blada. Wiktor i Wiktoria to rezolutne osóbki, 
choć mają dopiero pięć lat, potrafią zamęczyć lawiną pytań, na 
które trudno znaleźć odpowiedź. Kiedyś dałam się wciągnąć 
w ich grę. Byli ciekawi, dlaczego trzepak nazywa się trzepa-
kiem. Wyjaśniłam… i to był największy błąd. Zaczęli drążyć:  
a po co trzepać dywan, a dlaczego, a jaki dywan, a kto go trze-
pie. Po godzinie nie wiedziałam już nawet, jak się nazywam i ile 
mam lat. Mam nadzieję, że nigdy mi się nie przytrafi kumulacja 
dzieci i nie będę miała żadnych bliźniąt. Zaczynam rozumieć, 
dlaczego mój sprytny szwagier – Dobosz – za każdym razem, 
jak dzieciaki go o coś pytają, odsyła je do matki… Sama tak za-
częłam robić. Moja siostra ma stanowczo więcej cierpliwości. 
Chyba odziedziczyła ją po ojcu, ja niestety mam geny matki, za 
dużo gadam, za dużo myślę i zbyt wiele gdybam.

 Podobno jestem czarnowidzem, bo wszystko widzę w ciem-
nych barwach. Ale dość o mnie, widzicie, mówiłam, że jestem 
niezłą gadułą! Teraz opowiem wam historię pewnej znajomości…
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Rozdział I
– Mąka, gdzie ta cholerna mąka? Zawsze tu stała! – mówiłam 
sama do siebie przed sklepową półką.

Byłam przekonana, że właśnie zawsze stała w tym miejscu. 
Ale nigdzie jej nie było, diabeł ogonem nakrył, a może specjal-
nie ją przede mną schowali, jak zobaczyli, że zmierzam w jej 
kierunku.

– Przepraszam, gdzie znajdę mąkę? – zaczepiłam przecho-
dzącą obok pracownicę sklepu.

Poznała mnie, to ona była na zmianie, wtedy, gdy na środku 
sklepu rozwaliła mi się dziesięciokilowa paczka mąki. Nie moja 
wina, że jakieś słabe te opakowania robią! Ja tylko złapałam za 
rączkę, która była u góry, a ten biały przeklęty proch wysypał 
się na podłogę.

– W drugim dziele, tam, gdzie pieczywo.
– Dziękuję. – Uśmiechnęłam się do kobiety i poszłam w wy-

znaczonym kierunku.
Białe ustrojstwo stało dumnie na półce zapakowane w żół-

ty papier. Uchwyt kusił, jakby chciał powiedzieć: „Podnieś za 
mnie”, ale ja tym razem byłam przezorna. Nauczona doświad-
czeniem wzięłam paczkę za spód i delikatnie włożyłam do ko-
szyka. Nie dałam się jej drugi raz! I tak się dziwiłam, że jeszcze 
nie wywiesili mojego zdjęcia na jakiejś witrynie z dopiskiem: 
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„Tej pani nie obsługujemy”. Szwendałam się po alejkach, bio-
rąc z półki kolejne produkty z maminej listy. Kiedy miałam już 
wszystko, ruszyłam w kierunku kas. Wykładałam towar na ladę, 
aż przyszedł czas na białe cholerstwo. Czułam się jak saper 
rozbrajający ładunek wybuchowy albo jak matka odkładająca 
śpiące dziecko do łóżka. Nie uleciał mi ani jeden pyłek białego 
proszku. Położyłam paczkę na ladzie i zobaczyłam to! Białe 
ślady na taśmie. Cholera! Specjalnie te opakowania tak robią 
czy o co chodzi? Sprzedawczyni skasowała produkt, sięgnęła 
po ścierkę i wytarła ladę, gromiąc mnie wzrokiem. Tym razem 
to naprawdę nie moja wina, cholerna mąka mnie nie lubi. Nie 
wierzę, że tylko zawsze mi się wysypuje.

– To wszystko? – zapytała kasjerka, a ja tylko przytaknęłam 
głową.

– Sto dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt groszy – 
powiedziała słodkim głosikiem, a mnie zatkało.

Za co, kuźwa, tyle kasy? Buty bym miała za to, a tak wszyst-
ko pójdzie w tyłek. Zapłaciłam jednak bez gadania i wyszłam 
ze sklepu. Na parkingu siłowałam się z zamkiem w torebce, 
który jak zwykle zaciął się wtedy, kiedy nie trzeba. W końcu 
otworzyłam torebkę i nagle przypominam sobie, że kluczyki 
od mojego lupo mam w kieszeni spodni. Wyjęłam je i otworzy-
łam samochód. Oliwkowozielone auto to spadek po starszej 
siostrze, nigdy nie lubiłam tego koloru. Ale lepszy taki wóz 
niż stanie na przystankach. Przełożyłam zakupy do bagażnika 
i usiadłam za kierownicą. Wzięłam głęboki oddech i przekrę-
ciłam kluczyk. Nie przepadałam za prowadzeniem, ale byłam 
zmuszona. Zupełnie nie dogadywałam się z tym pojazdem, 



11

widziałam, że on mnie nie lubi i tęskni za czasami, kiedy Kaśka 
nim jeździła. Nawet moje własne auto mnie nie znosiło, bo 
robiłam mu krzywdę, zapominając w porę zmienić bieg i za-
tankować wtedy, kiedy trzeba.

Wrzuciłam wsteczny i wyjechałam z miejsca parkingowego. 
Obrót kierownicą i do tyłu. Nic nie widziałam. Obrót kierow-
nicą i do przodu. Po kilkuminutowej walce w końcu byłam na 
prostej. Teraz tylko musiałam się włączyć do ruchu z parkingu. 
Wyjazd spod sklepu był pod górkę, nienawidziłam tego, ale 
Dobosz pokazał mi, jak łatwo ruszać pod wzniesienie. Zresztą 
diesla podobno trudniej zgasić niż auto na benzynę… Mnie 
jednak zdarza się to dość często, bo albo wrzucam nieodpo-
wiedni bieg, albo zapominam dodać gazu. Nie żeby specjalnie, 
to samo jakoś tak wychodzi. 

Włączyłam migacz i ruszyłam. Wydawało mi się, że zdążę 
wyjechać przed pojazdem jadącym po drodze z pierwszeń-
stwem. Puściłam pomału sprzęgło, dodając jednocześnie gazu, 
auto wytoczyło się na drogę, ale jakoś ciężko. Zerknęłam na 
biegi… trójka. Ruszyłam z pieprzonej trójki! Samochód zgasł 
na środku drogi, a ja oczyma wyobraźni widziałam, jak ginę 
zmiażdżona przez nadjeżdżające audi. Jednak pojazd zaczął 
zwalniać. Wrzuciłam na luz, zaciągnęłam ręczny i wysiadłam 
z auta. Samochód, na którym wymusiłam pierwszeństwo, wy-
hamował, a ja, żeby nie wyjść na totalną idiotkę, podeszłam do 
koła i kopnęłam w oponę.

– Przeklęte cholerstwo! – przeklinałam.
– W czymś pani pomóc? – Kierowca wysiadł i zagadał do 

mnie.
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Był piękny, ciemne włosy delikatnie opadały mu falami na 
czoło, jasnoniebieskie oczy wwiercały się we mnie, a ja poczu-
łam, że tracę grunt pod nogami.

– Mój samochód czasami tak ma. Pomoże mi pan zepchnąć 
go tam na bok? Stamtąd zadzwonię do szwagra, który dalej mnie 
poratuje. – Wskazałam ręką niewielki parking po drugiej stronie.

– Oczywiście, proszę wsiąść za kierownicę, a ja popchnę.
Wykonałam polecenie i już we wstecznym lusterku wi-

działam, jak facet siłuje się z samochodem. Otworzyłam szybę 
i krzyknęłam do zlanego potem mężczyzny:

– Wszystko w porządku?
– Tak, ale czy pani ma auto na luzie?
– Tak, jest na luzie! – odkrzyknęłam.
Facet dalej się męczył z przepchnięciem wozu, w końcu do-

łączył do niego drugi mężczyzna. Łysy i napakowany – mała 
głowa, wielkie ciało, wyglądał idiotycznie. We dwóch to już 
z pewnością dadzą radę. Siłowali się z moim małym samocho-
dem, jakby był wielką ciężarówką. W końcu przystojniak odszedł 
od bagażnika i zajrzał do środka przez otwartą szybę.

– Pani opuści ten ręczny, do cholery! – Był już poirytowany, 
spocony i zmęczony, nie dziwiłam mu się.

Bez słowa opuściłam hamulec ręczny i poczułam, jak auto 
jedzie do przodu pchane przez dwóch mężczyzn. Skręciłam nie-
znacznie kierownicą i już po chwili znalazłam się na drugiej stro-
nie jezdni w bezpiecznym miejscu. Zrobił się niezły korek przez 
moją nieuwagę. Podziękowałam ładnie panom za pomoc i wsia-
dłam do lupo, zapewniając, że niebawem przyjedzie po mnie 
szwagier. Siedziałam za kierownicą i czekałam, aż wszyscy się 
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rozjadą. A gdy już miałam pewność, że nie ma żadnego świadka 
mojej wtopy, odpaliłam samochód, dwa razy upewniłam się, że 
mam wrzuconą jedynkę i wyjechałam z parkingu. Tym razem 
bez przygód. 

Podkręciłam radio, a wnętrze samochodu wypełniło się 
dźwiękami Superhero Viki Gabor. Wyłam na całe gardło, mogłam 
sobie na to pozwolić, teraz, kiedy nikt nie patrzył. Ze sklepu do 
domu miałam stosunkowo blisko. Mieszkaliśmy w niewielkiej 
gminie na południu Polski, na mojej ulicy wszyscy się znali. 
Kobiety plotkowały między sobą, obgadując sąsiadki, a potem 
szły do tej obgadywanej i obgadywały kolejną. Tak w kółko. Moja 
mama działała w kole gospodyń wiejskich, w skrócie KGW, była 
naczelną… czy kimś tam ważnym. Nie wiem, czym się dokładnie 
zajmowała, ale straszyła mnie, że jak nie znajdę sobie faceta, to 
zapisze mnie do koła. Przerażały mnie te ich długie kolorowe 
kiecki i spotkania. Same kobiety i jeden Eugeniusz przygrywają-
cy do tańca na harmonii. Gienek nie był zły, był o pięć lat starzy 
ode mnie, odrobinę nieśmiały i ciut opóźniony w rozwoju. Nie 
wiem dokładnie, na jakie schorzenia cierpiał, nigdy się tym nie 
interesowałam, ale we wsi wszyscy go lubili, mimo że strasznie 
się jąkał i w dodatku seplenił. Był wesoły i zawsze pomocny.

Skręciłam w podwórko i zaparkowałam auto niemal pod sa-
mymi drzwiami. W progu stała mama, Dorota, z rękami zało-
żonymi pod boki.

– Gdzieś ty, u licha, była?! Ciebie to po śmierć wysłać. 
Przecież mi mąka potrzebna! – krzyczała i wymachiwała ręka-
mi. Bałam się, że za moment odleci z miejsca.

W milczeniu podeszłam do bagażnika i wyciągnęłam zakupy.
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– Miałam drobny wypadek z samochodem – powiedziałam 
zdawkowo i już po chwili pożałowałam swoich słów.

– Jak to, dziecko, wypadek samochodowy?! Nic ci nie jest? 
Może do szpitala trzeba jechać? – Moja matka trajkotała i biegała 
wokół samochodu, oglądając go z każdej strony.

– Nie, mamo, nie tak. – Usiłowałam coś tłumaczyć, ale ona 
już wpadła w swój wir, z którego nie było wyjścia.

