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Stryjkowi, przyjacio∏om, a zw∏aszcza przyjació∏kom
z Bacówki, a tak˝e wszystkim, którzy Bacówk´ kochajà.

Wprawdzie wi´kszoÊç tego, co si´ dzieje w powieÊci, 
to fikcja, ale przecie˝ wiemy,

˝e TU WSZYSTKO MO˚E SI¢ ZDARZYå...



Zdali! 
Powinnam byç dumnà Matkà Polkà, bo Kuba mia∏ dru-

gà lokat ,́ a S∏awka piàtà, spisali mi si´ koncertowo, znajomi
b´dà gratulowaç, dzieciaki szcz´Êliwe, a ja siedz´ w ∏azience
i zalewam si´ ∏zami! Matka kretynka. 

Eulalia Manowska spojrza∏a w lustro krytycznie. 
W istocie, by∏o co krytykowaç. Je˝eli kobieta w wieku

lat czterdziestu oÊmiu leje ∏zy w sposób niepohamowany,
zapominajàc na dodatek o uprzednim zmyciu malatury
z twarzy, skutki muszà byç straszne. 

Westchn´∏a g∏´boko i odkr´ci∏a buteleczk´ z francuskim
p∏ynem do demakija˝u. 

Ani kropli. B´dzie musia∏a umyç twarz wodà z kranu,
co jak wiadomo, jest bardzo szkodliwe dla skóry, wysusza
jà okropnie i powoduje natychmiastowe tworzenie si´
milionów nowych zmarszczek. 

I có˝ takiego – zmarszczki! W koƒcu jest ju˝ stara i naj-
wy˝sza pora na zmarszczki. To g∏upota udawaç przed so-
bà, ˝e si´ ma czterdzieÊci lat, podczas gdy si´ ma ich czter-
dzieÊci osiem. 

Dlaczego mia∏a Bliêniaki dopiero tu˝ przed trzydziest-
kà? Gdyby zdecydowa∏a si´ na macierzyƒstwo, majàc lat
dwadzieÊcia, to by mia∏a dopiero trzydzieÊci dziewi´ç! 

Zostanie sama. Samotna stara kobieta. 
– Mamunia, zrozum – t∏umaczy∏ jej Bliêniak Starszy 
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(o pó∏ godziny) jakiÊ miesiàc temu. – Na naszym uniwerku
nie ma astronomii. Ja po prostu musz´ jechaç do Torunia,
no, musz .́ Ale nie martw si´ na zapas. Mo˝e nie zdam. 

– Nie wa˝ si´ tak myÊleç – warkn´∏a do w∏asnego dziec-
ka. – I nie zwracaj uwagi na starà matk .́ Serce matki jest
nieracjonalne, musi si´ mazaç. A ty rób swoje. S∏awka na-
tomiast mog∏aby zostaç w Szczecinie. 

– MamuÊ, zlituj si ,́ sama koƒczy∏aÊ w Poznaniu! 
– Bo wtedy u nas w ogóle nie by∏o uniwersytetu. Do-

brze, ja wszystko rozumiem. Ró˝nica poziomów. Mo˝e za
jakieÊ dwieÊcie lat moje dzieci uznajà, ˝e wystarczy im wy-
kszta∏cenie szczeciƒskie... 

Bliêniaki potarmosi∏y Eulali´ i posz∏y kuç. 
A przed chwilà dzwoni∏ Kuba z wiadomoÊcià, ˝e zda∏.

S∏awka te˝ zda∏a, tylko nie mog∏a si´ do matki dodzwoniç,
wi´c powiedzia∏a to jemu, a jutro wracajà oboje. 

Zostaje sama. Naprawd´ sama, bo na dodatek Beryboj-
kowie ostatecznie wyprowadzili si´ z drugiej po∏owy wspól-
nego domu, te˝ zwanego bliêniakiem. Berybojkowie, oczy-
wiÊcie, wcale nie nazywajà si´ Berybojkowie, tylko Siwiƒscy,
a przydomek zyskali w pewnych doÊç dramatycznych oko-
licznoÊciach, kiedy to okazali si´ ludêmi szlachetnymi
i prawdziwymi przyjació∏mi, na których mo˝na polegaç. 

