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„W piwnicy jednej z poznańskich kamienic przy ulicy Głogowskiej policja do-
konała przerażającego odkrycia – donosi przedwczorajszy «Głos Wielkopol-
sko». – Na cementowej podłodze, tonącej w ciemnościach egipskich, przez któ-
re nawet światło latarki nie chciało się przedrzeć, znaleziono czterdzieści trzy 
wykonane z plexiglasu trumienki, wszystkie o wymiarach metr szerokości i pół 
metra wysokości. Jednak to nie trumny wzbudziły przerażenie, lecz ich zawar-
tość. Bowiem każdą wypełniono chomikami. Gryzonie nie żyły już od jakiegoś
czasu, przynajmniej można było to wywnioskować po zaawansowanym stopniu
rozkładu większości trucheł. Sprawą zajęła się prokuratura, która stosunkowo
szybko dotarła do informacji o właścicielu kamienicy – poznańskiej Akademii
Sztuk Pięknych, zwanej od niedawna Uniwersytetem Artystycznym.
– Nie mamy pojęcia, skąd w jednym z naszych budynków pojawiły się martwe
zwierzęta – stwierdziła wyraźnie wzburzona prof. Barbara Przegródka, wykła-
dowczyni wspomnianego uniwersytetu. Po chwili kontynuowała: – Kamienica 
od dawna nie była przez nas używana, a gremium wykładowców jest znane ze
swojego humanitarnego podejścia do zwierząt i nie zadaje studentom do wy-
konania tak kuriozalnych projektów. Jesteśmy wstrząśnięci tym odkryciem tak 
samo jak państwo!
Pod budynkiem kamienicy zebrała się grupa pikieterów, którzy żądali wyja-
śnienia, jak to nazwali, «mordu na niewinnych» oraz odsunięcia od władz
obecnego rektora uniwersytetu. Protest trwał dwie godziny. Potem obecni,
zorientowawszy się, że nikogo nie ma w kamienicy, przenieśli się pod gmach
główny UA.
– Badanie sprawy jest w toku – uciął Komendant Główny Policji, gdy zapytali-
śmy go o plany na najbliższą przyszłość”.

Kiedy zdarza się 

przemoc,
 lubię patrzeć
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Gramofon trzeszczy, a klasyczne aranżacje milkną. Witold zostaje sam na 
sam z wypalonym papierosem i wspomnieniem upadku w nieskoszone zboże,
tak wyraźnym, że aż realnym, jakby to zdarzyło się wczoraj. Pamięta upadek,
upuszczenie niby przez przypadek, szukanie i nawoływanie. A przecież leżał
tuż obok, kwilił w brudnej, polskiej ziemi, dotykając łanów patriotycznych.
Dwadzieścia osiem lat kiełkuje w nim pewność, że to wszystko było zaplanowa-
ne. Był, a właściwie jest, niechcianym dzieckiem. Dzieckiem dworskiego przy-
padku i roztropnych chłopów, którzy wzięli, a nie musieli.
Zamyka oczy i słyszy te wszystkie angielskie słowa, miłe słowa, które według
niego wypowiada się do dziecka. Dziecko wszystko rozumie, chociaż uważa się
inaczej. Mówi matka i mówi ojciec, księżna i książę: – We’re going on a trip –
i faktycznie lecą prywatnym samolotem, ale incognito. Świeci lipcowe słońce,
niby takie samo, a jednak inne – czuć w jego promieniach te wszystkie naro-
dowowyzwoleńcze atrakcje, nieobalone jeszcze mury. Witold to wszystko wie,
bo pamięta. Był tam i czuł zapachy ziemi i nieskoszonego jeszcze zboża, które
dolatywały do jego niewielkich nozdrzy przez otwarte okno wypożyczonego ko-
munistycznego samochodu.
– It’s enough. Stop the car, Charles – usłyszał głos matki.

