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Rozdział I

MARTA I ON

1.

Znowu tu był. Przychodził do parku co dwa, trzy dni 
i zawsze wybierał tę samą ławkę tuż przed fontanną 
i zabawnym posążkiem łabędzia, który od niepamięt-
nych już lat podrywał swe skrzydła do lotu i cierpiał 
w swojej niemocy i bezsilności przymusowej stagnacji. 
Łabędź wciąż nie mógł się wzbić w bezkresne niebo, 
a on patrzył na niego wciąż tak samo, z tym ogromem 
smutku w oczach i zastygłym na twarzy bólem. 

Marta obserwowała go od kilku tygodni. Znała już 
dobrze ciemną skroń poprzetykaną srebrnymi nitecz-
kami siwych włosów; potrafi ła przywołać w pamięci 
orli profi l i te wyraźne zmarszczki okalające oczy i usta 
nieznajomego. Lubiła na niego patrzeć. Był zawsze taki 
schludny i elegancki w ciemnosiwym płaszczu i nieskazi-
telnie białym szaliku. Zawsze krótko ostrzyżony i zawsze 
ogolony. Kim był? I dlaczego przychodził tu samotnie, za 
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każdym razem między czternastą a piętnastą, kiedy park 
pustoszał, rozkrzyczane nianie ciągnęły dzieci na obiad, 
a wagarowicze zaczynali stadnie wracać „na chatę”? 

Marta lubiła tę porę. Wracała z pracy przez park i lu-
biła przysiadać na jednej z wielu drewnianych, pomalo-
wanych na zielono ławek. Odpoczywała tu po dniu spę-
dzonym z rozkrzyczaną młodzieżą gimnazjalną i zbierała 
siły do zmagania się z resztą dnia i swoją samotnością. 
Miała trzydzieści sześć lat i niewiele już oczekiwała od 
życia. Jeszcze dwa lata temu miała wiele planów i ma-
rzeń. Ile z nich się spełniło? Nie chciała o tym myśleć. 
Wolała wytłumaczenie, że widocznie nie pragnęła tych 
marzeń tak mocno, aby się mogły spełnić. Nie uwierzyła 
Alchemikowi i zarzuciła swoją legendę. A teraz siedziała 
tu samotnie i czuła, jak uzależnia się od widoku mężczy-
zny z błyszczącą obrączką na palcu. Mężczyzny, który 
zbierał kasztany i chował je do kieszeni ciemnosiwego 
płaszcza. 

2. 

— Marta, daj sobie z nim spokój. Książę z bajki napraw-
dę nie istnieje. A jeśli to zboczeniec? 

Położyła dziennik na stoliku i popukała się palcem 
w czoło. Adam pomyślał, że Marta wygląda dziś wyjąt-
kowo ładnie. Czarne włosy zebrała wysoko i spięła z tyłu 
głowy klamrą tak zieloną, jak jej oczy błyszczące dzisiaj 
dawno już niespotykanym blaskiem. Wyglądała bardzo 
dziewczęco, prawie że nieprzyzwoicie młodo jak na to 
miejsce, a powagi dodawała sobie delikatnym makija-



9

żem i ciemną garsonką ze spódniczką kończącą się prze-
pisowo tuż powyżej kolan. Lubił tę dziewczynę i ubole-
wał nad jej nie najszczęśliwszym życiem. Pokochał ją jak 
siostrę, gdy tylko zaczęła uczyć w tym gimnazjum. Byli 
prawie w jednakowym wieku, oboje zapaleńcy, oboje 
świeżo po studiach. Mieli własne ideały i plany pracy 
z młodzieżą w wieku dojrzewania. On — zapalony hi-
storyk zakochany we Francji i Napoleonie; ona — fi lo-
log, magister anglistyki z pasją wprowadzająca młodzież 
w tajniki zawiłej gramatyki angielskiej. 

Ich zapał wyczerpał się po roku.
Następny rocznik uczyli już według schematu, a nie 

według ideałów. 
Rok po roku Adam poznawał Martę coraz lepiej 

i nauczył się ją kochać tak, jak kocha się najlepszego 
przyjaciela. Nie było między nimi chemii, dlatego też 
nigdy nic nie zaiskrzyło. Ale mieli pewność, że zawsze, 
w każdym momencie swojego poplątanego życia, mogą 
na siebie liczyć. 

I właśnie teraz, gdy nadszedł czas, aby oboje zrobili 
coś z resztą swojego życia, ona mu oznajmia, że zakocha-
ła się w profi lu nieznajomego mężczyzny.

— Nie jest zboczeńcem. Gdybyś widział jego twarz… 
Adam, jego oczy wyglądają tak, jakby utonął w nich cały 
smutek tego świata! 

— I do tego ma obrączkę! 
— Tak. Ale nie jest szczęśliwy w małżeństwie. 
Poczuła mocne męskie dłonie na swoich ramionach. 

