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milczenia. Milena spogl!da"a na niego, zagryzaj!c wargi. S"u-
cha"a go, ale my#lami b"!dzi"a gdzie indziej. Szuka"a we wspo-
mnieniach ojca Julki z$tamtej odleg"ej przesz"o#ci. Julk% pa-
mi%ta"a. Chocia& bardziej pami%ta"a swoj! zazdro#', &e Julka 
ma ojca, a$ona nie. Nawet dzisiaj, teraz, tutaj, po tylu latach, 
pami%ta"a bardziej zazdro#' ni& jej powód. Pami%ta, &e wdra-
pywa"a si% na kolana ojca Julki w$parku w$Oliwie, ale bardziej 
pami%ta, &e wdrapa"a si% pierwsza, aby to j! jako pierwsz! 
przytuli". Rozalia, która nie lubi"a, aby nazywa"a j! babci!, za-
st!pi"a jej matk%. Ale tylko matk%. Tak by"o ca"y czas. Rozalia. 
Babcia ukochana, ale tak&e mama, pó(niej nawet starsza sio-
stra. Ojca, taty, tatulka zast!pi' Rozalia nie potra)"a. Chocia& 
tak bardzo si% stara"a. Gra"a z$ni! w$pi"k%, zdyszana bieg"a za 
rowerem, gdy uczy"a j! je(dzi', w$tajemnicy uczy"a si% )zyki, 
aby rozwi!zywa' z$ni! zadania, bo staro#wiecko uwa&a"a, &e 
)zyki córki nauczy' mog! jedynie ojcowie, a$ poniewa& jej 
wnuczka ojca nie ma, to ona si% wszystkiego o$tych pr%dko-
#ciach dwóch mijaj!cych si% idiotycznych poci!gów po no-
cach nauczy i$go zast!pi. Babci Rozalii nigdy to si% nie uda"o. 
Nawet gdyby nauczy"a si% wszystkich ca"ek w$teorii wzgl%d-
no#ci, to tak&e nie. Bo Rozalia nie posiada"a ojcowskich kolan, 
na które mog"aby si% wdrapywa' i$czeka' na utulenie. Chocia& 
babcia Rozalia tuli"a j! cz%#ciej ni& ona swojego nied(wiadka 
pluszaka, ostatni prezent od ojca. Ona chcia"a na kolana m%&-
czyzny. Na kolana ojca chcia"a. Ojciec znikn!", wi%c szuka"a 
imitacji. Pierwszy raz wdrapa"a si% na kolana obcego m%&czy-
zny tam w$parku w$Oliwie. Potem wdrapywa"a si% na inne. 
Zawsze starszych m%&czyzn. Kiedy przesta"a by' ma"! 
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dziewczynk!, uros"y jej piersi, zaokr!gli"y si% uda i$po#ladki, 
przesta"a oczywi#cie si% wdrapywa', ale w$ gruncie rzeczy 
nie$przesta"a do nich jednoznacznie lgn!'. Niektórzy z$nich 
odczytywali to opacznie. Ona poszukiwa"a opieki, bezpie-
cze*stwa i$mi"o#ci, oni najcz%#ciej to na pocz!tku obiecywali, 
ale nied"ugo potem chcieli, aby z$kolan, na które j! sami sa-
dzali, zsuwa"a si% na pod"og% i$rozpina"a rozporek ich spodni. 
Czasami to robi"a, bo jako du&a ju& dziewczynka rozumia"a, 
&e to tak&e nale&y do relacji. Kiedy jednak po krótkim czasie 
sens tych relacji ogranicza" si% g"ównie do przelotnych kolacji, 
przeja&d&ek autem do lasu lub wieczornych wizyt w$ich pu-
stych biurach i$ko*czy" si% oczekiwanym przez nich seksem 
oralnym, szybko zrozumia"a, &e z$opiek!, bezpiecze*stwem, 
a$tym bardziej i$mi"o#ci! nie ma to nic wspólnego. Starsi m%&-
czy(ni w$wieku jej ojca, gdyby &y", maj! ponadto t% przypad-
"o#', &e przewa&nie maj! &ony, a$wielu tak&e dzieci. Niektóre 
córki tych m%&czyzn by"y starsze od niej. Dowiadywa"a si% 
o$tym przewa&nie od &on tych m%&czyzn, które romanse swo-
ich m%&ów pr%dzej raczej ni& pó(niej odkrywa"y w$ich kom-
puterach lub telefonach. To od owych &on dowiadywa"a si%, &e 
o$ &adnej separacji nie ma mowy, &e jest kolejn! kochank! 
i$wcale nie jedyn!. Urozmaiceniem seksualnym znudzonych 
m%&ów w$okresie g"%bokiego kryzysu wieku #redniego jest. 
Niczym wi%cej. +upem i$ trofeum, bo pochwali' si% równie 
znudzonym swoimi &onami kolegom, &e bzyka si% dziewcz% 
m"odsze od córki, to w$samczym #wiecie nie byle co. I$na do-
datek za darmo, bo to nie jaka# „paszczata” tirówka z$drogi do 
Tczewa. To studentka i$to nie taka na zleceniach z$agencji.
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Po kolejnej rozmowie z$tak! &on! spakowa"a swój plecak 
i$wyjecha"a do Londynu. Babcia Rozalia p"aka"a, ale jej nie 
zatrzymywa"a. Na lotnisku w$ Gda*sku, przy po&egnaniu, 
wcisn%"a jej do r%ki kopert% z$banknotami. Do dzisiaj nie wie, 
jak oszcz%dzi"a t% sum% ze swojej marnej emerytury.

