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Noc Muzeów,

czyli sezon na szparagi

Klara miała 39 lat, więc kupiła sobie rower. I koc. I naj-

nowsze dzieło Murakamiego. I „Gazetę Wyborczą” z „Co 

jest grane”. Lubiła ten dodatek, bo kolega w podstawówce 

na pytanie: „Co jest grane?”, odpowiadał zawsze: „Tango 

buraczane”. Kochała się w nim, więc miała dobre wspo-

mnienia. Przynajmniej tyle. 

Jan miał 38 lat. Czytał Kinga. Słuchał Stinga. Uwielbiał 

Discovery i eklerki, i porto (z akcentem na porto). W wol-

nych chwilach nurkował. Nie miał dzieci. Nie miał wspo-

mnień. Miał plan. Przynajmniej tyle.

Klara była odważna. Napisała ogłoszenie: „Mam na 

imię Klara i 39 lat, jeśli chcesz ze mną spędzić Noc Mu-

zeów, zadzwoń”. Jan był nieśmiały, ale napił się porto 

i napisał SMS-a: „Tak. Chcę”. I nadeszła noc. Spotkali się 

w kolejce do Muzeum Nurkowania. On miał ze sobą książ-

kę Marzenia senne dzieci Junga. Po tym go poznała. Ona 

uśmiechnęła się. Po tym ją poznał. Ona go poczęstowała 

papierosem. On ją wodą mineralną z gazem. Ona odmó-

wiła. On też. Ale się zawahał. W Muzeum Powstania War-

szawskiego nic nie mówili. W Muzeum Sztuki Współczes-

nej ona go nadepnęła. Niechcący. Dotknął jej dopiero na 
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Hożej, delikatnie. Pocałował w Muzeum Etnografi cznym. 

Przed Zachętą zrobił jej zdjęcie telefonem. Nieostre. „Nie-

ostre”, powiedział. Ona rozpłakała się. 

ONA

Przepraszam. Nie bierz tego do siebie. Jestem zdenerwo-

wana po prostu. Coś mi się przypomniało. Przepraszam.

ON

To ja przepraszam. Nie umiem robić zdjęć. Przepraszam. 

Chodźmy gdzieś usiąść. Usiądźmy może gdzieś. Przepra-

szam. 

Usiedli. 

ONA

Woda. Wino. Szparagi.

ON

Porto. Porto. Porto. Szparagi. Przepraszam!

ONA

Nie przepraszaj!

ON

Przepraszam! Lubię Warszawę. I Bydgoszcz. Tam jest zu-

pełnie inna kultura. To jest zupełnie inny świat. Tam ludzie 

żyją inaczej.
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ONA

A Toruń? 

ON

Nie mogę powiedzieć, że znam Toruń, ale... tak, podoba 

mi się. Lubię miasta polskie. Lubię. Porto.

ONA

Ja też. Najbardziej Trójmiasto. I Sopot. Sopot bardzo lu-

bię.

ON

O której odchodzi twoje metro?

ONA

O jedenastej.

ON

To mamy jeszcze czas. Porto. Rachunek. Odprowadzę 

cię.

ONA

Lubię szparagi. Bardzo. Ale te mi nie smakowały. Lubię 

takie zwykłe szparagi. Bez niczego.

ON

No to odprowadzę cię.



ONA

Takie zwykłe lubię. Po co te sosy były w ogóle? Pocałuj 

mnie!

ON

Ciekawe, dlaczego szparagi tak krótko trwają?

ONA

Ciekawe. Pocałuj mnie!

ON

Dobranoc.

ONA

Dobranoc.

Klara miała 39 lat i  rzygała całą noc. Po szparagach. 

Jan miał 38 lat i pił całą noc. Porto.



9

Obietnica

– Przysięgam ci! – grzmiała przez telefon matka. – 

Obiecuję! Jeśli natychmiast nie skończysz tej znajomości, 

to ja ją skończę! Zadzwonię do jego żony! Ja to zrobię!

– Nic to nie zmieni, mamo. – Klarze było wszystko jedno. 

– Co nic nie zmieni? Zmieni! Aha, jeszcze jedno. Przy-

sięgam ci, że jeżeli z nim nie zerwiesz, to nie masz prawa 

być na moim pogrzebie, rozumiesz?!

– Kto mnie nie wpuści?

– Pani Zosia i  pani Basia. Nie masz prawa stać nad 

moim grobem. I  nie waż się dotykać urny! – Tu głos jej 

zadrżał.

