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 Stara firanka wisiała w oknie. 

 

 Starannie poprawiła meandry jej podniszczonych, misternych splotów. Robiła to 

kilkanaście razy dziennie, nie zdając sobie nawet sprawy. Tak trzeba. 

 Ostrożnie przesunęła dłoń wzdłuż ramy okna, palce same pamiętały każdy kaleczący 

odprysk farby i skrupulatnie omijały znane tylko sobie bolesne zadziory. Samotność 

przychodziła sama, nie wzywana, wraz z przytłaczającą, obezwładniającą obecnością 

zabytkowych tynków. Tyle że starość tynków budziła zachwyt, jednak nikt nie widział 

samotni, która się za nimi kryła. 

 - Zróbcie sobie z tego muzeum! Mam tego dość! – dalej była tylko bezsilność. Nawet 

nie wykrzyczała tego na głos.  

 Tak naprawdę nie miało to żadnego znaczenia. W zdarzających się – mniej więcej tak 

często, jak rok przestępny – chwilach radości, sama przyznawała przed sobą, że samotność to 

nie jej wina, podobnie zresztą jak przedwczesna śmierć Łukasza. Jej życie nie było takie 

znów zaplątane, miała własne, duże mieszkanie w zabytkowej kamienicy w centrum miasta. 

Miała pracę, którą nadal lubiła, co zresztą dziwiło nielicznych znajomych. W końcu cóż może 

być fascynującego w księgowości? Był syn, który nie wzywany odwiedzał ją kilka razy w 

miesiącu, córka, która dzwoniła prawie codziennie. Mieszkała w Anglii, więc bywała dość 

rzadko.  

 Ale potem przychodziła popołudniowa szarość i myśli zaczynały przypominać firankę 

w oknie. Świat robił się brudny i pognieciony, nic nie było proste a wszystko nadawało się do 

wyrzucenia na śmietnik.  

 Z niezrozumiałych powodów firanka wisiała od lat, chociaż już dawno należało ją 

wymienić. Nie pasowała do drobiazgowej i pedantycznej natury księgowej. Całe mieszkanie 

było uporządkowane jak segregatory w jej biurze. Wszędzie lśniły tylko niezbędne, porządne 

rzeczy – dokładnie jak na biurku w pracy.  

 I tylko ta poszarzała, przetarta w kilku miejscach, ostatnia barykada oddzielająca ją od 

świata.  

 Stanęła przy oknie, ukradkowo przyglądając się przechodniom. Na ostentacyjne 

ulokowanie się  - wzorem większości sąsiadów - z poduszką na parapecie nigdy nie mogła się 

zdobyć. 

 Rozpoznawała bez trudu znajome twarze. Ekspedientki z pobliskich sklepów, 

urzędniczka z banku, mieszkańcy sąsiednich kamienic, dziadek zbierający makulaturę. 

Wiedziała, kto jest tu pierwszy raz a kto zwyczajnie spieszy się, by kupić w warzywniaku 

ziemniaki i cebulę. 

 Radość sprawiało jej wyłapywanie nieznanych twarzy. Zastanawiała się dokąd 

spieszą, skąd przyjechali, nadawała przechodniom imiona, odgadywała wiek a nawet 

zawartość toreb z zakupami. 

Smutniała, kiedy przypominała sobie, że i tak nigdy nie dowie się, czy wymyślony 

przez nią Adam, taszczący torbę z nowymi butami, to tak naprawdę Marian, który wreszcie w 

Tarnowskich Górach znalazł pasujące na siebie spodnie.  

 Wzrok Janusza – bo tak go nazwała – zwyczajnie ją przestraszył. Odskoczyła od 

firanki, palcami dłoni odruchowo stłumiła okrzyk. Ta chwila wystarczyła, aby skarciła samą 

siebie za ten bezmyślny, aczkolwiek pełen gracji, wyczyn gimnastyczny.  

 - Kretynka – ton głosu podziałał uspokajająco. 