Eulalia by∏a wtedy na etapie rozrywania si´ pomi´dzy
radio, dwa tygodniki i telewizj ,́ Bliêniaki mia∏y po trzy lata
i chodzi∏y do przedszkola, a ich ojciec od jakiegoÊ czasu
rozwija∏ swoje ichtiologiczne skrzyd∏a na arenie mi´dzyna-
rodowej, wyspecjalizowa∏ si´ bowiem w hodowli ∏ososia
norweskiego, który to ∏osoÊ wyst´puje, jak nazwa wskazu-
je, w Norwegii. Okaza∏o si ,́ ˝e Artur Manowski posiada
jakieÊ niezwyk∏e wyczucie do tego ∏ososia, zw∏aszcza
w kwestii jego po˝ywienia. Spora hodowla gdzieÊ pod ko-
∏em polarnym, w której zaczepi∏ si´ przypadkiem, odkàd
pozwolono mu poeksperymentowaç, zanotowa∏a znaczàcy
wzrost wszystkich mo˝liwych wskaêników. Wyglàda∏o na
to, ˝e i Artur zapali∏ si´ do swojego rybnego dzie∏a, bo co-
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raz cz´Êciej i na coraz d∏u˝ej wyje˝d˝a∏ do Norwegii. Mia-
∏o to pozytywne skutki finansowe, wi´c Eulalia nie stawia-
∏a mu przeszkód. 

Owego dnia w∏aÊnie wróci∏ z dwumiesi´cznej podró˝y,
bardzo zadowolony z siebie. Pojawi∏ si´ w domu oko∏o
dwunastej w po∏udnie, rzuci∏ torb´ na tapczan i od niechce-
nia poca∏owa∏ witajàcà go ˝on .́ 

– Nie w pracy? A gdzie dzieci? 
– Dzieci w przedszkolu – odpowiedzia∏a Eulalia, bar-

dzo zadowolona, ˝e nie posz∏a dzisiaj do ˝adnej redakcji,
st´skni∏a si´ bowiem troch´ za swoim przystojnym Artur-
kiem, a widzàc go w pieleszach o tak nietypowej godzinie,
mia∏a nadziej´ na kilka s∏odkich chwil sam na sam. 

Arturek nie zdradza∏ jednak ochoty na ˝adne tet a tety.
Pogwizdujàc, uda∏ si´ do ∏azienki, wzià∏ prysznic, wylaz∏
ca∏kowicie ubrany i otworzy∏ podró˝ny sakwoja˝. 

– Przywioz∏em dzieciom sweterki – zakomunikowa∏. –
Prawdziwe norweskie. Prezent od tatusia na zimowe ferie. 

Eulalia rozwin´∏a paczuszk´ zapakowanà w srebrnà bi-
bu∏k´ (koloru mrozu, jak to trzy godziny póêniej okreÊli∏a
S∏awka) i obejrza∏a sweterki. Pi´kne by∏y, owszem, jeden
b∏´kitny, a drugi ró˝owy, z deseniem szarych reniferów cià-
gnàcych sanki. 

Mà˝ dobra∏ si´ tymczasem do lodówki, pocz´stowa∏ si´
zimnym piwem i spoczà∏ na kanapie w pozie niedba∏ej. 

– Sam kupowa∏eÊ? 
– Bo co? – naje˝y∏ si .́ 
– Bo chyba rozmiar nie ten. Twoje dzieci majà po trzy

lata. – Eulalia ze Êmiechem i wcià˝ w nadziei rozruszania
m´˝a zrzuci∏a bluzk ,́ mign´∏a mu przez moment kokiete-
ryjnie biustem przed oczyma i przywdzia∏a niebieski swe-
terek. 

Biust nie zadzia∏a∏, za to sweterek pasowa∏ jak ulany.
Eulalia, zdumiona i rozbawiona, obejrza∏a metk´ ró˝owe-
go egzemplarza. TrzydzieÊci osiem. 

Mà˝ na kanapie znieruchomia∏ z piwem w d∏oni. 
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– Cholera – powiedzia∏ krótko. 
– Pomyli∏eÊ rozmiary? – z niedowierzaniem zapyta∏a

Eulalia, której nic jeszcze w g∏owie nie zaÊwita∏o. 
– Masz mnie za idiot´? – odruchowo odpowiedzia∏ jej

mà˝. 
– Ach, rozumiem, to dla mnie! Dzi´kuj´ ci, ale po co a˝

dwa... Âliczne sà, b´d´ mia∏a na narty. 
– Przecie˝ nie jeêdzisz na nartach! 
– Nie szkodzi. Mo˝e kiedyÊ pojedziemy na zimowe wa-

kacje. I mog´ je nosiç do pracy, jak b´d´ mia∏a zimà zdj´cia
w plenerze. A gdzie masz te dla dzieci? 

