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Bardzo powoli i delikatnie otworzyłam oczy, było mi zimno, 
pomimo grubego i ciężkiego koca, który na mnie leżał. W po‑
mieszczeniu, w którym się znajdowałam, było ciemno, choć 
dostrzegłam w oddali kilka palących się świec, które tańczyły, 
jakby się ze mnie śmiały, choć nie wiem, czy zrobiłam coś, 
co mogło dać im do tego powód. W oddali zauważyłam sylwetki 
ludzi, chciałam coś powiedzieć, lecz moje słowa bardziej przy‑
pominały pomruki jakiegoś zwierzęcia, miałam wyschnięte 
gardło, które potrzebowało wody. Na szczęście jedna z tych 
osób usłyszała moje starania i podeszła do mnie. Ale co to?! 
Podwija mi rękaw i dostaję zastrzyk, no nie, tego się nie spo‑
dziewałam, w myślach krzyczę „Co jest! Co robisz?! Czego ode 
mnie chcecie!”

*

Leżę na naszym małżeńskim łożu, myślę. O czym? O wszyst‑
kim, ale nie o tym, co się teraz dzieje. Kocham się z mężem, ale 
ile w tym jest prawdy? To, co robimy, to nie kochanie, nawet 
nie seks, tylko szybki, pozbawiony uczuć numerek. Od jakie‑
goś czasu jest tak samo, żadnych emocji, miłości czy też zro‑
zumienia. Nawet już nie płaczę, nie czuję chyba nic, jakbym 
była pusta w środku, a w sercu nie posiadała żadnych uczuć. 
Nie wiem, czy to po stracie dziecka i wiadomości, że już nigdy 
nie będę mogła urodzić, czy też braku męża, bo niby jest, ale 
jakby go nie było. Chyba już nawet nie wiem, kim jestem, kim 
jest on. Nie wiem, jakie mam zadanie w życiu, co zrobiłam aż 
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tak źle. Tak bardzo brakuje mi naszych wieczornych rozmów, 
tak bardzo za tym wszystkim tęsknię, że czuję straszny ból, 
który jest nie do opisania. Skończył, obraca się i zasypia bez 
słowa. Wyszłam z łóżka i, zakładając szlafrok, który kiedyś 
mi podarował, poszłam do drugiego pokoju, usiadłam na sofie 
i chciałam tak naprawdę odpocząć myślami, ale choć bardzo się 
staram, jest to niemożliwe.

