
Pisarze
Ylljet Aliçka

– M´˝czyêni to najdziwaczniejsze stworzenia pod s∏oƒcem – odezwa∏a si´
znana pisarka Vera B. do swojego wspó∏towarzysza podró˝y, gdy lecieli ra-
zem samolotem do pewnego skandynawskiego miasta na trzydniowe mi´dzy-
narodowe spotkanie znanych pisarzy.
Siedzàcy obok niej pisarz Andrea M., o którym gwoli prawdy nale˝y powie-
dzieç, i˝ cieszy∏ si´ s∏awà skromniejszà ni˝ ona, skinà∏ g∏owà i pogrà˝y∏ si´
w milczeniu. Wówczas s∏awna pisarka poczu∏a si´ w obowiàzku coÊ dodaç:
– M´˝czyzna im bardziej gburowaty, chcia∏am powiedzieç – bardziej uparty
lub t´py – tym mniej zna si´ na rzeczy.
S∏yszàc takà opini´, skromny pisarz Andrea M. zapyta∏ delikatnie:
– Co chcesz przez to powiedzieç?
– Chc´ powiedzieç, ˝e... czasem mi si´ wydaje, ˝e Bóg stworzy∏ m´˝czyzn je-
dynie po to, by kobiety wariowa∏y na ich punkcie lub pope∏nia∏y samobój-
stwa.
Tak˝e po tym spostrze˝eniu Andrea nie mia∏ nic màdrego do powiedzenia, to-
te˝ zamilk∏ na dobre.
Znana pisarka by∏a istotnie uroczà kobietà, troch´ roztrzepanà. Mia∏a dorod-
ne piersi i lotny umys∏. Jej kolega musia∏ si´ bardzo skupiaç, by nie uroniç ni-
czego z jej z∏otych myÊli, które wyg∏asza∏a raz po raz.
Uwielbia∏a mówiç o wszystkim, „tak, jak jest w rzeczywistoÊci”, bez owija-
nia w bawe∏n´ oraz korzystaç z ˝ycia z tà wspania∏à lekkoÊcià, dalekà od
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wszelkiej hipokryzji lub fa∏szu, który zwykle charakteryzuje ludzkà natur´.
Jak ka˝dy pisarz na Êwiecie. 
S∏awnej pisarce towarzyszy∏ na lotnisku mà˝, s∏awny naukowiec. Oboje tak
si´ zespolili w po˝egnalnym uÊcisku, i˝ nie mogli si´ od siebie oderwaç, a˝
Andrea musia∏ delikatnie klepnàç m´˝a w rami´. Gdy pasa˝erowie wsiedli do
samolotu, mà˝ nadal uparcie tkwi∏ przy ogrodzeniu lotniska, machajàc r´kà,
a ona, lekko wydymajàc wargi, przes∏a∏a mu delikatnà ràczkà poca∏unek.
OczywiÊcie nie móg∏ z daleka niczego widzieç, ale mimo to zapami´tale ma-
cha∏ bez sensu, wpatrujàc si´ w samolot, dopóki nie zaczà∏ ko∏owaç.
Po zakoƒczeniu tego ckliwego rytua∏u Vera poprawi∏a w∏osy, rozejrza∏a si´
wokó∏ i rzek∏a:
– Ca∏kiem niez∏y! – Po czym unios∏a kieliszek z czerwonym winem i odezwa-
∏a si´ do Andrei: – Zdrowie! Jestem niezmiernie zadowolona, ˝e te wszystkie
dni sp´dzimy razem. 
– Ja tak˝e – przyzna∏ szczerze skromny pisarz.
Vera, popijajàc wino drobnymi ∏yczkami, skierowa∏a wzrok na siedzàcego
przy oknie pot´˝nego brodacza, z wyglàdu nordyka, który spoglàda∏ na niebo
ca∏kiem oboj´tnie, i stwierdzi∏a sucho:
– Ale˝ on ma zielone oczy!
– Kto taki? – spyta∏ Andrea.
– Ten Êwiƒski blondyn obok – rzek∏a tym swoim ch∏odnym tonem, nast´pnie
odwróci∏a g∏ow´, raz jeszcze rzuci∏a okiem i doda∏a: – Nie, nie. Wydaje mi
si´, ˝e sà b∏´kitnozielone, przyjrzyj si´ uwa˝nie i nie czekajàc na odpowiedê,
szepn´∏a coÊ do nordyka, któremu widaç schlebia∏a rozmowa ze znanà pisar-
kà.