 Facet zwyczajnie gapił się w jej okno, pewnie nawet nie widział jej za firanką. 

Każdemu przecież wolno, chociaż do tej pory nikt z przechodniów jakoś nie odrywał oczu od 

wyślizganej kostki brukowej. 

 Ponownie zerknęła na ulicę. Zastygła, przykuta nieruchomym spojrzeniem Janusza. 

Nadal wpatrywał się w jej okno. Była pewna, że to ona jest celem tego spojrzenia. To było 

zniewalające, wstrząsające… 
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 Oderwała się od parapetu, sięgnęła po szklankę wystygłej herbaty, którą rano 

zostawiła na kuchennym stole. Łyk zimnego napoju był ukojeniem dla jej nerwów.  

 - Zachowujesz się jak zramolała histeryczka – skarciła się. Często głośno mówiła do 

siebie, co więcej, weszło jej to w nawyk i w biurze wywoływała czasami falę śmiechu 

rozmowami, które prowadziła sama z sobą w pustym pokoju. 

 Natura księgowej wzięła górę, opanowanym krokiem wróciła do okna. 

 - Przecież każdy może sobie patrzeć w okno – mruknęła. 

 - Ale dlaczego akurat w moje? 

 - Skąd wiesz, może inne też ogląda? 

 Rzut oka na ulicę ją zasmucił. Mężczyzny nie było. Otwarła okno i wyjrzała w głąb 

ulicy. Ani śladu. Zamykając powoli okno zatrzymała się, spojrzała jeszcze raz na ulicę.  

 

 

 - I jeszcze ogórek – uważnie przyglądała się warzywom, leżącym w drewnianych 

skrzynkach. Ekspedienta znała ją, mieszkała przecież naprzeciwko, więc z przesadną 

starannością przerzucała stos ogórków. 

 - Ten będzie chyba dobry? – delikatnie, dłonią w plastikowej rękawiczce podniosła 

dorodne warzywo. 

 - Tak, może być. 

 - Czy coś jeszcze? 

 - No, właściwie to… - rzuciła ukradkowe spojrzenie na jedyną oprócz niej klientkę 

warzywniaka, która dość obojętnie oglądała zawartość półek. Ta zatrzymała się w zapadłej 

ciszy i zapytała: 

 - Przepraszam, a macie może fenkuł? 

 Jej syn uwielbiał włoski koper, nauczył ją nawet jak przygotować wyborną sałatkę z 

jego udziałem. Ale warzywniak to nie była ta liga. Ekspedientka potwierdziła. 

 - Niestety… akurat się skończył. – Dość gładko jej to wyszło. Zapewne w życiu nie 

widziała tego warzywa. 

 - Dziękuję, do widzenia! – z ulgą zobaczyła, że kobieta wychodzi z warzywniaka.  

 - Czy jeszcze coś podać? 

 - Tak… a właściwie to chciałam o coś zapytać. – Dawno nie czuła się tak zakłopotana. 

– Czy… ostatnio widziała pani kogoś, żeby tu wystawał pod waszym sklepem? 

 Kobieta za ladą miała szeroko otwarte oczy. Ale uśmiech na twarzy się nie zmienił.  

 - Nie, ale sama pani widzi, cały czas klienci… Czy coś się stało? 

 Pokręciła głową. Czego właściwie oczekiwała? Rysopisu i danych z dowodu? 

Opuściła ramiona. 

 - Nie, po prostu wczoraj widziałam jak jakiś mężczyzna stał tu pod waszym sklepem i 

gapił się w moje okno i… 

 Ekspedientka jakoś dziwnie zakasłała, zasłaniając zafoliowaną dłonią usta. 

 -  Pewnie mu pani wpadła w oko, a on jakiś nieśmiały… - uśmiech był życzliwy.  

 „Ale ze mnie idiotka!”. Otworzyła portfel i podniosła głowę: 

 - Wystarczy. Ile płacę? – Wiedziała dokładnie ile ma do zapłacenia. Jej rozmówczyni 

potrzebowała kilkunastu sekund na zabawę z niewielkim kalkulatorem. 