Rozdzierają się szmaty na Rynku Jeżyckim przy stoisku z używanymi ubrania-
mi. Krzyk i lament zbija się w jedną masę. Witolda to nic nie obchodzi, bardziej
przeraża go bliskość motłochu. Motłochu, z którego wywodzi się jego rodzina 
zastępcza. Nie mogąc dłużej wytrzymać, zatrzaskuje okno i zaciąga kotary. Pali
jeszcze jednego papierosa. Jest na czczo, więc kręci mu się w głowie. Siada 
na łóżku i gładzi narzutę w szkocką kratę. Raz jeszcze krzyczy na Katarzynę: –
Zrób tu porządek, do cholery!
Ponownie cisza. Przejeżdżający tramwaj sprawia, że trzęsie się żyrandol. Ob-
ramowani matka i ojciec uśmiechają się z czarno-białego zdjęcia wyciętego
lata temu z kolorowego pisma. Królewski styl – krata sukni jej, a jego szkocka 
krata kiltu. Musieli trzymać ciążę w tajemnicy przed wszystkimi. Oczywiście
oprócz babki; ona wiedziała, od początku do rozwiązania. Patrzyła, jak matka 
wypycha go na świat, wypycha z angielskim chłodem, mgłą i deszczem.

Witold patrzy na granicę pomiędzy białym sufi tem a skrajem tapety. Tuż przy 
nieużywanej pajęczynie tapeta zaczyna się odklejać. Niedługo będzie trzeba 
czekać, aż w rulonach podąży ku podłodze.
– I jak ten Wacław to przykleił – syczy. – Partactwo! Polish pigs! – Zrywa się z po-
słania i łypie oczami na ścianę, jakby chciał wzrokiem doprowadzić tapetę do
porządku. Refl ektuje się szybko i woła: – Katarzyna! Katarzyno, do cholery, wo-
łaj Wacława, niech przyjdzie naprawić! Przecież nie będę za niego wykonywać
roboty!
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Milknie, bo się powtarza. Wychodzi z pokoju do jasnego mieszkania, dalej boso
– zapodział gdzieś pantofl e. W korytarzu mija wulgarnie wielkie holenderskie
rowery. W łazience zdechłe lilie zamieniają białą przestrzeń w duszną kaplicę.
Nie przeszkadza to Witoldowi, gdy myje zęby, twarz i pachy. Masturbując się,
myśli o romansie ukrytym przed oczami żony i rodziny. Tuż po podmywa się
w białej wannie, zastawionej niewiadomego pochodzenia kosmetykami. Myśli
o śmierci swojej matki. O kwiatach, które jej wielbiciele poustawiali w miejscu,
gdzie leżała pod wrakiem samochodu. Musiało tam śmierdzieć, tak jak w jego
łazience. Matka ludzkiego grajdołu, jak ją nazywa.
Klucz obraca się w zamku drzwi wejściowych. Jest pewny, że to Katarzyna wra-
ca z naręczem tulipanów i trzymanym na przedramieniu koszem z białym se-
rem od baby, jajami, konfi turą i pachnącym chlebem z piekarni. Jest sobota,
a w sobotę Katarzyna zatraca się w swoim rytuale. – Czy mi się tylko tak wydaje?
– zastanawia się przez moment, jednak kończy, jak ma w zwyczaju,  wzrusze-
niem ramion. Wzruszał ramionami też na gehennę, którą gotowała mu jego
matka zastępcza, serwująca posiłki konsekwentnie złożone z darów natury;
żadnych nieprzepisowych dań, tylko te produkty, które można było uzyskać
podczas danej pory roku. – Jedz synku, jedz – wołała latem, nakładając kolej-
ną porcję zupy wiśniowej lub jarzynowej. – Jedz synku, jedz – zimą nakłada-
jąc chochlą bigos. – Jedz synku, jedz, do cholery jasnej – gdy wiosną nie chciał
zjeść nowalijek w śmietanie. Dlatego też odżył przy Katarzynie, która karmi go
tym, czego on sobie zażyczy, nigdy odwrotnie.