– Waldek! – krzyknęła na ojca, ale ten nawet nie usłyszał. – 
Waaaaldeeeeek – darła się jak opętana, a ja stałam i patrzyłam 
na nią jak sroka w gnat.

– Mamo! – huknęłam, ale ta nie reagowała.
– Co się stało, Dorotko? – zawołał tata, podciągając spodnie 

i biegnąc do nas w jednym kapciu. – W toalecie byłem!
– Patrycja miała wypadek, jest w ciężkim szoku. Może głowę 

ma potłuczoną, trzeba do lekarza jechać – mamrotała matka, a mi 
zupełnie już odebrało mowę. Skąd ona brała takie informacje?

Ojciec zawinął się szybko do domu, gubiąc na schodach je-
dynego kapcia, który wcześniej nie zdążył zapodziać się w akcji. 
Matka podeszła do mnie i złapała mnie pod rękę.

– Nie mdlej, wytrzymaj jeszcze trochę – mówiła pocieszająco.
– Ale mi nic nie jest! – odparłam stanowczo, jednak nie chciała 

słuchać.
– Jesteś w szoku, możesz nie wiedzieć, że coś cię boli. Pat-

rycjo, musi zobaczyć cię lekarz. Jak ty mogłaś po wypadku przy-
jechać do domu sama?!

– Ja nie miałam wypadku samochodowego. Tylko wypadek 
z samochodem! Nie mogłam odpalić i takie tam. – Oszczędziłam 
szczegółów, chciałam tylko zapewnić, że nic mi nie jest.
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– To czego nie mówisz jasno, ojciec przez ciebie lata jak 
oparzony. Dbajże o jego słabe serce – skarciła mnie mamuśka 
i pobiegła do domu, nawołując przy tym ojca i zbierając jego 
pogubione kapcie.

– Dom wariatów. Jak ja mam być normalna z takimi rodzi-
cami? – wyszeptałam, wzięłam zakupy pod pachę i poszłam do 
domu.

Mamie już udało się znaleźć tatę i wytłumaczyć mu wszyst-
ko. Oczywiście to ja byłam winna, że napędziłam im strachu, 
a nie moja matka, która spanikowała, nie dając mi dojść do słowa. 
U nas w domu takie akcje to codzienność. Mama usłyszała „A”, 
a potem sama dopowiedziała sobie cały alfabet.

Lubiłam tu być, bo nigdy nie było nudy, jednak ponad wszyst-
ko uwielbiałam swoje niewielkie mieszkanko po babci. Jak matka 
się dowiedziała, że będę w nim mieszkać, to omal padła na za-
wał. Chodziła po całej wsi i opowiadała, że zwariowałam, będę 
jak stara Szeptucha mieszkać w jednej izbie pod lasem. I choć 
dom po babci Jadzi mieścił się pod lasem, nie przypominał 
izby Szeptuchy. Był niewielki, jednopiętrowy, z dodatkowym 
strychem. Babcia o niego dbała i jak wiedziała już, że Kaśka wy-
szła za mąż i ma swój domek, to ten przepisała na mnie.

– Obiad będzie za godzinę! – krzyknęła mama, jak tylko zo-
baczyła, że wchodzę do kuchni.

– Nie będę jadła, dziękuję. Zbieram się do domu – powie-
działam, zgarniając jabłko z blatu kuchennego.

– Zostaw mi te jabłka, do szarlotki są. Kwaśne jak jasna cho-
lera – stwierdziła, wyrywając mi jabłko z dłoni.

Niestety już zdążyłam je nagryźć, poczułam jak cierpki, 
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kwaśny smak rozchodzi mi się po języku. Miałam wrażenie, że 
drętwieją mi usta. Sięgnęłam po wodę gazowaną stojącą obok 
i przepiłam.

– Teraz już na pewno nigdzie nie pojedziesz. Jadłaś jabłko 
i piłaś wodę gazowaną. Jak cię zatrzyma policja, to wydmuchasz 
promile! – Wyglądała na śmiertelnie poważną.

– Skąd ty bierzesz takie informacje? – zapytałam, zagryzając 
wnętrze policzków, żeby nie wybuchnąć śmiechem.

– Żadne brednie, mówili w telewizorni. W programie śnia-
daniowym było o takich rzeczach. I ja potem czytałam w tych 
internetach. Danka mi pokazała, jak tam się szuka. Bo te jej 
dziewczyny Ola i Ala takie rezolutne i matkę wspierają, i jej po-
kazują, jak co się robi. A wy mi z Kaśką nic a nic nie pokażecie. 
Po ludziach chodzę i się proszę.

Pokiwałam głową z rezygnacją i wycofałam się z kuchni, 
bo mama zaczynała swój monolog i wolałam nie wdawać się 
z nią w dyskusje. Tylko mi się oberwie, nie wiadomo za co. 
Rodzicielka miała swoje fazy, w których trajkotała jak najęta, 
nie zważając nawet, czy ma słuchaczy. Na korytarzu spotka-
łam ojca kroczącego dziarskim krokiem do kuchni. Musiałam 
go ostrzec.

– Na twoim miejscu bym tam nie szła, mama wpadła w trans.
Ojciec położył palec na ustach i na paluszkach przeszedł 

do salonu. Kroczył, podnosząc wysoko nogi, wyglądał jak Don 
Pedro, szpieg z Krainy Deszczowców. Uśmiechnęłam się pod 
nosem i wyszłam na zewnątrz.

Był piękny, ciepły dzień. Lato tego roku dawało się we znaki, 
ciągle serwując tropikalne upały. Dla mnie to była wymarzona 
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pogoda, ale pobliscy rolnicy modlili się o deszcz – nie dziwi-
łam się im. Wsiadłam do samochodu i od razu pożałowałam, że 
nie włączyłam wcześniej klimatyzacji albo nie zostawiłam choć 
otwartych okien. Czułam się jak w piekarniku. W dodatku jakiś 
diabeł podkusił mnie dziś do założenia długich spodni. Ubierając 
się rano, jakiś wstrętny chochlik siedział mi na ramieniu i mówił: 
„Załóż długie, załóż długie, chmurzy się”. Poranne chmury były 
chyba dla nawiedzonych lasek, takich jak ja, żeby cały dzień kisić 
tyłek w długich spodniach.

Uchyliłam wszystkie szyby i zawróciłam, żeby wyjechać 
z podwórka. Tym razem pamiętając o odpowiednim biegu. We 
wstecznym lusterku zobaczyłam mamę biegnącą za mną i ma-
chającą ścierką kuchenną. Miałam ochotę wcisnąć gaz do de-
chy i jej uciec, ale zatrzymałam się i poczekałam, aż dojdzie do 
samochodu.

– Ja cię z więzienia nie będę odbierała! – powiedziała rodzi-
cielka, sapiąc przy tym ze zmęczenia.

– Z jakiego więzienia, kobieto, nawdychałaś się czegoś w tej 
kuchni? – Nie mogłam uwierzyć, co też ona opowiada.

– Jeździsz pod wpływem alkoholu!
– Nie krzycz, do licha, kobieto, bo ktoś pomyśli, że mówisz 

prawdę. Jakiego alkoholu, ja nic nie piłam!
– Jadłaś jabłko i popiłaś wodą gazowaną, tak się robi w żo-

łądku alkohol! – Gdy to usłyszałam, zmrużyłam oczy, wpatrując 
się w mamę z niedowierzaniem.

– To był jeden gryz jabłka. Przestań, proszę cię. Idź do Krysi, 
Zosi albo Danki, poplotkujcie, bo ci sensacji brakuje.

– Wspomnisz moje słowa, jak coś się stanie! – powiedziała 
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mama, odchodząc od samochodu i mrucząc coś pod nosem 
o córkach, które się wdały w ojca.

Moje życie byłoby nudne, gdyby nie moja rodzicielka, któ-
ra dbała o poziom rozrywki w moim domu i… w całej wsi. 
Nadawała jak katarynka. Z połowa wiejskich plotek pochodziła 
od niej. Taką miała tendencję, wszystko rozumiała po swoje-
mu. Ale mimo to była lubiana, bo zawsze każdego wysłuchała 
i każdemu pomagała. Miała serce na dłoni i długi jęzor.

Pędziłam moją strzałą przez wieś, całe sześćdziesiąt na 
godzinę, i podskakiwałam na dziurach, mając wrażenie, że za 
moment zrobię dziurę w dachu głową. Czy ktoś kiedyś połata 
tę naszą wiejską szosę?! Byłam w połowie drogi do swojego 
domu, gdy usłyszałam dzwonek telefonu. Sięgnęłam do słu-
chawki bluetooth i odebrałam połączenie.

– Dojechałaś do domu? – zapytała mama bez zbędnych 
słów wstępu.

– Nie, jadę jeszcze.
– Jedziesz i rozmawiasz przez telefon! – krzyknęła.
– Nie rozmawiam przez telefon… – Nie dane mi jednak 

było dokończyć, bo rodzicielka mi przerwała, jak to miała 
w zwyczaju.

– Jak nie rozmawiasz, jak ze mną rozmawiasz? Nie kłam, 
dziecko!

– Bo zadzwoniłaś, to rozmawiam, ale nie przez telefon. 
Mam specjalną słuchawkę.

– Yhy, yhy, uważaj tam na siebie i nie pędź, jak wściekła! – 
powiedziała, rozłączając się.

Uśmiechnęłam się pod nosem, uwielbiałam moją mamę, 
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choć była czasami męcząca i nawet tata musiał się przed nią 
zamykać w garażu. Marzyłam, żeby być już w domu i położyć 
się na huśtawce w ogrodzie. Może uda mi się nawet poczytać 
jakąś książkę. Pędziłam tak przez leśną drogę i moim oczom 
ukazała się znajoma postać na rowerze. A raczej pod rowerem. 
Zatrzymałam się i podeszłam do Wiolki, która siedziała na 
poboczu szosy. Dyszała jak po maratonie, a rower oparła 
o swoje łydki, opierając jednocześnie głowę o ramę.

– Co ty tu robisz z tym rowerem? – Podeszłam do przyja-
ciółki i kucnęłam naprzeciw niej.

– Na rowerze jeżdżę, nie widzisz? – skwitowała, unosząc 
głowę i spoglądając na mnie.

Była czerwona jak strój świętego Mikołaja.
– No właśnie nie widzę. Wyglądasz, jakbyś tu konała.
– Bo konam! – krzyknęła na mnie, a ja wybuchłam śmie-

chem, na co Wiolka od razu zgromiła mnie wzrokiem.
– Pomyślałam, że cię odwiedzę. Wsiadłam na to ustrojstwo, 

nie jeździłam chyba od podstawówki, no i tak sobie jadę i jadę, 
i nie mam już siły!

– Wsiadaj do samochodu, pojedziesz dalej ze mną – powie-
działam, pomagając jej wstać.

– A co z rowerem? – Wiolka skinęła głową w stronę dwóch 
kółek.

– Jakoś go weźmiemy do auta.
Jak na zawołanie obie spojrzałyśmy na rower, a następnie 

na moje małe lupo. No nie, do bagażnika nam nie wejdzie…
– Jak chcesz go zapakować? – zapytała przyjaciółka, pocie-

rając dłonią podbródek.
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– Nie wiem, myślę właśnie. – Oglądałam rower ze wszystkich 
stron i zerkałam na samochód.

– Na dach! – krzyknęła Wiolka, podskakując jak zadowolone 
z siebie dziecko.

– Ale jak na dach?! Ja tam nie mam bagażnika, tych rurek 
takich – tłumaczyłam, wymachując rękami, aby podkreślić swoje 
słowa.

– Ale masz zawsze koc w bagażniku. Położymy koc na dach, 
a na koc rower!