Tydzie* mieszka"a u$ przyjació"ki. Bez trudu znalaz"a 
prac%. Zna"a angielski, a$po pi%tnastce, gda*skim liceum na 
Zaspie, tak&e biegle hiszpa*ski. I$na dodatek polski, który 
wówczas w$wypchanym Polakami Londynie by" cenionym 
kapita"em. Szczególnie w$biurze podró&y, które j! zatrudni-
"o. Mie#ci"o si% w$zachodnim Londynie w$dzielnicy Ealing, 
gdzie mieszka"a wi%kszo#' Polaków. I$to takich z$pieni%dzmi, 
podró&uj!cych.

Wspó"w"a#cicielem i$dyrektorem biura by" Pierre. Kana-
dyjczyk z$Quebecu. Wysoki, szczup"y, wysportowany, wiecz-
nie u#miechni%ty i$wiecznie opalony. Mówi" biegle po angiel-
sku z$uroczym francuskim akcentem. Kiedy wesz"a do biura 
ze swoim CV, sta" odwrócony plecami przy kserokopiarce. 
Opowiada"a sekretarce, &e szuka pracy. Podszed" do nich 
i$stan!" za krzes"em sekretarki. W$milczeniu przys"uchiwa" si% 
rozmowie, mierz!c j! wzrokiem od stóp do g"owy. W$pewnej 
chwili sekretarka unios"a kartki z$jej CV i$wysun%"a swoj! r%k% 
za g"ow%. Chwyci" kartki i$poprosi", aby Milena posz"a za nim.

Na zapleczu biura, w$ciasnym, zagraconym pokoiku sta"o 
nieza#cielone w!skie "ó&ko, ma"y okr!g"y stolik i$dwa tabo-
rety. W$ogóle nie przeczyta" jej CV. Pyta", sk!d jest, czy lubi 
podró&owa', ile ma lat, czy jest gotowa pracowa' tak&e w$nie-
dziele. Najpierw mówi" po angielsku, potem po francusku. 
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Kiedy na pytania po francusku, przewrotnie odpar"a po hisz-
pa*sku, wyznaj!c, &e tego j%zyka jeszcze, jak na razie nie rozu-
mie, zacz!" mówi' tylko po hiszpa*sku. Co ciekawe bez tego 
swojego francuskiego ryrania. W$pewnej chwili wsta" z$ ta-
boretu i$z$segregatora stoj!cego pomi%dzy zwojami kabli na 
pó"ce rega"u wyci!gn!" kilka zadrukowanych kartek. Poprosi" 
o$jej paszport. Kilka chwil przypatrywa" si% to jej, to fotogra)i 
w$paszporcie, u#miechaj!c si%. W$puste rubryki zacz!" wpisy-
wa' dane. Kiedy dotar" do miejsca jej urodzenia, uniós" g"ow% 
i$zacz!" opowiada' o$Sopocie.

By" tam jako m"ody ch"opak. P"yn%li jachtem od Plymouth 
do Tallina, który wówczas by" ci!gle sowiecki. W$czasie sztor-
mu na Ba"tyku stracili &agiel. Na ostatnich resztkach paliwa 
dop"yn%li do mola w$Sopocie. Nikt z$nich nie mia" polskiej 
wizy, a$ to by"y pod"e czasy podzielonego #wiata. Nie posia-
dali$wiz, poniewa& nie zamierzali zawija' do polskich portów. 
Ludzie na molo zacz%li im pomaga'. Jeszcze tego samego dnia 
kto# zorganizowa" nowy &agiel, kto# inny osprz%t. Jaka# kobie-
ta przynios"a im termosy z$gor!c! herbat! i$talerze z$ciastem. 
,aden z$nich w$obawie przed komunistami nie dotkn!" stop! 
tego mola. Dlatego tak naprawd% nie mo&e powiedzie', &e by" 
w$Polsce. Wszyscy im pomagali. Pami%ta do dzisiaj.

Kiedy to mówi", dostrzeg"a rozczulenie na jego twarzy. 
Gdy si% u#miecha", na opalonej skórze wokó" jego oczu po-
jawia"y si% ja#niejsze, g"%bokie bruzdy zmarszczek. Zastana-
wia"a si%, ile mo&e mie' lat. Wysportowane, muskularne cia"o 
wydawa"o si% o$wiele m"odsze ni& jego ogorza"a, wychudzona, 
poprzecinana zmarszczkami twarz.
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Po tej opowie#ci o$Sopocie wróci" do pisania. W$pewnej 
chwili, nie unosz!c g"owy, zapyta", ile chce zarabia'. Zmiesza-
"a si%. Nie by"a przygotowana na takie pytanie. Tak naprawd% 
chcia"a zostawi' swoje podanie o$prac% i$czeka' na telefon. 
Milcza", czekaj!c na jej odpowied(. Wymieni"a jak!# sum%. 
Uniós" g"ow% i$ spojrza" w$ jej oczy. W$ rubryk% wpisa" sum% 
dwukrotnie wy&sz!.

Zacz%"a pracowa' ju& od nast%pnego dnia. Pierre bywa" 
w$ biurze trzy dni w$ tygodniu. W$ #rody pó(nym wieczo-
rem wraca" do Canterbury, gdzie mieszka". Podczas pobytu 
w$Londynie nocowa" w$rupieciarni na zapleczu biura. Na po-
cz!tku, ucz!c si% nowej pracy, zostawa"a w$biurze d"ugo po 
zamkni%ciu. Niekiedy przychodzi" do niej i$cierpliwie wszyst-
ko obja#nia". Kiedy zamawia" jedzenie, to zawsze dla nich 
dwojga. Rozk"ada" wtedy obrus na nieskazitelnie czystym 
i$dziwacznie pustym biurku ich austriackiej sekretarki, opusz-
cza" rolet% przy szybie wystawowej, wy"!cza" telefony, siadali 
naprzeciwko siebie i$rozmawiali. Cz%sto do pó(nej nocy. Za-
bawnie udawa", &e nie zauwa&y", jak sta"o si% pó(no, zamawia" 
dla niej taksówk% i$czeka" na chodniku przed biurem, a& znik-
n%"a za zakr%tem.