Zapomina się przez moment, a Katarzyna hałasuje w przedpokoju. Słyszy huk 
upadających holenderskich rowerów, dźwięczy dzwonek przy kierownicy. Nie
poznaje niewyraźnego głosu zza drzwi łazienki. – Rabuś! – wyobraźnia podsu-
wa mu przed oczy zamaskowanego typa, łasego na jego dobra. Chwyta kij od
mopa i szarżuje na drzwi. – Błękitna krew się nie boi – dodaje sobie otuchy, lecz
mimo to kropelki potu występują na jego twarzy. Waha się jeszcze przez mo-
ment, czy nie skapitulować w bezpiecznej wannie, jednak bohaterscy przod-
kowie, jak jeden mąż, pojawiają się i, kręcąc głowami, pospiesznie znikają 
z powrotem w niepamięci.

Zamaszyście otwiera drzwi i wpada na (czyżby nieznajomą?) dziewczynę.
– Widzę, że popsułam ci dobry humor – mówi przybyszka do Witolda.
– Ach, to ty – odpowiada pucołowatym policzkom, piegom, wystającym sieka-
czom, wodnistym oczom i mysim włosom skręconym w niedbały warkocz. Pa-
trzy na Weronikę Krzeplińską, swoją współlokatorkę.

Dociera do niego, gdy patrzy na dyndające, plastikowe kolczyki w kształcie
wisienek, że nie jest sam w mieszkaniu, nigdy nie był. Uderza go świadomość
obecności tej polonistki, niegramotnej dziewuchy, podnoszącej właśnie rowe-
ry. Może mógłby jej pomóc, w pierwszym odruchu nawet drgnął, by podejść
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i ustawić przeklęte holendry w pionie, lecz paraliżuje go niechęć. Nie tylko do
niej całej, ale głównie niechęć związana z brakiem  Katarzynowego śniadania,
z brakiem samej Katarzyny w białym fartuchu.
– Upadły – wyjękuje Weronika, niepewnie patrząc na współlokatora.
Ten nie mówi nic, tylko przygląda jej się z największą niechęcią, na jaką go
stać. Wyobraża sobie swoich starszych braci, opalających się na francuskich
plażach przy blasku fl eszy. Czuje zapach spalin odjeżdżającego samochodu
z rodzicami w środku.
Weronika, ustawiwszy rowery holenderskie, ściąga letnią kurteczkę i wiesza na 
stojącym różowym wieszaku. Zdejmuje trampki i rzuca je niedbale na dywani-
ki ze sztucznej, krowiej skóry. Witold obserwuje dziewczynę, jakby widział ją 
po raz pierwszy. Śledzi każdy jej ruch. Weronika wie, że jest obserwowana, nie-
pokoi ją to, ale stara się przyzwyczaić do specyfi cznego współlokatora. Uważa 
go za nie do końca zdrowego na umyśle, jak to często wypisuje w komentarzach
na różnego rodzaju psychologicznych blogach, szukając porad dotyczących
współżycia z trudnymi osobowościami.