– Mamo, przestań! Umieraj sobie, gdzie chcesz i  jak 

chcesz. Zakop się, spal, nie wiem... – Tu głos jej zadrżał. 

Potem się rozpłakała i rzuciła słuchawką. 

– Halo! Wronka...? Ja już nie mogę. Ja go tak strasz-

nie kocham... Tak strasznie, że nie jestem w stanie tego 

znieść. Co ja mam robić, Wronka?

– Zamknąć się w  szpitalu, Klara. W  więzieniu, gdzie-

kolwiek, wyrzucić telefon, nie odbierać od niego niczego, 

nie dzwonić, nie myśleć, nie kłamać, Klara! On ci marnuje 

życie! Opamiętaj się!
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– Zabiję jego żonę.

– Klara, do diabła! Przestań!

– Spróbuję. Wczoraj też próbowałam. Miał na imię Jan. 

Jan bez ziemi. I bez sensu.

– Próbowałaś już tysiąc razy. Przysięgam ci, że jeżeli 

teraz dasz dupy, to przyjdę do ciebie, zabiorę ci telefon, 

zamknę na klucz i klucz wypierdolę przez okno. Przysię-

gam ci!

Klara nie miała już leków, przyjaciół ani alkoholu.

– Halo? Piotr, jesteś lekarzem. Błagam cię, czy ty masz 

jakieś środki, po których mogę spać i spać, żeby przespać?

– Klara, musisz skończyć z  tym chujoplotem. To na 

pewno.

– Piotr, takie środki, co jak popiję winem, to umrę.

– Klara, musisz to skończyć!

– Albo nie. Takie coś, żebym mogła otruć jego żonę. 

Proszę cię, Piotr!

– Klara, przysięgam ci, że jeżeli tego nie skończysz, to 

zadzwonię do niego, spotkam się z nim i wpierdolę mu. 

Przysięgam ci to! Roztrzaskam mu łeb.

W środku nocy obudził ją telefon.

– Lisie?

– Aleks?

– Kochana moja, obiecuję ci, że już niedługo wszystko 

będzie dobrze, zobaczysz. Jutro jak będę jechał do domu, 

przyjadę do ciebie na chwilkę, dobrze? Żeby cię ucało-

wać, ukochać, przytulić. Żeby cię zobaczyć, Klara. Nie 

płacz, lisie! Nie płacz, bo sam się rozpłaczę. Kupię ci coś 

po drodze, chcesz? Co chcesz?
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– Siedlisko na Mazurach.

– Wszystko, co chcesz. No dobrze już. Już lis się 

uśmiechnął, tak? Kończę, kocham, kogucik, pa.

Rano Klara znalazła papierosa, koniak i kontakt. Świat-

ło. Zapaliła światło, papierosa i  lampkę koniaku. Wronka 

wypiła jej zdrowie, wpiła jej czerwone paznokcie w  szy-

je, zabrała jej siłą telefon, klucze i stanęła pod drzwiami. 

Po chwili wpadł Piotr, sprawdził Klarze puls, potem sobie 

i stanął z Wronką pod drzwiami. Po chwili w drzwiach sta-

nął Aleks.

– Lisie!

– Kochanie!

– Kwiatuszki dla ciebie.

– Miał być domek na Mazurach.

– Na razie kwiatuszki. Przytul mnie! O tak, pokochajmy 

się chwileczkę. Tak się stęskniłem. Czemu nie odbierałaś 

telefonów?

– Wronka mi zabrała.

– A  tak... Spotkałem ich z  Piotrem przed drzwiami. 

Wronka taka ładna jest, a ciągle nie ułożyła sobie życia. 

Widzisz, lisie, jak to jest... I tu jeszcze pocałujemy, i tu...

Wyszedł koło południa. W drzwiach minął się z Wronką 

i Piotrem. Byli tak pijani, że go nie poznali.

– Klara, my z Piotrem chcemy ci powiedzieć, że co by 

się nie stało, możesz na nas liczyć. Obiecujemy ci to, Kla-

ra!!! Ty kurwo!!! 

Ledwo dojechał do domu, zadzwonił. Po cichutku, z ła-

zienki.

– Klara? Twoja matka dzwoniła do mojej żony.



Klara zakrztusiła się koniakiem. Bała się, że nie prze-

żyje.

– Moja matka? Moja matka? Moja matka? 

– Lisie, przestań! Żartowałem. Chciałem cię rozbawić. 

W tym tygodniu powiem żonie o nas, przysięgam ci. Na 

wszystkie świętości. Na największą świętość. Na świętość 

nad świętościami.