Przed ślubem znałam mojego męża krótko, jakieś osiem mie‑
sięcy. Poznałam go, gdy przyjechał do mojego miasta na delega‑
cję. Było nam wspaniale, aż trudno było w to uwierzyć: chodzili‑
śmy na wycieczki, romantyczne kolacje przy świecach i muzyce, 
zasypywał mnie kwiatami i prezentami. Potrafiliśmy rozmawiać 
godzinami o naszej przyszłości, dyskutować na temat tego, ile 
będziemy mieć dzieci, jak będzie wyglądał nasz domek z pięk‑
nym ogrodem… Umieliśmy śmiać się z siebie, czuliśmy, że jeste‑
śmy dwiema połówkami jednej całości. Nasz seks był wspaniały, 
kochaliśmy się często w bardzo różnych miejscach, był czuły 
i delikatny, lecz czasem, kiedy tego potrzebowaliśmy, nasz seks 
był ostry i wybuchowy. Tak bardzo go kochałam, że zgodziłam 
się na ślub, choć nie poznałam go zbyt dobrze, ale wtedy nie 
liczyło się nic prócz tej szalonej, bajkowej miłości. Zamiesz‑
kaliśmy u niego w bardzo przytulnym mieszkanku. Musiałam 
jednak zostawić moich przyjaciół i wyprowadzić się z mojego 
ukochanego miasta. Tomek miał u siebie bardzo dobrze płatną 
pracę i był w drodze po awans, a ja jako nauczycielka zawsze 
znajdę jakąś pracę. Po upływie niepełnego roku Tomek zaczął się 
zmieniać. Coraz mniej rozmawialiśmy, rzadziej wychodziliśmy 
do miasta, coraz częściej miałam zapłakane oczy. A pamiętam, 
jak wcześniej obiecywał, że nigdy nie uronię łzy smutku przez 
niego. Starałam się, pytałam, czy mu w czymś pomóc, mówiłam, 
że go wysłucham i zrozumiem, ale zbywał mnie, tłumaczył się 
problemami w pracy. Miałam nadzieję, że to po prostu kwestia 
czasu i wszystko wróci do normy. Niedługo potem okazało się, 
że oczekuję dziecka. Tak bardzo byłam wtedy szczęśliwa, mia‑
łam też cichą nadzieję, że to maleństwo wniesie radość w nasze 
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życie i wszystko się ułoży. Tomek, dziecko i ja będziemy kocha‑
jącą się rodziną. Tak bardzo się cieszyłam, snułam już plany, jak 
będziemy spędzać czas we trójkę, jaki pokoik będzie miał nasz 
bobas. Tomek niby starał się cieszyć, że zostanie ojcem, choć 
nie tak bardzo jak ja, że zostanę mamą. Z upływem każdego 
tygodnia Tomek zaczynał się oddalać, nie kochał się ze mną, 
mówił, że to dla dobra dziecka. Nie pytał, jak się czujemy, czy 
czegoś potrzebuję. Coraz bardziej miałam wrażenie, że każde 
z nas zaczyna żyć swoim życiem, przerażało mnie to. Pewnego 
wieczoru zapytałam go wprost, czy może ma kogoś innego. Od‑
powiedział mi tylko, że mam jakieś urojenia i przez hormony 
miesza mi się w głowie. Zapewnił, że mnie kocha, pocałował 
w czoło i życzył dobrej nocy.

To był szósty miesiąc, Tomek jak co dzień był w pracy. Po‑
czułam, że z dzieckiem coś się dzieje, więc postanowiłam jak 
najszybciej udać się do lekarza. W szpitalu zrobili mi badanie 
usg. Mina doktora nie była zachwycająca, raczej nie pokazy‑
wała żadnych dobrych wieści. Gdy jechałam na łóżku na salę 
operacyjną, dali mi tylko do podpisania zgodę na wykonanie 
cięcia cesarskiego i na wszystko, co się z tym łączyło. Nic mi nie 
mówili, a ja tak bardzo bałam się o moje dzieciątko, nawet nie 
wiedziałam, czy to chłopiec czy dziewczynka.

Nie pamiętam, co działo się potem – czułam się tak, jakbym 
wykasowała z pamięci wszystkie późniejsze wydarzenia. Po kil‑
ku dniach byłam znów w domu. Samotna, rozklejona, pusta. 
Moje dzieciątko zmarło. Choć lekarze starali się uratować moją 
córeczkę, nie udało im się. Tomek starał się chyba jakoś pomóc, 
ale mu nie wychodziło, mało było miłości i współczucia w tym, 
co robił. Czułam, że jego starania nie są szczere, a może taki 
mi się tylko wydawało. Każdy inaczej przeżywa smutek i cze‑
goś innego potrzebuje, ale ja w tym momencie nie wiedziałam, 
czego mi potrzeba. Kilka tygodni przesiedziałam w pokoju, nie 
mam pojęcia, jak minęły, co się działo; nic, tyko pustka.

Na cyfrowym zegarze minęła druga w nocy, chciało mi się 
spać, ale jakoś nie mogłam zasnąć. Myśli mi wirowały, moje 
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wspomnienia, marzenia i pragnienia. „Jak długo jeszcze?” Za‑
dałam sobie to pytanie. „Jak długo jeszcze chcę użalać się nad 
sobą?” Wtedy właśnie postanowiłam zacząć działać i obudzić 
się. Z tym postanowieniem zmiany w moim życiu, zasnęłam.