Weronika podnosi z krowiego dywaniku hipsterski plecaczek ze Świnką Babe
i zmierza do kuchni. Na odchodne rzuca baczne spojrzenie Witoldowi, spraw-
dzając, czy przypadkiem nie chce użyć kija od mopa, którego ciągle dzierży w gó-
rze. Widzi ten jej wodnisty wzrok, jakby gałki oczne miały się wylać na podłogę,
zmieszać się z piaskiem z opon przewróconych holendrów. Chowa kij do toalety,
a ona korzysta z możliwości bezpiecznego dotarcia do celu. Witold słyszy odgłos
rozpinanego zamka plecaczka i ciężki oddech dziewczyny, zmącony szelestem
wyjmowanych sprawunków. Przesuwa się ku dźwiękom, ocierając plecami
o białą ścianę. Stopy szurają po podłodze. Stawia je niezgrabnie, jedną obok 
drugiej, jak gdyby zapomniał, kim jest i jakie posiada dziedzictwo. Szelest toreb
foliowych, stukanie szkła i przyspieszony oddech Weroniki stają się coraz wyraź-
niejsze. Ciało przyciska mocniej do ściany, jest już prawie przy framudze drzwi
kuchennych. Już tylko krok dzieli go od przedpokoju do wtargnięcia w jej krzą-
tanie. Przez chwilę ma wrażenie, że gdy się wychyli, zobaczy swoją przybraną 
matkę ubraną w nieśmiertelny fartuch w duże, białe kwiaty, uwijającą się przy 
kolejnym, nudnym obiedzie dla czworga. Spotykał ją często siedzącą na stołku
w przeciągu, pomiędzy otwartym oknem z łuszczącą się błękitną farbą a drzwia-
mi z posklejaną plastrami, zbitą szybką u góry. Lipcowe muchy brzęczały nad
oskubywaną, martwą kurą. Widział ją w tej pozycji tak często, że jego wspomnie-
nia nakładały się na siebie, tworząc spójny, powtarzany do znudzenia obraz.
Tylko mały jego fragment został dodany później. Zdarzył się tylko ten jeden raz.
Akurat tego dnia, tego jednego dnia ze wszystkich innych dni, macosze siwieją-
ce włosy rozluźniły się ze sztywnego koka i opadły na wyblakłe oczy, patrzące na 
bezgłowe kurze truchło. Odruchowo, bez zastanowienia podniosła cuchnącą 
piórami rękę i zagarnęła dłonią niesforne kołtuny za ucho, rozmazując przy tym
krew kury na swoim poliku. Siedziała zgarbiona, nieświadoma ptasiej juchy na 
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swojej skórze. Witold patrzył obrzydzony, chciał coś powiedzieć, „mamo, pobru-
dziłaś się”, ale nie mógł wykrztusić ani słowa. Początkowy grymas awersji prze-
rodził się w perlisty uśmiech, taki, jaki widział na okładkach prowincjonalnej
„Przyjaciółki”, którą prenumerowała kobieta siedząca przed nim. Wiedział już,
że ona – do tej chwili zwykł nazywać ją „mama” – nie była z nim spokrewniona,
tak samo jak pozostali mieszkańcy tego czteroizbowego domu. Nie mogli być! Co
prawda już wcześniej przeczuwał brak spokrewnienia z tymi osobami. Przecież
nie tylko wyglądał inaczej, mówił inaczej, ale już jako jedenastolatek domyślał
się, że jest przeznaczony do dużo większych celów niż koszenie zboża albo wo-
łanie „cip, cip” w obejściu. Wtedy spojrzał raz jeszcze na kobietę przed nim, na-
zwał ją w myślach „przybraną matką”, odwrócił się na pięcie i spokojny wyszedł.

Wchodzi do kuchni. Weronika Krzeplińska drży na całym ciele, jakby zobaczyła 
zdechłego szczura. Witold widzi to, dostrzega niepewność, która drga pomiędzy 
nimi w powietrzu. Gardzi nią, ale nie tak samo jak przybraną rodziną. Gardzi nią 
inaczej, traktując ją bardziej jako niesłusznie skazaną na aspirowanie do jego
poziomu. Jednak to nie sama aspiracja jest ohydna, lecz zgadzanie się na nią.
– Jesus Christ Superstar! Witek wszedł do kuchni – piszczy. Robi to za póź-
no, aby wypadło naturalnie. – Zjesz coś? – wskazuje na zgromadzone dobra.
Witold nie skupia specjalnej uwagi na kozim serze, słoiku miodu, roszponce
i świeżym tymianku.

