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Klara pochyli³a siê nad mê¿em. Trudno mu by³o siê
u³o¿yæ nie na miêkkiej i wygodnej kanapie, ale we œnie.
Pokonywa³ w nim przeszkody, przybiera³ pozy p³ywaka,
nurka, stawiaj¹c mniejszy opór przep³ywaj¹cym mu przez
g³owê myœlom. Klara znowu go okry³a podniesionym ko-
cem. Przycisnê³a jego szczup³e, wysportowane cia³o, ¿eby
nie próbowa³ od razu zrzuciæ z siebie ciep³ej we³ny albo
mo¿e jej r¹k. Trzymaj¹c go przez chwilê w objêciach, za-
stanawia³a siê, ile w tym czu³oœci, a ile przemocy. Wystar-
czy si³ na bycie domow¹ cheerleaderk¹ zagrzewaj¹c¹ do
seksu, rozmowy, spaceru?

– Ju¿ szósta, idziesz ze mn¹? – zabola³y j¹ rêce, puœci-
³a koc.

– Zgaœ œwiat³o – schowa³ twarz miêdzy poduszki.
W ni¹ te¿ tak siê chowa³, w jej pochwê niby w zak³ad-

kê rzeczywistoœci. Byli ze sob¹ blisko tylko nadzy. Rozbit-
kowie po mi³osnej katastrofie; zniknêli wspólni przyjacie-
le, na dno posz³o dawne ¿ycie, dom. Zosta³y dwa cia³a
wyrzucone na brzeg ma³¿eñskiego ³ó¿ka.

– Wrócê – wsta³a. Wystarczy³o to powiedzieæ, ale do-
da³a: – Wrócê przed pó³noc¹.

Wy³¹czy³a nocn¹ lampkê. Jej œwiat³o by³o na tyle s³a-
be, ¿e przez chwilê siê zawaha³a, czy nie pozwoliæ mu,



by samo opad³o spod klosza jak po¿ó³k³y od ch³odu liœæ.
W mieszkaniu zapad³a zimowa ciemnoœæ. Tafla pod³ogi
oœwietlona ulicznym blaskiem zadr¿a³a od przeje¿d¿aj¹-
cego tramwaju. Przed lustrem w przedpokoju Klara zwi¹-
za³a w³osy. Równo przyciête lœni³y na szorstkiej przêdzy
bia³ego p³aszcza. Gdy sz³a do drzwi, pod obcasami trzesz-
cza³o miêkkie drewno czereœniowych desek. Wola³a je od
lakierowanych paneli przypominaj¹cych sztuczne zêby:
b³yszcz¹ce, u³o¿one rz¹dkiem w protezy prawdziwej pod-
³ogi. Dla Klary to, co naturalne, by³o dobre i bezpieczne.
Dlatego siedem lat wczeœniej przesta³a byæ chirurgiem.
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– Proszê podpisaæ – prosi³a Klara zwijaj¹cego siê z bó-
lu pacjenta. By³a prawie pewna, ¿e to krwawi¹cy wrzód.
Jeszcze raz przejrza³a papiery chorego.

– Panie Darku, za tydzieñ ma pan urodziny, trzydzie-
ste pi¹te.

By³a czwarta rano, jej druga noc na izbie przyjêæ. Mó-
wienie sprawia³o jej tyle trudu, co jemu s³uchanie:

– Bêdzie pan balowa³, wszystko siê zagoi.
Otar³a mu z twarzy pot. Otworzy³ usta, zd¹¿y³a od-

skoczyæ, zanim splun¹³ krwi¹. Sanitariusz wbi³ mu w za-
ciœniêt¹ piêœæ d³ugopis.

– Tutaj – podsun¹³ zgodê na operacjê. – Niech pan
s³ucha lekarza.

Chory rzuci³ d³ugopisem w okno. Szczup³y, prawie
ch³opiêcy, mia³ kilkudniowy zarost i popêkane od wy-
si³ku ¿y³ki w oczach.

– Gdzie jest jego ¿ona? By³ ktoœ w domu? – Klara do-
sta³a wyniki z laboratorium.

Wykrwawia³ siê, trzeba by³o pod³¹czyæ natychmiast
kroplówkê.

– Jego ¿ona nie mog³a przyjechaæ... – Lekarz z karetki
szykowa³ siê do nastêpnego wezwania.

– Coœ gada³, ¿e siê pok³ócili – przypomnia³ sobie sani-
tariusz.



