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Nie wiem, od której godziny mocz staje si´ ran-
ny. Zastanawia∏am si´ nad tym do 6.54, w koƒcu
wsta∏am, rozpakowa∏am test cià˝owy, przeczyta∏am
instrukcj´ obs∏ugi i opar∏am si´ o zimny brzeg umy-
walki. O 7.00 opuÊci∏am spodnie od pi˝amy i przycup-
n´∏am nad sedesem.

Do obchodów pierwszego maja szykowa∏am si´
bardzo uroczyÊcie. Na zaÊcielonym ˝ó∏tà kapà poje-
dynczym ∏ó˝ku po∏o˝y∏am kartonowe pude∏ko z no-
wymi szpilkami, trójkàcik czarnych stringów z ró˝à
wielkoÊci pinezki na przodzie i stanik z identycznym
kwiatkiem uplasowanym pomi´dzy miseczkami roz-
miaru 70A – najmniejszego z mo˝liwych.

Pierwszy maja – dzieƒ moich dwudziestych
dziewiàtych urodzin – zamierza∏am sp´dziç w domu
– na dwudziestojednometrowej przestrzeni z ciemnà
kuchnià graniczàcà cudem z toaletà.

Mieszkanie spe∏nia∏o wiele funkcji. Funkcj´
sypialni, czytelni, jadalni, garderoby i miejsca,
w którym mo˝na by∏o odpoczàç od myÊli. Wszystkie
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funkcje koncentrowa∏y si´ na ∏ó˝ku zaÊcielonym
˝ó∏tà kapà.

Pozosta∏e czynnoÊci, takie jak gotowanie, zmy-
wanie czy oglàdanie telewizji, nie wchodzi∏y w rachu-
b´ na tym metra˝u, dlatego zrezygnowa∏am z nich bez
˝alu. JeÊli chodzi o kochanie si´, to przez d∏u˝szy czas
obywa∏am si´ i bez tego, w koƒcu jednak zwyci´˝y∏
zdrowy rozsàdek i przeznaczy∏am na to futrzany dy-
wanik zakrywajàcy fragment pod∏ogi, na którym nie
sta∏o ∏ó˝ko.

Pierwszego maja 1999 roku siedzia∏am na brze-
gu kozetki i przyglàda∏am si´ krytycznie futrzakowi.
Musia∏ byç w moim wieku, a mo˝e troch´ m∏odszy,
mia∏ urwanà jednà ∏ap´ i obszarpany fragment ucha.
Lubi∏am go.

Terkot dzwonka zasta∏ mnie przed lustrem.
Z ulgà oderwa∏am wzrok od bioder wciÊni´tych
w bezlitosne majtki i wtykajàc nog´ w nowà szpilk´,
ruszy∏am w stron´ drzwi.

Ryza papieru, którà wr´czy∏ mi goÊç, zaskoczy∏a
mnie bardziej, ni˝ jego zdziwi∏ widok mojego cia∏a
sauté. Mimo to wzi´∏am pakunek w r´ce, a on poklepa∏
mnie po poÊladkach i mruknà∏:

– Takie dupsko to rozumiem!
Nie zwiàza∏am si´ z nim dla przyjemnoÊci.

Kiedy po raz pierwszy kochaliÊmy si´ ko∏o ∏ó˝ka, my-
Êla∏am, ˝e gdyby futrzak ˝y∏, cieszy∏by si´, ˝e coÊ si´
na nim wreszcie dzieje. Sama przez kilka trudnych
miesi´cy pociesza∏am si´ myÊlà, ˝e w koƒcu si´ prze-
cie˝ dopasujemy. Tak si´ jednak nie sta∏o.

Aktualny kochanek mia∏ pozwoliç mi zapo-
mnieç o poprzednim zwiàzku – z dziennikarzem,
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który wyglàda∏ jak starszy brat Gorana Bregovicia.
Pomóg∏ mi osiàgnàç dojrza∏oÊç dziennikarskà i byç
mo˝e intelektualnà. Prawdopodobnie sàdzi∏, ˝e jakàÊ
jeszcze, bo pewnego dnia zada∏ mi pytanie, na które
podobno czeka ka˝da dziewczyna:

– Czy nie chcia∏abyÊ wyjÊç ju˝ za mà˝?
– Za mà˝?
– Wi´kszoÊç moich ˝on oÊwiadcza∏a mi si´, gdy

osiàga∏y trzydziestk´. To nie∏atwy wiek dla kobiet,
chcà wyjÊç za mà˝ i mieç dzieci. Dlatego ˝eni∏em si´
z nimi i robi∏em im dzieci... A potem one odchodzi∏y,
zabierajàc dzieci ze sobà – wyjaÊni∏, wpychajàc
w spodnie koszul´ i lekki nadmiar brzucha.

