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Od su nę ła po wo li bia łą na rzu tę i usia dła na
brze gu ma te ra ca. Usły sza ła zna jo my dźwięk skrzyp -
nię cia sprę żyn. 

Błę kit no -bia ła po ściel. Ta z jej ini cja ła mi wy szy -
ty mi przez ma mę. Jej ulu bio na. Za wsze po wle ka ta -
ką, gdy wy jeż dża na dłu żej. Aby na tych miast po czuć
się do brze po po wro cie. To tak, jak gdy by tro chę
wra ca ła do niej. Do mat ki. Nikt nie cze kał na nią
rów nie nie cier pli wie jak jej ma ma. I nikt nie cie szył
się tak z jej po wro tu. Śpi w tej po ście li przez jed ną
tyl ko noc, po tem pie rze i cho wa w sza ie. Do na stęp -
nej po dró ży. W tej po ście li sy pia tyl ko ona. Jak do -
tąd. Kie dyś, gdy znaj dzie ko goś war te go uczucia, za -
ście li nią łóż ko dla nich oboj ga. Kie dyś...

Ciem na, brą zo wa ra ma z sę ka mi na po marsz czo -
nej sta ro ścią de sce przy za głów ku. Na niej, tuż przy
elip tycz nej kra wę dzi, dwie krót kie li nie czar nych,
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chro po wa tych wgłę bień wy pa lo nych ogniem. Jak
dwie bli zny po za da nych ra nach. Jej oj ciec pod czas
ro dzin nych spo tkań opo wia dał o nich jak o bo ha -
ter skich bli znach na swo jej twa rzy. Do pie ro ma ma
mu sia ła mu przy po mi nać, że w cza sie woj ny był
prze cież dziec kiem. 

Jej łóż ko. Naj bez piecz niej sza prze strzeń, ja ką zna...
Czu ła, jak po wo li nad cho dzi uspo ko je nie. A za -

raz za nim wkra da się smu tek. Wtu li ła gło wę w ra -
mio na. Pod sto pa mi cią gle le ża ła otwar ta, nie roz pa -
ko wa na wa liz ka. Na sa mym wierz chu po pla mio ny
nie re gu lar ny mi kształ ta mi bie li sza i ro wy szal
z cien kie go jak mu ślin je dwa biu. Kie dy bar dzo tę sk -
ni za do ty kiem, owi ja na gie ra mio na tym sza lem
i po zwa la tka ni nie na piesz czo tę. Cza sa mi je dwab
do ty ka „te go” miej sca.

Tyl ko je den z jej męż czyzn miał szczę ście i cierp -
li wość od na leźć to szcze gól ne miej sce na jej cie le.
Bar dziej jed nak cier pli wość niż szczę ście. On do ty -
kał ję zy kiem lub pal ca mi każ de go cen ty me tra jej
skó ry, więc kie dyś mu siał i tam tra ić. Otwie ra ła się
wte dy, jak po na ci śnię ciu ma gicz nej klam ki. Ma ła
wy spa na skór ka na jej cie le. Mię dzy szy ją a pra wym
ra mie niem, kil ka cen ty me trów w pra wo, w nie -
znacz nym za głę bie niu, tuż pod wy sta ją cą ko ścią
oboj czy ka.

Tyl ko on je den wie dział, że aby ją zdo być (co kol -
wiek to zna czy), wy star czy de li kat nie mu skać do -
kład nie tu. W tym miej scu. Naj le piej cie płym, wy -
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dy cha nym po wie trzem. I de li kat nie do ty kać ję zy -
kiem. Wte dy ona od chy li gło wę, na cią gnie skó rę
szyi, bę dzie od dy cha ła o wie le szyb ciej i pod su nie
naj pierw szy ję, a po tem war gi do ca ło wa nia. I wów -
czas tak że roz su nie ko la na. Dla nie go, cho ciaż nie
za wsze, tak że uda. I właśnie ten męż czy zna był naj -
mniej od po wied nim, ja kie go kie dy kol wiek po win -
na była spo tkać.