– Dlaczego on jest w garniturze na go³e cia³o? – Po-
mog³a pielêgniarce rozebraæ go z czarnej, odœwiêtnej ma-
rynarki.

– Sam siê tak wystroi³ – sanitariusz wzruszy³ ramio-
nami.

Klara ju¿ nie namawia³a chorego. Sala operacyjna po-
winna zrobiæ wystarczaj¹ce wra¿enie. Metaliczny szczêk
narzêdzi chirurgicznych by³ dowodem szermierki ze
œmierci¹.

Do koñca dy¿uru zosta³y trzy godziny. Przyjmowa³a
rutynowe zg³oszenia; zatrucia, z³amania. Mia³a zapytaæ,
jak idzie na operacyjnym, gdy przyszed³ anestezjolog.

– Odpa³ zupe³ny. Klara, on siê nie zgadza, nie, bo nie.
– Jeszcze go...?
– Ci¹gle przytomny skurczybyk.
– O co chodzi? Jehowa?
– Nie, upar³ siê. Wezwaliœmy psychiatrê.
– Zostañ, piêæ minut. – Wskoczy³a do otwieraj¹cej siê

w³aœnie windy z wózkami.
Kiedy go przywieŸli, mia³a za ma³o czasu. Ba³a siê, ¿e

postawi z³¹ diagnozê. Czytaj¹c wywiad, pyta³a go, czy
pi³. Ale ludzie siê myl¹ w k³amstwach, on te¿ siê myli³, ¿e
nie podpisze. Umia³a przekonaæ najnieznoœniejszych pa-
cjentów; zramola³ych staruszków i rozwrzeszczane dzie-
ci. W ich uporze znajdowa³a szczelinê, przez któr¹ przeta-
cza³a zdrowy rozs¹dek.

Pacjent le¿a³ odwrócony do œciany, dr¿a³ z bólu i os³a-
bienia.

– Panie Darku – wziê³a go przyjacielsko za rêkê, spraw-
dzi³a s³aby puls. – Pomogê panu. Proszê mi te¿ pomóc
i powiedzieæ dlaczego.

Zamkn¹³ oczy, pop³ynê³y mu ³zy.
– S³yszy mnie pan?
Odwraca³ siê coraz bardziej do œciany.



– Ma pan krwotok... krwawienie z przewodu pokar-
mowego – potar³a mu kartk¹ sin¹ rêkê. – Skazujesz siê na
œmieræ. Tego nie wolno, to eutanazja.

– Eeeu, euta, ta, a w dupie mam, na co umrê – prawie
wrzasn¹³, zamieniaj¹c ból we wœciek³oœæ.

– No to do cholery nie umieraj, jak ci nie zale¿y! –
s¹dzi³a, ¿e dotrze do niego krzykiem.

Wiêcej siê nie odezwa³. Wmurowa³ milczeniem w œcianê.
– Zawziêty facet – powiedzia³ w dy¿urce chirurg. –

Takich przywo¿¹ z wiêzienia po po³yku.
– By³em u niego, normalny cz³owiek. – Lekarz z karet-

ki tak jak Klara skoñczy³ nocny dy¿ur.
Obydwoje zostali solidarnie z dzienn¹ zmian¹, wspie-

raj¹c kolegów.
– Rozumiem, ze strachu ludzie ró¿ne rzeczy robi¹, ale

jego tak boli, ¿e ka¿dy normalny wola³by pod nó¿. Wa-
riat? Po kiego dzwoni³ na pogotowie? – Anestezjolog cho-
dzi³ wokó³ sto³u.

– On umiera na z³oœæ ¿onie, odesz³a od niego – odezwa³
siê psychiatra. – Ubra³ siê elegancko, da³ jej ostatni¹ szansê.

– Obyczajówa, no taak. Baba nie przyjedzie, nie prze-
kona go. Lepiej byæ wdow¹ ni¿ rozwódk¹, przyzwoiciej –
denerwowa³ siê chirurg.

Klara mia³a wróciæ ze szpitala do przesi¹kniêtego le-
karstwami mieszkania, gdzie czeka³a zrakowacia³a po
mózg matka. I nie mog³a podmieniæ koñcówki jej ¿ycia,
wydawanej z niego boleœnie reszty, na to dogorywaj¹ce za
œcian¹ sali operacyjnej. Po czterech godzinach wykrwa-
wiania chory zacz¹³ bredziæ, psychiatra móg³ wreszcie ze-
zwoliæ na spóŸniony zabieg. Pacjent umar³ podczas opera-
cji. W przechowalni le¿a³ jego czarny garnitur i zarzygane
lakierki, czarne, bez sznurówek.