– Mnie te˝ tak si´ wydaje – zareagowa∏ Andrea z opóênieniem. OczywiÊcie
mia∏ na myÊli b∏´kitnozielone oczy nordyka.
– Co za dziwaczny typ! – zwróci∏a si´ znowu do drzemiàcego Andrei, a po-
niewa˝ nie otrzyma∏a odpowiedzi, perorowa∏a z jeszcze wi´kszym zapa∏em
i od czasu do czasu chichota∏a, uderzajàc d∏oƒmi w ods∏oni´te kolana.
Niestety, zielonooki brodacz lecia∏ w innym kierunku ni˝ ona, ale tak si´
szcz´Êliwie dla obojga z∏o˝y∏o, ˝e mieli doÊç czasu, by zniknàç na d∏ugo pod-
czas tranzytu i zostawiç skromnego pisarza samotnie nad kuflem piwa w lot-
niskowym barze. Wróci∏a do baru tu˝ przed odlotem samolotu i stwierdzi-
∏a:
– Przystojniak… I o to chodzi!... Pociàgajàcy.
W dalszej cz´Êci podró˝y siedzieli w rz´dzie z dwoma fotelami, wi´c mieli
wi´cej czasu na rozmow´.
– Gdyby wszystko w ˝yciu by∏o oczywiste, a wi´c przewidywalne, nie by∏o-
by sztuki, a wi´c nie mielibyÊmy o czym pisaç, czy˝ nie tak? – skonstatowa-
∏a Vera.
– W∏aÊnie – przytaknà∏ Andrea i uÊmiechnà∏ si´ blado.
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Nast´pnie dyskutowali o sztuce i o tych wszystkich cechach, które odró˝-
niajà pisarzy od pozosta∏ej cz´Êci ludzkoÊci, a doszed∏szy do wniosku, ˝e
pisarze sà istotami najbardziej b∏yskotliwymi na Êwiecie, zapadli w s∏odkà
drzemk´.
Przylecieli do kurortu pod wieczór, gdzie czeka∏ na nich kierowca, który za-
wióz∏ ich do romantycznego hotelu, wype∏nionego po brzegi s∏awnymi pisa-
rzami i otoczonego wysokimi, „jak nagie szkielety”, drzewami, jak sparafra-
zowa∏a je póêniej znana pisarka.
Do sali konferencyjnej podwozi∏ pisarzy oddany im do dyspozycji luksusowy
autokar.
– O Bo˝e, przyjrzyj si´ uwa˝nie temu, który siedzi dwa rz´dy za nami – na-
chyli∏a si´ Vera do swego towarzysza, gdy wsiedli do autobusu – ale tak, by
si´ nie domyÊli∏, ˝e na niego patrzysz.
Andrea odwróci∏ g∏ow´ i rzeczywiÊcie ujrza∏ m´˝czyzn´ o niebieskich
oczach, który chyba zrozumia∏, ˝e patrzà na niego, i przes∏a∏ im kurtuazyjny
uk∏on.
– DomyÊli∏ si´? – spyta∏a pe∏na ciekawoÊci.
– Hmm... jak by to powiedzieç – stropi∏ si´ Andrea.
– M´˝czyêni nie majà wyczucia. Czy˝ on nie wydaje ci si´ boski w swoim
bezkresie lekcewa˝enia? Ma straszliwie oboj´tnà twarz, spokój, który pocià-
ga lub wstrzàsa. Przypomina mi mojego syna, gdy Êpi.
Andrea spojrza∏ na nià zdumiony i zamilk∏.
W sali obrad, tonàcej w pó∏mroku, natychmiast rozejrza∏a si´ na boki, pode-
sz∏a do swego kolegi i szepn´∏a do ucha:
– Mam wra˝enie, ˝e nie jest to dla mnie odpowiednie miejsce, dla mojej uro-
dy – rozeÊmia∏a si´ g∏oÊno, skupiajàc na sobie uwag´ wszystkich pisarzy
obecnych na sali.
Usiedli na miejscach, które ca∏kiem przypadkiem znajdowa∏y si´ w pobli˝u
b∏´kitnookiego pisarza z olimpijskim spokojem na twarzy. W przerwie na-
tychmiast gdzieÊ si´ zapodzia∏a i odnalaz∏a nast´pnie na krzeÊle obok niego.