Obudził mnie budzik Tomka, a gdy poszedł do łazienki, 
zaczęłam robić śniadanie. Nie miałam weny, więc zrobiłam 
kanapki z szynką i pomidorem, posypałam drobno pokrojoną 
cebulką, a do tego czarna mocna kawa. Tomek usiadł do stołu, 
ubrany w swój granatowy garnitur, do tego biała koszula i ja‑
snoniebieski krawat. Czarne włosy uczesał jak zwykle, lekko 
na bok, ogolony, przystojny jak zawsze. Spojrzał na mnie pra‑
wie czarnymi oczami, które zawsze mnie fascynowały, chciał 
coś powiedzieć, ale przerwałam mu.

− Wczoraj rozmyślałam o tym wszystkim, o naszym wspól‑
nym życiu i ostatnich wydarzeniach. Pewnie sam widzisz i czu‑
jesz, że nie układa się między nami najlepiej, chcę wrócić do pra‑
cy i dać nam trochę czasu, bo widzisz, oddalamy się od siebie. 
Musimy postarać się to zmienić, jeśli chcemy być jeszcze razem. 
Chciałabym odbudować to, co było między nami, posklejać to, 
co zostało. Naprawdę wierzę w to, że jest jeszcze nadzieja, o ile 
oczywiście chcesz tych zmian. Mam dwadzieścia siedem lat 
i chcę żyć, być kochaną i kochać. Jeśli nam nie wyjdzie, każdy 
pójdzie w swoją stronę.

Tomek milczał, spojrzał mi w oczy. Ogarnęło mnie uczucie 
bezsilności z jego strony, cokolwiek mogło to oznaczać.

− Simono, mam dużo obowiązków w pracy, zostałem teraz 
głównym księgowym w banku, a jest to duża odpowiedzialność: 
ciągłe spotkania, analizy, wykresy. Cały czas muszę być na bieżą‑
co. Strata dziecka była dla nas ogromnym bólem i niesprawiedli‑
wością od życia, to wszystko się odbiło na naszym małżeństwie. 
Każdego dnia będę się starał, by przywrócić Ci uśmiech na twa‑
rzy, ponieważ bardzo cię kocham, a teraz muszę już iść do pracy, 
bo mam bardzo ważne spotkanie. Miłego dnia, skarbie.

Pocałował mnie w czoło i wstał od stołu. Czy tego się spo‑
dziewałam? Sama nie wiem, chyba nie tego oczekiwałam. 
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Wszystko to było jakby nie w jego stylu. A może nic tak na‑
prawdę o nim nie wiem? Patrzyłam, jak zakłada płaszcz i buty. 
Wychodząc, spojrzał na mnie − chyba chciał coś powiedzieć, ale 
się powstrzymał. Miałam wrażenie jednak, że mimo wszystko 
mnie kocha. Dopiłam kawę, poszłam pod prysznic, ubrałam się 
i postanowiłam podjechać do swojej byłej pracy. Jadąc samo‑
chodem, zastanawiałam się czy pani dyrektor szkoły podstawo‑
wej potrzebuje nauczycielki historii. Bardzo kocham zarówno 
historię, jak i uczyć dzieci, uwielbiam ich zdziwione minki, jak 
im opowiadam, że kilka wieków wstecz było całkiem inaczej 
niż teraz. Pani dyrektor przyjęła mnie od razu na rozmowę.

− Pani Simono, naprawdę miło mi panią widzieć. To niesa‑
mowity zbieg okoliczności, ale nauczycielka historii nagle ode‑
szła z pracy i od dwóch dni szukam zastępstwa. Spadła mi pani 
z nieba! Już jutro o jedenastej ma pani pierwszą lekcję, proszę, 
to jest program i notatki pani poprzedniczki, żeby wiedziała 
pani, na czym dzieci skończyły.

Byłam bardzo zaskoczona, że się udało, a jednocześnie ra‑
dosna. Nie chciało mi się jechać do pustego domu, więc po‑
stanowiłam podjechać do kawiarenki niedaleko mieszkania. 
Zamówiłam tam dużą mocną kawę i największego ptysia, ja‑
kiego mieli. Usiadłam w najbardziej odległym kącie i wyjęłam 
notatki, by móc się przygotować do jutrzejszych lekcji. Byłam 
pełna entuzjazmu. Gdy upijałam kolejny łyk kawy, ktoś stanął 
przy moim stoliku i zapytał, czy może się dosiąść. Spojrzałam 
w górę. Wydawało mi się, że moja głowa podnosi się kilka mi‑
nut, a kilkanaście godzin chyba trwało, zanim się odezwałam.