Nie chcia ła wię cej o tym my śleć. Szcze gól nie te -
raz. I szcze gól nie tu taj. W łóż ku. Wsta ła. Za cią gnę -
ła ener gicz nie wa liz kę pod sza fę i na chy lo na nad nią
za czę ła wyj mo wać ubra nia.

– Po co tam po je cha łaś, kre tyn ko? – py ta ła sa ma
sie bie, opróż nia jąc wa liz kę i roz kła da jąc w sza ie
rów no po skła da ne kost ki ko lej nych ubrań. Wszyst -
kie zło żo ne z tą sa mą sta ran no ścią. Wszyst kie do -
pa so wa ne ko lo rem do sie bie, jak ko lej ne kloc ki
jakiejś ogrom nej, ale prze my śla nej ukła dan ki. –
Zmar no wa łaś dwa ty go dnie swo je go ży cia! I to
z kim?! Z ban dą ja kichś cho rych po pa prań ców, ta -
kich, któ rych nie stać ani na do bre wi no w re stau -
ra cji, ani na po mysł zje dze nia ko la cji na pla ży
z pacz ką kra ker sów i pusz ką mie lon ki. I z za pa lo ny -
mi świe ca mi wy sta ją cy mi z pia sku. Na do bry hu mor
też ich nie stać, za nim jesz cze przed śnia da niem
nie wle ją w sie bie pierw sze go pi wa. Prze cież to ja
mam de pre sję! Nie oni! Że by mieć de pre sję, trze ba
naj pierw wie dzieć, co to w ogó le jest. Dwa ty go -
dnie! Ca łe czter na ście dni! – mó wi ła do sie bie co raz
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gło śniej i z co raz więk szym wy rzu tem. – Jak mogłam
po je chać z ludź mi, któ rzy nie ma ją pla nu? Żad ne go
pla nu! Ani na swo je ży cie, ani na wet te go na naj -
bliższe dwa ty go dnie. Jak moż na przy le cieć bez pla -
nu na Se sze le?! Jak do cho le ry mogłam być aż ta ka
głu pia?!

Wie sza ła ko lej ne su kien ki na wie sza kach. Jed na
za dru gą. Ustawiuła je w rzę dzie, jak żoł nie rzy do
musz try. Od naj dłuż szej do naj krót szej. Ja sne prze -
pla ta ne ciem ny mi, że by ra no, po otwar ciu sza fy, na -
wet gdy w po ko ju cią gle pa nu je mrok, nie tra cić cza -
su na szu ka nie.

Mia ła ob se sję oszczę dza nia cza su. O tym, że to
„ob se sja”, do wie dzia ła się od swo jej psy cho te ra peut -
ki. Ona, w od po wie dzi, na zy wa ła to „sil ną ten den -
cją do za cho wa nia po rząd ku”. Ko sme ty ki w jej
łazien ce za wsze były usta wio ne we właści wej ko lej -
no ści. Kie dy ra no ro bi ła ma ki jaż, w nie zmien nie ta -
kiej sa mej ko lej ce sta ły: naj pierw to nik i wa ci ki
w pra wej szaf ce, dol na pół ka – krem pod oczy, krem
do twa rzy, roz świe tlacz na cie nie pod ocza mi,
make-up, kred ka do brwi, za nią pu de łecz ko z cie -
nia mi do po wiek, tusz do rzęs, trzy szmin ki, błysz -
czyk, a ca ły ten sze reg za my kał róż do po licz ków. Na
po ran ny ma ki jaż da wa ła so bie do kład nie pięć mi -
nut. Ani se kun dy wię cej. Je śli nie zmie ści ła się w cza -
sie, koń czy ła w sa mo cho dzie, sto jąc w po ran nym
kor ku. W so bo ty, gdy nie było kor ków, po pro stu po -
ja wia ła się w biu rze bez ma ki ja żu. I tak nie gra ło to
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żad nej ro li, po nie waż w tej ir mie tyl ko ona pra co -
wa ła w so bo ty. Ona i straż nik na do le. A sta ru szek
i tak te go nie za uwa żał.