Po kilku tygodniach wszystko ju& potra)"a i$nie musia" jej 
ju& nic obja#nia'. Ona tak&e nie musia"a pozostawa' po za-
mkni%ciu biura. Pomimo to nie wraca"a do domu. Ale tylko 
w$poniedzia"ki i$wtorki. We #rody oko"o siedemnastej Pierre 
&egna" si% ze wszystkimi i$jecha" do Canterbury. Od pewnego 
momentu nie lubi"a, gdy nadchodzi"a #roda, niewiele czasu 
pó(niej t%skni"a za poniedzia"kami.
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Zakochiwa"a si% w$nim. Powoli, nieszcz%#liwie i$wbrew so-
bie. My#la"a, &e to ju& min%"o, &e ju& nigdy, my#la"a. ,adnych 
&on! Nie po to uciek"a z$Gda*ska, aby &y' w$ strachu przed 
kobiet! z$Canterbury. Nigdy o$Canterbury nie pyta"a, chocia& 
powinna. Pewnego razu we #rod% po po"udniu nachyli" si% nad 
ni! i$wdychaj!c ciep"e powietrze do ucha, zapyta" szeptem, czy 
kiedykolwiek by"a w$Kent i$czy zechcia"aby z$nim tam dzi-
siaj pojecha'. Nie mia"a poj%cia, gdzie znajduje si% Kent, ale 
gdziekolwiek by by", bardzo chcia"a. Pojecha'. Tylko z$nim. 
Gdziekolwiek.

W Canterbury sypia" w$pokoju jeszcze mniejszym ni& ten 
na zapleczu ich londy*skiego biura. Na jeszcze w%&szym "ó&-
ku. Kiedy tam weszli, my#la"a, &e znalaz"a si% w$magazynie 
jakiej# ksi%garni lub biblioteki. Rega"y od su)tu po pod"og% 
i$otwór na okno, pod którym sta"o jego "ó&ko. Ksi!&ki tak-
&e na parapecie tego okna. U"o&one w$wysokie sztaple sta-
"y równie& na pod"odze. Z$pokojem "!czy"a si% ciasna, #lepa 
kuchnia, przez któr! wchodzi"o si% do "azienki. W$naro&niku 
pokoju$– ma"y d%bowy stolik i$dwa krzes"a. Innych mebli tam 
nie by"o.

Cz%#' tygodnia zarabia" pieni!dze w$ swoim londy*skim 
biurze podró&y, drug! po"ow% wyk"ada" )zyk% i$astronomi% 
na uniwersytecie w$Canterbury. Mieszka" w$akademiku, ja-
da" w$studenckiej sto"ówce. Odwa&y"a si% i$zapyta"a, dlacze-
go nie ma normalnego domu. Po chwili namys"u odpar", &e 
jest w$Anglii tylko przejazdem. Po studiach na Harvardzie 
mia" do#' zapyzia"ej intelektualnie Ameryki, wi%c przyby" tu-
taj robi' doktorat w$Oksfordzie dwadzie#cia dwa lata temu, 
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to d"ugi przejazd, ale ci!gle czuje si% tutaj go#ciem. Kiedy# 
powróci do domu. W$Kanadzie. Mia"a wówczas doskona"! 
okazj%, aby go zapyta', czy tam w$Kanadzie kto# na niego 
czeka. Nie odwa&y"a si%. Ba"a si% tego, co mog"aby us"ysze' 
w$odpowiedzi.

Potem oprowadzi" j! po kampusie. Z$dum! w$g"osie za-
chwala" swój University of Kent przy Canterbury$ – bo do 
miasta stamt!d jest do#' daleko, dlatego „przy” a$nie „w”$– 
jako jeden z$ lepszych na wyspach. Szczególnie je#li chodzi 
o$ informatyk%, nauki #cis"e i$ostatnio genetyk%. Kiedy spa-
cerowali alejkami, to co rusz kto# pozdrawia" go uprzejmym 
„dzie* dobry, panie profesorze”, a$ studentki patrzy"y na ni! 
z$ nieukrywanym zaciekawieniem. Ten sam Pierre, który 
w$Londynie by" z$wszystkimi na ty, nie pozwala" do siebie 
mówi' sze)e lub dyrektorze, siadywa" za komputerem tak jak 
oni wszyscy i$ robi" dok"adnie to samo co oni, nagle sta" si% 
profesorem! Tyle razy ze sob! rozmawiali, ale nigdy jej tego 
nie powiedzia". W$biurze tak&e nie wiedziano, co przez cztery 
dni w$tygodniu w$Canterbury robi ich szef. Mieszka tam, ot 
co. To jego &ycie, jego biuro i$jego sprawa. Poza tym z$Canter-
bury to tylko &abi skok do pla&y i$morza. Ka&dy chcia"by tak 
mieszka', a$akurat jego na to sta'.