Podeszłam do bagażnika, wyciągnęłam wielki polarowy koc 
w czerwoną kratę i rozłożyłam go na dachu.

– No dobra, ale jak położymy ten rower na dach, a ja ruszę, 
to on spadnie. Trzeba go tam przecież jakoś przymocować.

– A jakbyśmy pojechały wolno? – zapytała Wiola. Ale ja wie-
działam, że to się nie uda. On i tak spadnie.

– Nie, musimy go przymocować – powiedziałam stanowczo.
Przez ten czas, kiedy debatowałyśmy nad przewiezieniem 

roweru, zdążyłybyśmy już zaprowadzić go na moje podwórko 
i wrócić z powrotem. W końcu mój dom znajdował się na końcu 
drogi. Niewiele było do przejścia. Postanowiłyśmy jednak do-
kończyć nasz plan z przewiezieniem roweru. Nie wiedziałyśmy 
tylko, jak przymocować sprzęt. W końcu jednak zrezygnowana 
usiadłam na wilgotnej ziemi i schowałam głowę w dłoniach.

– Wiolka, ty wsiadaj do lupo, ja jadę rowerem – zakomuniko-
wałam przyjaciółce i schowałam koc do bagażnika.

– Zwariowałaś! Ja nie mam nawet prawa jazdy – oburzyła się.
– Ale na kurs chodziłaś, skończyłaś go nawet, więc wsiadaj 

za kierownicę! Skoro ja jeżdżę, to ty tym bardziej dasz radę!
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– Na kurs chodziłam, ale przypominam ci, że prawo jazdy 
zdawałam jedenaście razy. – Wystawiła dziesięć palców. – Nawet 
nie mam tylu palców. – Pokręciła głową, śmiejąc się przy tym.

– Ale wiesz, jak się jeździ. To tylko polna droga, nic tu nie ma. 
Wsiadaj i nie gadaj, albo jedziesz na rowerze!

Wiolka, stękając, że woli już samochód, wsiadła za kierow-
nicę i zakomunikowała:

– Najpierw FILIP.
– Jaki, u licha, Filip? – Spojrzałam na nią jak na przybysza 

z kosmosu.
– No, na kursie tak uczyli, że jak się wchodzi do samochodu, 

to trzeba zrobić FILIP-a czyli ustawić fotel i lusterka, i pasy. 
W skrócie: FILIP.

Przewróciłam oczami, słuchając tych bredni.
– Do licha, Wiolka, nie jesteś na egzaminie, wsiadaj i jedź!
– Już się tak nie wkurzaj, Tycja. Bo jesteś czerwona jak 

buraczek.
Wredna małpa pokazała mi język i ruszyła do przodu. Mój 

biedny samochód podskakiwał jak kangur i po chwili zgasł.
– Brawo, aparatko, wiesz, że diesla naprawdę trudno zga-

sić?! – zakpiłam. Nie musiała wiedzieć, że mi się to też nie raz 
zdarzyło.

– Bo to sprzęgło jest jakieś dziwne! – krzyknęła i odpaliła 
samochód po raz drugi.

Ja w tym czasie wsiadłam na rower i popędziłam po wybo-
istej leśnej drodze. Moja przyjaciółka toczyła się za mną bardzo 
powoli i byłam pewna, że jedzie na jedynce, bo boi się zmienić 
bieg. Ja i Wiolka byłyśmy odpowiedzialne za wszystkie dowcipy 
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o babach za kierownicą. Moja siostra wyłamała się i naprawdę 
świetnie prowadziła, choć prawo jazdy zdała za czwartym ra-
zem. Ja zdałam za pierwszym, a jeździłam jak pokraka.

Po chwili dotarłyśmy na podwórko, nie wiem, która z nas była 
bardziej zmęczona. Ja pędząca na rowerze, czy Wiolka zmaga-
jąca się z tą zieloną bestią zwaną samochodem.

– Idziesz do domu, czy siadamy tutaj? – zapytałam, wskazu-
jąc huśtawkę w cieniu drzewa.

– Ja wolę tu, przynieś tylko jakieś picie. Najlepiej dużo i coś, 
co będzie zimne. – Wiolka już wygodnie rozsiadała się na mięk-
kich poduszkach huśtawki.

Poszłam najpierw zamknąć bramę wjazdową, a potem otwo-
rzyłam dom. Przywitał mnie rozmerdany przyjaciel, a raczej 
przyjaciółka. Około roczna bokserka, którą w kwietniu znala-
złam w lesie przed moim domem. Wątpię, żeby zrobił to ktoś 
z lokalnych mieszkańców. Musiał to być jakiś przyjezdny imbe-
cyl. Nawet w myślach nie potrafiłam go nazywać człowiekiem. 
Pamiętam, jak złapałam wystraszonego szczeniaka i przyprowa-
dziłam do domu. Nakarmiłam go kiełbasą, bo nie miałam nic pod 
ręką, a piesek zwrócił wszystko na dywan. Początki więc były 
niełatwe, ale cieszę się, że od kwietnia mam – trochę niesforną – 
Kaję. Złości mnie czasami niemiłosiernie, bo potrafi zniszczyć 
wszystko, co napotka na swojej drodze, ale rekompensuje te 
straty swoją miłością.

– No co, dziewczynko, co? – Pytałam sunię, głaszcząc ją po 
głowie.

Byłam z niej dumna, bo nie załatwiała już swoich potrzeb 
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w domu, ale za to nadal rozwalała wszytko w mieszkaniu i zja-
dała resztki tapety z przedpokoju.

Wzięłam wodę z cytryną z lodówki i wyszłam na dwór. Kaja 
pobiegła za mną. Gdy tylko zobaczyła Wiolkę, popędziła do niej, 
a biegnąc, rozchlapywała ślinę na boki. Podobno nie wszystkie 
boksery mają ślinotok. Mój miał, i to okropny…

– Twój pies zawsze musi mnie ślinić? – Wiolka z obrzydze-
niem wycierała nogi. – Fuj! To jeden wielki glut!

– Ale i tak ją kochasz – powiedziałam, siadając obok 
przyjaciółki.

– Po co ty właściwie do mnie pędziłaś w ten upał na rowerze, 
skoro mogłaś zadzwonić? Zgarnęłabym cię po drodze.

– Bo dostałam takiego newsa, że chciałam się od razu nim 
z tobą podzielić!

Uniosłam brzmi zaciekawiona.
– No, zaintrygowałaś mnie! Co się stało?
– Pamiętasz Alicję? Tę rudą i piegowatą? Chodziła z nami do 

podstawówki.
– Kojarzę, zawsze cicha i spokojna. Lubiłam ją.
– Wróciła i zaprasza nas na grilla w sobotę.
– Dziś jest sobota.
– Tak, ale za tydzień w sobotę, musi się ogarnąć i jakieś tam… 

bla, bla, bla.
– I co, idziemy?
– Pewnie, że idziemy. Dlaczego nie? Jestem ciekawa, czemu 

wróciła na nasza pipidówę ze stolicy. Miała przecież tam męża, 
najlepszą pracę… Coś mi tu śmierdzi.
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– Jesteś najzwyczajniej w świecie wścibska. – Szturchnęłam 
Wiolkę w bok, a ta tylko wzruszyła ramionami. 

– A skąd ty właściwie wiesz, że ona miała męża? – zapytałam. 
– Przecież jakby brała ślub, to tutaj. Tu mieszkają jej rodzice. 
Moja mama by coś wiedziała.

– No dobra, męża dodałam, ale pracę miała najlepszą. Twoja 
mama mówiła, że Krysia jej szepnęła słówko na ten temat.

– A Krystyna chociaż wie od rodziców Alki czy też od którejś 
z sąsiadek?

– Tego nie wiem, tam jakaś afera była, bo Alka nie wróciła 
do domu matki i ojca, tylko do starego domu po Olszówkach. 
Wynajmuje go. Nie odzywa się z rodzicami, ojciec ją podobno 
wyklął.

– Ty się nie naoglądałaś za dużo filmów? Przedawkowałaś 
Kogel-mogel? To wszystko wiesz od Alicji?

– Nie, Ala mnie tylko zaprosiła na grilla przy domu po 
Olszówkach. Resztę wiem od mamy, Krystyna jej mówiła.

– Wszystkowiedząca Krystyna. Aż dziw, że moja mama jesz-
cze nic nie wie. Musiała dziś się nie widzieć z Kowalową.

Naszą rozmowę przerwał dzwoniący telefon. Kaśka. Czego 
mogła chcieć moja siostra?

– Co tam?
– Co się z tobą dzieje, matka dzwoniła do Dobosza, że ma 

jechać do ciebie, bo ty po alkoholu jeździsz. Nie uwierzyłam jej, 
bo cię znam, ale jestem ciekawa, skąd ona wzięła tę teorię.

– Bo ugryzłam jabłko i popiłam wodą gazowaną. A ona wy-
czytała, że tak można wydmuchać coś na alkomacie…

– Nasza mamuśka ma bujną wyobraźnię, zupełnie jak moje 



dzieci. Już wiem, po kim one to mają – stwierdziła, a po chwili 
dodała: – A słyszałaś, że Alka wróciła? Ta ruda taka, do klasy 
z tobą chodziła.

– Właśnie mi Wiolka opowiada. A ty skąd wiesz?
– W sklepie mówili, podobno z jakimś facetem z tej Warszawy 

przyjechała i z dzieckiem. Nieślubne dziecko, wiesz, jaką będą 
miały sensację na spotkaniu KGW? Matka Alki to pewnie nawet 
nie przyjdzie, żeby się za dziecko ze wstydu nie spalić przy tych 
rozgdakanych, idealnych kwokach.

– Sama teraz trajkotasz jak te kwoki, wiesz? Żadna z was 
z Alką nie gadała, a cała wieś huczy od sztucznej sensacji. Puknij 
ty się też w łeb, bo mam wrażenie, że ciebie mamuśka do KGW 
wcześniej wciągnie niż mnie, masz zadatki.

– A spadaj!
– Też cię kocham, siostrzyczko – powiedziałam do telefonu 

i rozłączyłam rozmowę. Całe Leśniwce będą miały o czym mó-
wić, prawdziwa sensacja.
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Rozdział II
Z Wiolką spędziłyśmy wczoraj miły wieczór, moja przyjaciółka 
miała świeże plotki ze wsi. Czasami nie mogłam uwierzyć, jak 
bardzo ludzie tutaj szukali sensacji. Leśniwce to mała miejsco-
wość z niewielkim sklepikiem i kościołem. Do najbliższego mar-
ketu trzeba było dojechać do – tak zwanego – centrum gminy. 
Nie żebyśmy mieli jakąś Biedronkę czy coś w tym stylu, zwykłe 
Społem, w którym ceny czasami powalały z nóg.

Dziś, jak to w niedzielę bywało, z samego rana poszłam na 
spacer z Kają na łąki, żeby mogła się wybiegać, a potem tradycyj-
nie zebrałam się do kościoła. Teraz właśnie przygotowywałam 
się do wyjścia na obiad u mamy. Spakowałam Kaję do samocho-
du i wyjechałam z podwórka, zostawiając bramę otwartą. O dzi-
wo szczeniak siedział grzecznie w torbie transportowej, zajęty 
gumową kością. Akurat była niedziela handlowa, więc zatrzy-
małam się po drodze jeszcze w sklepie u Kowalowej, żeby kupić 
coś dla bliźniaków. Za każdym razem, jak dawałam im słodycze, 
Kaśka zabijała mnie wzrokiem…W zasadzie często kupowałam 
im czekoladę, wkurzając siostrę. Znienawidzi mnie kiedyś za to.