Zaprzecza ruchem głowy, ale ostatecznie skubie co nieco z ofi arowanego je-
dzenia. Dziewczyna interpretuje ten gest opacznie, jako zachętę do wspólnego
biesiadowania i wielogodzinnej rozmowy. Kroi chleb, nakłada na kromki rosz-
ponkę, ser, który polewa obfi cie miodem i dodaje zioła. Podaje jedną kanapkę
współlokatorowi. Ten waha się przez moment, bacznie obserwując jej rozcią-
gnięte uśmiechem poliki. W końcu głód zwycięża.
– Jak dziewczyny wzięły mnie wczoraj na babski wieczór, to stwierdziłam, że
prędzej zmienię płeć, niż to powtórzę – wysuwa stwierdzenie, ewidentne pre-
ludium do dłuższej konwersacji, albo chociaż do rozmowy jako takiej. Zaśmie-
wa się cichuteńko, tak że jej chichot ginie w uwydatniającym się drugim pod-
bródku. Milknie po chwili, zapewne czekając na dalszy obrót wypadków.
Witold się zastanawia, czy ciągnąć wątek, który go zupełnie nie interesuje.
W końcu uśmiecha się kwaśno, lecz ona ponownie interpretuje to nie według
jego klucza, zupełnie opacznie, i opowiada o wydarzeniach ostatniego wieczo-
ru, podczas którego Witold spał smacznie otulony w gęsie pierze, ze stoperami
w uszach i z opaską na oczach.

Smutna rzeczywistość daje o sobie znać powolnymi krokami. Przy każdym
słowie wypowiadanym przez Weronikę jego położenie staje się do bólu oczy-
wiste, na moment rozumie. Przez tę wiedzę coraz bardziej posępnieje, siedzi
zgarbiony niczym macocha przy kurze. Poznali się dwa lata temu, gdy budżet 
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Witolda przestał pozwalać mu na opłacanie trzypokojowego mieszkania. Od-
dał jej z żalem najmniejszy pokój, który do tej pory pełnił funkcję gabinetu.
Oczywiście wolałby go nie wynajmować, lecz traktuje to jako inwestycję.
Dokładnie ją sprawdził przed wprowadzeniem jej do własnej egzystencji i wy-
pytał, skąd pochodzi i co robią jej rodzice. Wiedział, że nie zniesie żadnego
plebejskiego nasienia we własnym otoczeniu. Weronika była drugą osobą 
oglądającą mieszkanie. Pierwszą – student informatyki, czego dowiedział się
przez telefon. Gdy tylko otworzył drzwi, cała powierzchowność informatyka –
cuchnięcie tanim alkoholem, brak górnego zęba, tłuste włosy, moro bojówki
i skórzane buty z czubkiem – zwaliła się Witoldowi na twarz. Nie przepuścił go
nawet przez próg, szybko zatrzasnął drzwi i tylko krzyknął przez nie: „Nieak-
tualne!”.

Nieaktualne miało być też dla Weroniki, lecz rozchorował się  z powodu samej
konieczności wynajmu i nie zwrócił szczególnej uwagi na jej wygląd, a bardziej
skupił się na pochodzeniu. Usatysfakcjonowali go farmaceuci z pokolenia na 
pokolenie, a pobudki wyłamania się jej z rodzinnej tradycji zupełnie go nie
obchodziły. W dzień wynajmu dziewczyna kończyła polonistykę i miała rozpo-
cząć doktorat, co zresztą zrobiła. Adam i Evan wprowadzili się dwa miesiące
później.
– Z dnia na dzień popaść w niełaskę, oh, fuck – pisk Weroniki podrywa go do
góry i ciska nim o lakierowaną, drewnianą podłogę.
– Słucham? – wyrywa się Witoldowi przez zaciśnięte usta. To wystarczy, by ją 
sprowokować.
– Mówiłam, że podobno ucinają mi stypendium na doktorat – spuszcza wzrok 
i piszczy nerwowo. – W przyszłym semestrze dostanę tylko tysiąc złotych, czyli
trzeba rozejrzeć się za jakąś dodatkową robotą.