– Szlag by to trafi∏. – Artur pad∏ na swojà kanap ,́ dopi∏
piwo i sponurza∏ do reszty. 

Eulalia nie wiedzia∏a, co o tym sàdziç. W norweskim
cudeƒku by∏o jej o wiele za goràco, ale nie chcia∏a po raz
drugi wyg∏upiaç si´ z tym go∏ym biustem, skoro ma∏˝onek
i tak nie reagowa∏, a nie przysz∏o jej do g∏owy, ˝eby wyjÊç
i przebraç si´ w drugim pokoju. Mà˝ stawa∏ si´ coraz bar-
dziej wÊciek∏y, co by∏o po nim doskonale widaç. Postano-
wi∏a zaczekaç, a˝ sam jej powie, o co chodzi. 

Wreszcie si´ zdecydowa∏. 
– Dobrze. Zastanawia∏em si´ przez chwil ,́ czyby ci cze-

goÊ nie zaszkliç, ale mo˝e i lepiej, ˝e tak si´ sta∏o, jak si´
sta∏o. Te sweterki by∏y dla kogoÊ innego. 

Eulalia bardzo chcia∏a myÊleç, ˝e zasz∏a tu jakaÊ prosta
pomy∏ka, ale wyraz twarzy jej Êlubnego wyklucza∏ proste
rozwiàzania. 

– To znaczy, ˝e jakaÊ pani w tej Norwegii nie wciÊnie si´
w swój prezent – powiedzia∏a powoli. 

– Dok∏adnie tak, psiakrew – odpar∏ mà˝. – To przez te
identyczne opakowania. Bibu∏ka, psiakrew. Wstà˝eczki!
Nalepeczki! 

Trzasnà∏ pustà butelkà po piwie w blat stolika, ale wy-
razu twarzy nie zmieni∏. 

– To znaczy – drà˝y∏a Eulalia – ˝e ta pani w Norwegii
nie jest incydentalna? 
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– Jaka? – Arturek spojrza∏ na nià wÊciekle. – Czy ty nie
mo˝esz mówiç normalnie? 

– Mówi´ normalnie – powiedzia∏a Eulalia przez ÊciÊni´-
te gard∏o. – Masz wobec niej jakieÊ dalekosi´˝ne plany? 

– Mam i nie rób, prosz ,́ awantur. 
Eulalia, która do tej pory by∏a niewzruszona jak ska∏a

Gibraltaru, poczu∏a, ˝e coÊ w niej roÊnie. Albo b´dzie to
wielki p∏acz, do którego nie mo˝na przecie˝ dopuÊciç
w tych okolicznoÊciach, albo jak go ràbnie zaraz, tego za-
dufanego przystojniaka, m´˝a od siedmiu boleÊci a ósme-
go smutku... Opanowa∏a si .́ 

– Nie robi´ awantur. Co to za jedna? 
– Bardzo fajna kobitka – oÊwiadczy∏ mà˝ z nag∏ym

przyp∏ywem beztroski. – Ma na imi´ Lisa. Te˝ ichtiolog,
jak ja. I te˝ rozwódka... 

Eulalia nie wytrzyma∏a. 
– Co to znaczy „te˝ rozwódka”! – rykn´∏a strasznym

g∏osem. – Jakie te˝! Ty masz ju˝ siebie za rozwodnika? Tyl-
ko zapomnia∏eÊ mi o tym powiedzieç? O dzieciach te˝ za-
pomnia∏eÊ? 

– Nie drzyj si´ – powiedzia∏ jej mà˝ z niesmakiem. –
O dzieciach pami´ta∏em, tylko mi si´ te debilne paczuszki
pomyli∏y! Jednakowe by∏y! 

– Jasne! Jednakowe paczuszki! Dla dzieci sweterki,
a dla mnie wiadomoÊç, ˝e mam m´˝a rozwodnika! A ju˝
poczyni∏eÊ jakieÊ kroki w tym kierunku? Masz ju˝ adwo-
kata, za∏o˝y∏eÊ spraw´? 