– Co si´ sta∏o z ostatnià?
– M´czy mnie o dziecko. Daj´ jej dwa, trzy lata,

zanim zdecyduje si´ mnie porzuciç. Wtedy ty masz
szans´.

– Mam dopiero dwadzieÊcia dziewi´ç lat, jestem
za m∏oda na ma∏˝eƒstwo.

– Hm, w ka˝dym razie pami´taj o tym, jakby ci´
przypili∏o – dokoƒczy∏ na wdechu, zaciskajàc pasek.

Nie zamierza∏am skorzystaç z oferty. Nie dlate-
go, ˝e za dwa lata dziennikarzowi przys∏ugiwa∏aby
opieka geriatryczna, ale dlatego, ˝e by∏ jednym 
z tych kochanków, o których myÊla∏am fragmenta-
rycznie. ˚e gdyby wykroiç z niego przyzwoità cz´Êç
(cech´, zwyczaj, fragment wyglàdu) i zestawiç z innà
korzystnà cz´Êcià, nale˝àcà do kogoÊ innego, to wy-
szed∏by idea∏.

Prawdziwego idea∏u dotàd nie spotka∏am.
GoÊç, który wr´czy∏ mi ryz´ papieru, mieszka∏

w moim bloku i by∏ drukarzem. Byç mo˝e gdyby
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zestawiç jego urok psa bernardyna z dekadencko-
-zmursza∏ym wyglàdem mojego by∏ego... Nie, ten nie
by∏ idea∏em tym bardziej.

Kiedy drukarz zaczà∏ mówiç o cià˝y, sta∏am w∏a-
Ênie na futrzaku, k∏ujàc go nowymi, niewygodnymi
szpilkami. Zrozumia∏am, ˝e je˝eli ktoÊ urodzi dziecko
pierwszego stycznia 2000 roku, to dostanie du˝o pie-
ni´dzy i choçby z tego powodu warto by∏oby zajÊç
w cià˝´. Nie podziela∏am opinii, ale ciekawa by∏am,
do czego goÊç zmierza.

– No i dlatego stara zasz∏a – wyjaÊni∏ mój kocha-
nek, majàc na myÊli swojà ˝on´.

– A z kim stara, ee... zasz∏a? – zapyta∏am, a dru-
karz rozpromieni∏ si´ jeszcze bardziej i ubrudzonym
palcem wskaza∏ samego siebie.

Po˝egna∏am go z ulgà.

– No tak, dobrze, ˝e go wreszcie pogoni∏aÊ
– powiedzia∏a Kasia, wyciàgajàc z piekarnika rumianà
szarlotk´. Na pewno gratulowa∏a sobie w duchu,
˝e zrobi∏a ca∏à blach´. Zapowiada∏am co prawda, ˝e
pierwszego maja, w swoje urodziny, pójd´ wreszcie
pierwszy raz na pochód, ale Kasia mi nie uwierzy∏a.
Mia∏a przeczucie, ˝e b´dziemy obchodziç wspólnie
urodziny, jeÊli nie pierwszego maja, to najpóêniej
dzieƒ po, jak teraz.

Intuicja mojej siostry jak zwykle opiera∏a si´ na
czymÊ konkretnym – w tym wypadku na Êwiadomo-
Êci, ˝e chodzeniem na pochody w czasach socjalizmu
nie splami∏ si´ dotychczas nikt w naszej rodzinie,
a uporczywa nieobecnoÊç ojca na tych˝e, a przede
wszystkim to, ˝e jego sztuki najpilniej czytane by∏y
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w urz´dzie cenzury, zakoƒczy∏o si´ zes∏aniem nas do
ma∏ego miasta, o czym nie pozwala∏a nam zapomnieç
babcia, „mieszkanka stolicy od pokoleƒ”, jak sama
o sobie mówi∏a.

Kasia poda∏a mi na talerzyku kawa∏ek goràcego
ciasta, opar∏a ∏okcie o stó∏ i wpatrzy∏a si´ we mnie.