*

Znów otworzyłam oczy, zaczęłam powoli podnosić się z łóż‑
ka. Niewyobrażalnie kręciło mi się w głowie, pewnie po tym, 
co mi wstrzyknęli. Mam taką pustkę w głowie, a do tego nie 
pamiętam, co się stało i jak się tu znalazłam. Nikogo nie widzę, 
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nadstawiam uszy, ale wciąż bez skutku. Postanowiłam więc 
wyjść z łóżka i spróbować ocenić, gdzie jestem. Rozejrzałam 
się w każdą stronę, ale niczego nie poznawałam. Nie miałam 
pojęcia, co to za miejsce. Pomieszczenie wydawało się duże 
i chłodne, mimo że kilkanaście metrów dalej stał dość duży 
kamienny kominek, w którym trzaskał ogień. Jego cienie tań‑
czyły na ścianach, na których wisiało dużo obrazów, co wydało 
mi się śmieszne i dziwne. Każdy z nich przedstawiał portret 
człowieka, jednakże było zbyt ciemno, bym mogła zobaczyć, 
kto to jest. Powoli podeszłam do okna, które było zaciągnięte 
grubymi, chyba ciemnozielonymi zasłonami. Za nimi widok 
był niesamowity: piękny księżyc w pełni wydawał się ogromny 
i jakby się uśmiechał do mnie, a wokół miliony gwiazd, które 
błyszczały w jego świetle jak poranna rosa w pierwszych pro‑
mieniach słońca. Pod nim było jezioro, które bardziej przypo‑
minało wypolerowane na błysk lustro. Najdziwniejsze było 
jednak to, że ani księżyc, ani gwiazdy nie odbijały się w tafli 
jeziora. Pierwszy raz widziałam coś tak pięknego i nietypowego. 
Stojąc tak w zamyśleniu coś usłyszałam za drzwiami. Pobie‑
głam cichutko do łóżka i przykryłam się kocem; wyrównałam 
oddech udając, że śpię.

– Simono nie musisz udawać, że śpisz cały czas tu jestem. 
Wiem, widok za oknem jest powalający, a w świetle dnia robi 
jeszcze większe wrażenie.

*

Stał przede mną, ubrany cały na czarno, tylko koszulę miał 
granatową. Jego perfumy… Nigdy czegoś takiego nie czułam, 
ten zapach wnikał przez nozdrza i powoli rozprzestrzeniał 
się po ciele, miałam wrażenie, jakby ktoś otulał mnie delikat‑
nym, satynowym materiałem, który był przyjemnie chłodny, 
a do tego tysiące delikatnych piórek muskały moje ciało. Po‑
czułam się fantastycznie. Spojrzałam na jego twarz i blond 
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włosy, które lekko się falowały, ułożone w artystyczny nieład. 
Zwróciłam uwagę na jego dołeczek na brodzie, zawsze mi się 
takie podobały, a te kości policzkowe… Rzadko takie się widuje 
u facetów. W okularach na jego nosie widać było moje odbicie 
− czy aż tak głupkowato wyglądam?

− Przepraszam, coś się stało? Źle się Pani poczuła?
Pewnie wydałam mu się dziwadłem, skoro zamiast odpo‑

wiedzieć na pytanie, patrzę na niego i tarzam się w piórkach.
− Wszystko w porządku, tylko trochę zakręciło mi się w gło‑

wie. Proszę się dosiąść, czy coś się stało? Chyba się nie znamy?
− Pierwszy raz mam przyjemność z panią rozmawiać. Mam 

na imię Alfeusz. Wiem, mało spotykane imię, jest pochodze‑
nia grecko‑hebrajskiego, a oznacza „zmieniający się”. A ty jak 
masz na imię?

− Simona, ale nie znam znaczenia mojego imienia. W czym 
mogę ci pomóc?