Weszłam do małego pomieszczenia, sklep był naprawdę nie-
wielki, a wspaniałomyślna Kowalowa zrobiła z niego samoobsłu-
gowy. W efekcie po całym pomieszczeniu trzeba było chodzić 
bokiem, żeby niczego nie zrzucić.
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– Dzień dobry, pani Krysiu – przywitałam się od progu ze 
sklepową.

Poszłam w kierunku półki, na której stały czekoladowe jajka. 
Wzięłam dwa, jedno z serii dla dziewczynek, drugie dla chłop-
ców, i ruszyłam do kasy. Po drodze zgarnęłam jeszcze colę.

– Słyszałaś, że wróciła córka Ogońskich? – zapytała sprze-
dawczyni, kasując moje zakupy.

– Tak, umówiłam się z nią już na grilla w sobotę. – Myślałam, 
że zamknę temat, ale tylko zaintrygowałam panią Krysię jeszcze 
bardziej.

– Podobno z mężczyzną wróciła, była z nim tu, taki przystoj-
ny. Postawny, ładnie ogolony, w ogóle elegancki. I z chłopcem 
małym. Za rękę go prowadzili. Taka szczęśliwa rodzina. I to bez 
ślubu. Bo nie mają ślubu, nie?

– Nie wiem nic. Naprawdę, po co się nakręcać? Mogła pani 
Alkę o to zapytać – skwitowałam, płacąc kwotę, która pokazała 
się na wyświetlaczu kasy.

– A co mnie to tam obchodzi, co jej będę pytać? – Kowalowa 
wzruszyła ramionami, a ja miałam ochotę się roześmiać.

– Ależ oczywiście, że nic to pani nie obchodzi. – Uśmiechnęłam 
się tylko pod nosem i ruszyłam do wyjścia. – Do widzenia – po-
wiedziałam, stojąc przy drzwiach, po czym wyszłam.

Dobijała mnie mentalność ludzi we wsi, nikt nikogo nie pytał 
wprost. Tylko wszystkie informacje usiłowano uzyskać od są-
siadów, a potem wychodziły plotki tak wielkie, że wstyd powta-
rzać. Do dziś pamiętam, jak wróciłam ze studiów do rodzinnej 
miejscowości. Nie mam faceta, jestem po trzydziestce i wszędzie 
tylko z tą Wiolką, a muszę zaznaczyć, że z Wiolą znamy się od 
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przedszkola. Ludziom coś się wtedy ubzdurało, jeden powie-
dział, drugi dodał coś od siebie i wyszło, że jesteśmy z Wiolką 
parą. Jak mi to Kaśka opowiadała, to myślałam, że ze śmiechu się 
uduszę. Skąd ludzie brali takie domysły, spekulacje, jakieś knucie 
za plecami? Moja mama o mało na zawał padła, ale chodziła i 
wszystkim opowiadała, że ona to jest tolerancyjna i jak tylko jej 
powiem, że to prawda, to ona mnie zaakceptuje.

Podjeżdżając na podwórko rodziców, widziałam już z daleka 
niebieskie audi A3 mojej siostry. Nie wiem, co ona sobie ubzdu-
rała z tymi kolorami samochodów. Nie mogła mieć jak człowiek 
czarnego albo srebrnego auta? Trawiastozielone lupo zmieniła 
na delfinkowe audi… Ale nie to ładne, co ładne, tylko co się komu 
podoba. I tego się trzymajmy.

Wytoczyłam się z samochodu i od razu poszłam zamknąć za 
sobą bramę, żeby Kaja nie wybiegła na ulicę. W końcu mogłam 
wypuścić zaślinionego psa na świeże powietrze. Rabatki mojej 
mamy zapamiętają tę wizytę na długo.

– Ciocia! Co nam przywiozłaś? – Uwielbiałam bezinteresow-
ność dzieciaków.

– Mam dla was jajka. Czekajcie chwilę – powiedziałam, się-
gając do samochodu po kinder niespodzianki.

– Proszę. – Podałam dzieciakom słodycze i poszłam w kie-
runku domu, żeby schować colę do lodówki.

– Cześć wszystkim! – krzyknęłam od progu.
– Mam nadzieję, że nie dałaś im żadnych słodyczy. – Siostra 

stwierdziła bez przywitania.
– Ależ oczywiście, że nie. Gdzieżbym śmiała? – Wzruszyłam 

ramionami i poszłam do kuchni.
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– Łżesz. Będziesz miała wielki nos jak Pinokio.
– Dlaczego ciocia będzie miała wielki nos? – Do domu wszedł 

Wiktor cały umorusany w czekoladzie. Kaśka zgromiła mnie 
wzrokiem, a ja po raz kolejny wzruszyłam ramionami.

– Nie mam pojęcia, skąd on wziął tę czekoladę. Pewnie zna-
lazł gdzieś w szafce u mamy.

– Nie, ciocia mi dała.
Mały sprzedawca. Puściłam oczko dzieciakowi i odwróciłam 

się plecami do siostry.
– Ciocia, masz. – Wiktor wyciągnął w moją stronę pulchną 

rączkę. Na dłoni trzymał jakieś części plastikowej zabawki. – 
Złóż mi! – zażądał chłopczyk, przekładając umazane czekoladą 
części zabawki na moją dłoń.

– Nie masz instrukcji, jak to złożyć? – zapytałam, nie bardzo 
wiedząc, jak mu pomóc.

– Nie, twój pies mi zjadł. – Młody wzruszył ramionami i od-
szedł. – Zaowaj, jak skończysz!

– Zawołaj! – poprawiła go z automatu Kaśka.
– Zaowaj, zaowaj. Dobrze mówię! – Obrócił się na pięcie 

i wyszedł z domu.
– Miałaś im nie kupować słodyczy – powiedziała Kaśka. – 

W dodatku dajesz im je przed obiadem. Jak go nie zjedzą, mama 
będzie narzekać. Zwalę na ciebie!

– Nie przesadzaj, zjedzą wszystko. A trochę czekolady niko-
mu nie zaszkodziło. Od tego mają ciotkę, nie?

– Matko kochana i wszyscy święci. Moje hortensje. Patrycja!
Do naszych uszy dobiegł spanikowany głos mojej mamy, 

a ja już wiedziałam, co mnie czeka na zewnątrz. Podjedzone 
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hortensje. Nie wiem, może one są dobre i smakują Kai, skoro za 
każdym razem, jak tu jesteśmy, to je obgryza.

– Kaja! – zawołałam, ale miała to w nosie, bo właśnie uciekała 
z piłką, którą porwała bliźniakom.

– Popatrz, co mi zrobiła. Zobacz, wszystko zjedzone. Nie 
karmisz jej czy co?!

– No ona tylko kwiaty je, nic innego – powiedziałam, ruszając 
za sunią, żeby złapać piłkę, zanim zrobi z niej naleśnik.

– Kaja! – krzyczałam, a ta mała bestia myślała, że się z nią 
bawię.

W końcu ją dopadłam, ale przewaliła mnie na ziemię, a w do-
datku zachciało się jej, by polizać moją twarz.

– Jak będziesz zjadała kwiatki, to babcia Dorotka zbuduje tu 
dla ciebie kojec. Zobaczysz! – mówiłam do psa, wyswobadzając 
się jednocześnie spod niego.

To niewiarygodne, że miała tak wiele siły. Raz się prze-
raziłam nie na żarty, bo znajoma powiedziała mi, że ten pies 
wygląda, jakbym go głodziła. Popędziłam z nim do weteryna-
rza, a ten oznajmił, że boksery mają taką budowę i mam nie 
panikować.

– Co ty dziecko bredzisz do tego psa? Jaka babcia Dorotka, 
ja nie jestem jego babcią. – Moja mama nienawidziła, kiedy trak-
towałam Kaję jak dziecko, ale ten pies był dla mnie jak dzieciak.

– Mamo, skoro ja jestem matką Kai, to ty jesteś jej babcią – 
powiedziałam, uśmiechając się do mojej rodzicielki.

– Durnaś. Chłopa byś sobie lepiej znalazła. Nawet ta ruda od 
Ogońskich kogoś sobie przygruchała. I to jakiego. Takie ciacho, 
że palce lizać.



Omal nie zakrztusiłam się własną śliną na wyznanie mojej 
matki.

– Ciacho, że palce lizać? Skąd ty znasz takie określenia?
– A co ty myślisz, że ja to już nie mogę tak mówić? Wszyscy 

tak mówią. W książkach tak piszą.
– W jakiej książce to przeczytałaś?
– A bo ja wiem? W jakimś Greyu czy czymś podobnym.
– Co ty Greya czytałaś?
– Ano czytałam. Helena od synowej wzięła.
– I jak ci się podobało? – zapytałam, zastanawiając się, jak 

moja mama przyjęła taki erotyk.
– A nie było złe, ale sceny, takie wiesz, to omijałam. – Mama 

odwróciła wzrok zawstydzona.
– To ty połowę ominęłaś. – Wybuchłam śmiechem.
– Kaśka, słyszałaś? Mama Greya czytała! – Krzyknęłam do 

siostry, a rodzicielka zgromiła mnie wzrokiem.
Kaśka wyszła na ganek i przysiadła na schodach.
– I jak jej się podobało?
– Sceny seksu omijała – powiedziałam i razem z siostrą za-

śmiałyśmy się z naszej mamy.
– Ciocia, a jakie to są sceny seksu? – zapytała Wiktoria.
Teraz moja mama zaczęła się naigrywać, miałam nauczkę za 

droczenie się z nią.
Nauczona doświadczeniem z tymi małymi bestiami odesła-

łam Wiktorię do Kaśki i dodałam triumfalnie, że ciocia nie ma 
męża, żeby wiedzieć o takich rzeczach. W końcu to nie w mojej 
gestii leżało uświadamianie młodocianych siostrzeńców.
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Rozdział III
Wracałam od rodziców, spokojnie podążając krętą drogą nie-
opodal lasu. To znaczy po jednej stronie mam las, po drugiej 
pola. Kaja słodko chrapała na tylnym siedzeniu, śliniąc swój 
żółty kocyk w psie łapki. Nuciłam pod nosem piosenkę lecąca 
właśnie w radiu, gdy ni stąd, ni zowąd tuż przed moją maską 
znalazł się rowerzysta. Przyspieszyłam, żeby go wyprzedzić, ale 
źle odmierzyłam sobie odległość i zahaczyłam nieszczęśnika lu-
sterkiem. Zachwiał się, a ja we wstecznym lusterku zobaczyłam, 
jak ląduje na zadku. Zatrzymałam pojazd i spostrzegłam faceta, 
który wydawał mi się dziwnie znajomy.

– Nic panu nie jest? – krzyczałam, biegnąc do niego.
– Na litość boską, kobieto, mogłaś mnie zabić! – ryknął.
– To pan? – zapytałam mężczyznę, który nie dalej jak wczoraj 

pomógł mi z samochodem…
– A to znowu pani – powiedział pogardliwie i podniósł rower 

z ulicy.
– To stało się coś panu czy nie?
Zmierzył mnie wzrokiem, potem obejrzał rower i dopiero po 

chwili się odezwał.
– Mnie nic nie jest, trochę boli, ale nic poważnego. Rower za 

to poharatany. – Oglądał sprzęt i mamrotał pod nosem.
– Zapłacę za szkody, naprawdę. Proszę mi tylko, nie wiem… 
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Podać na pana namiary – powiedziałam i przykucnęłam przy 
rowerze.

Fakt, rama była porysowana od upadku.
– Z tym że to nie mój sprzęt. Nie wiem nawet, ile może kosz-

tować malowanie. Jak to właściwie wycenić? – zapytał.
– To może wymienimy się numerami telefonów i będziemy 

w kontakcie? – powiedziałam. – Jak już pan będzie wiedział, jaka 
jest wartość szkody, to się ze mną skontaktuje?