Odniosła wrażenie, że Adam chce potrząsnąć nią z całą 
siłą jego przyjaźni. Nie zrobił tego. Powiedział tylko:
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— Nie pakuj się w to. Proszę cię. Zrobisz sobie 
krzywdę. 

A potem zabrał dziennik III c i wszedł w rozkrzycza-
ny tłum już nie dzieci, a jeszcze nie młodzieży. 

Marta miała okienko. Jesienne słońce rozgrzewało 
swoimi promieniami stęsknione za latem twarze prze-
chodniów, rozpinało guziki płaszczy i zamki błyskawiczne 
kurtek i zapraszało na łyk pachnącego jesienią powietrza. 
Chciała uciec do parku, zająć znajomą ławkę i czekać, aż 
przyjdzie on i usiądzie na swoim stałym miejscu. A gdyby 
tak zająć kiedyś jego ławkę? Co by zrobił? Czy szukałby 
innej, chroniąc swoją samotność, czy też usiadłby obok? 
A gdyby zaczęła rozmowę… Co by pomyślał? Że Marta 
jest jedną z tych przypadkowych panienek, które szukają 
przelotnej znajomości i dobrego seksu, czy też interesują-
cą kobietą, z którą dobrze mu się rozmawia? 

Jeszcze dwie godziny i będzie mogła przejść przez 
park. 

Jeszcze dwie godziny z rozkrzyczaną III e i I b i usią-
dzie na jego ławce. 

Tak, dzisiaj to zrobi. Zajmie jego ławkę. I będzie cze-
kać.

Czekała trzy kwadranse. Bawiła się brązowym kaszta-
nem i rozmawiała z odlatującym łabędziem. W torebce 
miała stos prac do sprawdzenia, a przed sobą samotny 
dzień i trzy godziny korepetycji. Wyjęła pióro, które do-
stała od Adama na gwiazdkę, i w wielkim, przestronnym 
kalendarzu pod datą dwudziesty trzeci października za-
pisała tylko trzy słowa:

„Dziś nie przyszedł”. 
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3. 

Piotr otworzył okno gabinetu i zachłysnął się aromatycz-
nym październikowym powietrzem. Dzień był przepięk-
ny, a pogoda wymarzona na spacer. Przez chwilę z wy-
sokości szóstego piętra obserwował nieustanny ruch na 
chodnikach. Ludzie wymijali się bez uśmiechu, spiesząc 
dokądś, przepychali się i poszturchiwali nieuprzejmie 
i mało kto w ogóle zauważał, że świat jest dziś tak pięk-
nie umalowany wszystkimi barwami jesieni. Życie 
w XXI wieku goniło dni i straszyło nocami. Tak mało 
było w nim miejsca na prostą radość z rzeczy najdrob-
niejszych, chociażby z takiego pięknego popołudnia.

„Nie rozumiem tego pośpiechu. Nie umiem z tym 
żyć. Chcę cieszyć się każdą chwilą, każdym kolorem je-
siennego liścia, ciepłym słońcem i kasztanami. Spójrz, 
Piotruś, czyż kasztany nie są czymś najpiękniejszym, co 
stworzył dla nas Bóg?”.

Maria kochała kasztany. A Piotr kochał Marię. 
Bóg stworzył Marię dla niego, aby była mu opoką 

i skałą jego życia. 
A potem ją zabrał. Właśnie jesienią. Obsypał świat 

kasztanami i podarował je ludziom, a jemu odebrał 
Marię. 

Dwudziestego trzeciego października. Rok temu. 
To już rok bez Marii. 
To tylko jeden rok jego życia. Pustego życia, wydrą-

żonego w środku.
Czasami czuł, że jest tylko skorupą i tak niewiele 

trzeba, żeby się potłukł, pękł, rozpadł na kawałeczki. 
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Ale nic takiego się nie stało. Wciąż żył. Wciąż dawał 
kobietom nadzieję, wielu z nich ocalił życie, leczył ich 
niepłodność, doradzał najlepsze metody antykoncepcji. 
I wciąż żył. Oddzierał kolejne kartki z kalendarza i pró-
bował przebrnąć przez nowy dzień. Ale w każdy z nich 
wchodził z lękiem i sam sobie po raz tysięczny zadawał 
pytanie: „Czy zdołam go przeżyć bez Marii?”. Jak dotąd 
zdołał. Ale życie bolało. 

Drgnął, gdy usłyszał skrzypnięcie otwieranych drzwi. 
Odwrócił się i spojrzał na miłą, ładną i ufną twarz pielę-
gniarki. Nawet nie pamiętał jej imienia. 

— Panie doktorze, szuka pana ordynator. Powie-
działam, że prawdopodobnie pan już wyszedł, ale pole-
cił mi sprawdzić. 

— Już mnie tu nie ma, siostro. Proszę powiedzieć… 
— spojrzał jej prosto w oczy i dodał już ciszej — proszę 
powiedzieć, że dzisiaj jest dwudziesty trzeci paździer-
nika. 