Z kampusu rozpostartego na malowniczych, poro#ni%tych 
traw! wzgórzach otaczaj!cych miasto pojechali do centrum. 
Skuterem. Kiedy przechodzili obok zadaszonego parkingu 
na rowery, si%gn!" po jej d"o* i$poci!gn!" za sob!. W$ rogu 
parkingu sta"a bordowa, stare*ka, obdrapana vespa z$przewie-
szonym przez kierownic% kaskiem pomalowanym w$kolory 
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w"oskiej -agi. Z$baga&nika wydoby" drugi. Taki sam. Nigdy 
dot!d nie jecha"a skuterem. Usiad"a za nim i$mocno go obj%"a. 
Nie zapyta"a, dok!d jad!. To na tym skuterze pierwszy raz, 
z$ca"ych si" si% wtulaj!c, dotyka"a jego cia"a.

Zatrzymali si% przy ogromnej gotyckiej katedrze. Wokó" 
i$w$ #rodku by"o pe"no ludzi. Trzyma" j! za r%k%, gdy prze-
pychali si% przez t"um. Opowiada" o$historii tej katedry, za-
chwyca" si% witra&ami, wspomnia" polskiego papie&a, który 
bardzo wówczas odwa&nie$– w$imi% ekumenicznego pojed-
nania z$anglikanami$– pojawi" si% tutaj w$1982 roku. Kiedy 
mijali g"ówny o"tarz, oddali" si% od niej, przykl!k" i$chwil% 
si% modli". Sta"a za nim i$ bardzo zaskoczona my#la"a, czy 
to nie hipokryzja, i& kosmolog naukowo opowiadaj!cy o$ma-
tematycznej osobliwo#ci w$momencie Wielkiego Wybuchu 
przy powstaniu Wszech#wiata wierzy w$Boga, który rzeko-
mo ustanowi" ten Wszech#wiat aktem stworzenia. Mia"a go 
kiedy# o$to zapyta'. Tam w$katedrze, tu& po jego modlitwie, 
by"o to niefortunne, a$potem usz"o to jej pami%ci.

Wrócili do uniwersytetu i$na innym parkingu przesiedli si% 
do jego samochodu.

Ma"ego zielonego mini morrisa. By" tak ma"y, &e Pierre 
g"ow! dotyka" do su)tu. Musia" by' bardzo stary, bo d(wig-
nia zmiany biegów ci!gle by"a przy kierownicy. Obwióz" j! 
po hrabstwie Kent. Odwiedzali leniwe miasteczka, zatrzymy-
wali si% przy ruinach zamków, pili kaw% w$pubach. Niektó-
re$z$nich wydawa"y si% tak stare, &e przypomina"y jej wyszynki 
z$ogl!danego w$dzieci*stwie serialu o$Robin Hoodzie. Prawie 
w$ka&dym, do którego zachodzili, obs"uga zna"a Pierre’a. Tam 
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równie& zwracano si% do niego per „pan profesor”. Kiedy pod-
chodzono do ich stolika, aby przywita' si% z$„panem profeso-
rem”, Pierre zrywa" si% z$krzes"a i$przedstawia" j! jako „miss 
Milena from Poland”, a$potem zazwyczaj przyjacielsko obej-
mowa", najcz%#ciej w"a#ciciela pubu. Krótko z$nimi rozma-
wia", podczas gdy oni uwa&nie si% jej przypatrywali. Pewnego 
razu zapyta"a, czy obecno#' kobiet w$pubie ci!gle tutaj dziwi. 
U#miechn!" si% i$stanowczo zaprzeczy". Dziwi obecno#' ko-
biety z$nim. Odwiedza te puby od dziesi%ciu lat, ale nigdy nie 
by" w$nich z$&adn! kobiet!. Pewnie st!d ich zdziwienie.

Zmierzcha"o, kiedy w$pewnej chwili wjechali trawiast! dro-
g! w$g"!b lasu. Wy"!czy" silnik. Chwil% siedzieli w$milczeniu. 
Zamkn%"a oczy i$czeka"a. Poca"uje j!, chwyci jej d"o*, najpierw 
przytuli do ust, a$ potem wsunie mi%dzy swoje uda. Ale tak 
si% nie dzia"o. Chocia& tak bardzo chcia"a. Nawet nie dotyka" 
jej d"oni. Zacz!" opowiada' o$modrzewiach, sosnach, cisach 
i$o$mi%kkim mchu, który w$lasach hrabstwa Kent jest dwa razy 
grubszy, o$wiele g%stszy i$na dodatek zupe"nie inaczej zielony 
ni& ten w$Kanadzie. My#la"a o$tym, jak pi%knie mogliby si% ko-
cha' na tym puszystym mchu w$hrabstwie Kent. Nie odwa&y"a 
si% mu jednak o$tym powiedzie'. Nie uczyni"a te&, tak napraw-
d% wbrew swojej woli i$pragnieniom, &adnego gestu, który by 
do tego zach%ca". Siedzia"a nieruchomo i$cicho oddycha"a.

Po powrocie do Londynu niewiele si% w$ jego zachowa-
niu zmieni"o. Wieczorami tak jak przedtem w$pustym biu-
rze k"ad" obrus na blacie biurka sekretarki, jadali zamówione 
przez niego kolacje i$rozmawiali. Jedynie taksówka przyje&-
d&a"a coraz pó(niej. Pewnego razu postawi"a butelk% wina 
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i$przyniesione z$domu dwa kieliszki. Niespokojna, poniewa& 
nie by"a pewna jego reakcji. Jadali kolacje, s"uchali muzyki, 
czasami zapala" #wiece, ale nigdy dot!d na stole nie pojawi"o 
si% wino. U#miechn!" si% tylko, bez s"owa wsta" od sto"u i$ze 
swojego pokoju na zapleczu przyniós" dwa inne kieliszki. Bar-
dziej, jego zdaniem, pasuj!ce do czerwonego wina.