Facet zgodził się, wyciągnął komórkę i poprosił, żebym mu 
podyktowała numer. Podałam ciąg cyfr, a mężczyzna wklepał je 
w telefon. Kiedy już zapisał mój numer, wsiadł na rower i chciał 
ruszyć.

– Może pana podwieźć? – zapytałam.
– Ja jednak podziękuję, życie mi jeszcze miłe – wyburczał 

pod nosem.
– Jak pan chce. – Dziękowałam w duchu, że nie zgodził się 

na podwózkę, bo nie lubiłam jeździć z pasażerami.
– A pan jest przejezdnym? Nie jest pan z naszej wioski –  

stwierdziłam.
– A cóż to panią interesuje? Wszyscy tu na tym zadupiu sen-

sacji szukacie. Włączcie sobie Trudne Sprawy, jak wam rozrywek 
brakuje – wybuchnął, zadziwiając mnie swoją reakcją.

– Czyli miastowy gbur – powiedziałam pod nosem, ale wy-
starczająco głośno, żeby słyszał.

– Lepiej miastowy gbur niż wiejska plotkara – wysyczał, po 
czym odjechał.

Stałam jeszcze chwilę z rozdziawionymi ustami, zastana-
wiając się, co właściwie teraz się stało. Jakiś nadwrażliwy jaśnie 
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hrabia z tego gościa, jak nic! Otrząsnęłam się z szoku i ruszyłam 
do auta, usiadłam na miejscu kierowcy i sięgnęłam po telefon, 
wybierając numer przyjaciółki. Odebrała po kilku sygnałach.

– Co tam, piękna? – przywitała mnie radośnie.
– Wpadnij do mnie dziś, mam jeszcze tydzień urlopu. Mo-

żemy posiedzieć. Obejrzeć jakiś film, napić się wina. Właśnie 
prawie zabiłam faceta. Jakieś chipsy kup. – Wpadłam w ciąg 
wypowiedzi.

– Czekaj, co powiedziałaś? – zapytała trzeźwo Wiolka.
– Chipsy kup – powtórzyłam – cebulkowe czy jakieś. – 

Wzruszyłam ramionami, choć przyjaciółka nie mogła tego 
zobaczyć.

– Przed chipsami co powiedziałaś? – dopytywała.
– Potrąciłam rowerzystę, ale odjechał. A ja teraz siedzę i my-

ślę… Chyba podałam mu zły numer telefonu.
– Nic nie rozumiem, paplasz jak nawiedzona… Jak zwykle 

zresztą. Przyjadę za jakąś godzinę. Albo przyjdę, lepiej nie jeź-
dzić na rowerze, nasza wioska nie jest już bezpieczna – śmiała 
się do telefonu.

– To nie jest zabawne! – ryknęłam do słuchawki.
– Ależ oczywiście, że jest. Skoro facet żyje, to chyba nie jest 

tragicznie – powiedziała. – Dobra, cześć. Zobaczymy się za 
godzinę!

– Pa – wyszeptałam.
Jaki podałam mu ten numer? Nie jestem pewna, czy końców-

kę podyktowałam jako trzy, cztery, jeden czy raczej cztery, trzy, 
jeden. Wzięłam głęboki oddech, zamknęłam drzwi i odpaliłam 
silnik, kierując się w stronę swojego domku.
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Wjechałam na podjazd i zamknęłam za sobą bramę. Od razu 
wypuściłam Kaję z samochodu i poszłam po miskę, żeby na-
lać jej świeżej wody. Psina przecisnęła się mi między nogami 
i wbiegła do domu. Tu było przyjemnie chłodno, okna były za-
mknięte. W dodatku drzewa rosnące na posesji sprawiały, że 
mieszkanie nie nagrzewało się mocno. Pogłaskałam sunię za 
uchem i poszłam do salonu. Potrzebowałam chwili wytchnienia 
w nienagrzanym pomieszczeniu. W mojej głowie ciągle majaczył 
mężczyzna, którego potrąciłam; to był ten sam, który pomógł mi 
z samochodem. Może życie to komedia, a ja z każdym możliwym 
krokiem się o tym przekonuję.

Włączyłam telewizor i wpatrywałam się w jakiś głupkowa-
ty serial, który był właśnie emitowany. W wakacje zazwyczaj 
ogólnodostępna telewizja nie zachwycała repertuarem. Trzeba 
dziękować za Netflix i dobre książki. Może w ostatnim tygodniu 
urlopu uda mi się jeszcze wyskoczyć do miasta i kupić sobie coś 
ciekawego z ubrań.

Na co dzień pracuję w lokalnej podstawówce, moja siostra 
jest tam zatrudniona na stanowisku nauczycielskim, a ja zała-
pałam się jako sekretarka. Były dyrektor został wójtem, więc 
od niedawna na jego miejscu zasiada młoda i rezolutna pani 
dyrektor. Wprowadza do szkoły nowe zasady, walczy o refun-
dacje pomocy naukowych. Pisze projekty i naprawdę stara się, 
żeby rozwijać młodzież z naszej gminy. W szkole co jakiś czas się 
coś dzieje, a dzieciaki mają więcej możliwości. Ruszyły też kółka 
zainteresowań, więc młodzi mają gdzie rozwijać swoje pasje.

Moje rozmyślania przerwał stukot butów w kuchni. Zerwałam 
się z fotela, choć byłam pewna, że to Wiolka weszła jak do siebie. 
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Nie myliłam się. W pomieszczeniu stała moja przyjaciółka i głas-
kała łaszącego się do niej psa.

– Masz ci obronne zwierzę. Czy na wsi pies nie powinien 
bronić podwórka? – Zaśmiałam się, widząc, jak Kaja wita się 
z Wiolą.

– Oj tam, z pewnością przed obcymi by broniła.
– Wątpię, ona cieszy się nawet na widok listonosza. 
– Jej obrona to zaślinienie intruza. – Głaskała sunię za uchem. – 

Prawda, mała? Ślina to twoja broń?
Kaja wiła się między jej nogami. W końcu Wiolka straciła 

równowagę i runęła na podłogę, pies wykorzystał okazję i zaczął 
ją lizać po twarzy.

– Starczy już tych czułości. – Odciągnęłam szczeniaka i po-
mogłam przyjaciółce wstać.

– Ja chyba muszę przynosić dodatkowe ubrania, jak do ciebie 
przychodzę.

Wiola otrzepywała tyłek i wycierała ściereczką ślinę z ko-
szulki. Rude pasma włosów miała w nieładzie, powychodziły 
jej z kucyka. Wyglądała jak po jakiejś walce, a nie po zabawie 
z niewinnym psim dzieciakiem.

– Napijesz się kawy? – zagadałam do przyjaciółki.
– Nie, mam wino. Za ciepło na kawę. Idziemy na zewnątrz?
– Wezmę tylko lampki i możemy iść. Gdzie masz to wino?
– Zostawiłam w przedpokoju, żeby twoje bydlę mnie z nim 

nie wywaliło. – Uśmiechnęła się i wyszła z kuchni.
Wyciągnęłam kieliszki z szafki, jakąś miskę na chipsy i po-

człapałam za przyjaciółką na dwór. Usiadłyśmy na huśtawce 
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i zaczęłyśmy walkę z winem. Po chwili korek ustąpił i mogłyśmy 
się delektować różowym płynem.

– Opowiadaj, co ty znowu dziś nawywijałaś. Z oka cię nie 
można spuścić. – Wiolka wrzuciła garść chipsów do ust.

– Jechałam sobie spokojnie i niechcący, zupełnym przypad-
kiem przejechałam rowerzystę – wyznałam.

– Chyba jednak nie przejechałaś, skoro żyje? – dopytywała 
przyjaciółka.

– No nie wiem w sumie, co tam się wydarzyło. Czy go zaha-
czyłam i zrzuciłam z tego roweru, czy on sam spadł. – Rozłożyłam 
ręce w geście bezradności.

– A może on się zapatrzył na ciebie i sam fiknął z tego roweru?
– Jak się mógł zapatrzeć? No jak, jak? Przecież siedzia-

łam w samochodzie, nie szłam przed nim w kusej sukience. – 
Popukałam się w czoło.

– Oj, no nie wiem. – Wiola się roześmiała. – A co to za facet? 
Nasz jakiś?

– Właśnie nie. To ten sam, który wczoraj pomógł mi z samo-
chodem. Nie jest od nas. Może przyjechał do starych Podgórnych? 
Oni tam z wnukiem otworzyli gospodarstwo agroturystyczne.

– Może, może… A jak wyglądał?
– Brunet… Albo szatyn. – Zamyśliłam się.
– To brunet czy szatyn?
– Oj nie wiem, miał ciemne włosy. Nigdy nie wiem, kto jest 

brunetem, a kto szatynem. Ciemne włosy miał, może być?
– No dobra.
Zaśmiała się, a ja kontynuowałam:
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– Niebieskie oczy, naprawdę wysoki. Chyba z dwa metry albo 
i więcej. – Podniosłam rękę do góry, jakbym chciała pokazać, jak 
wysoki był nieznajomy.

– Kochana, ty masz ledwo metr pięćdziesiąt… Dla ciebie 
każdy jest wysoki – odpowiedziała rozbawiona Wiolka.

Pacnęłam ją żartobliwie w ramię, żeby w końcu się uspokoiła. 
Przełknęła wino i zrobiła młynek dłonią, żeby zachęcić mnie do 
dalszej opowieści.

– Kwadratowa szczęka, niewielki nos, trochę haczykowaty. 
Ale ten wzrok, normalnie serce i kolana miękną.

– Znowu się zakochałaś?
– Zwariowałaś? To jakiś miejski gbur. W dodatku nazwał mnie 

wiejską plotkarą.
Przyjaciółka roześmiała się w głos, chrumkając przy tym jak 

małe prosię.
– To on chyba naprawdę plotkary nie widział.
– Racja, powinien poznać ciebie – odgryzłam się.
– Daj spokój, wcale nie plotkuję!
– No wcale a wcale. – Kręciłam głową, nadal się śmiejąc.
Wiolka była moją najlepszą przyjaciółką. Doskonale wie-

działam, że wszędzie szukała świeżych ploteczek. Żyła małymi 
sensacjami. Nie dziwiło mnie to. Tu ludzie musieli wiedzieć o so-
bie wszystko, a jak czegoś nie wiedzieli, to sobie dopowiadali. 
Taki urok małej wioski. Mimo wszystko kochałam to miejsce. 
Większości wydawało się, że tu nic się nie dzieje. Ale to niepraw-
da. U nas sensacja goniła sensację, ciągle coś się działo. Nie było 
dnia bez świeżej ploteczki – większej czy mniejszej.

– No dobra, ale koniec o tobie. – Wiola pokręciła przecząco 
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głową. – Czas na mnie. Jutro idę pierwszy dzień do pracy po 
urlopie.

– Fajnie, Wiola. Jesteś tam już od dwóch lat. Stresujesz się 
powrotem z urlopu?

Przyjaciółka była zatrudniona w mieście w oddziale jednego 
z banków. Też pracowałam jakiś czas w tej placówce po stu-
diach. Jednak jak tylko pojawiła się możliwość objęcia posady 
sekretarki w szkole, zrezygnowałam z pracy w banku. Jak szłam 
na rachunkowość, wydawało mi się, że to kocham. Jednak po 
kilku miesiącach pracy w zespole i z upierdliwymi klientami 
miałam dość. Wiola odnalazła się tam o wiele lepiej.

– Tak, ale przed odejściem na urlop udało mi się wypić kawę 
z Marcinem i nawet nie oblałam ani jego, ani siebie.