Spacerowa³a korytarzem, przygl¹daj¹c siê porannemu
s³oñcu, które przepala³o w niej nocny koszmar.



– Dzieñ dobry, moja droga – us³ysza³a serdeczny g³os
profesora Kaweckiego.

Przeszed³ wolno ko³o niej ze swoim nieod³¹cznym
skórzanym kuferkiem. W drodze do sali operacyjnej zdj¹³
p³aszcz i rozwija³ siê z szala. Uwa¿ano go za dziwaka
i fantastê wynajduj¹cego w najzwyklejszych chorobach
zbyt wiele przyczyn. Po tym jak za³o¿y³ studium aku-
punktury, dobrowolnie skaza³ siê na przedemerytalne wy-
gnanie z grona powa¿nych lekarzy. Wzywano go do przy-
padków beznadziejnych, by zapewniæ chorym ostatni¹
szpitaln¹ pos³ugê, a Kaweckiemu udwodniæ nieskutecz-
noœæ jego metod. Pracowa³a z nim rok na chirurgii, potem
zaj¹³ siê swoj¹ chiñszczyzn¹. Przy ka¿dym przypadko-
wym spotkaniu w szpitalu proponowa³ jej asystenturê.
Klarê zastanawia³o, dlaczego upar³ siê na ni¹.

Tym razem uœmiechn¹³ siê porozumiewawczo, nic nie
mówi¹c.

– Zgadzam siê, panie profesorze! – zawo³a³a za nim. –
Ale pod jednym warunkiem, proszê powiedzieæ, dlacze-
go ja?

– Bo mi siê pani podoba. – Nie odwróci³ siê.

Od kiedy pamiêta, zawsze chcia³a byæ lekarzem.
W dzieciñstwie wybra³a specjalizacjê, rysuj¹c na lalkach
czerwon¹ kredk¹ œlady po operacji. Maj¹c dwadzieœcia sie-
dem lat, by³a chirurgiem. Powo³anie zamieni³o siê w zwyk-
³e wo³anie do pracy na zastêpstwa i nag³e wypadki, gdy
zachorowa³a jej matka. Klara poœwiêca³a jej ca³y swój czas,
wiedz¹c, ¿e z t¹ diagnoz¹ zosta³o pó³ roku nie ¿ycia, ale
umierania. Matka, póki by³a przytomna, chcia³a ul¿yæ cór-
ce i prosi³a o miejsce w hospicjum. Po przerzutach do
p³uc i mózgu spada³a z ³ó¿ka. Jakby instynktownie chcia-
³a ju¿ znaleŸæ siê bli¿ej ziemi i mniej cierpieæ. Klara



wstrzykiwa³a jej maksymalne dawki morfiny. Ból by³ zro-
stem miêdzy cia³em i dusz¹, rozrywanym przed œmierci¹
z ka¿dej tkanki.

Przenosz¹c siê do pogotowia, mia³aby mniej pracy
i mog³a lepiej zaj¹æ siê matk¹. Wyleczenie by³o niemo¿li-
we, tego nikt oprócz szarlatanów nawet by nie próbowa³.
Zadrêcza³a siê wiêc analizowaniem niewy³apanych na
czas symptomów poprzedzaj¹cych chorobê; k³ucia, zawro-
ty g³owy, nudnoœci.

Natrêtnie powraca³ do niej g³os profesora Kaweckiego
z jego mantr¹: „Dla medycyny chorob¹ jest zaburzenie ma-
terii, niewydolnoœæ organu. Akupunktura zajmuje siê tym,
co chorobê poprzedza – zaburzeniem funkcji. Za póŸno le-
czyæ chorobê w rozkwicie, m¹drzej do niej nie dopuœciæ”.

Nie ¿a³owa³a porzucenia chirurgii. Napiêta i skupiona
podczas operacji, nie potrafi³a wyhamowaæ, rozluŸniæ siê
jak inni, pij¹c. „Nie nadajê siê. Jestem przemêczona”, zdo-
³a³a popatrzeæ na siebie z boku, gdy przy wyrostku robacz-
kowym powstrzymywa³a siê, by z t¹ sam¹ fachowoœci¹ nie
wyci¹æ pacjentowi profilaktycznie reszty narz¹dów. Pogo-
towie te¿ j¹ mêczy³o, mia³a doœæ ciê¿ko chorych i wypad-
ków. Wydawa³o siê jej, ¿e przyje¿d¿a do nich ci¹gle za
póŸno. Po pracy, przekrêcaj¹c klucz w zardzewia³ym zam-
ku, te¿ czu³a siê ci¹gle spóŸniona. Nie mog³a uratowaæ
w³asnej matki, nie uchroni³a jej przed chorob¹, po co wiêc
by³a lekarzem?