 - Razem będzie trzydzieści dwa i dwanaście groszy. 

 Miała już w dłoni banknoty i pięciozłotówkę. Bez słowa podała ekspedientce. Ta, z 

tym samym uśmiechem, wysypała jej drobniaki na rękę. 

- Do zobaczenia! 
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Kiedy otwarła drzwi mieszkania, pierwsze spojrzenie padło na okno. Zrzuciła buty a 

torbę z zakupami starannie ulokowała na kuchennym blacie. Powiesiła żakiet na oparciu 

krzesła i ostrożnie dotknęła firanki. Przez kilka minut obserwowała przechodniów, gdy zdała 

sobie sprawę, że tym razem nikogo nie rozpoznaje.  

„Wypatrujesz tego faceta. A ten pewnie oglądał gołębie na parapecie…”. Ta myśl 

sprowadziła ją na ziemię. Założyła kuchenny fartuch i zabrała się za płukanie warzyw. 

Sałatka właściwie robiła się sama, tak było co dzień z wariacjami w stronę kuchni włoskiej, 

greckiej, czasami bardziej orientalnej. Postawiła butelkę oliwy obok deski do krojenia 

warzyw, odwróciła się w stronę okna. Firanka miała podwinięty brzeg z prawej strony, trzeba 

było poprawić. Dobrze wiedziała, że wcale nie o to chodzi, ale machinalnie wytarła ręce w 

papierowy ręcznik i zbliżyła się do okna. 

Nie odskoczyła tym razem, tylko szybko położyła dłoń na ustach. Znów tam był! Ten 

sam. I tak samo gapił się w jej okno. 

Stała, szybko oddychając i ukradkiem spoglądając na ulicę. „To bez sensu, przecież 

nie będę tu sterczeć! Co to za jeden?”. 

 

 

*** 

Coś pchnęło ją w stronę drzwi. Boleśnie uderzyła się dłonią o krzesło przy stole 

kuchennym ale syknęła tylko z bólu i zrobiła szybko dwa kroki w stronę drzwi wyjściowych.  

„Szybciej”. 

Szkoda było czasu na buty, wsunęła bose stopy w zwykłe łazienkowe klapki leżące w 

przedpokoju, zgarnęła z wieszaka klucze wyjściowe i nie zdejmując nawet kuchennego 

fartucha uniosła dłoń nad mosiężną klamką. Zatrzymała się na chwilę. 

„Bez sensu”. Wzięła głęboki wdech. 

Potem opuściła dłoń i wyszła na klatkę schodową.  
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Trzask zamykanych drzwi zlał się z pierwszymi krokami na schodach. Odgłos klapek 

przypominał kastaniety. Przemknęło jej przez głowę: „Jak się teraz wywalisz, to już na pewno 

nie będzie flamenco”. 

Wypadła na ulicę. Janusza nie było. Spojrzała w lewo, zasłaniając dłonią oczy przed 

popołudniowym słońcem. Nie ma! Odwróciła głowę. Jest! Dojrzała zielonkawą koszulę w 

której widziała go przed chwilą, płynącą w strumieniu przechodniów. Ruszyła szybkim 

krokiem. Klapki nie nadawały się do biegu, miała wrażenie że odgłos ich klapnięć 

przypomina rytmiczne brawa.  

Mężczyzna nie spieszył się, szedł raczej spacerowym krokiem. Była już o kilka 

kroków za nim. 

- Proszę pana! - Janusz nie odwrócił się. 

Powiedziała to pewnie zbyt cicho. „Boże! W tym fartuchu!”. Nie przerywając marszu 

rozwiązała kuchenny fartuch, szybko zacisnęła go w dłoni razem z kluczami i zawołała 

głośniej: 

- Proszę pana! 

Zatrzymał się, odwracając głowę. 

- Ja? 

Stanęła na wprost, jakieś dwa kroki od niego. 

- Tak, pan. 