Witold kiwa głową i myśli o swoich księgach rachunkowych, w których zapisuje
wszelkie przychody i wydatki. Nie wierzy w internetowe konta bankowe – opła-
ty wysyła Katarzyna przelewem pocztowym. Po zakończeniu studiów skończy-
ły się stypendia i renta po rodzicach. Został tylko z mieszkaniem. Pomimo że
sporo odłożył, wynajem pokojów jawił się jako racjonalny przymus. Zgodził się
na oddanie salki balowej przyjaciołom Weroniki. Zrobił to z ogromnym bólem,
pamiętając wszystkie wykwintne przyjęcia przy muzyce klasycznej z tańcami.
– O, jakże ja pięknie tańczyłem, z jaką lekkością – w pamięci ma poukrywane
wszystkie ruchy, dotyk delikatnych dłoni zaproszonych dam i szelest ich dłu-
gich sukni. Jeszcze słyszy te śmiechy do białego rana, słyszy je wyraźnie w nagle
skurczonym świecie środkowego pokoju z antycznymi meblami.

Weronika chowa resztki po posiłku do hermetycznych opakowań. Przyzwycza-
iła się do specyfi cznego zachowania Witolda i nawet jej to odpowiada. Przez
studia mieszkała w tak wielu miejscach i z tak dziwnymi ludźmi, że nic ją już
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nie zdziwi, tak myśli. Nawet woli ciszę przerywaną jego mamrotaniem, chociaż
wydaje jej się bardzo samotny.
– Może nie zmniejszą – wybąkuje pod nosem, a Weronika podskakuje wystra-
szona, upuszczając słoik z miodem, który rozbija się o podłogę.
– Cholera – dziewczyna przeklina i zastanawia się, jak sprzątnąć klejącą maź.
– Powiedziałem, że może nie zmniejszą ci stypendium – Witold nie dostrzega 
wylanego miodu. Kładzie dłonie na kolanach i prostuje plecy.
– Od dawna nie wierzę w moc sprawczą władz uniwersytetu i herbat odchudza-
jących – podsumowuje Weronika, starannie oddzielając szkło od niedawnej
zawartości słoika.
– Widzę, że jesteś zdenerwowana – wstaje, mrucząc pod nosem ostatni walc
angielski, który tańczył w salce balowej, zanim ją wynajął, pozbawiając się
przyzwoitej, domowej rozrywki. Mija klęczącą Weronikę i kieruje się do swoje-
go pokoju. – Zostaw szkło, Katarzyna sprzątnie – rzuca spokojnie, zatrzaskując
za sobą drzwi.

Weronika nie wie, kim jest Katarzyna. Wielokrotnie rozmawiali o tej tajemni-
czej kobiecie z Adamem i Evanem, ale nie doszli do satysfakcjonujących wnio-
sków. Chłopcy byli przekonani o chorobie psychicznej Witka, lecz ona doszu-
kiwała się głębszego sensu. – Może to jego matka, albo babka lub dziewczyna?
– gdybała zupełnie bez sensu. Czasami żałuje, że nie wybrała psychologii za-
miast polonistyki. Mogłaby postawić diagnozę, dotrzeć do niego.

Słyszy muzykę klasyczną dobiegającą z pokoju naprzeciwko kuchni. Gdyby była 
bardziej muzykalna, wiedziałaby, że słyszy dźwięki Erika Satie, lecz tego nie
wie. Przez dwa lata stara się rozwikłać zagadkę introwertyczności współlokato-
ra, lecz zupełnie jej to nie wychodzi. Ma wrażenie, że chłopak nie szuka pomocy 
i niczego od życia nie oczekuje. Dokładnie dziesięć razy pukała do jego drzwi,
lecz odpowiedziała jej cisza, chociaż dobrze wiedziała, że on tam jest i siedzi
na jednym ze swoich starodawnych foteli. Dokładnie dwa razy wtargnęła nie-
proszona, bez pukania, prosto w jego świat. Skończyło się to bluzgami, wyra-
fi nowanymi, ale jednak bluzgami. Dosłownie wypchnął ją z pokoju i nakazał
opuścić jego posiadłość. Jednocześnie czynił to z kamienną twarzą, zimnymi
oczami i ściśniętymi ustami, wyglądającymi jak narysowane cieniutką kreską.