– Jeszcze nie. MyÊla∏em, ˝e sobie spokojnie wszystko
omówimy, a ty od razu wpadasz w histeri .́ I zdejmij ten
sweter, bo si´ zapocisz, ciep∏o jest... 

Eulalia jednak wybuchn´∏a p∏aczem. 
– Zapocisz, tak? Zapocisz i pani Lisa b´dzie mia∏a nie-

Êwie˝y prezencik! Do diab∏a z twoim prezencikiem! 
Rozejrza∏a si´ wokó∏ siebie, dostrzeg∏a porzucone na

stole no˝yczki do wycinanek i z pasjà j´∏a ciàç na sobie nor-
weskie przyodzienie. Nie by∏o to ∏atwe, jako ˝e no˝yczki
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przeznaczone by∏y dla niewprawnych dzieci´cych ∏apek,
a wi´c t´pe jak nieszcz´Êcie, ale robi∏a, co mog∏a. Na zmia-
n´ szlochajàc i klnàc grubymi s∏owy, rwa∏a b∏´kitnà we∏n ,́
produkujàc coraz bardziej pokaêne dziury. 

Mà˝ spróbowa∏ jà powstrzymaç, ograniczy∏ si´ jednak
tylko do perswazji, nie majàc pewnoÊci, czy rozwÊcieczona
ma∏˝onka nie wpakuje mu tych no˝yczek w oko albo gdzie
indziej... wola∏ nie ryzykowaç. 

– Nie wyg∏upiaj si ,́ przestaƒ, przecie˝ wiesz, ˝e nie to
mia∏em na myÊli! Lisie kupi´ jeszcze szeÊç takich sweter-
ków albo dziesi´ç, jak b´dzie chcia∏a, ale ty uwa˝aj, bo
sobie krzywd´ zrobisz! 

– Ona jest blondynkà, co? – Eulalia wyszarpywa∏a w∏a-
Ênie sporà dziur´ w miejscu, gdzie koƒczy∏ si´ renifer, a za-
czyna∏y sanki. 

– Skàd wiesz? 
– Bo te kolorki sà dla blondynek, myÊla∏am, ˝e zidiocia-

∏eÊ, ˝eby mi takie kupowaç, ale chyba ju˝ bym wola∏a, ˝ebyÊ
zidiocia∏, a zresztà co ja gadam, po co mi mà˝ idiota... 

Cisn´∏a kupk´ we∏ny na pod∏og .́ W tym momencie
drzwi do salonu uchyli∏y si´ i pojawi∏a si´ w nich g∏owa
w loczkach, a potem druga ∏ysa. 

– PukaliÊmy – powiedzia∏a sàsiadka. – Ale chyba nie
s∏yszeliÊcie. 

– ZobaczyliÊmy samochód Artura – doda∏ sàsiad –
i chcieliÊmy si´ przywitaç, ale chyba nie w por .́.. 

Eulalia zamar∏a z no˝yczkami w r´ce i resztkà szlochu
w g∏´bi piersi. 

– Chodêcie, chodêcie – Artur zerwa∏ si´ z kanapy i nie-
omal wepchnà∏ sàsiadów do pokoju. – Mo˝e przy was
Eulalia si´ opami´ta. Dosta∏a mi tu ataku regularnej histe-
rii, a˝ si´ ba∏em, ˝e sobie coÊ zrobi. 

Eulalia zgrzytn´∏a i cisn´∏a w niego no˝yczkami. Uchy-
li∏ si .́ Natomiast sàsiad roz∏o˝y∏ wspó∏czujàce ramiona,
wobec czego Eulalia postanowi∏a w nie wpaÊç i pop∏akaç
jeszcze troch .́ Sàsiad by∏ du˝y i przytulny, a wszelkie nie-
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stosowne skojarzenia wyklucza∏a obecnoÊç jego ˝ony, rów-
nie˝ wspó∏czujàcej. 

– Co si´ sta∏o, LaluÊ? – pyta∏a teraz g∏osem pe∏nym tro-
ski. Eulalia szlocha∏a nadal, odpowiedzia∏ wi´c Artur. 