Posz³a do Kaweckiego, bo nie mia³a dok¹d iœæ. Wyco-
fuj¹c siê coraz bardziej z medycyny, z chirurgii do pogo-
towia, potem do przychodni, mo¿e skoñczy³aby w firmie
farmaceutycznej. By³aby dobrze op³acanym, obwoŸnym
handlarzem pigu³ek. Znajomi lekarze, którzy ju¿ to robili,
powtarzali w samoobronie: „Z czegoœ trzeba ¿yæ, nie?”.
W przypadku Klary to by³o pytanie: „Po co?”. Przygoto-
wywa³a siê nim do œmierci matki.



– Panie profesorze, powie pan teraz, dlaczego zapro-
ponowa³ pracê u siebie? – Klara æwiczy³a odmierzanie gru-
boœci¹ kciuka odleg³oœci na ciele pacjenta.

– OdpowiedŸ w pani rêkach, od razu wiedzia³em, ¿e
siê nadaj¹ – poda³ srebrn¹ ig³ê ze z³ot¹ nasad¹. – Mnie
zajê³o rok, co pani trzy miesi¹ce. Proszê zamkn¹æ oczy –
przy³o¿y³ jej d³oñ do boku leczonego ch³opca. – Przesun¹æ
palcami, o tutaj, wyczuwa pani? – prowadzi³ delikatnie.

– Tak. – Nie s¹dzi³a, ¿e bêdzie od nowa uczyæ siê ludz-
kiego cia³a, czytaæ je brajlem. – Punkty do nak³ucia s¹...
cieplejsze, minimalnie.

– Pó³ stopnia! Energia, o¿ywia nas energia! – Profesor
uwielbia³ mówiæ o nieuchwytnej energii przeszywaj¹cej
œwiat skurczem ¿ycia.

Przy obcych maskowa³ swój entuzjazm, zastêpuj¹c
„energiê” s³owem „funkcjonowanie”. Wœród swoich
uczniów, nie krêpuj¹c siê, szydzi³ z zachodniej medycyny
œlepej na meridiany: – Te subtelne œcie¿ki energii opla-
taj¹ce organizmy.

W przyciasnym fartuchu opinaj¹cym brzuch biega³
wokó³ pacjenta, t³umacz¹c dzia³anie akupunktury. Przy-
pomina³ dziecko poch³oniête konstrukcj¹ zabawki. Kilku-
nastocentymetrowe s³upy wysokiego napiêcia z igie³ wbi-
ja³ w cielesny krajobraz zag³êbieñ i wzniesieñ. Czeka³, a¿
pop³ynie miêdzy nimi pr¹d uzdrawiaj¹cej energii. Jej za-
burzenie powodowa³o os³abienie narz¹dów, s³abe narz¹-
dy jeszcze bardziej blokowa³y jej przep³yw, prowadz¹c
w rezultacie do chorób i œmierci.

Kilka dni po pogrzebie Klara zbiera³a z grobu zmarz-
niête bukiety i wieñce. Na ostrym wietrze powiewa³y szar-
fami: „Kochanej pani profesor – wychowankowie II LO”,
„Wychowawczyni, maturzyœci 1985”. Przystawa³a odpo-



cz¹æ, wytrzeæ ³zawi¹ce oczy. W bocznej alejce od œmietni-
ka sta³ dziwny bia³y pomnik. Zamiast imienia, nazwiska
i dat wyryto wielkimi, czarnymi literami MAMA. Wszyst-
kie inne groby ze swoimi zapisanymi od góry do do³u ta-
blicami wyda³y siê nagle wystaj¹cymi z ziemi fiszka-
mi osobowymi. Klara usiad³a na ma³ej ³awce przy stogu
œmietnika, usypanym z wieñców i ¿a³obnego brokatu.
Przesta³a powstrzymywaæ ³zy. Szlochaj¹c, zatyka³a usta
zwiniêt¹ rêkawiczk¹, wtyka³a j¹ miêdzy zêby niby knebel
choremu na padaczkê. Trzês³a siê z p³aczu i zimna. Jeœli
w b³ysku œwiat³a zaczyna siê padaczkowy atak, to ona
mia³a atak smutku, w którym przeraŸliwie jasno zobaczy-
³a swoje po³o¿enie: Jest zupe³nie sama. Ojciec nie przy-
lecia³ z Australii na pogrzeb. Uciek³ od nich, gdy Klara
mia³a piêæ lat. Od tego czasu widzieli siê ze dwa, trzy
razy. Pawe³, najlepszy kumpel ze studiów, ma praktyki
w Stanach. Przyjació³ka Joanna po urodzeniu dziecka nie
mia³a dla niej czasu. A ona sama zrezygnowa³a z ambicji
i zostanie akupunkturzystk¹, poœmiewiskiem dla mniej
zdolnych, ale robi¹cych specjalizacje. Zaczyna³a razem
z nimi, w niczym nie by³a gorsza i odpad³a. Ma mieszka-
nie po matce, ¿adn¹ pensjê i nikogo.