Był bardzo spokojny, ani śladu zdenerwowania. Na bandytę nie wyglądał. Dość 

wysoki, lekko szpakowate włosy, wyraziste, brązowe oczy. Pewnie gdzieś w jej wieku, 

człowiek wtedy już nie podskakuje ze strachu, nawet kiedy zaczepia go jakaś wariatka na 

środku ulicy. Przyglądał jej się uważnie, z zainteresowaniem. Jeżeli doszedł do jakichkolwiek 

wniosków, to zachował je dla siebie. 

- Czy coś się stało? 

Miał miły, głęboki głos. I nie wyglądał na psychiatrę rozmawiającego ze szczególnie 

trudnym pacjentem. 

- Proszę powiedzieć dlaczego wystaje pan pod moim oknem?! 

Był zaskoczony. Po chwili szeroko się uśmiechnął. 

- A! To pani mieszka na pierwszym piętrze? 

- Tak. O co panu chodzi? 

Jej wojowniczość topniała pod wpływem jego wzroku. Był ciepły, życzliwy, chociaż 

jeszcze bardziej przenikliwy niż oglądany z pierwszego piętra. 

- Proszę się nie martwić. Nie chodzi o nic złego. - Powiedział uspokajająco patrząc jej 

prosto w oczy.  

- Muszę teraz odebrać matkę z przychodni i odwieźć, nie mam czasu… ale czy 

pozwoli się pani zaprosić na kawę? Na przykład jutro? Wszystko wyjaśnię. 

Czuła się jak idiotka. ”Jak ja wyglądam? Te klapki, fryzura prosto z kuchni” 

- No… nie wiem… jeżeli… 

- Widziałem ładną kawiarnię na rynku, od strony ulicy Krakowskiej, może tam? 

Znała to miejsce, swego czasu była tam księgarnia. 

- Nie sądzę… 

- To może o osiemnastej? Jutro? 

Mocniej zacisnęła za plecami fartuch i zapytała: 

- Czy ma pan na imię Janusz? 

 

Wracała do mieszkania kryjąc się w cieniu, po zachodniej stronie ulicy. Z 

zakłopotaniem pozdrowiła sąsiadkę z parteru. Klapki parzyły ją w stopy, miała wrażenie że 

wszyscy wlepiają w nie wzrok. Pośpiesznie wpadła na klatkę schodową i wystukała szybki 

rytm biegnąc na górę. Kiedy otwierała drzwi usłyszała dzwonek telefonu. Boso podeszła do 

stołu. Dzwoniła Monika. 

- Cześć – wdech - córciu! 
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- Cześć mamo! Jak tam dzisiaj w pracy? 

- Spokoj… nie… - była nieźle zdyszana – wszyst… ko… w porządku. 

- Czy coś się stało? Jakiś jogging? 

- Nie. Wyobraź sobie, że – urywany wdech – od dwóch dni jakiś facet mnie obserwuje 

z ulicy i się tym zdenerwowałam. Dzisiaj znowu był przed domem, widziałam i pobiegłam za 

nim żeby nie uciekł i… 

- Powoli, powoli. – Monika miała jej charakter, była uporządkowana, spokojna i 

słychać to było w jej głosie. – Może jakiś wariat? Pobiegłaś za nim? Zabrałaś przynajmniej 

tasak albo patelnię? 

- Nie. Tylko fartuch, klapki i klucze. Pobiegłam za nim, myślałam że na ulicy, między 

ludźmi raczej mnie nie ukatrupi. 

- Fartuch? Chciałaś go nim udusić czy związać? 

- Nie. Posłuchaj. Więc gapił się w moje okno. Stał po drugiej stronie ulicy i się gapił. 

Wczoraj zwyczajnie się przestraszyłam i odsunęłam się a on poszedł, a dzisiaj jak robiłam 

obiad to znowu był. I się gapił. Postanowiłam że muszę to sprawdzić, bo to nienormalne i… 

Monika przerwała. 

- A przystojny chociaż? Może jakiś nieśmiały wielbiciel? 