Nasza fizyczna bliêniaczoÊç by∏a raczej umow-
na. To, co we mnie zosta∏o cienkie i s∏abo wykszta∏-
cone, w Kasi zmieni∏o si´ w bujnoÊç i nadmiernà
obfitoÊç. I na odwrót. Ten stan rzeczy nieustannie
nas dra˝ni∏.

– Jedz – rzuci∏a Kasia niech´tnie, si´gajàc po
smakowità przypieczk´.

– Przecie˝ si´ odchudzasz – burkn´∏am.
– No tak, ale nie w ten sposób...
Zanim Kasia w nasze urodziny zacz´∏a bombar-

dowaç mnie anonsami o swoich kolejnych cià˝ach
i porodach, przez blisko dwadzieÊcia lat dzieli∏yÊmy
„pokój dziewczynek”. Symetrycznie ustawione tap-
czany symbolizowa∏y dwa ró˝ne Êwiaty, nawet za-
s∏onki w oknie sk∏ada∏y si´ z dwóch cz´Êci – ró˝owa
z falbankami po stronie Kasi i bia∏o-przyszarza-
∏a z ˝eglarskiego p∏ótna po mojej. Nad ∏ó˝kiem Kasi,
przypi´ty do maty, wisia∏ blond dupek wyci´ty z „Bra-
vo”, nad moim – Matt Dillon, zbuntowany brunet
z cudownie grubymi brwiami. Na pó∏ce pod oknem
sta∏ wspólny magnetofon marki Grundig, o który
k∏óci∏yÊmy si´ bez przerwy, na parapecie kasety
z przegranymi p∏ytami: Jean Michel Jarre’a i Queen
(po mojej stronie), Bee Gees (po stronie Kasi). Na stra-
˝y zbiorów tkwi∏y zdj´cia uradowanych braci Gibb
oraz Jarre’a (kolejnego, po Dillonie, bruneta) i Freddie-
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go Mercury’ego, bruneta nr 3 z go∏à klatà, niebudzà-
cego ˝adnych erotycznych skojarzeƒ.

Zdj´cia z „Brava” pochodzàce od leniwej córki
dyrektora zak∏adów przetwórstwa mi´snego zdoby-
∏yÊmy ka˝da na w∏asnà r´k´; Dillona dosta∏am za 
napisanie za nià rozprawki (nie rozumia∏a s∏owa „roz-
prawka”), Kasia blond myd∏ka w nagrod´ za zaplece-
nie jej warkocza francuskiego.

Na jedynej pustej Êcianie zawis∏ plakat z filmu
Kosmos 1999. Kasia modli∏a si´ do komandora w spod-
niach dzwonach, a ja do jego flegmatycznej partnerki,
której g∏owa obraca∏a si´ tylko o dziewi´çdziesiàt stop-
ni. Gdy chcia∏a objàç wzrokiem dalszy fragment hory-
zontu, musia∏a zwróciç si´ w t´ stron´ ca∏ym cia∏em.
By∏o coÊ dystyngowanego w tym u∏omnym ruchu
g∏owy i za to uwielbia∏am kosmicznà blondyn´. Przez
jakiÊ czas ∏udzi∏am si´ nawet, ˝e w 1999 roku b´d´
wyglàda∏a jak ona, ale w por´ zorientowa∏am si´, ˝e
wówczas b´d´ mia∏a a˝ dwadzieÊcia dziewi´ç lat,
a tyle blondynka na pewno nie mia∏a. Tyle mog∏a mieç
co najwy˝ej babcia, która zawsze by∏a stara.

Babcia sprowadzi∏a si´ do nas, kiedy zdecydo-
wa∏am si´ zostaç po studiach w Warszawie. Odda∏a mi
swojà kawalerk´ i zamieszka∏a w „pokoju dziewczy-
nek”. ˚eby nie czu∏a si´ tam obco, mama zakry∏a Êcia-
n´ cepeliowskà makatkà, zw∏aszcza ˝e plakat Limahla
(idol mojej pozbawionej gustu siostry), który zastàpi∏
wyblakly fotos z serialu Kosmos 1999, nie da∏ si´
odskrobaç od tynku, a zamalowany bia∏à farbà wcià˝
straszy∏ konturem.

O kolejne w rodzinie dziewczynki postara∏a si´
Kasia. Kiedy zda∏am na studia, urodzi∏a bliêniaczki,
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a trzech kolejnych ch∏opców wyda∏a na Êwiat w odst´-
pie dwóch i trzech lat. Nie przestawa∏o mnie to zaska-
kiwaç – by∏am pewna, ˝e to mnie kosmiczny rok 1999
zastanie w rozkwicie kobiecoÊci, z gromadà dzieci
i wiernym m´˝em u boku. Tymczasem to Kasia wysz∏a
za mà˝ za koleg´ z podstawówki i uszcz´Êliwia∏a go
potomstwem.