Co to za imię?! Alfeusz. Ściągnął okulary, co zwróciło moja 
uwagę, spojrzałam na niego z czystej ciekawości, jak wygląda 
jego twarz w całości. Jego oczy były najciekawsze. Słyszałam 
kiedyś, że ludzie mogą mieć kolorowe oczy, jednakże te były 
po prostu piękne, aż brak mi słów. Jedno było jasnozielone jak 
nowo narodzony listek, za to drugie miało barwę głębokiego 
błękitu jak najczystsze wody na całej kuli ziemskiej. Dodatkowo 
były otoczone długimi, gęstymi rzęsami. W tych oczach było 
jeszcze coś przyciągającego, jakby był w nich magnes, któremu 
nie dało się oprzeć.

− Bardzo ładne imię, rzadko spotykane. Simona oznacza 
„Bóg wysłuchał”. Zauważyłem, że czytasz książki z historii 
i przeglądasz notatki, a ja bardzo lubię historię. Najbardziej 
fascynuje mnie starożytny Egipt, Rzym a najbardziej Grecja 
i jej mity. Sam trochę zajmuję się archeologią. Pomyślałem, 
że uczysz się do jakiegoś ważnego egzaminu, więc z całą przy‑
jemnością mógłbym ci pomóc, oczywiście jeśli chcesz.

Byłam totalnie zszokowana, siedziałam tu sama, w naj‑
bardziej oddalonym kącie tej kawiarenki, a ten cały Alfeusz 
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zauważył, co czytam i do tego proponuje mi pomoc. Jeszcze 
jest historykiem; trochę dziwne, bo taki nieziemsko przystoj‑
ny facet mógł być modelem lub aktorem i zdobyć sławę. Może 
faktycznie bardzo kochał historię.

Wyprowadziłam go z błędu co do tego, że potrzebuję pomo‑
cy w nauce, ponieważ to ja uczę dzieci historii, a od jutra mam 
pierwsze zajęcia lekcyjne po prawie rocznej przerwie. Nasza 
rozmowa potoczyła się bardzo sprawnie, nie było sztywno ani 
ciężko. Zapytał mnie, co przygotowuję na jutrzejsze lekcje. Roz‑
mawialiśmy o historii, jakie okresy najbardziej nas interesują 
i co intryguje, jakie to tajemnice chcielibyśmy wyjaśnić. Naszym 
wspólnym zainteresowaniem okazała się starożytna Grecja. 
Dużo więcej o niej wiedział, a niektóre historie opowiadał z taką 
pasją, że momentami czułam się, jakbym była w samym środku 
zdarzenia. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz było mi tak dobrze 
w czyimś towarzystwie. Gdy wypowiadał się na temat jakiegoś 
wydarzenia, nagle przestałam go słuchać. Przyglądałam mu się 
tylko dość intensywnie, a w pewnej chwili miałam wrażenie, 
jakby wiedział wszystko o moim życiu i co się w nim wydarzyło, 
a także znał moje marzenia i pragnienia. Tak, jakby wiedział 
o mnie więcej niż ja sama o sobie. To uczucie, o dziwo, bardzo 
mi się spodobało, poczułam, jak wielki kamień spadł mi z serca. 
Choć z drugiej strony było to jednak przerażające. Z rozmyślań 
wyrwało mnie pytanie:

− Simono, a na jaki temat pisałaś pracę końcową? Z rozmowy 
można wywnioskować, że musi być bardzo ciekawa.

− Pisałam na temat rozwoju kultury i religii starożytnej 
Grecji. Głównie skupiłam się na mitach, a zainspirowała mnie 
legenda starego jeziora Kopais w starożytnej Beocji, które zo‑
stało osuszone, o ile dobrze pamiętam, w 1957 roku. Legenda 
opowiadała o kamienistej skrzyni, na której była wypisana 
historia młodej kobiety zakochanej w młodzieńcu, lecz on nie 
odwzajemniał jej uczuć, ponieważ jego starszy brat bardzo 
ją kochał. Młody mężczyzna nie wygrał z miłością i ostatecznie 
odwzajemnił uczucia kobiety. Gdy brat się o tym dowiedział, 
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