– To niesprawiedliwe, MAMO, mamusiu!
¯e umar³aœ. ¯e mój wyk³adowca, wielka mi³oœæ od

ostatniego roku studiów, nie zostawi ¿ony.
Przekona³a siê o tym, zagl¹daj¹c przypadkowo do jego

biurka.
– Klara, a czego ty tam szukasz? – zawo³a³ do niej

z ³azienki swojego gabinetu.
Spotykali siê u niego póŸnym wieczorem po wyjœciu

sprz¹taczek.
– Wino mi siê rozla³o. – Zakry³a plamê papierowym

rêcznikiem. Sprawdzi³a, czy nie przela³o siê do szuflady.
Na samym wierzchu le¿a³o zdjêcie jego ¿ony porysowa-



ne mazakiem; poprawki ust, oczu. Za miesi¹c mia³ otwo-
rzyæ w³asn¹ klinikê urody. W przeprowadzkowym rozgar-
diaszu miesza³ dokumentacjê z prywatnymi papierami.

– Operujesz j¹?
– Kogo? – udawa³ zdziwienie. – A, prezent urodzino-

wy. – Wychyli³ siê z ³azienki owiniêty na biodrach jedno-
razow¹ serwet¹. – Drobne poprawki.

– Moim kosztem?
– Co?
– To nie korekta, ty jej robisz moje usta i oczy.
– Ten wykrój jest dla niej najlepszy, najmniej ciêæ, a ¿e

ty masz podobne oczy... Przypadek. – Wklepa³ w twarz
perfumy i swoim zwyczajem natar³ nimi ow³osienie ³ono-
we, poklepuj¹c pieszczotliwie j¹dra. Higiena by³a u niego
rodzajem gry wstêpnej. – Nie b¹dŸ zazdrosna, wiesz, ¿e
nie ma... – nie dokoñczy³, ca³uj¹c j¹ w usta.

– Nie ma? – Odepchnê³a go i usiad³a przy biurku,
chc¹c lepiej przypatrzeæ siê fotografii. – Nie ma o co, bo
jest po czterdziestce? Wiesz, jak siê czujê? – Jakby zdar³ ze
mnie skórê i zaniós³ j¹ do jaskini, okryæ swoj¹ ¿onê, po-
myœla³a.

– Przeginasz, poka¿. – Za³o¿y³ okulary z w¹skimi
szk³ami.

Krople wody skapywa³y z muskularnego torsu pasu-
j¹cego bardziej do trzydziestoletniego kulturysty ni¿ do
lekarza w œrednim wieku. Kochaj¹c siê z nim, by³a naraz
z dwoma mê¿czyznami: m³odym i dojrza³ym. Albo z Mi-
notaurem o ciele m³odzieñca w rogatej masce zas³ania-
j¹cej prawdziw¹ twarz. Próbowa³a j¹ podejrzeæ. Dlatego
nauczy³a siê przy nim prze¿ywaæ orgazm z otwartymi
oczami. Podniecaæ siê t¹ widzialn¹ ró¿nic¹ miêdzy mia¿-
d¿¹cymi musku³ami a czu³oœci¹ jego spojrzeñ i poca³un-
ków. Ich sprê¿yste cia³a wchodzi³y w siebie, ale g³owy nie
pasowa³y. Klara nie mog³a dotrzeæ do tego, o czym on na-



prawdê myœli, co jest k³amstwem, co m¹droœci¹ piêædzie-
siêciolatka.