— Rozumiem. Do widzenia, panie doktorze. 
Cicho zamknęła za sobą drzwi i odeszła pustym ko-

rytarzem. Dwudziesty trzeci października. Wszyscy na 
oddziale znali tą datę. Ordynator również. Kochał Pio-
tra jak syna i próbował zająć go pracą. Ale tego bólu 
wyleczyć nie umiał. Póki co, nie wynaleziono jeszcze na 
taki ból lekarstwa. 

Piotr zawsze kupował kwiaty „na murku”. Mieli tu 
najpiękniejsze i zawsze świeże róże. Maria kochała róże, 
a on uwielbiał ją nimi obsypywać. Gdy wracał z nocne-
go dyżuru, zawsze tu wstępował i kupował jedną długą, 
czerwoną różę. Kiedy Maria się budziła, znajdowała ją 
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na poduszce Piotra. Bursztynowe oczy rozświetlały się 
wtedy radością i odbijały światło tak jak obrączka na 
serdecznym palcu. Patrzył na nią jeszcze rozleniwioną, 
rozgrzaną snem i marzeniami i wiedział, że odda jej cały 
swój świat, całego siebie za ten jeden uśmiech i „dzień 
dobry” o poranku. 

A dziś niósł jej róże z dumnie uniesionymi główkami 
przesypanymi białym kwieciem i czuł, jak z każdym kro-
kiem jego serce po raz trzysta sześćdziesiąty piąty pęka 
na tysiące maleńkich kawałeczków. 

„Lubię stare cmentarze. Posłuchaj… Słyszysz tę ciszę, 
która przemawia do ciebie śpiewem ptaków? A te li-
ście… Słyszysz ich szelest? Ludzie mówią, że to wiatr 
bawi się gałęziami drzew i rozsyła kolorowe pocztówki 
w świat, ale ja wiem, że to nie wiatr. Posłuchaj, Piotruś… 
to ci, co odpoczywają tu po trudach życia, to zmarli… to 
oni szepczą w gałęziach tych drzew. Jaki tu spokój… Nie 
mogę uwierzyć, że jestem w środku miasta…”.

— Wróć do mnie, Maleńka… Pozwól mi się usły-
szeć w szeleście tych liści… chcę cię odnaleźć w kasz-
tanach, ale szukam… nadaremnie. Zostawiłaś mnie tak 
bez słowa… Obiecywałaś przejechać ze mną świat i zjeść 
beczkę soli. Nie dotrzymałaś słowa. Zabrałaś wszystko. 
Wszystko… Zostawiłaś tylko Miłosza. Wybacz mi, Ma-
ryniu… Wciąż nie mogę…Gdy patrzy na mnie twoimi 
oczami i odgarnia ten kosmyk z czoła zupełnie jak ty… 
nie potrafi ę przy nim być. Wybacz mi… 

— Wiedziałam, że tu dziś będziesz. 
Podniósł głowę wspartą na dłoniach i wstał z drew-

nianej ławki. Ciemnosiwy płaszcz zatrzepotał porwany 
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wiatrem, strząsając kawałki zbutwiałego drzewa wpląta-
ne w tkaninę jak smutek w życie Piotra. 

Odwrócił się z niechęcią. 
Nawet z daleka mógł poczuć smród alkoholu wloką-

cy się za starą kobietą. Tak, była stara. Miała sześćdziesiąt 
lat i była zmęczona życiem. Pijana. Zaniedbana. Tok-
syczna. 

Do końca miał nadzieję, że jej tu nie spotka. 
— Musiałam przyjść. Przyniosłam lampkę… — 

drżącą dłonią postawiła na chłodnej powierzchni grani-
tu kamionkowy znicz. Nerwowo przeszukiwała kieszenie 
wytartego płaszcza, próbując znaleźć zapałki. Nie mógł 
na to patrzeć. Podszedł i sam zapalił znicz. 

Nie pragnął jej towarzystwa. 
Ale nie mógł kazać jej odejść. 
Była matką Marii. 
— Wiem, co czujesz. 
— Skąd ma… — urwał. Słowo „mama” nigdy nie 

mogło mu przejść przez gardło. Gardził tą kobietą, wie-
dząc, ile nocy Maria przez nią przepłakała, ile modlitw 
wyszeptała, wierząc w matkę. Wszystko na próżno. 
„Procentowy” przyjaciel był wierniejszy, koił, uspakajał 
i znieczulał. I pojawiał się każdego dnia, kusząc i szep-
cząc obietnice o szczęściu. 

Nie trzeźwiała nawet wtedy, gdy Maria umierała. 
— Nikt nie wie, co czuję. Nie czuję nic, bo mnie już 

nie ma. Nie potrafi ę żyć bez Marii.
Szorstka, ciepła dłoń kobiety dotknęła jego ręki. 

Trwało to tylko chwilę; króciutką chwilę ciepła, którego 
nie miał serca odtrącić. 