„Po Canterbury”$– zacz%"a mierzy' czas przed tym wyjaz-
dem i$po nim$– sta" si% dla niej kim# innym. To, &e okaza" si% 
profesorem, oczywi#cie jej zaimponowa"o, ale nie by"o czym#, 
co nie pasowa"o do niego. By"a pewna, &e jest wykszta"conym 
erudyt!. Chocia& ze sposobu, w$ jaki mówi" i$tego, co mówi", 
wydawa" si% jej bardziej humanist! ni& astronomem. Za ka&-
dym razem zaprzecza", &e jest astronomem. Uparcie powtarza", 
&e jest kosmologiem, podczas gdy ona nie potra)"a odnale(' 
w$tym ró&nicy. O$kosmosie i$astronomii mówi" niewiele. Do-
piero pytany, pi%knie opowiada" o$planetach, kometach, gwiaz-
dach kar"ach w$ró&nych kolorach, czarnych dziurach, pocz!tku 
i$ko*cu Wszech#wiata, ale najwi%cej opowiada" o$czasie, który 
p"ynie tylko w$ jedn! stron% i$nikt nie potra) go zatrzyma'. 
Chocia& bardzo by tego chcia", bo zazdro#ci jej, &e ma go jesz-
cze tyle przed sob!, a$on ju& tak bardzo niewiele.

Bardziej, po Canterbury, imponowa"a jej jego skromno#'. 
Dowiedzia"a si%, &e ze swojego wykszta"cenia nie czyni" po-
wodu do dumy, chocia& móg"by mie' ich wiele. ,y" nies"ycha-
nie skromnie, wi%cej s"ucha", ni& mówi", a$potem jeszcze wi%-
cej my#la" o$tym, co us"ysza". Na dodatek wyró&ni" j!. Bardzo 
niezwykle. Zabra" j! do swojego #wiata, o$którym nikt inny 
w$Londynie nie mia" bladego poj%cia.
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Pewnego poniedzia"ku, w$ listopadzie, sta" jak zwykle na 
chodniku przed biurem i$czeka", a& jej taksówka skr%ci. Przy 
pierwszych #wiat"ach za rogiem poprosi"a taksówkarza, aby 
natychmiast zawróci". Sk"ama"a, &e zapomnia"a telefonu. 
Zacina" listopadowy londy*ski deszcz. Nie mia"a parasola. 
Taksówkarz tak&e nie mia", co w$ Londynie jest nieprofe-
sjonalnym niedopatrzeniem. Nie widzia"a sensu, aby na ni! 
czeka". Taksówka odjecha"a, a$ona w$strugach deszczu sta"a 
przed drzwiami biura i$rozpaczliwie stuka"a w$szyb%. Zanim 
zamkni%ty w$swoim pokoju daleko na zapleczu biura, us"ysza" 
jej ko"atanie, by"a ca"a mokra i$trz%s"a si% z$zimna. Nie pyta", 
co si% sta"o, &e wróci"a. Bez s"owa wci!gn!" j! do biura. Zerwa" 
z$niej kurtk%, #ci!gn!" obrus z$biurka i$zacz!" nim wyciera' jej 
w"osy. Potem chwyci" za r%k% i$w!skim korytarzem zaprowa-
dzi" do ciasnej "azienki. Nie mia"a poj%cia, &e pomalowany 
w$czarno-&ó"te pasy kawa"ek #ciany, tam, gdzie wisia"a czer-
wona ga#nica, tu& przy wej#ciu do gara&u, to w$rzeczywisto#ci 
drzwi, prowadz!ce do prywatnej "azienki Pierre’a.

Wszed" do kabiny prysznica i$odkr%ci" kurki. Zanim zo-
stawi" j! sam! w$"azience, poprosi", aby zawo"a"a, gdy b%dzie 
potrzebowa"a r%czników. Szybko zrzuci"a ubrania i$trz%s!c si% 
z$zimna, stan%"a pod strumieniem gor!cej wody. Nie pami%ta, 
ile czasu min%"o. Mo&e minuta, mo&e dwie. Kiedy poczu"a 
rozchodz!c! si% po jej ciele b"ogo#', otworzy"a na o#cie& za-
parowane szklane drzwi kabiny i$zawo"a"a. Wszed" z$r%czni-
kami. Po"o&y" je na umywalce i$patrzyli sobie w$oczy. Potem 
zsun!" buty i$nie zdejmuj!c ubrania, wszed" do kabiny, docis-
n!" szczelnie drzwi i$zacz!" j! ca"owa'.
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Obudzi" j! ha"as dochodz!cy z$ ulicy. Z$ twarz! wtulon! 
w$ jego plecy le&a"a na skraju w!skiego "ó&ka. Wysun%"a de-
likatnie nog% spomi%dzy jego ud. Zamrucza" co# cicho przez 
sen. Korytarzem, cicho na palcach, przebieg"a do #ciany z$ga-
#nic!. R%czniki w$ umywalce le&a"y nienaruszone, drzwi do 
kabiny by"y otwarte. Na kamiennej posadzce pod prysznicem 
le&a"a b"%kitna koszula przykryta jego spodniami. W$tylnych 
kieszeniach spodni trzyma" wypchan! saszetk% z$ kluczami. 
Skojarzy"a, &e to ta p%kata góra kluczy wpija"a si% w$jej kola-
no, gdy kl%cza"a przed nim, a$on szepta", obejmuj!c jej g"ow% 
i$odsuwaj!c w"osy z$czo"a.