Moja przyjaciółka była rozgadana, wesoła i szalona. Co nie 
przeszkadzało temu, by skrycie kochała się w koledze z pra-
cy jak jakaś nastolatka. Traciła przy nim głowę i zaczynała się 
zachowywać jak ja. Raz oblała go gorącą kawą i prawie zdarła 
z niego koszulę na środku korytarza, żeby nie doszło do po-
parzenia. Wydawało jej się, że po tym incydencie Marcin nie 
zwróci już na nią uwagi, ale ten zaprosił ją na lody dla ochło-
dzenia atmosfery. Kiedy już raczyli się tym rarytasem, Wiola tak 
skupiła się na tym, co mówił jej towarzysz, że lody ześlizgnęły 
jej się z łyżeczki. Musiała przykryć poplamioną bluzkę żakietem 
i prażyć się przez to w wysokiej temperaturze. Chłopak miał 
ją chyba za niezdarę, choć ta cecha ujawniała się tylko w jego 
towarzystwie.

– Chciałam go zaprosić na tego grilla u Alki – zagadała po 
chwili.
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– To go zaproś, co ci szkodzi? – zapytałam, sięgając po 
przekąskę.

– Odbiera mi przy nim mowę. – Zawstydziła się.
– Przestań Wioletto, masz trzydzieści lat. Jesteś od zawsze 

duszą towarzystwa, a akurat przy nim ci odbiera mowę i tracisz 
rozum.

– On jest zniewalająco przystojny.
– Każda potwora znajdzie swojego amatora – zacytowałam.
– Jak możesz? – roześmiała się. – Dobrze, że mamy zupełnie 

różne gusta, jeżeli chodzi o facetów.
To prawda, miałyśmy różna gusta. Nigdy nie zwróciłabym 

uwagi na Marcina. Był niewiele wyższy od nas, brązowe włosy 
nosił związane w koczek na czubku głowy. Wyglądał jak samuraj. 
W dodatku zapuścił zarost. Choć zawsze był elegancko przy-
strzyżony i zadbany, mi kojarzył się z niechlujstwem. Nic mnie 
do niego nie przyciągało. Za to Wiolce świeciły się oczy na jego 
widok, jakby wpatrywała się co najmniej w boga.

– Podejdź do niego jutro i go zaproś, to jest proste. – 
Wzruszyłam ramionami.

– No naprawdę, mistrzyni podrywu się znalazła.
– Czytałam wiele romansów, znam się na tym. – Puściłam 

jej oczko.
– Śmiem wątpić w twoje kompetencje. – Roześmiała się, 

dolewając nam wina.
– Czekam jutro na relacje z wydarzeń. Wiem, że Marcin się 

zgodzi, ma ogniki w oczach, gdy na ciebie patrzy – wyznałam 
zgodnie z prawdą.
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– To nie ogniki, to strach przede mną. – Pacnęła się w głowę 
w rozbawieniu.

– Daj spokój, nie jest źle. Wydaje mi się, że on do ciebie też 
czuje miętę.

– Zobaczymy, zadzwonię jutro i opowiem jak mi poszło.
– Czekam. Nie dzwoń przed dziesiątą, bo przypominam ci, 

że mam urlop.
Pogadałyśmy jeszcze chwilę o wszystkim i o niczym. Wiolka 

w końcu zebrała się i poszła do siebie, odprowadziłam ją do 
drogi, bo sama bała się iść przez lasek. Zmierzch już zapadł, ale 
dla mnie ten teren nigdy nie wydawał się straszny. Wręcz prze-
ciwnie, zawsze wydawało mi się, że jest tu jakaś magia. Leśna 
wyboista droga i mój dom na jej końcu. Na wsi mówiło się, że 
mieszkała tu kiedyś Szeptucha, ale dla mnie to bujdy na reso-
rach. Domek wybudowali dziadkowie własnymi rękami, a babka 
nie była żadną Szeptuchą.

Kroczyłam do siebie, odganiając się od komarów, to był jedy-
ny minus lata. Nienawidziłam tych małych latających potworów. 
Wróciłam na podwórko, spuściłam Kaję ze smyczy i udałam się 
do domu. Moja towarzyszka od razu wbiegła do salonu i ulo-
kowała się na fotelu. Wykonałam wieczorną toaletę i ruszyłam 
do sypialni.

– Kaja, idziemy spać – zawołałam do psa, który przeciągnął 
się leniwie i ruszył za mną.

Weszłam po niewielkich drewnianych schodkach i otworzy-
łam drzwi pokoju. Delektowałam się przyjemnym chłodem, któ-
ry wpadał przez otwarte okno. Świerszcze cykały uspokajająco,.



Zapaliłam nocną lampkę i sięgnęłam po książkę. Nie zdążyłam 
zbyt wiele przeczytać, bo sen przyszedł szybko. Wtuliłam się 
w poduszkę i oddałam w ramiona Morfeusza. Ostatnim dźwię-
kiem, który zarejestrowałam, było chrapanie mojego psa.
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Rozdział IV
Promienie słoneczne przedzierały się do sypialni, ptaki skrze-
czały radośnie. Nie dane mi było odespać, choć miałam urlop. 
Wstałam już po ósmej. Kaja domagała się wypuszczenia na dwór, 
więc otworzyłam drzwi na oścież, a do domu wpadł podmuch 
ciężkiego już i parnego powietrza. Zapowiadał się kolejny upalny 
dzień. Wstawiłam wodę, żeby zaparzyć sobie kawę, i zadzwoni-
łam do siostry. Odebrała po kilku sekundach.

– Dzień dobry, pani Sotal – zwróciłam się do niej po nazwisku.
– Witam, panienko Nowak – również odezwała się do mnie 

po nazwisku.
Naszego panieńskiego nazwiska nie lubiłam tak samo, jak 

swojego imienia. Było pospolite, zwyczajne i ginęło w tłumie.
– Kasia, może jedziemy z bliźniakami nad Zalew Rosicki? 

Zapowiada się piękna pogoda.
Zalew Rosicki był niewielkim sztucznym zbiornikiem wod-

nym. Od zawsze spędzaliśmy tam wakacje, choć od niedawna 
kąpielisko było strzeżone.

– Pewnie, wstaliśmy z taką samą myślą. Przyjedziesz po nas? – 
rzuciła do telefonu.

– Bez sensu, spakujcie się w wasze auto, ja wyjdę do drogi 
i pojedziemy twoim samochodem. Musiałabym się wracać, żeby 
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zgarnąć ciebie, ty masz mnie po drodze – tłumaczyłam, żeby 
tylko Kaśka nie zmuszała mnie do jazdy.

– Dobra, niech ci będzie. Za godzinę będziemy po ciebie – 
odpowiedziała i się rozłączyła.

Przygotowałam na szybko śniadanie. Nakarmiłam Kaję i już 
miałam zbierać się do wyjścia, gdy do moich uszu dotarł dźwięk 
dzwonka. Przy furtce stał nasz dzielnicowy Patryk i nieznajomy 
facet. Wyszłam pospiesznie na zewnątrz.

– O co chodzi? – krzyknęłam, wychodząc z domu.
– Aspirant Patryk Ochojski, Komenda Miejska w Zalesiu – 

przedstawił się tak, jakbym widziała go pierwszy raz w życiu.
– Daj spokój, Ochojski, znam cię od dziecka. Co jest? – 

Otworzyłam furtkę i wpuściłam nieproszonych gości na 
podwórko.

– Co robiła pani wczoraj w godzinach popołudniowych? – 
wyrecytował.

– W11 się naoglądałeś? – fuknęłam, ciągle mierząc wzrokiem 
mężczyznę przybyłego z Patrykiem.

– Jest pani podejrzana o nieumyślne spowodowanie śmierci 
– powiedział. – To znaczy nie śmierci, a potrącenie.

Dzielnicowy rozpiął górny guzik koszuli i zaczął wachlować 
się dłonią.

– Co to za miejsce… – Nieznajomy ciemnowłosy pokręcił 
głową. – Podała mi pani numer telefonu do zakładu pogrzebo-
wego w Słupsku. Czy pani jest poważna?

– Tak myślałam, że pomyliłam numer. – Roześmiałam się. – 
Nie miałam zamiaru uchylać się od odpowiedzialności finanso-
wej. Po co od razu składać zeznanie na policji?
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– Ależ ja nie składałem żadnego zeznania! – obruszył się.
– To prawda, nie składał. – Ochojski zdjął czapkę policyjną 

i przetarł spocone czoło.
Zrobiłam wielkie oczy i założyłam ręce na piersi. Nie miałam 

pojęcia, co tu się działo. Moja mina musiała być wymowna, bo 
nieznajomy zaczął mówić:

– Dzwoniłem wczoraj kilka razy pod numer, który mi pani 
podała. Na początku myślałem, że ktoś robi sobie żarty, mówiąc: 
„Zakład pogrzebowy, słucham”. Ale jak nastraszyli mnie policją 
za nękanie, to zrozumiałem, że to żadne żarty. Wpisałem nu-
mer w Google i wyskoczyło, że to zakład pogrzebowy „Hades 
i siostry” w Słupsku. – Wzruszył ramionami.

– Nadal nie rozumiem, skąd policja… – Zerknęłam na 
Ochojskiego, który notował coś w kajeciku.

– Ano, dziś rano poszedłem do sklepu po bułki. I tego, o… – 
Mężczyzna wskazał ręką na Patryka, który dziwnie dygnął. – 
…spotkałem pod sklepem. Zapytałem, czy nie wie, kto jeździ 
zielonym lupo. Przy okazji musiałem wytłumaczyć, skąd ta moja 
dociekliwość. Wtedy ten powiedział, żebym na niego poczekał. 
Poleciał gdzieś w podskokach, wrócił po piętnastu minutach tak 
ubrany i przywlekł mnie tu.

– Co ty tam notujesz, Ochojski? – Zerknęłam mu przez ramię, 
ale w notesie dostrzegłam tylko jakieś szlaczki.

– Oj, chciałem wyglądać jak na filmach, jak ci policjanci, któ-
rzy spisują zeznania. Wziąłem sobie nawet prywatny notesik.

Nieznajomy ścisnął nasadę nosa. Pomyślałam, że ma dość 
tej sytuacji. Po chwili wybuchnął śmiechem, kręcąc głową 
z niedowierzaniem.
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– Patryk, idź do domu, a ja tu już z panem się rozliczę – rzu-
ciłam do mojego rówieśnika.

Policjant spuścił zrezygnowany ramiona i mrucząc coś pod 
nosem, poczłapał do bramy.

– Adam Poniedzielski. – Nieznajomy wyciągnął dłoń w moją 
stronę, więc ją uścisnęłam.

Reszta działa się jak w zwolnionym tempie. Kaja – do tej 
pory śpiąca grzecznie na schodach domu – ruszyła, szczekając 
na mojego gościa. Po chwili mój towarzysz już był powalony na 
ziemię, a bydle zwane psem obwąchiwało jego…

– O Boże, Kaja – krzyknęłam i usiłowałam odgonić sunię.
Jasne bermudy Adama były całe w ślinie. Mężczyzna usiło-

wał się podnieść, ale Kaja przygniatała go swoim cielskiem i nie 
pozwalała ruszyć.

– No już, maluchu, już spokój. – Mój gość wydawał się roz-
bawiony całą sytuacją, mówił do psa spokojnie.

Niestety miły głos Adama tylko zachęcał Kaję do dalszej za-
bawy. W końcu złapałam ją za obrożę i delikatnie pociągnę-
łam w swoją stronę, żeby zwrócić jej uwagę. Psina przysiadła, 
wbijając we mnie spojrzenie. Ślina skapywała jej z obwisłych 
policzków.