- No wiesz co? Nie o to chodzi. Miał piękne brązowe oczy… Więc poleciałam za nim, 

dogoniłam go. A ten patrzy na mnie jak w obrazek. Stoję w tych klapkach, włosy jak u 

stracha na wróble. On taki wysoki, spokojny, to myślę, że chyba nic złego. Ale nigdy nie 

wiadomo, takie czasy, może tylko tak miło wyglądał. To zaczynam go odpytywać a ten nabrał 

wody w usta, nie powiedział o co chodzi. Mówi, że nie ma czasu, ale że nic złego, więc… 

- Moment. Czyli go nie udusiłaś? 

- No co ty, był taki dość miły i nie wyglądał... do tego staliśmy tak na środku 

chodnika, on patrzy na mnie, ja doszłam do siebie, czuję się jak idiotka, zaczepiam faceta na 

ulicy, normalnie by mnie mógł opieprzyć… 

- Zaraz, zaraz, przecież mówisz, że cię niepokoił, że cię obserwował. 

- Tak. Ale… no wiesz, okazało się że jest taki jakiś normalny, i tak na mnie patrzył, i 

tak spokojnie mówił, że głupio mi się zrobiło. No i w końcu powiedział, że jutro mi wszystko 

wyjaśni. Więc… - zawiesiła głos – umówiłam się z nim jutro w kawiarni na rynku. 

Monika milczała przez chwilę. 

- Wiesz co ci powiem? Ostatnio byłaś taka ożywiona trzy lata temu, kiedy urodziłam 

Marcinka. Dzwoniłam wtedy aby ci powiedzieć że zostałaś babcią. Ucieszyłaś się jak 

dziecko, pamiętasz? 

- Pamiętam. Ale to nie ma związku! – Zaprotestowała. 

- Pewnie tak. Ale powiem ci jedno. Jak jutro wrócisz z tej kawiarni masz do mnie 

zadzwonić. Natychmiast. Jak tego nie zrobisz, nie odezwę się do ciebie przez miesiąc. Już 

teraz mam uszy czerwone z ciekawości o co tu chodzi. No i dowiedz się o nim czegoś 

więcej… - dodała znacząco. 

- Sama nie wiem, czy to dobry pomysł. A jak to jednak wariat? Zna adres, obserwuje 

mnie, pewnie wie już że mieszkam sama, może liczy na to że mam coś cennego w domu, 

chociaż był taki przystojny, ale nigdy nie wiadomo.  

- Mamo! 

- Co prawda łatwiej byłoby mu udusić mnie na klatce schodowej, w kawiarni to 

gorzej, tam są świadkowie, chyba że ich też wystrzela, chociaż miał takie ładne dłonie i te 

oczy, ale nigdy nie wiadomo… 

- Mamo! – Stanowczo zatrzymała jej słowa Monika. - Jutro czekam na twój telefon. 

Widzę co się z tobą dzieje. Zaczekam do rana. Potem dzwonię na policję. 

- Do rana? Dlaczego tak długo? 

Monika uśmiechnęła się do siebie. 

 

 



- 7 - 
 

Pomimo, że wszystko leciało jej z rąk, dość szybko uporała się z bieżącymi sprawami 

w biurze. Resztę drobnych rzeczy miała załatwić młoda studentka ekonomii, która dorabiała 

sobie u nich na kawałku etatu. 

Po drodze wstąpiła do salonu firan na Piastowskiej. Nieporadnie przeglądała 

wystawiony towar. Wszystko było zbyt ładne, zbyt wzorzyste jak na jej gust. Wymiary akurat 

miała w głowie, ale te zwiewności burzyły jej świat.  

- To naprawdę będzie dobrze wyglądało w oknie, proszę zobaczyć. 

- Ale takie duże kwiaty, mieszkam w zabytkowym budynku, może coś 

spokojniejszego… 

- To właśnie ożywi pani okno. Sama mieszkam w centrum, wszystko jest tu takie 

poważne. A jak pani jeszcze to odpowiednio ułoży… 

Fachowo, zgrabnie, w kilku ruchach udrapowała spory kawał firany. Rzeczywiście, 

wyglądało to świetnie, tylko czy w jej oknie…? 