I koszula, i$spodnie ci!gle by"y mokre. Wyci!gn%"a je z$ka-
biny, z"o&y"a w$kostk% i$wsun%"a do drucianej skrzynki pod 
umywalk!. Zebra"a swoj! podeptan! bluzk% i$spódnic% z$pod-
"ogi. Zak"adaj!c je na siebie, poczu"a nieprzyjemny ch"ód. 
By"y wprawdzie suche, ale bardzo zimne. W$prowizorycznej 
"azience nie by"o &adnego ogrzewania. U#miecha"a si% pod 
nosem, wsuwaj!c swoje majtki i$stanik pomi%dzy jego koszu-
l% i$ spodnie le&!ce w$ skrzynce. Szczoteczk!, któr! znalaz"a 
w$kubku na umywalce, wyszorowa"a z%by.

Wprawdzie by"o zbyt wcze#nie, aby kto# móg" pojawi' 
si% o$tej porze w$biurze, wola"a jednak nie ryzykowa'. Cicho 
otworzy"a drzwi "!cz!ce biuro z$gara&em i$wydosta"a si% na 
w!sk!, pust! o$tej godzinie uliczk% za budynkiem. Deszcz nie 
przesta" pada'. Nie by"a to wczorajsza gwa"towna ulewa, ale 
nie by"a to tak&e m&awka. Szybkim krokiem sz"a w$kierunku 
stacji metra i$u#miechaj!c si% do siebie, my#la"a, &e ma temu 
londy*skiemu deszczowi wiele do zawdzi%czenia.
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Kiedy poprzedniej nocy zdecydowa"a si% zawróci' t% tak-
sówk%, do ostatniej chwili nie mia"a poj%cia, co odpowie na 
pytanie, dlaczego wróci"a. Co mia"a mu odpowiedzie', gdy 
otworzy drzwi? Prawd%? ,e nie chce dzisiaj wraca' do pu-
stego mieszkania, obudzi' si% w$ "ó&ku, wpychaj!c poduszk% 
mi%dzy uda i$dziko si% masturbowa', my#l!c o$nim? To mia"a 
mu powiedzie'?! ,e chce si% z$nim kocha'? Tak wprost!?

A tymczasem, jak gdyby "askawy los wiedzia", zes"a" tej 
nocy nad Londyn ulewny deszcz. To akurat dla losu w$Lon-
dynie nie by"o trudne. Bo w$ tym mie#cie przecie& ci!gle 
pada. Pomimo to jest mu za t% listopadow! ulew% ogromnie 
wdzi%czna, bo to, &e zupe"nie zaskoczony Pierre wci!gn!" j! 
do biura jak zmokni%t!, przemarzni%t! kur%, uwolni"o j! od 
konieczno#ci odpowiedzi. Pewnie Pierre kiedy# powróci, jak 
go zna, do tego pytania, ale po tym, co wydarzy"o si% mi%-
dzy nimi minionej nocy, prawdziwie i$ szczerze odpowie, &e 
chcia"a, aby tamta noc sko*czy"a si% w$ jego "ó&ku. Pragn%"a 
tego wiele nocy wcze#niej, ale nie wie, dlaczego odwa&y"a si% 
akurat tamtej, wczorajszej. Mo&e powiedzia" co# szczególne-
go, mo&e w$szczególny sposób si% do niej u#miechn!", a$mo&e 
dotkn!", nawet je#li tylko nieopatrznie, jej d"oni? Nie wie do-
k"adnie. Wie natomiast z$ca"! pewno#ci!, &e powinna zawró-
ci' taksówk% wiele nocy wcze#niej.

Do domu pojecha"a metrem. W"!czy"a muzyk%, przebieg"a 
do "azienki, odkr%ci"a kurki nad wann! i$wróci"a do kuchni. 
Naga, z$)li&ank! pachn!cej kawy wesz"a do "azienki. Postawi-
"a )li&ank% na wysokim plastikowym taborecie obok wanny. 
Powoli zanurzy"a si% w$pachn!cej lawend! pianie. Zamkn%"a 
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oczy i$my#la"a o$minionej nocy. Pod prysznicem, w$tej ciasnej 
jak klatka kabinie by"a to drapie&na, dzika, niecierpliwa, wy-
uzdana chu' wyg"odnia"ej samicy i$rozbuchanego samca. By"y 
krzyki, by"y j%ki, zosta"y #lady jej paznokci na jego po#ladkach, 
#lady jego z%bów na jej sutkach i$otarte jego twardym zaro-
stem$podbrzusze. Potem, gdy ci!gle mokrzy ciemnym koryta-
rzem przebiegli do jego rupieciarni, na tym w!skim "ó&ku by"a 
delikatno#', czu"o#', szepty, westchnienia, powolna ciekawo#', 
prze"amywanie wstydu, którego przecie& ju& by' nie powinno, 
ale przede wszystkim by"a… uwa&no#'. Nie potra)"a inaczej 
ni& w"a#nie uwa&no#ci! nazwa' tego, w$jaki sposób poznawa" 
reakcj% jej cia"a. Dotyka". Opuszkami palców, j%zykiem, war-
gami, kciukiem, w"osami, a$tak&e uchem, które przyciska" do 
skóry pod jej lew! piersi!. Szepta" przy tym. Du&o pyta", tym 
swoim szeptem pyta". Nie by" chyba pewien, czy rozumia"a 
jego pytania, wi%c przyciska", palcami, j%zykiem lub z%bami. 
Mocniej, s"abiej, wolniej, szybciej, delikatniej, subtelniej lub 
nagle zupe"nie inaczej, do granicy bólu. Koniecznie chcia" si% 
dowiedzie'. I$natychmiast si% dowiadywa". Szepta"a, przy#pie-
sza"a oddech lub go zwalnia"a$– momentami do bezdechu$– 
unosi"a si% lub opada"a, rozsuwa"a lub zaciska"a uda. A$on to 
wszystko w$swojej pami%ci notowa", jak gdyby tworzy" map% 
jej cia"a. Uwa&ny by". Dok"adny i$bardzo uwa&ny…