– Przykra sprawa. W∏aÊnie wróci∏em z Norwegii, sami
widzicie, tyle ˝e si´ wykàpa∏em... 

– I dlatego ona tak beczy, ˝e si´ wykàpa∏eÊ? – spyta∏a
przytomnie sàsiadka. 

– Zaraz wam wszystko wyt∏umacz´ – Arturek najwy-
raêniej gra∏ na zw∏ok .́ – Siadajmy, zrobi´ wam jakiegoÊ
drinka, Eulalii te˝ si´ przyda... 

Eulalia g∏oÊno i wyraênie powiedzia∏a mu, gdzie ma je-
go drinka, po czym wydoby∏a si´ z g∏´bi ramion sàsiada. 

– Ju˝ mi lepiej. Dzi´kuj´ ci, Jureczku, potrzebna mi
by∏a przyjacielska pierÊ do pop∏akania. Wi´cej nie b´d .́
Teraz potrzebuj´ adwokata od rozwodów. Mo˝e macie
jakiegoÊ pod r´kà? 

– Jezus Maria! Co ty godosz? 
Sàsiedzi, rdzenni Âlàzacy, w chwilach wzruszenia prze-

chodzili na rodzimà gwar .́ 
– Godom, co jest – Eulalii gwary na ogó∏ si´ udziela∏y,

mia∏a dobre ucho i na przyk∏ad rozmawiajàc z góralami,
automatycznie akcentowa∏a pierwszà sylab ,́ a w kontak-
cie z ludêmi kresowymi zaczyna∏a zaciàgaç. – Mój mà˝
mnie rzuco! 

– A daj˝e ty spokój, dzioucha, to gupota jakoÊ! Artur,
co ona? 

– MyÊla∏em, ˝e za∏atwimy to jak ludzie kulturalni – po-
wiedzia∏ kwaÊno Artur. – Mam kogoÊ w Norwegii, powie-
dzia∏em jej, a ona wpad∏a w sza∏. 

– Chopie, dyç ty si´ opami´taj! Jaka Norwegia! Tukej
mosz baba i dwojga dziecek! 

– ˚on´ i dzieci zabezpiecz ,́ b´d´ im p∏aci∏ alimenty, nie
jestem przecie˝ jakimÊ gnojkiem... 

Du˝y Jureczek sapnà∏, podniós∏ si´ z fotela, wzià∏ Artu-
ra za ramiona i spojrza∏ mu g∏´boko w oczy. 
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– Chopie, tyÊ nie jest gnojek. TyÊ som dwa gnojki w jed-
nym chopie! JakbyÊ móg∏ ty dziousze krzywda zrobiç! No
a tego, ˝e dziecka chcesz ∏ostawiç, to jo ci, chopie, do koƒ-
ca ˝ycia nie wybocza! I lepiej bydzie dla ciebie, synek – sà-
siad nap´dza∏ si´ s∏usznym oburzeniem coraz bardziej – ˝e-
byÊ ty ju˝ stàd spieprzo∏, bo ci tak dokopia, ˝e przez ca∏ki
tydzieƒ bydziesz do zadku chodzi∏ i kolyndy Êpiewo∏! Nie...
jo ju˝ tygo nie strzymia! 

Nie wytrzyma∏ istotnie i zakoƒczy∏ przemow´ pot´˝-
nym ciosem, wymierzonym z ca∏ego serca w przystojnà, za-
dufanà g´b´ Artura. Ten wrzasnà∏ coÊ tam o bandytyzmie
i z krwawiàcym nosem wycofa∏ si´ do ∏azienki. Jureczek
odwróci∏ si´ w stron´ Eulalii i chcia∏ coÊ powiedzieç, ale na-
gle jakby zaniemówi∏. Oczy troch´ mu si´ przy tym po-
wi´kszy∏y. 

Jego loczkowata ˝ona, Anielka, podà˝y∏a spojrzeniem
za wzrokiem m´˝a i te˝ zaniemówi∏a, choç nie do koƒca.
Wyda∏a z siebie cienki pisk, Êciàgn´∏a z fotela ludowy pa-
siak i owin´∏a nim Eulali .́ 

– Co ty robisz, przestaƒ – zaprotestowa∏a Eulalia, któ-
rej z miejsca krople potu wystàpi∏y na czo∏o. – Mnie i tak
jest o wiele za goràco. Jureczku... 