Na sa mym dnie wa liz ki, pod ba weł nia nym wor -
kiem z rów no po skła da ną bie li zną, zna la zła książ kę.
Le ża ła tuż obok musz li. Uśmiech nę ła się... pierw szy
raz te go po ran ka. Uklę kła. Wzię ła ją ostroż nie do
rąk. Pra wą dłonią de li kat nie prze su nę ła po po -
wierzch ni okład ki. Cią gle były na niej śla dy jej za -
schnię tej krwi. Pod nio sła książ kę do twa rzy. Po wą -
cha ła. Na dal pach nia ła pla żą. I swo ją nie zwykłą
hi sto rią...

To było ko lej ne po łu dnie, gdy mia ła uczu cie, że
tra ci czas. Cho ciaż mi nę ły do pie ro dwa dni, od kąd
tu przy by li, uwie ra ła ją bez czyn ność i le żak przy ho -
te lo wym ba se nie. Nie po win no jej tu taj być. Po win -
na być w po dró ży. Po tej wy spie. Po każ dym jej za -
kąt ku. Nie była. Ale była za to wście kła.

Na głos pla no wa ła po dróż na ju tro. Ze wszyst ki -
mi szcze gó ła mi czy tanymi z prze wod ni ka. Na ty le
gło śno, żeby wszy scy sły sze li. Ale nikt jej nie słu chał.
W pew nym mo men cie do tar ła do ostat niej stro ny
i za mil kła. Przez chwi lę cze ka ła na ja kiś ko men tarz.
Gdy za miast te go usły sza ła chra pa nie z le ża ka za nią,
gwał tow nie wsta ła. Wrzu ci ła osten ta cyj nie prze wod -
nik do ba se nu, za bra ła szklan kę z reszt ką nie do pi te -
go ko lo ro we go kok taj lu i prze szła do bu dyn ku. Nikt
nie za re ago wał.
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W każ dym ho te lu, w któ rym miesz ka ła, spraw -
dza ła, czy jest bi blio te ka. Cza sa mi była to od dziel -
na, kli ma ty zo wa na sa la wy peł nio na wy god ny mi ka -
na pa mi, w któ rych moż na było, z książ ką w dło ni,
za paść się i za po mnieć o ca łym świe cie. In nym ra -
zem tyl ko krót ka pół ka za wie szo na nad drew nia -
nym krze słem. Chcia ła wie dzieć, ja kie książ ki lu dzie
czy ta li pod czas urlo pu. I ja kie zo sta wia li, aby do tar -
li do nich in ni. Ona za wsze po zo sta wia ła książ ki,
któ re mia ły dla niej zna cze nie. Po tem, naj czę ściej
w Pol sce, ku po wa ła ko lej ny eg zem plarz. Cza sa mi
i ten po zo sta wia ła w któ rymś ho te lu. Nie pa mię ta
do kład nie, ale Ko ła kow skie go zo sta wi ła chy ba
w pię ciu. Chcia ła tak że wie dzieć, to chy ba naj bar -
dziej, czy w ho te lo wych bi blio te kach, szcze gól nie
w tych na koń cu świa ta, są pol skie książ ki.

Po de szła do za spa ne go re cep cjo ni sty. Za py ta ła
o bi blio te kę. Spoj rzał na nią po dejrz li wie. Gdy
w koń cu do tar ło do nie go, o co py ta, pal cem wska -
zał prze szklo ną szaf kę wi szą cą w ką cie ho lu, tuż nad
wy le nia łym fo te lem. Nie była więk sza niż gór na
część kre den su, któ ry odzie dzi czy ła, ra zem z łóż -
kiem, po bab ci Mar cie. So lid ne ciem ne de ski, a na
nich, za szy bą, książ ki. Głów nie fran cu skie i an -
gielskie, za dzi wia ją co du żo ro syj skich, mało nie -
mieckich.

Przy glą da ła się przez chwi lę ty tu łom na grzbie -
tach ksią żek. Jed na była we pchnię ta grzbie tem do
ty łu. Chcia ła wie dzieć ja ka. Klu czyk do zam ka szkla -
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nej wi try ny był zbyt wy so ko, aby mogła do się gnąć
go z podłogi. Sta nę ła jed ną sto pą na fo te lu. W pew -
nym mo men cie stra ci ła rów no wa gę i upa da jąc,
ściąg nę ła na sie bie ca łą szaf kę. Szkla ne drzwicz ki
roz trza ska ły się z hu kiem o mar mur pod ło gi.