- No dobrze, zaryzykuję. 

Po kilkunastu minutach wychodziła z przyciętą, obszytą, elegancko zapakowaną 

firanką. 

Po powrocie do domu zrezygnowała z obiadu, zupełnie nie miała ochoty na 

cokolwiek.  

Kiedy zdejmowała starą ozdobę okna poczuła ucisk w żołądku. Odłożyła ją 

pieczołowicie na oparcie krzesła. Nowy nabytek wymagał więcej zabawy, przez całe 

kilkanaście minut usiłowała powtórzyć wyczyn ekspedientki ze sklepu. Wreszcie uznała że 

wystarczy. Pojaśniało w kuchni, nawet gołębie na parapecie gruchały jakby z podziwem. 

Teraz musiała zająć się sobą. Do spotkania w kawiarni było jeszcze sporo czasu, czuła 

jednak niepokój. Albo ekscytację? Sama nie potrafiła tego określić. 

„Tym razem nie zrobię z siebie stracha na wróble”. 

- Ale to nie powód, żebyś się zachowywała jak jakaś smarkula – mruknęła do siebie. 

Kiedy wywaliła większość ubrań z szafy zdała sobie sprawę jak dawno już nie myślała 

o swoim wyglądzie. Jasne, zawsze była ubrana elegancko, skromnie, na miarę chłodnej 

księgowej.  

Ale teraz nie czuła się jak księgowa… 

 

Kiedy była blisko kawiarni, zwolniła. Musiała nieco uspokoić myśli. Zdrowy rozsądek 

był jej mocną stroną, więc i tym razem palnęła sobie krótkie kazanie w głowie. „Po prostu 

dowiesz się o co chodzi i tyle. Facet nie lata z nożem w zębach, jesteś w miejscu publicznym 

więc jest w porządku. Do tego jest przystojny, może ktoś znajomy nas zobaczy razem…”. Tu 

przystanęła. Młody rowerzysta ledwo ją ominął, musnął kierownicą rękaw jej żakietu. 

„No, tak. I się zacznie gadanie.” 

Była już o kilka kroków od kawiarni. Trudno. 

Uśmiechnięta kelnerka od razu skierowała się w jej stronę. 

- Witam. Ma pani rezerwację? – Uśmiech nie schodził jej z twarzy. 

- Nie. – Tego nie przewidziała. – Miałam się tu z kimś spotkać… 

- A, to chyba wiem. Zapraszam panią na górę. Proszę za mną. 

Poprowadziła ją w głąb lokalu, gdzie zobaczyła schody prowadzące na niewielką 

galerię. Ustawiono tam kilka stolików, oddzielonych niskimi przepierzeniami. Janusz chyba 

słyszał kroki na schodach, bo stał już z szerokim uśmiechem na ustach. Zrobił kilka kroków w 

jej kierunku. 

- Zapraszam – gestem wskazał stolik. 

Usiadła, kelnerka podała karty.  

- Czy życzy pani sobie kawy? Mamy tu… 

- Poproszę z mlekiem i odrobiną cukru. – Przerwała kelnerce. Ta chyba zorientowała 

się, że nie czas na zgłębianie konfiguracji kawy. 

- A dla pana? 
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- To samo. Proszę zostawić jedną kartę, w razie czego poprosimy panią. 

Dziewczyna, mimo młodego wieku, było już doświadczoną kelnerką, więc bez słowa 

zabrała jedną kartę ze stołu i skierowała się w stronę schodów. 

Zapadło milczenie. 

 - No więc? Rozumiem, że sprzedaje pan okna i w bardzo oryginalny sposób szuka pan 

klientów? 

 Znowu ten uśmiech. Był lekki, ciepły, rozciągający się na całą twarz i wzmocniony 

delikatnymi zmarszczkami wokół brązowych oczu. 