– Najmocniej przepraszam. Ona chce się tylko bawić.
Na oślep wycierałam mężczyznę z psiego śluzu, zupełnie nie 

zdając sobie sprawy z tego, że wkraczam w jego sferę osobistą.
– Dobrze, już dobrze, nic się nie stało. Możemy się w końcu 

rozliczyć za ten rower?
– Oczywiście, proszę, zapraszam do domu. – Wskazałam 

ręką drzwi, zachęcając gościa do wejścia.
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W głowie zaczynały mi się klarować wszystkie niebezpiecz-
ne sytuacje, o jakich czytałam w reportażach. Wpuszczałam do 
swojego mieszkania zupełnie obcego mężczyznę. W dodatku 
mój dom był na samym krańcu wsi, w lesie. Nawet krzyku nikt 
nie usłyszy.

– Nie jest mordercą przecież – wymamrotałam.
– Ja nie, a pani? – zapytał mężczyzna, zaskakując mnie tym.
Wydawało mi się, że mówiłam wystarczająco cicho.
– Nie, skąd to panu przyszło do głowy? – Zaśmiałam się 

nerwowo.
– Nawet nie znam pani nazwiska, w dodatku zaatakował 

mnie pani pies.
– Ona chciała się tylko bawić – powiedziałam i pogłaskałam 

Kaję, która poczłapała za nami.
– A ja nadal nie znam pani nazwiska. – Uśmiechnął się. – Ja 

się przedstawiłem. Jestem Adam Poniedzielski.
– A ja Patrycja Nowak. – Podałam mu po raz drugi dłoń.
Tym razem drugą dłonią przytrzymywałam Kaję za obrożę, 

żeby ponownie nie stanęła w mojej obronie. Mężczyzna ści-
snął wyciągniętą rękę, bacznie obserwując reakcję psa. Tym 
razem moja mała dziewczynka nie była zainteresowana intru-
zem. Miałam nadzieję, że gdyby naprawdę groziło mi niebez-
pieczeństwo, to zaśliniona bestia byłaby w stanie mnie obronić.

– Skoro formalności mamy za sobą, to może załatwimy spra-
wy finansowe? Jestem tu tylko przejazdem, na wakacjach. Muszę 
rozliczyć się z właścicielką roweru.

– Oczywiście. – Zerknęłam na gościa. – Może napije się pan 
kawy dla złagodzenia sytuacji?
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– Nie, dziękuję. Nie mam tyle czasu. – Przysiadł na niewiel-
kim kuchennym taborecie.

Mimowolnie zerknęłam na jego zaślinione i zabrudzo-
ne spodnie. Powinnam zaproponować, że zapłacę za pranie? 
A może sama powinnam wziąć i zaprać te spodnie?

– Proszę ściągnąć spodnie, trzeba te plamy zaprać – powie-
działam, nie odrywając wzroku od plam.

– Dziękuję, nie jest to konieczne, naprawdę nie mam zbyt 
wiele czasu.

– Wrzucę do pralki, samo się wypierze, a na tym upale to 
w dwie godziny wyschnie. Będę nalegać – nie odpuszczałam, 
bo czułam się w obowiązku, żeby odpowiadać za czyny mojego 
zwierzaka.

– Skończmy już tę szopkę. Jak według pani wrócę do domu, 
kiedy moje spodnie będą tu schły? W samej bieliźnie? – Brzmiał 
na poirytowanego, więc już miałam odpuścić, kiedy dodałam:

– Ja dam panu spodnie!
– Z całym szacunkiem, ale jak pani odzież ma się na mnie 

zmieścić?
– Nie, nie moje. Mam tu jedne męskie dresy, powinny pasować.
Adam zrezygnowany spuścił wzrok i zaczął rozpinać pasek. 

Wgapiałam się, czekając aż mężczyzna poda mi ubranie. Ten 
jednak zaprzestał dalszych działań.

– Mogłaby pani się odwrócić albo dać mi coś, czym mógł-
bym się okryć? Czy będzie pani się we mnie tak wpatrywać? – 
Wyglądał na rozbawionego.

Poczułam, jak policzki zaczynają mnie piec, a to oznacza-
ło tylko jedno. Zmieniałam się w zawstydzonego buraczka. 



49

Niewiele myśląc, wyszłam z kuchni i pobiegłam do sypialni. 
Wyciągnęłam z szafki mięciutki różowy ręczniczek i zbiegłam 
na dół.

– Proszę się przykryć, a ja poszukam tych spodni na zmianę. – 
Wręczyłam Adamowi miękki materiał, a w zamian otrzymałam 
zabrudzony ciuch.

– Może ja jednak zrobię tę kawę? Skoro i tak pan siedzi i cze-
ka? – zaproponowałam, nalewając wodę do czajnika.

– Dobrze, mam wrażenie, że z panią nie można dyskutować. – 
Roześmiał się.

Wsypałam kawę do kubka i czekałam, aż zagotuje się woda, 
żeby móc ją zalać.

– Przepraszam, że nie proponuję kawy z ekspresu, ale nie do-
robiłam się takiego cuda techniki. W dodatku muszę przyznać, 
że ta zwykła sypana smakuje mi najlepiej – mówiłam nerwowo, 
siląc się na uśmiech.

– Muszę przyznać, że mi też właśnie kawa z fusami smakuje 
najlepiej – przyznał.

– Jak słodko, coś nas łączy – powiedziałam szybciej, niż 
pomyślałam.

Typowa Patka, niewyparzony język i papla jakich mało.
– Tak, to miłe. – Adam wydawał się speszony.
Pospiesznie zalałam kawę wrzątkiem i przykryłam spodkiem, 

żeby mogła się zaparzyć.
– Ja już. – Wskazałam ręką w stronę drzwi i ruszyłam, by 

wyjść z kuchni.
– Zapomniała pani tych spodni do prania. – Do moich uszu 

dobiegł rozbawiony głos mężczyzny.
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– Tak, spodnie do prania, no właśnie.
Zgarnęłam ubranie z blatu i niemal biegiem opuściłam 

kuchnię. Wpadłam do łazienki i przy okazji rozejrzałam się po 
pomieszczeniu, żeby upewnić się, że nie leży tu nigdzie jakaś 
część mojej garderoby. Najpewniej biustonosz. Spaliłabym się ze 
wstydu, gdyby mój gość zechciał skorzystać z toalety i natrafił-
by przy okazji na zużytą bieliznę. Często zostawiałam ubrania 
z dnia poprzedniego na pralce, teraz na szczęście nic nigdzie 
nie było porozrzucane. Wpakowałam spodnie do bębna, na-
sypałam proszku i nastawiłam program. Nim automat się za-
łączył, zastopowałam i postanowiłam dorzucić kilka jasnych 
rzeczy z brudownika. Przecież nie opłacało się włączać całego 
programu na jedną parę spodni. Byłam w trakcie segregowania 
kolorowych od białych, kiedy usłyszałam krzyk i jakiś łomot. 
Biegiem udałam się do kuchni. Widok, który tam zastałam, był co 
najmniej niecodzienny. Kaśka stała z łyżeczką w ręku i mierzyła 
nią w Adama stojącego za krzesłem. Mężczyzna był zawsty-
dzony, próbował coś jej tłumaczyć, ale chyba go nie słuchała. 
Celowała tylko w niego tą łyżeczką jak najlepszą bronią na świe-
cie. Bliźniaki za to biegały koło nich, krzycząc, że u cioci jest 
pan bez spodni i śmiejąc się przy tym do rozpuku. Przez cała tę 
aferę ze spodniami i policjantem zapomniałam, że umówiłam 
się z siostrą na plażowanie.

– Tycja, nic ci nie jest? – zagadała do mnie, ciągle mierząc 
do Adama z łyżki.

– Tycja? – Roześmiał się mój gość, ale Kaśka zgromiła go 
wzrokiem.
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– Nic mi nie jest… Dlaczego mierzysz łyżeczką do mojego 
gościa? – Nie mogłam wytrzymać i zaczęłam się śmiać.

– Myślałam, że to włamywacz – broniła się siostra, ale jej też 
udzielała się moja wesołość.

– Tak, zabił mnie, a potem poszedł zrobić sobie kawę i wy-
pić ją w spokoju w kuchni, i to w towarzystwie mojego psa. – 
Usiłowałam zrozumieć logikę Kaśki.

– A bo ja wiem, jakie zwyczaje mają mordercy? – Wzruszyła 
ramionami i odłożyła łyżkę na stół. – Katarzyna Sotal jestem. – 
Wciągnęła dłoń.

– Adam Poniedzielski – przedstawił się mężczyzna.
– No dobra, a teraz opowiadaj, co tu się dzieje? – Poruszyła 

sugestywnie brwiami, wpatrując się we mnie.
– Czy ja mógłbym prosić te spodnie? Czuję się co najmniej 

niekomfortowo – przerwał Adam, siląc się na uśmiech.
– O tak, spodnie. – Wstałam z miejsca i pognałam do szafy.
Ruszyłam po chodach na górę, po drodze mijając łazienkę, 

w której zamknęły się bliźniaki. Zignorowałam to jednak, prze-
konana, że wszystkie środki chemiczne są zamknięte wysoko 
w półce. Często u mnie nocowały i byłam uczulona na punkcie 
chowania rzeczy, aby nie zrobiły sobie krzywdy. Wpadłam do 
sypialni, w której panował okropny zaduch. Otworzyłam okno, 
żeby wpuścić odrobinę świeżego powietrza. Pościeliłam łóżko 
i już miałam wychodzić, kiedy przypomniało mi się, po co wła-
ściwie przyszłam do tego pokoju. Otworzyłam szafę i spod ster-
ty moich swetrów wyciągnęłam dresowe spodnie. Obejrzałam je 
z grubsza, żeby upewnić się, że Adam w nie wejdzie, i wyszłam 
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z pokoju. W kuchni siostra już normalnie rozmawiała z moim 
nieoczekiwanym gościem.

– Proszę, powinny być w porządku. – Podałam Adamowi 
szare dresy. – Możesz wejść tu do salonu po prawej, żeby je 
założyć.

Skinął tylko głową, zabierając ode mnie ubranie, i wyszedł 
we wskazanym przeze mnie kierunku. Przysiadłam na krześle, 
robiąc wszystko, żeby uniknąć pytającego spojrzenia siostry.

– Nie myśl, że odpuszczę ci to bez tłumaczenia – wyszeptała, 
nachylając się w moją stronę.

– Pogadamy potem. – Zbyłam ją machnięciem ręki.
– Oczywiście, że pogadamy. – Uśmiechnęła się.
Mierzyłyśmy się spojrzeniami, jakbyśmy chciały poznać 

swoje myśli. W końcu naszą walkę na nieodwracanie wzroku 
przerwały bliźniaki, komunikując, że idą na podwórko pobawić 
się z psem.

– Myślę, że powinnam ruszyć za nimi. – Kasia uśmiechnęła 
się przepraszająco.

Czułam, że zaczyna mnie boleć głowa, było ledwie kilka minut 
po dziesiątej, a już tyle wrażeń przyniósł mi ten dzień. Czasami 
były tygodnie spokoju, a innym razem kumulacja niewyjaśnio-
nych zdarzeń spadała jak grom z jasnego nieba. Rozdzwonił się 
telefon, więc sięgnęłam po niego i odebrałem połączenie od 
Wiolki.

– Co tam, bestio? – rzuciłam po przeciągnięciu zielonej 
słuchawki.

– Zaprosiłam Marcina na sobotniego grilla i on się zgodził – 
piszczała do telefonu. – I wcale go przy tym nie znokautowałam.
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– Jeny, jak to go nie znokautowałaś? – parsknęłam.
– Opowiem ci przy okazji, bo teraz nie mam tyle czasu.
Drzwi do salonu się otworzyły i wyszedł Adam ubrany już 

w szare dresy. Opadały mu kusząco na biodrach, były chyba za 
luźne. Mężczyzna nie chciał mi przeszkadzać, więc podszedł tyl-
ko do mnie i pomachał mi dwoma palcami przed nosem. Z dłoni 
ułożył nóżki i pokazywał, że już pójdzie.