Mówi∏a i Êmia∏a si´ bez przerwy.
Podczas obiadu znalaz∏a chwilk´, by przeprosiç Andre´, ˝e tym razem nie zje
z nim, gdy˝ „ca∏kiem przypadkiem spotka∏a najbardziej pociàgajàcego m´˝-
czyzn´ na tej nudnej konferencji”.
– Wszystko ci póêniej opowiem – zaszczebiota∏a i odfrun´∏a.
Wróci∏a do hotelu po po∏udniu wniebowzi´ta i usiad∏a przy stoliku Andrei.
– Cuda si´ zdarzajà – rozpocz´∏a po chwili – a ˝ycie jest pe∏ne niespodzianek.
W ogóle nie mog∏am si´ skupiç na konferencji. W pewnym momencie odnio-
s∏am wra˝enie, ˝e ktoÊ si´ we mnie wpatruje, mimo i˝ w ogóle nie da∏am mu
powodu. Byç mo˝e wy, m´˝czyêni, nie macie tej intuicji, ale zrozum... ja wy-
czu∏am, jak on po˝era mnie wzrokiem. Nie wyobra˝asz sobie, z jakim spoko-
jem opowiada makabryczne historie, g∏osem tak subtelnym, troch´ chrapli-
wym, ˝e a˝ ciarki przechodzà.
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– Kto? – ocknà∏ si´ Andrea.
– No on, ten pisarz szwedzki. Powiem ci szczerze – ciàgn´∏a w uniesieniu –
gdy go ca∏owa∏am, gdy˝ naturalnie ca∏owaliÊmy si´, nie b´d´ ukrywaç, po-
czu∏am, ˝e on ca∏uje tak samo, jak i milczy, jest w tym spokojny do szaleƒ-
stwa. Ciekawe, czy jest tak samo bosko nieporuszony, hm... w te klocki? Ot,
zwyk∏a ciekawoÊç pisarki.
– Nie wiem, co ci odpowiedzieç... – zmiesza∏ si´ jej przyjaciel.
– Bo niby skàd masz wiedzieç – rozeÊmia∏a si´ – zaprosi∏ mnie dzisiaj na ko-
lacj´.
Spotkali si´ dopiero rankiem nast´pnego dnia na werandzie hotelu przy Ênia-
daniu, podczas którego ona nie wzi´∏a nic do ust, tylko sm´tnie pali∏a papie-
rosa i wycedzi∏a przez z´by: „By∏ rzeczywiÊcie taki, jakiego si´ spodziewa-
∏am”.
Andrea nie pami´ta∏, jakiego si´ spodziewa∏a.
Nast´pnego dnia przysz∏a jej kolej na zabranie g∏osu na konferencji. Trzeba
przyznaç, ˝e mówi∏a rzeczy màdre, a zarazem bezwstydne, czym niezmiernie
uj´∏a uczestników. Koƒczàc swoje wystàpienie, wyrazi∏a g∏´boki ˝al, „˝e te
drzewa wokó∏ nas, przypominajàce nagie szkielety, nigdy nie b´dà mog∏y si´
objàç”.
Sala zatrz´s∏a si´ od oklasków.
W przerwie przysunà∏ si´ do niej poeta z fajkà w ustach, w wyszmelcowanym
kapeluszu i w szalu koloru wiÊni, zarzuconym niedbale lub przeciwnie –
z wielkà starannoÊcià. Poeta wyszepta∏ do Very zduszonym g∏osem: 
– OsobiÊcie wola∏bym byç jednym z tych nagich, wysokich drzew ni˝ ludzkà
istotà.
– A ja wola∏abym byç obejmowana wiecznie – odparowa∏a i to wystarczy∏o,
by zaszyli si´ w kàcie sali ze szklaneczkami whisky w r´ku.
Andrea zawieruszy∏ si´ w grupie irlandzkich pisarzy, którzy, jak to Irlandczy-
cy, pili na umór. Dopiero póêno w nocy, gdy na chwiejnych nogach docz∏apa∏
do pokoju i runà∏ na ∏ó˝ko, us∏ysza∏ huk zatrzaskiwanych drzwi, brz´k t∏uczo-
nych butelek i pijackie wrzaski. Hotel pogrà˝y∏ si´ we Ênie dopiero nad ranem.