Le ża ła po kry ta ka wał ka mi szkła. Nad nią po chy -
lał się prze ra żo ny re cep cjo ni sta wy krzy ku ją cy co raz
gło śniej: My God! Pod odłam ka mi szkła, na jej brzu -
chu, le ża ła książ ka. Od rzu ci ła ją z wście kło ścią, ka -
le cząc so bie pal ce. Wsta ła, za kry wa jąc rę ka mi na gie
pier si. Pod nio sła sta nik swo je go bi ki ni. Le żał na
pod ło dze przy gnie cio ny szaf ką. Pró bo wa ła go wło -
żyć, pla miąc krwią pier si. Po chwi li zre zy gno wa ła,
gdy za uwa ży ła, że za pin ka z ty łu jest zmiaż dżo na.
Po de szli do re cep cji.

– Niech mi pan po da klucz do mo je go po ko ju
i ka że przy nieść du ży ku beł lo du. I coś do de zyn fek -
cji. I kil ka pla strów – po wie dzia ła, wi dząc struż ki
krwi na dło niach. – Po kój trzysta pięć. I niech się
pan już nie denerwuje. Nic mi nie jest – uspoka ja ła
roz trzę sio ne go re cep cjo ni stę. 

Pod sto pa mi zo ba czy ła książ kę, któ rą ci snę ła
przed sie bie z wście kło ścią. Schy li ła się i nie mog -
ła uwie rzyć własnym oczom. Książ ka mia ła pol ski
ty tuł!

– Czy mo że mi pan sprze dać tę książ kę? – za py -
ta ła re cep cjo ni stę, wer tu jąc stro ny.

– Sprze dać? – od parł, od ry wa jąc na se kun dę
wzrok od jej za krwa wio ne go biu stu. – Nie! Niech
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pa ni weź mie so bie tę książ kę. I każ dą in ną, któ ra się
tu pa ni spodo ba. Pro szę. Każ dą in ną też. Niech pa -
ni weź mie wszyst kie. I za raz po ślę pa ni lód do poko -
ju. Tak, do po ko ju. I wszyst kie książ ki też po ślę. Do
po ko ju. Nu mer trzysta pięć, tak, już, pro szę klucz,
nu mer trzysta pięć, niech pa ni weź mie tę książ kę.
Prze pra szam pa nią, pro szę, dzię ku ję, o mój Bo że,
prze pra szam, dzię ku ję, wszyst kie książ ki, ku beł lo -
du, pla stry, trzysta pięć... – po wta rzał jak w amo ku. 

Tak. Nie któ re książ ki pach ną swo imi hi sto ria mi.
I oce anem...

Ko lej ne po łu dnia przy ba se nie były jak by bar dziej
zno śne. Po ty go dniu da ła im jesz cze je den dzień „na
opa mię ta nie się”. Po tem, tak nie odwo łal nie po sta no -
wi ła, za cznie po dró żo wać sa ma.

Ra no wsta wa ła przed wszyst ki mi i szła na pla żę.
Spa ce ro wa ła, cza sa mi z apa ra tem w dło ni pod gląda -
ła pta ki wy ja da ją ce to, co w no cy na brzeg wy rzu cił
oce an, a gdy po czu ła zmę cze nie, sia dy wa ła opar ta
ple ca mi o gra ni to wą ska łę i pa trzy ła na prze pły wa -
ją ce w od da li stat ki. 

Uczy ła się być sa ma ze so bą. Po trze bo wa ła te go.
Za wsze była „z kimś”. A gdy nie była, to pra co wa ła.
Gdy on od szedł od niej, po zo sta ła jej tyl ko pra ca.
Ale prze cież to od niej ucie kła, przy jeż dża jąc tu taj...

Któ re goś po ran ka za bra ła ze so bą „książ kę z bi -
blio tecz ki” i ręcz nik. Dwa dni przed tem od kry ła na
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