– Nie, jeszcze proszę nie wychodzić – powiedziałam.
– Ja mam nie wychodzić? – odezwała się Wiolka.
– Nie ty! Dobra Wiola, pogadamy potem. – Rzuciłam jeszcze 

szybkie „pa” i rozłączyłam połączenie.
– Proszę poczekać, mieliśmy się rozliczyć za ten rower.
Sięgnęłam do torebki, która zawsze leżała na kuchennym 

parapecie i przerzucałam jej zawartość, żeby znaleźć portfel. 
Gdzie on się podziewał, zgubiłam go czy jak? W stresie mam-
rotałam pod nosem. W końcu znalazłam oliwkowy skórzany 
przedmiot, który co prawda lata świetności miał już dawno za 
sobą, ale czułam do niego wielki sentyment. Jak i do innych 
otaczających mnie przedmiotów. Rozsunęłam zamek i dopiero 
wtedy zorientowałam się, że nie mam gotówki. Po portmonetce 
walały się tylko drobniaki.

– Musiałabym skoczyć do bankomatu – wyznałam chyba 
bardziej do siebie niż do mojego gościa.

– Pani Patrycjo, ja naprawdę nie mam dziś czasu, proszę dać 
mi jakąś karteczkę, zapiszę pani namiary na mnie i umówimy 
się na wieczór.

– Na wieczór? – W mojej wiecznie zakochanej głowie poja-
wiła się myśl, że Adam chce spędzić ze mną wieczór.
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– Na wieczór, jutrzejszy poranek, co za różnica? – Błysnął 
zębami w uśmiechu.

Podeszłam do lodówki i zerwałam małą karteczką z bloczka 
przyczepionego do drzwiczek. Zawsze miałam notesik pod ręką, 
żeby zapisywać listy zakupów na bieżąco. Nigdy za to nie mia-
łam długopisu i tym sposobem notesik od nowości został może 
użyty przeze mnie ze dwa razy. Podałam karteczkę Adamowi 
i ruszyłam na poszukiwania długopisu. Mężczyzna zrezygno-
wany przysiadł na krześle i nabrał powietrza w płuca.

– Może zwyczajnie podam pani numer telefonu, a pani zapi-
sze go od razu w swojej komórce? – zapytał, a mnie zrobiło się 
głupio, że nie pomyślałam o tym od razu.

– Oczywiście – rzuciłam i sięgnęłam po telefon, przekazując 
go od razu Adamowi.

Wstukał pospiesznie ciąg cyfr. Zauważyłam też, że pusz-
cza sobie sygnał, żeby mieć mój numer. W dalszym ciągu nie 
mogłam uwierzyć, że naprawdę podałam mu numer do domu 
pogrzebowego. Jeszcze w Słupsku… Przecież to jakieś czterysta 
kilometrów od naszej wioski. Przynajmniej tak mi się wydawało, 
bo gdzie tam na mapie nasze opolskie, a gdzie Słupsk. Zabrałam 
wyciągnięty w moją stronę telefon i kątem oka zerknęłam, w jaki 
sposób Adam zapisał się w karcie kontaktów.

– Adam od roweru – przeczytałam na głos i od razu się 
roześmiałam.

– Wolałem zapisać, żeby było pewne, co to za numer. – 
Uśmiechnął się przepraszająco. – A teraz muszę już się zbierać, 
nie jadłem jeszcze śniadania. Do zobaczenia.

Jakby na potwierdzenie tych słów, zaczęło mu burczeć 
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w brzuchu. Zignorowałam jednak ten dźwięk, nie chcąc wpra-
wiać mężczyznę w zakłopotanie. Pożegnałam się grzecznie i od-
prowadziłam go do bramy. Adam co kilka kroków podciągał zbyt 
luźne spodnie, wyglądając przy tym komicznie. Ja za to karciłam 
się w myślach za to, że nawet nie zaproponowałam mu śniada-
nia. Przyszedł do mnie z samego rana, wspomniał, że szedł po 
bułki na śniadanie, więc powinnam się domyślić, że jest głodny. 
Gdzie moja wiejska gościnność?

Zamknęłam furtkę i ruszyłam do ogrodu, gdzie Kasia wyle-
giwała się na huśtawce, a bliźniaki goniły rozradowanego psa. 
Usiadłam obok siostry, wyczerpana porankiem, zrzucając przy 
okazji jej nogi na ziemię.

– Zero szacunku do starszych – wymamrotała, siadając. – 
A teraz opowiadaj, co to za Adam.

Relacjonowałam siostrze ze szczegółami moje ostatnie przy-
padki, a ona co jakiś czas kręciła głową z niedowierzaniem albo 
wybuchała śmiechem, kpiąc z moich umiejętności prowadzenia 
samochodu. Kiedy skończyłam swoją opowieść na brudnych 
spodniach, zdałam sobie sprawę z tego, że nie włączyłam pralki. 
Zerwałam się na równe nogi z okrzykiem bojowym: „pranie!”.

– Nie martw się, ciocia, my z Wiki już wrzuciliśmy twoje 
pranie i włączyliśmy guziczek, jak nas mama uczyła. – Wiktor 
otarł spocone czoło brudną ręką, zostawiając czarną smugę.

– Uczyłaś ich włączać pranie? – zapytałam siostrę.
– No pomagają mi we wszystkim, więc coś im tam pokaza-

łam, ale chodźmy lepiej sprawdzić.
Wstała z huśtawki i pociągnęła mnie za łokieć w stronę 

domu. Ruszyłam za nią i od razu skierowałam się do łazienki, 
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po drodze prosząc, żeby wołała już bliźniaki, bo w końcu mieli-
śmy jechać nad zalew. Weszłam do łazienki i zamarłam, z pralki 
wydobywała się różowa piana. Wyglądało to tak, jakby automat 
był gejzerem, a różowa ciecz lawą, cała podłoga była w różowej 
mazi. Przycisnęłam guzik wyłączania i przeklinając, zerwałam 
ręcznik z wieszaka i pospiesznie zaczęłam wycierać nagroma-
dzoną wodę. Nie mogłam zrozumieć, skąd tyle różowej piany, nie 
miałam nawet różowego płynu. Podłożyłam miskę pod drzwiczki 
pralki i gdy tylko usłyszałam pyknięcie oznajmiające, że moż-
na już otwierać, pociągnęłam za białą rączkę. Woda z wnętrza 
wylała się na kafelki, a nie do miski, tak jak zakładałam. Jednak 
nie to było najgorsze, horror dział się w bębnie.

– Kaśka! – krzyknęłam rozpaczliwie, a kilka chwil po tym 
siostra zjawiła się obok mnie.

– O cholerka, co tu tyle piany? – zapytała, schylając się 
jednocześnie.

– To akurat moja wina, czasami zdarza mi się nalać za dużo 
płynu do prania, a on się pieni jak szalony, wychodząc każdą 
szparą – wyznałam, karcąc się w myślach, że nigdy nie używam 
korka do dozowania preparatu.

– A ta piana nie powinna być biała? – zauważyła.
– Brawo, Sherlocku, zazwyczaj jest biała – wysyczałam. – Ale 

twoje zdolne dzieciaki wrzuciły w s z y s t k o, co znalazły na 
podłodze obok pralki. Również moje czerwone legginsy.

– O cholerka. – Skrzywiła się siostra.
– No, cholerka, cholerka. Pralkę to pokazałaś im jak włączyć, 

ale już wyjaśnić, co z czym nie łączyć, to nie było okazji.
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– No, ale nic się nie stało, prawda? – W jej głosie dało się 
wyczuć nadzieję.

Sięgnęłam do bębna, żeby wygrzebać jasne rzeczy i oce-
nić ich stan. Przerzucałam do miski białe koszulki, które teraz 
świeciły różowymi plamami. W końcu wygrzebałam spodnie 
Adama, otrzepałam je z nadmiaru piany. Naszym oczom ukazały 
się różowy materiał, gdzieniegdzie bardziej wpadający w kolor 
dojrzałej maliny.

– O cholerka – syknęła Kaśka.
– Teraz to sobie możesz mówić „o cholerka” – skarciłam ją. – 

Co ja mam zrobić?
– Może wrzucimy te spodnie do jakiegoś acze?
Stuknęłam palcem w głowę, żeby pokazać jej, że ten pomysł 

jest do bani.
– Zwariowałaś, prawda? – zapytałam. – One były beżowe, 

a po acze zrobią się białe. No i wątpię, że uda nam się je odbar-
wić równomiernie.

– Lepiej chyba białe niż różowe. – Wzruszyła ramionami.
– Mam lepszy pomysł, ja ogarnę łazienkę, do końca posprzą-

tam tę pianę, a ty zapakuj dzieciaki do samochodu. Pojedziemy 
do miasta i kupimy takie same spodnie.

– Brzmi jak dobry plan. – Siostra wyszła z łazienki, nawołując 
swoje latorośle.

Ja zajęłam się zbieraniem resztki wody z podłogi, przetarłam 
kafelki na zakończenie suchym mopem i wyszłam, trzymając 
w rękach pofarbowane mokre spodnie. Rozłożyłam je na ku-
chennym stole, żeby dobrze zapamiętać ich fason. Napstrykałam 
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im kilka zdjęć z przodu i tyłu, potem zmierzyłam pas metrem 
krawieckim i zrobiłam notatki. Miałam nadzieję, że uda mi się 
kupić takie same spodnie. Może i mieszkaliśmy na wsi zabi-
tej dechami, ale nasze targowisko było dobrze wyposażone 
w garderobę. Były też centra chińskie i małe sklepiki z ubra-
niami. Coś gdzieś znajdę. Muszę. Zawołałam Kaję do domu, bo 
tu było chłodniej niż na zewnątrz, nalałam jej wody do miski 
i wyszłam. Usiadłam na miejscu pasażera w delfinkowym audi 
siostry i odetchnęłam.

– Najpierw na targowisko, już południe, za moment będą się 
zwijać – powiedziałam, zapinając pas.

Siostra sprawnie zawróciła i ruszyła przed siebie. Siedziałam 
w milczeniu, prosząc los, żeby udało mi się zrealizować plan. 
Nie musiały być takie same. Byle były jasne, faceci chyba nie 
przywiązują aż takiej wagi do fasonu ubrania. Musiałam potem 
jeszcze wstąpić do bankomatu, ale dopiero teraz uświadomiłam 
sobie, że nawet nie wiem, ile będzie mnie kosztowała napra-
wa roweru. Przez całe to zamieszanie zapomniałam zapytać 
o najważniejsze. Sięgnęłam więc do torebki i wgrzebałam z niej 
telefon. Wybrałam numer Adama i zaczekałam na połączenie. 
Mężczyzna odezwał się po kilku sygnałach.

– Słucham – przywitał mnie gruby, męski głos.
– Dzień dobry, z tej strony Patrycja Nowak, dzwonię w spra-

wie roweru. – Postawiłam na formalny ton.
– O co chodzi?
– Przez całe to zamieszanie nie zapytałam, ile właściwie 

wyniesie naprawa, a jadę właśnie do miasta po gotówkę.
– Racja. Właściwie musimy tylko wymienić koło, bo 



właścicielce nie zależy na odnawianiu zarysowanej ramy – tłu-
maczył. – Jak orientowałem się na stronach internetowych, to 
będzie koszt dwustu złotych, więc tyle wystarczy.

– Dziękuję bardzo za informację. – Odpowiedziałam, pożeg-
nałam się i rozłączyłam połączenie.