Us"ysza"a ciche brz%czenie. Dopiero po chwili skojarzy"a, 
&e wyciszony telefon, wibruj!c, porusza" talerzykiem le&!cym 
na kuchennym stole. Po#piesznie wysz"a z$wanny, rozlewaj!c 
wod% na kafelki pod"ogi w$ "azience. Oprócz rzadkich tele-
fonów od sekretarki z$ich biura i$jeszcze rzadszych od babci 
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Rozalii w$Gda*sku nikt inny do niej nie dzwoni". Do prze-
sady, pedantycznie poprawna Wilhelmina, ich sekretarka, 
nigdy nie zatelefonowa"aby o$ tej porze, chyba &e Londyno-
wi grozi"oby jakie# katastrofalne tsunami. Upad"a, biegn!c 
po #liskiej posadzce w$kuchni. Zanim si% podnios"a i$mokr! 
d"oni! chwyci"a aparat, brz%czenie usta"o. Numer dzwoni!cej 
osoby by" ukryty. Przez chwil% wpatrywa"a si% w$ekran, czuj!c 
niepokój. Akurat dzisiaj rano? Po tej nocy z$Pierre’em? Kto# 
chcia" z$ni! rozmawia'? I$to z$pewno#ci! nie móg" by' on. Nie 
zna" jej numeru i$na dodatek spo#ród wielu jego dziwactw to, 
&e nie u&ywa telefonu komórkowego, by"o chyba dziwaczne 
najbardziej.

Przesz"a do sypialni, w"o&y"a #wie&! bielizn%, zjad"a zalane 
ke)rem p"atki owsiane, w"!czy"a muzyk% i$stoj!c przed otwar-
t! na o#cie& szaf!, d"ugo wybiera"a sukienk%. Tamtego wtorku 
pragn%"a by' w$biurze od#wi%tna. Dosy' spranych T-shirtów 
i$ wyci!gni%tych swetrów, do#' wytartych d&insów, dzisiaj 
&adnych klapek, trampek lub kaloszy. Gdy wkroczy do biu-
ra, pomy#l!, &e pewnie po pracy „Polka ma nareszcie randk%”, 
b%d! przygl!da' si% jej ukradkiem, b%d! umiera' z$ciekawo#ci, 
jednak$– jak to oni za)ksowani na punkcie szczelnego odgra-
dzania prywatno#ci od pracy$– nie zapytaj! o$nic. On tak&e 
oczywi#cie nie zapyta. Ale on b%dzie przecie& wiedzia".

Od tamtego listopadowego poniedzia"ku nie wraca"a ju& 
wi%cej do domu nocnymi taksówkami. Oprócz tego nie zmie-
ni"o si% zbyt wiele. Gdy min%"y dwie godziny, odk!d biuro 
opustosza"o, rozk"ada" obrus na nieskazitelnie pustym biurku 
Wilhelminy, opuszcza" rolet% przy szybie wystawowej, wy"!cza" 
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telefony, rozk"ada" talerze, stawia" kieliszki, siadali naprzeciw-
ko siebie i$rozmawiali. Troch% inaczej. Zadawa" o$wiele wi%cej 
pyta*. Mniej mówi". S"ucha". Bardziej ni& s"ucha". Ws"uchiwa" 
si% w$ni!. Nikt tak, oprócz Rozalii, nie s"ucha" jej w$ca"ym &yciu. 
Tak ca"ym sob!. Patrzy" przy tym w$jej oczy. Nieustannie, prze-
nikliwie. Nawet gdy wstawa", aby dola' jej wina, nie spuszcza" 
z$niej wzroku.

Pewnego wieczoru zapyta" o$jej rodziców. Opu#ci"a g"ow% 
i$d"ugo milcza"a.

Mia"a wra&enie, &e samochody za oknem przesta"y je(dzi' 
i$w$biurze zrobi"o si% jeszcze ciszej. Tak cicho, &e s"ysza"a tyka-
nie zegara wisz!cego nad drzwiami do biura. Nie mia"a poj%-
cia, &e ten zegar w$ogóle tyka. Pami%ta, &e si%gn%"a po kieliszek 
i$trzymaj!c go w$d"oni, mru&y"a oczy, spogl!da"a na za"amu-
j!ce si% na kraw%dzi wina i$powietrza #wiat"o #wiecy. Mama 
mia"a na imi% Agnieszka, szepn%"a. I$zacz%"a opowiada'.

Ostatnie, co pami%ta, to jak u#miechaj!c si%, wyci!ga do niej 
r%k%, w$ której trzyma obran! mandarynk%. Potem us"ysza"a 
przera&aj!cy huk i$zobaczy"a, jak r%k% mamy tu& pod "okciem 
odcina blacha dachu auta. Palce d"oni zacisn%"y si% na spryska-
nej krwi! mandarynce, a$potem odci%ta r%ka upad"a na pod"o-
g% samochodu i$zrobi"o si% zupe"nie ciemno, chocia& to wcale 
nie by"a noc. Kiedy si% ockn%"a, zobaczy"a traw%. Patrzy"a na 
soczyst! ziele* nieskoszonej trawy, przewieszona przez rami% 
jakiego# m%&czyzny, który p"acz!c, tuli" j! do siebie, chocia& 
nie by" jej tat!.