 - Nie, nie sprzedaję okien. Raczej je podziwiam. 

 - ? 

 - No dobra, widziałem wczoraj zdenerwowanie w twoich… w pani oczach. Tym 

bardziej dziękuję, że pani przyszła. Nie sądziłem, że zwróci pani na mnie uwagę, zazwyczaj 

nikt mnie nie dostrzega, kiedy przyglądam się... 

 - Więc pan częściej zagląda ludziom w okna? – Przerwała mu. 

 Oparł dłonie na białym obrusie.  

 - Dobra. To od początku. Od kilkunastu lat zajmuję się architekturą. Takie hobby. 

Fascynują mnie techniki dawnych mistrzów murarskich, budowniczych, szczególnie z 

siedemnastego i osiemnastego wieku. W tym czasie Tarnowskie Góry znacznie się 

rozbudowały i można tu znaleźć sporo ciekawostek. Niedawno odnalazłem wzmianki o synu 

jednego z budowniczych, niejakiego Mrowietza. To co prawda nowsza historia, bo dotyczy 

początków dziewiętnastego wieku, ale fascynująca…  

 Co do tego nie było wątpliwości. Andrzej – jakoś lepiej do niego pasowało niż Janusz 

– cały płonął. Chłonęła jego żar wpatrując się w zmysłowe usta i całkowicie ignorując 

padające słowa. 

 - … a nie ulega wątpliwości, że syn zachował styl ojca i często przy budowaniu portali 

posługiwał się stiukami z nietypowymi zaokrągleniami na bocznych krawędziach. 

Tu zarysował dłonią łagodny kształt w powietrzu. Wyglądało jakby czegoś delikatnie 

dotykał. Lub kogoś. 

Odsunęła na bok cukiernicę stojącą pośrodku stolika. Potem podstawkę z serwetkami. 

- Nad obramowaniem pani okna są wyraźnie zachowane pozostałości frontonu. I 

moim zdaniem widać tam rękę jednego z synów Mrowietza. Nie mogłem oderwać oczu. To 

niesamowite odkrycie! 

Jej ręka sama znalazła się już w połowie stolika. Naprawdę sama.  

- To znaczy, że chodziło tylko o tynki?  

Urwał, lekko pochylił głowę w bok.  

- No… tak. To było jak objawienie. – Rozpostarł obydwie dłonie, wpatrując się w jej 

oczy. 

Był boleśnie szczery. Jednak nie cofnęła ręki. 

- Naprawdę nie mogłem oderwać oczu od tych fragmentów. – Na moment jego 

uśmiech zgasł. - Ale ty pewnie nie masz ochoty wysłuchiwać tych historii, przepraszam, 

chciałem powiedzieć ci znacznie więcej… ale to cię na pewno nie interesuje, taka daleka 

przeszłość… a ja tu przynudzam. 

- Mów dalej. Nikt jeszcze tak ze mną nie rozmawiał.  

Tym razem on przysunął dłoń w jej stronę. Ich palce dzieliło ledwo kilka 

centymetrów.  

„Kiedy właściwie przeszli na ty?”, pomyślała przelotnie. 

I uśmiechnęła się. 
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*** 

Coś pchnęło ją w stronę drzwi. Boleśnie uderzyła się dłonią o krzesło przy stole 

kuchennym ale syknęła tylko głośno z bólu i zrobiła szybko dwa kroki w stronę drzwi 

wyjściowych.  

„Szybciej”. 

Szkoda było czasu na buty, wsunęła bose stopy w zwykłe łazienkowe klapki leżące w 

przedpokoju, zgarnęła z wieszaka klucze wyjściowe i nie zdejmując nawet kuchennego 

fartucha uniosła dłoń nad mosiężną klamką. Zatrzymała się na chwilę. 

„Bez sensu”. Wzięła głęboki wdech. 

Potem opuściła dłoń, omijając klamkę. Odwróciła głowę. 

 

Stara firanka wisiała w oknie. 

 
 
 
 

 
 