W∏aÊnie mia∏am zapytaç Kasi´, jak wyobra˝a∏a
sobie ten rok, kiedy do kuchni wpad∏a m∏odsza gene-
racja dziewczynek.

– Mama, mama! Wideo nie dzia∏a! Zrób coÊ!
– wykrzycza∏y na jednym oddechu.

– Jak to nie dzia∏a?
– Kasety nie mo˝na w∏o˝yç – poinformowa∏ nas

ma∏y ch∏opczyk, który wyrós∏ obok dziewczynek.
– Bo trzeba wyjàç poprzednià – wyd´∏a usta

Kasia, si´gajàc po nast´pny kawa∏ek szarlotki.
– Niestety, tam coÊ jest – zawyrokowa∏ ch∏op-

czyk i ponuro wymaszerowa∏ z kuchni w asyÊcie
dziewczynek, niczym chór grecki powtarzajàcych
„Nie dzia∏a, nie dzia∏a, zrób coÊ”. Na wo∏anie Kasi
„Gdzie jest wasz ojciec?” nie zareagowa∏ – odpowiedê
by∏a oczywista.

Mà˝ Kasi siedzia∏ w ubikacji. Przeczekiwa∏ tam
wszystkie moje wizyty, podobnie zachowywa∏ si´,
gdy Kasi´ odwiedza∏a mama, babcia czy jakakolwiek
kole˝anka. KiedyÊ podejrzewa∏am go o z∏oÊliwe blo-
kowanie oczka, ale Kasia wyjaÊni∏a, ˝e ∏azienka
to jedyny azyl w domu t´tniàcym dzieci´cymi wrza-
skami.

– Jak tylko przychodzà, on zaraz chowa si´
w sraczu – machn´∏a lekcewa˝àco r´kà. – Ju˝ taki jest.
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Kiedy dzieci wysz∏y z kuchni, Kasia wzruszy∏a
ramionami gestem niewyt´pionym przez babci´, po
czym wycelowa∏a we mnie podbródek:

– Zobacz, co tam si´ dzieje, a ja zrobi´ herbat´.
Pomaszerowa∏am pos∏usznie do pokoju w towa-

rzystwie zawodzàcych dziewczynek i ch∏opca, do któ-
rych do∏àczy∏o kolebiàce si´ na boki niemowl´. Gestem
wprawnego ginekologa w∏o˝y∏am r´k´ do przegródki
na kaset´ i wyszarpn´∏am jà po setnych sekundy 
– w Êrodku by∏o coÊ mi´kkiego, zimnego, obciàgni´te-
go sflacza∏à skórà...

– Aaaaa! – krzykn´∏am, a niemowl´ z∏apa∏o si´ za
∏ysà g∏ow´ i z chrz´stem pampersa pad∏o na siedzenie.

– Aaaaa! – wrzasn´∏y dziewczynki, a ch∏opczyk
obwieÊci∏ zrezygnowanym tonem:

– Mama, znowu parówka w wideo!

W pracy od czasu pójÊcia Magdy na urlop ma-
cierzyƒski by∏o tyle roboty, ˝e nie wiedzia∏am, w co r´-
ce w∏o˝yç. Dla uspokojenia zacz´∏am od prywatnych
zaleg∏oÊci, liczàc na to, ˝e konus po˝era w swojej kan-
ciapie porannà kanapk´ i nie przy∏apie mnie na nie-
profesjonalnym zachowaniu. Do „Yahoo Messengera”
wstuka∏am adres Aleksandry.

„By∏am u Magdy” – zacz´∏am.
„Kiedy wraca do pracy?” – odpisa∏a natychmiast

Aleksandra.
„NajwczeÊniej za dziewi´ç miesi´cy. Prosi∏a, 

˝eby nikomu o tym nie mówiç...”
„Pewnie, pewnie. Co jeszcze mówi∏a?”
„Niewiele. Firm´ ma chyba w dupie. Jak tylko

zacz´∏am o pracy, wepchn´∏a si´ z historià porodu,
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nieprzespanych nocy i nawa∏u pokarmu, a jak dzieciak
skrzeknà∏, wyj´∏a pierÊ z bieliênianej konstrukcji, we-
tkn´∏a mu jà w dziób i ola∏a mnie na amen”.