– Poczkej, poczkej, nie seblikej ty chustki! JorguÊ! Kaj
ty si´ dziwosz! ¸obrecej si ,́ ino wartko! 

JorguÊ pos∏usznie odwróci∏ si´ do kobiet plecami i do-
piero wtedy Anielka pozwoli∏a zdumionej Eulalii odrzuciç
pasiak. Tym razem to Eulalia wyda∏a z siebie cienki pisk,
konstatujàc, ˝e wÊród licznych zniszczeƒ, jakie poczyni∏a
w nienawistnym norweskim sweterku, jest pot´˝na dziura
na wysokoÊci lewej piersi i ˝e ta lewa pierÊ jest w chwili
obecnej doskonale widoczna. W ca∏oÊci. 

– O maç – powiedzia∏a w∏aÊcicielka piersi. – Przepra-
szam. Nie wiedzia∏am. Ja to ci´∏am na sobie i si´ chyba spru-
∏o. Ju˝ si´ ubieram. 

Poniewa˝ sàsiad wcià˝ kontemplowa∏ widok za oknem,
szybko zrzuci∏a szczàtki swetra i w∏o˝y∏a bluzk .́ Przypo-
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mnia∏o jej si ,́ jak to chcia∏a za pomocà tej˝e bluzki po-
uwodziç w∏asnego m´˝a, i znowu troch´ chlipn´∏a. 

– Nie, nie – rzek∏a stanowczo Anielka. – Nie Êlimtej si´
ju˝, dzioucha. To ∏on sztyc zawyje i za wszyçko zap∏aci! 

– Ja nic od niego nie chc´ – powiedzia∏a dumnie Eula-
lia. – Niech si´ wynosi do swojej cholernej Norwegii i swo-
jej cholernej Norwe˝ki, niech jej kupi ca∏à gór´ sweterków
i niech jej ∏ososiami g´b´ zatka, ja nie potrzebuj´ niczego. 

– A co ty, dzioucha, za berybojki opowiadosz – Jure-
czek oderwa∏ si´ od futryny okiennej i popatrza∏ na nià
z wyrzutem. – ¸on za dzieckami to ju˝ w ogóle nie stoi, ale
tobie tego robiç nie wolno! 

– One muszà mieç dobrze – doda∏a jego ˝ona, kiwajàc
energicznie loczkami – muszà mieç szko∏ ,́ skoƒczyç studia
i w ogóle wszystko, co potrzeba, a ty im sama tego nie za-
pewnisz. No, mo˝e i zapewnisz – poprawi∏a si ,́ widzàc
oburzenie na twarzy Eulalii – ale jakim kosztem?! Mama
powinna byç spokojna o byt swoich dzieci i nie mo˝e pra-
cowaç ca∏ymi dniami! Jak teraz b´dziesz je sama wychowy-
waç, to musisz mieç dla nich czas. I na to ten twój, po˝al si´
Bo˝e, ch∏op, musi zap∏aciç. 

– A jak nie b´dzie chcia∏ – doda∏ Jureczek i zacisnà∏ pi´Êci
jak dwa bochenki chleba – to ja mu t´ pi´knà mord´ znowu
obij .́.. Przepraszam ci ,́ LaluÊ, je˝eli ura˝am twoje uczucia. 

Uczucia sàsiadów najwyraêniej ju˝ odzyska∏y w∏aÊciwà
temperatur ,́ bowiem oboje g∏adko przeszli na zwyczajnà
polszczyzn .́ 

– Nie, nie ura˝asz – chlipn´∏a Eulalia. – Kochani jeste-
Êcie. Dzi´kuj .́ Dobrze, ˝e was mam za tà Êcianà... 

– No to my teraz pójdziemy za t´ Êcian´ – energiczna
Anielka wsta∏a z miejsca, a jej wierny mà˝ uczyni∏ to samo.
– A ty si ,́ LaluÊ, ogarnij, weê prysznic, nied∏ugo musisz le-
cieç po dzieciaki, one nie mogà ci´ zobaczyç takiej roz-
mem∏anej. Mi´dzy sobà mo˝ecie si´ z Arturem pozabijaç,
ale dzieci nie majà prawa o tym wiedzieç. Nic, rozumiesz? 

– Przecie˝ w koƒcu si´ dowiedzà – j´kn´∏a Eulalia. 
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