– Piêkne jest do siebie podobne – wyrecytowa³ zawo-
dowy slogan. – Jesteœ moim kanonem urody, wiêc siê nie
dziw... Ale, ale ty masz górn¹ wargê zupe³nie inaczej za-
okr¹glon¹, Klara... – przejecha³ pieszczotliwie palcem po
jej ustach.

– Chirurg plastyczny tak potrzebuje muzy jak gron-
kowca – wsta³a. – Nie wierzê ci, w nic.

– Co nie? Ewidentnie. Gdzie ty widzisz podobieñ-
stwo? – Wpatrywa³ siê w zdjêcie, zas³aniaj¹c siê nim przed
Klar¹. – Mo¿e trochê dolna, ale to ju¿ nie ode mnie zale¿y.
Siedemdziesi¹t procent kobiet ma tak samo zbudowane
miêœnie okrê¿ne, co ja ci bêdê mówi³ – w³o¿y³ jej rêkê
miêdzy nogi i przyci¹gn¹³.

Poczu³a, ¿e zaraz wepchnie w ni¹ pachn¹cy palec
i zrobi z niej pacynkê. Lalkê po¿¹dania nadzian¹ na poru-
szaj¹c¹ ni¹ d³oñ.

– Nie chcê. Z kochanki jest czasem ¿ona, nie ¿ebym
chcia³a za ciebie wyjœæ, ale ¿onê przerabiaæ na kochankê?
Pogiê³o ciê?

– Czy ty nie jesteœ przed okresem? – zaniepokoi³ siê
z³oœliwie.

– Nie rób ze mnie wariatki. I nie bój siê, nie jestem
w ci¹¿y, je¿eli o to biega, nie wrobiê ciê. Spadaj.

– Klara...
Zawracaj¹c od drzwi, przyzna³aby siê do pomy³ki. Da³a

siê zaczarowaæ obietnicom, wyjazdom na weekendy. Tak-
townie nie wypytywa³a, kiedy zamieszkaj¹ razem. To on,
wyczuwaj¹c moment, snu³ plany: „Przeprowadzisz siê do
mnie po rozwodzie albo lepiej kupimy nowy dom za mia-
stem. Zrobisz specjalizacjê i bêdziemy wspólnikami. Mo¿e
najpierw anestezjologia?”. Im bli¿ej by³o otwarcia kliniki,
tym mniej mia³ dla niej czasu, odwo³ywa³ spotkania.



– Gdybyœ potrzebowa³a pomocy, mo¿esz na mnie li-
czyæ – zapewnia³.

Rzeczywiœcie, kupi³ matce Klary specjalne ³ó¿ko dla
ob³o¿nie chorych. Przys³a³ masa¿ystkê, za³atwi³ dy¿ury
pielêgniarek. Widywali siê raz na tydzieñ. P³aci³ za jej tak-
sówkê z ¯oliborza do centrum. Szybki seks przy zgaszo-
nym œwietle, najlepiej na stoj¹co wœród obitych kolorow¹
skór¹ mebli na chromowanych nogach. On wpatrzony
w okno, w pulsuj¹ce pod nimi miasto. Ona z twarz¹ przy
szybie, wypychana rytmicznie tam, sk¹d przyjecha³a –
w stronê szarych ulic.

– Pierdolona Warszawa – wbija³ siê miêdzy jej poœlad-
ki. – Powiedz coœ œwiñskiego – popija³ ze r¿niêtej, krysz-
ta³owej szklanki swoj¹ dzienn¹ dawkê whisky.

– Ty.
Uwalnia³a siê i opiera³a plecami o jeden z perskich dy-

wanów zawieszonych na œcianie. Wymyœla³a pozycje dla
akrobaty z twarz¹ mêdrca.

– Patrz na mnie – trzymaj¹c go za gêste, szpakowate
w³osy, podnosi³a mu g³owê.

Mia³ mieæ erekcjê spojrzenia, twardo, prosto w ni¹, do
ostatniej kropli.

Potem padali na kanapê, zaœmiewaj¹c siê ze swoich
udawanych perwersji. Minotaur zasypia³ w pó³ s³owa. Za-
pada³ w ciê¿ki, prawie zwierzêcy sen.

Nie sprawdzaj¹c, gdzie wed³ug biletu jest jej miejsce,
rozpozna³a w pó³mroku sali kinowej profil Joanny z za-
dartym nosem i platynowe loki – to by³o jej pierwsze wyj-
œcie po urodzeniu Michasia.

– Nie dawaj mi kukurydzy i zabierz czekoladki, prze-
cie¿ karmiê – opêdza³a siê od Klary.
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