Nie mam rodziców od dawna, powiedzia"a. Bo tatusia mi 
zabili. Na'pany i$pijany kierowca go zamordowa". I$mamusi% 
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tak&e, powiedzia"a. Duszkiem wypi"a wino z$kieliszka i$pod-
nosz!c g"ow%, zapyta"a, czy móg"by nala' jej wody do szklanki. 
Siedzia" z$palcami w$ustach, patrzy" na ni! przera&ony i$gryz" 
paznokcie. S"ysza"a chrobot gryzionych paznokci, patrz!c 
w$jego nienaturalnie du&e oczy. Woda by"a w$kuchni. Musia" 
wi%c wsta', zostawi' j! sam!, bo kuchnia by"a dwa pokoje da-
lej. Nie chcia"a, aby teraz cokolwiek powiedzia". Chcia"a by' 
sama. Chocia& chwil%. Kiedy wróci" z$karafk! pe"n! wody, ju& 
nie p"aka"a. Zapyta", ile jej matka mia"a lat, gdy to si% wyda-
rzy"o. Nigdy o$tym nie my#la"a. Ja mia"am sze#', a$mama… 
mama dzisiaj by"aby w$twoim wieku, odpar"a. A$tatu#? On by" 
trzy lata m"odszy od mamy, doda"a po chwili.

Nie pyta" tamtego wieczoru o$nic wi%cej. Sta" si% zamy-
#lony i$nienaturalnie milcz!cy. Zastanawia"a si%, czy dobrze 
uczyni"a, opowiadaj!c mu o$wypadku sprzed lat. Mog"a prze-
cie& powiedzie', &e rodzice nie &yj!. Z$drugiej strony, znaj!c 
go, zacz!"by wypytywa'. A$ona nie potra)"aby go ok"ama'. 
My#la"a te& o$tym, &e mog"a przecie& nie mówi' o$wieku swo-
jego ojca. Pierwszy raz, zupe"nie przypadkowo, wybrzmia"a 
informacja, &e sypia z$kobiet!, której ojciec jest m"odszy od 
niego. Nigdy przedtem o$ tym nie rozmawiali. Dla niej nie 
mia"o to &adnego znaczenia. Dopiero tamtego wieczoru, i$to 
tylko mi%dzy wierszami, pojawi" si% temat ró&nicy ich wieku.

Nie kochali si% tamtej nocy. Le&a"a odwrócona plecami, 
wciskaj!c po#ladki w$ jego podbrzusze. Dotyka" wargami jej 
w"osów, co jaki# czas delikatnie g"adzi" opuszkami palców 
policzki. Jak gdyby sprawdza", czy p"acze. Rano, jak po ka&-
dym poniedzia"ku i$wtorku, wysz"a gara&em na w!sk! uliczk%, 
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wsiad"a do metra i$wróci"a do domu. Ich zwi!zek, co zupe"-
nie jej nie przeszkadza"o, by" tylko ich zwi!zkiem. .wiat nic 
o$nim nie wiedzia", a$jej wcale na #wiecie nie zale&a"o. Bo on 
by" jej ca"ym #wiatem.

Sp%dzali ze sob! trzy dni w$tygodniu. I$trzy noce. Ca"y czas 
by" blisko niej. Czu"a jego zapach, s"ysza"a jego g"os, dotyka"a 
ukradkiem jego d"oni, gdy opiera" je na blacie jej biurka, wi-
dzia"a, jak siedz!c w$fotelu, rozmawia gryz!c o"ówek. Zawsze 
ten sam, ten krótki, czarny. Chocia& w$kubku na jego biurku 
by"o kilkana#cie innych.

Niekiedy sp%dzali a& siedem nocy razem. Wtedy, gdy za-
biera" j! do Canterbury. Przedpo"udniami, gdy Pierre by" 
zaj%ty na uniwersytecie, sz"a do biblioteki. Wyszukiwa"a ar-
tyku"y i$ksi!&ki, które napisa" lub których by" wspó"autorem, 
i$próbowa"a czyta'. Ma"o by"o w$nich tekstu. Wi%kszo#' to 
równania, w$których nie rozpoznawa"a nawet symboli. Pew-
nego razu natra)"a na ksi!&k%, któr! napisa" dla dzieci. Bajk! 
mocno kosmologiczn", jak wskazywa" podtytu". Poczu"a uk"ucie 
niepokoju, gdy na tytu"owej stronie przeczyta"a, &e dedykuje 
j! „Mojej ukochanej Jacqueline”. Chwil% potem z$ulg! zauwa-
&y"a, &e ksi!&ka by"a wydana bardzo dawno temu. Ona mia"a 
wtedy nieca"e pi%' lat. Z$tej niby-bajki, opowie#ci, któr! snu", 
rozmawiaj!c z$ma"!, ciekawsk! dziewczynk!, momentami do 
"ez wzruszaj!cej, dowiedzia"a si%, a$przede wszystkim zrozu-
mia"a wi%cej o$ca"ej tej ekspansji Wszech#wiata, o$jego wcale 
nie tak pewnym pocz!tku i$o$niesko*czono#ci, która paradok-
salnie jest ograniczona, ni& ze wszystkiego, co na ten temat 
w$swoim &yciu czyta"a.



Więcej o książce przeczytasz tutaj.

Mogą zainteresować Cię również:

         

          

Sprawdź nasze NOWOŚCI

Zapraszamy na wielkalitera.pl     

https://wielkalitera.pl/
https://wielkalitera.pl/nowosci/
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-piekna-polska/gate-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-gate&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-piekna-polska/grand-wyd-2-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-gate&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-piekna-polska/samotnosc-w-sieci-ksiazka?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-gate&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-piekna-polska/koniec-samotnosci/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-gate&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/przewodniki-literatura-podroznicza/nowa-zelandia-podroz-przedslubna-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-gate&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-piekna-polska/na-fejsie-z-moim-synem-wyd-2-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-gate&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-piekna-obca/eksplozje-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-gate&utm_content=na-ostatniej-stronie