Czasami śni o tej twarzy, budzi się wtedy z krzykiem. Gdy Adama ponoszą ner-
wy, wrzeszczy, aby zostawiła idiotę w spokoju, ale ona uważa, że nawet wariaci
mają prawo być wysłuchani. Evan skwitował jej zachowanie zmianą „Werona”
na „Samarytanka” w swoim iPhonie. Cieszy się z ich obecności w tym dziwnym
mieszkaniu. Poznała Adama i Evana na drugim roku studiów, gdy przez przy-
padek poszła na wystawę tego drugiego w Arsenale. Była właśnie po egzami-
nie z historii literatury polskiej i myślała, że oblała. – Stare dzieje – stwierdza,
wyrzucając do kosza ścierkę pełną miodu. Opiła się wtedy darmowym winem
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i wpadła na surrealistyczną rzeźbę żydowskich więźniów drugowojennych.
Eksponat zakołysał się niebezpiecznie. Czuła, jak obecni skamienieli i, wstrzy-
mując oddech, obserwują, czy dzieło sztuki zostanie zbezczeszczone przez do-
tknięcie bruku. Nie dotknęło – rzuciła się na nie i przytrzymała kolosa własnym
ciałem.
– Sprzedane! – usłyszała głos Evana, który rechotał do mikrofonu. Zaraz za nim
podążyła cała sala, a kilka osób pomogło jej postawić „Mordechaja” – tak za-
tytułował rzeźbę, o czym dowiedziała się z białej tabliczki informacyjnej – na 
miejsce.

Po tym ekscesie już z wielką uwagą podziwiała zgromadzone prace, starając się
żadnej nie nadepnąć i nie dotknąć. Evan tworzył głównie w kamieniu pokrę-
cone rzeźby, które miały przedstawiać los przedwojennych Żydów i późniejszą 
Zagładę. Stwierdziła, że to temat bardzo wyeksploatowany, aczkolwiek forma 
ją zupełnie zachwyciła. Weronika nie była znawczynią sztuki najnowszej, inte-
resowały ją książki, a najbardziej te z dwudziestolecia.
– I co koleżanka awanturnica myśli? – Evan zagaił do niej, a ona aż podskoczy-
ła. – Nie chciałem cię przestraszyć, sorry.
– Gratuluję wystawy – nie wiadomo skąd dopadła ją trema. Wyjąkała na koniec:
– Świetna!

Na samą myśl tamtego wernisażu czerwienieje. Uważa, że zrobiła z siebie kom-
pletną idiotkę, ignorantkę. Poniekąd zresztą nią była, lecz sam fakt zjawienia 
się na otwarciu ujawnił jej skłonności do interdyscyplinarności zainteresowań.
Tak przynajmniej sobie siebie przedstawia, ścierając okruchy z kuchennego
stołu. Zresztą jej praca doktorska nosi tytuł: Odnaleźć mistrza, czyli interpre-
tacja wybranych dzieł sztuki najnowszej przez pryzmat opowiadań Jarosława
Iwaszkiewicza, a to najlepiej udowadnia przytoczoną tezę.
Jest z siebie zadowolona, krojąc soczystego, różowego grejpfruta na startym
przed chwilą stole. Sok pryska na podłogę, lecz dziewczyna tego nie zauważa.
W tym momencie uznaje się za szczęściarę, bo przecież ma wspaniałych przy-
jaciół, ciekawą pracę naukową i do tego trzyma w ryzach chorego na umyśle
właściciela mieszkania. Jak na jedną osobę to naprawdę dużo, mówi to celowo
głośno, aby móc pochwycić każdy wyraz i rozkoszować się nim. Tak, jest szczę-
ściarą. Kładzie pokrojonego cytrusa na talerz z wizerunkiem kreskówkowego
aniołka, a z koszyka na prasę wyciąga przedwczorajszy numer „Głosu Wielko-
polskiego”. Za nią stojący na barku mosiężny zegar wybija czternastą, co jest le-
dwie słyszalne przez Witoldową muzykę klasyczną. Informacja, którą niedługo
przeczyta, właśnie stała się nieaktualna.        