„Jak wyglàda?” – zapyta∏a Aleksandra.
„Wory pod oczami, brzuch jak przed porodem,

legginsy, koszula m´˝a i w∏osy zebrane w t∏ustà 
kitk´. Nie wiem, co jej si´ porobi∏o. Przecie˝ to by∏a
laska!”

„By∏a... Moim zdaniem masz dziewi´ç miesi´cy
na wygryzienie jej ze sto∏ka, bo jak po roku wróci do
pracy, b´dzie si´ nadawa∏a wy∏àcznie do czyszczenia
toalet. Po pierwszym porodzie siedzia∏am w domu
szeÊç tygodni, po drugim cztery, a i tak narobi∏am 
sobie fur´ zaleg∏oÊci w firmie. Nie warto tak odpadaç,
bo potem nie ma do czego wracaç.

PS Mam nadziej´, ˝e widzisz swojà zawodowà
szans´?! PS 2 Jak z niej nie skorzystasz, to m∏odsze
szczurki zeÊlà ci´ do Polski B, na rodzinne zadupie.
I zostaniesz Kasià!”

Nie mog∏am zostaç Kasià, Aleksandra dobrze
wiedzia∏a, gdzie dziobnàç, ˝eby zabola∏o. Przez kilka
lat dzieli∏yÊmy pokój w akademiku. Studiowa∏a jedno-
czeÊnie prawo i marketing; ze swojà pogodnà aktyw-
noÊcià i przeraêliwym zorganizowaniem upchn´∏a
mnie na liÊcie zaj´ç gdzieÊ mi´dzy wyk∏adami, base-
nem, si∏ownià, weekendowymi wypadami i wieczor-
nymi imprezami. Potrzebowa∏am towarzystwa, a ona
wskoczy∏a w moje ˝ycie jak brakujàca cz´Êç uk∏adanki.
Za∏atwi∏a mi nawet posad´ sekretarki w banku, w któ-
rym sama pracowa∏a od poczàtku studiów. Dzi´ki 
temu mog∏am przenieÊç si´ do kawalerki babci – staç
mnie by∏o na czynsz.
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Zanim uda∏o mi si´ skoƒczyç polonistyk´, Alek-
sandra wysz∏a za mà˝ za jednego z dyrektorów banku,
urodzi∏a pierwsze dziecko i zrobi∏a dyplom z prawa.
Rok póêniej urodzi∏a drugie dziecko, zrobi∏a dyplom
z marketingu, ca∏y czas nie przestajàc pracowaç. Kiedy
zosta∏a zast´pcà dyrektora marketingu, zrezygnowa-
∏am z sekretarkowania i posz∏am na sta˝ do gazety 
codziennej. Dosta∏am o po∏ow´ mniej pieni´dzy, ale
dziennikarstwo polubi∏am.

– Co to znaczy „polubi∏am”? – wÊciek∏a si´
Aleksandra, gdy jej o tym powiedzia∏am. – Polubiç 
mo˝na wszystko, ale wy˝yç na poziomie nie da si´ ze
wszystkiego!

RzeczywiÊcie, zamiast powi´kszaç stan posiada-
nia, z braku miejsca redukowa∏am w kawalerce kolej-
ne funkcje. Z gazety odesz∏am jednak dopiero po roz-
staniu z klonem Bregovicia. Aleksandra za∏atwi∏a mi
dobrze p∏atnà prac´ w firmie public relations, w której
zacz´∏am wszystko od poczàtku. Jej determinacja, 
by pchnàç mojà karier´ do przodu, by∏a tak wielka, ˝e
gdyby by∏a m´˝czyznà, podejrzewa∏abym jà o zap∏od-
nienie Magdy w celu ustàpienia mi pola w firmie.
W ka˝dym razie nie chcia∏am zawieÊç pok∏adanego we
mnie zaufania.

– No dobrze, ale czy ciebie ta praca interesuje? 
– Karolina wycelowa∏a we mnie widelec znad talerza
z sa∏atkà. Siedzia∏a po turecku na futrzaku, tu˝ obok
niej sta∏ kufel piwa.

– Ale co znaczy, czy jà „interesuje”? – nad´∏a si´
Aleksandra, rozpinajàc marynark´. Pod spodem mia∏a
b∏yszczàcy pas z cekinów.
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– Skàd to masz? – zapyta∏am, nie mogàc ode-
rwaç oczu od t´czowych b∏ysków.

Pas przypomnia∏ mi gorset krakowianki, który
mama kupi∏a nam na bal do przedszkola. Strój musia∏
kosztowaç pó∏ pensji, dlatego podzieli∏yÊmy si´ nim
z Kasià sprawiedliwie – przez pierwszà cz´Êç balu ja
by∏am krakowiankà, a ona biedronkà, przez drugà 
na odwrót. Niestety, krepinowe skrzyd∏a biedronki
dosta∏am tak upaprane kisielem, ˝e nie chcia∏o mi si´
nawet ich wk∏adaç. Krà˝àc sm´tnie w rajstopkach
i golfiku wokó∏ wystrojonej Kasi, pociesza∏am si´ my-
Êlà, ˝e to jednak ja zrobi∏am entrée.

– To? – Aleksandra wskaza∏a na pas. – Przy-
wioz∏am z Mediolanu.

– By∏aÊ w Mediolanie? – zainteresowa∏a si´ 
Monika. – Nic nie mówi∏aÊ!

– A o czym tu mówiç? – wzruszy∏a ramionami
Aleksandra. – Mediolan jak Mediolan, oblecia∏am skle-
py z ciuchami, zjad∏am s∏u˝bowy lunch, rozda∏am 
par´ wizytówek i przylecia∏am dziÊ rano. A pas mi si´
spodoba∏, bo ma takà ma∏à kieszonk´, w sam raz na
wizytówki. O, tu...

– Specjalny pas na wizytówki z napisem 
„dyrektor” – mrukn´∏a Karolina.

– Mo˝e chcesz go po˝yczyç do sesji mody? 
– zmru˝y∏a oczy Aleksandra, ale Karolina zamacha∏a
tylko r´koma, wskazujàc na usta zapchane sa∏atkà.

Karolin´ zna∏am najd∏u˝ej. W przedszkolu by∏y-
Êmy nieroz∏àczne od etapu krasnali do starszaków.
Kiedy przenieÊliÊmy si´ ca∏à rodzinà do mniejszego
miasta, rodzice wysy∏ali nas razem na kolonie, po któ-
rych pisywa∏yÊmy do siebie ilustrowane listy. Potem
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spotka∏yÊmy si´ znów na studiach – Karolina zg∏´bia-
∏a histori´ sztuki na wyraêne ˝yczenie ojca, autora 
wielu podr´czników z tej dziedziny (sama marzy∏a
o rzeêbie, ale ojciec gardzi∏ praktykà). Po tym wydzia-
le znalaz∏a prac´ stylistki w magazynie dla nastolatek,
a ostatnio pracowa∏a te˝ przy sesjach mody dla pism
kobiecych.

– Wi´c pytam – powtórzy∏a uparcie Karolina –
czy ciebie to, co robisz, interesuje?

– Och, Karolina, mówisz jak dziecko... – wtràci-
∏a si´ znów Aleksandra. 

Siedzia∏a z podkulonymi nogami na ∏ó˝ku, z da-
la od futrzaka, który obsiad∏yÊmy z Karolinà i Monikà.
Najszcz´Êliwsza by∏aby pewnie w knajpie, ale Karoli-
na nie chcia∏a, byÊmy spotyka∏y si´ w miejscach pu-
blicznych, wiedzàc z doÊwiadczenia, ˝e wszechobecni
znajomi Aleksandry przerwà ka˝dà rozmow´, byle
tylko zaliczyç powitanie, pe∏ne cmokanych w powiet-
rze ca∏usów.

Monika te˝ nalega∏a na domowe spotkania, bo
miejsc publicznych nie znosi∏a. Najlepiej czu∏a si´
w swoim mieszkaniu, na powierzchni porównywalnej
z mojà, dzielonej z m´˝em i dzieckiem, i ch´tnie nie
wytyka∏aby stamtàd nosa. Organizowanie spotkaƒ
u niej nie wchodzi∏o na razie w rachub´ („Alusia jest
zbyt ma∏a, ˝eby nocowaç u babci, a Pawe∏ za du˝y”,
t∏umaczy∏a córk´ i m´˝a), wi´c dawa∏a si´ zapraszaç
do którejÊ z nas.

– Czy mnie to interesuje... – powtórzy∏am bez-
myÊlnie pytanie. Nie zastanawia∏am si´ nad tym.
Wszyscy robili kariery. Skoro mia∏am takie mo˝liwo-
Êci, to... Nie chcia∏o mi si´ teraz nad tym zastanawiaç.
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