Nast´pnego ranka zobaczy∏ jà siedzàcà na tarasie hotelu z tym samym sm´t-
nym obliczem. Pi∏a kaw´ obok poety w szalu koloru wiÊni, zarzuconym nie-
dbale na pomarszczonà szyj´, z workami pod oczami z przepicia i bezsenno-
Êci jednoczeÊnie.
Mia∏ min´ najnieszcz´Êliwszego cz∏owieka na ziemi.
Verze zab∏ys∏y oczy, gdy ujrza∏a Andre´, zaprosi∏a go do swojego stolika,
uca∏owa∏a w oba policzki i poprosi∏a o kart´ telefonicznà, poniewa˝ „ogarn´-
∏a jà straszliwa t´sknota za m´˝em i synem”. Nawet nie podzi´kowa∏a Andrei,
tylko z∏apa∏a kart´ i pop´dzi∏a do telefonu przy barze.
Andrea pozosta∏ sam z poetà w szalu koloru wiÊni. Od telefonu dolatywa∏y
rzewne urywki: „…misiaczku mój najs∏odszy, nie martwcie si´, jeszcze tylko
dwa dni... i mamusia wraca, myÊl´ o was bez przerwy, ca∏uj´ mocno, kupi∏am
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wam obu prezenty... kocham was bez reszty. Pa, pa”.
Ledwie skoƒczy∏a, wytar∏a ∏zy i usiad∏a bez s∏owa. Ul˝y∏o jej, a w tym czasie
artysta pali∏ w milczeniu swojà fajk´. Wyglàda∏, jakby pope∏ni∏ najwi´ksze
przest´pstwo na Êwiecie.
– Nie patrz tak na mnie, do niczego nie dosz∏o – zwróci∏a si´ do Andrei – on
ca∏à noc to rzyga∏, to pali∏ fajk´. A nawet gdyby chcia∏, i tak by nie móg∏ po
ca∏ej tej wódzie wypitej w ciàgu dnia. Nie znosz´ m´˝czyzn, którzy biadolà
na ca∏y Êwiat i takie tam trele-morele. Ale jednak zrobi∏o mi si´ go ˝al, gdy
zobaczy∏am go takiego ca∏kiem przegranego, bezsilnego, wi´c przytula∏am
jego g∏ow´ przez ca∏à noc do swoich piersi, on zaÊ czka∏ i przeklina∏ swój
pod∏y los. Zaprosi∏ nas oboje na kolacj´ z niespodziankà, jak sam si´ wyrazi∏.
Aby jeszcze raz okazaç swà wdzi´cznoÊç, Vera spojrza∏a na artyst´, który sie-
dzia∏ sztywno jak ko∏ek, nie rozumiejàc ni w zàb tego, co ona mówi, uÊmiech-
n´∏a si´ do niego czule i, zmieniajàc natychmiast wyraz twarzy, spyta∏a swo-
jego przyjaciela:
– Chyba ci´ nie zanudzi∏am?
– Skàd˝e – odpar∏ grzecznie.
– Prosz´, nast´pnym razem nie zostawiaj mnie samej. W koƒcu ˝ycie nie jest
∏atwe, nieprawda˝?
– No tak – przyzna∏ Andrea i uÊmiechnà∏ si´ ni w pi´ç, ni w dziewi´ç do ar-
tysty.
Zanim nadesz∏a pora kolacji, Vera zachwyci∏a si´ pewnym brunetem. „Chyba
hiszpaƒski poeta, ujrza∏am go w windzie, i sam rozumiesz, niekiedy s∏owa sà
zb´dne”. Wystarczy∏o tylko tych kilka chwil, „o Bo˝e, ˝ycie nabiera ca∏kiem
innego sensu w zale˝noÊci od tego, z kim je prze˝ywasz”, i Êniadolicy prze-
szy∏ jà wzrokiem torreadora, a kiedy winda si´ zatrzyma∏a, wzià∏ sprawy
w swoje r´ce, „ja nie pisn´∏am ani s∏ówka, nie uczyni∏am ˝adnego kompro-
mitujàcego gestu. O Bo˝e, jacy˝ mogà byç m´˝czyêni, rzuci∏ si´ na mnie
wÊciekle, mówiàc dok∏adniej, dusi∏ w obj´ciach do utraty tchu, jakby zmaga∏
si´ z bykiem. I wszystko to bez s∏owa”.
Póêniej w milczeniu pili wi´cej, ni˝ mogli.
Zaczerpn´∏a powietrza, a poniewa˝ nale˝a∏a do tych, którzy nie owijajà nicze-
go w bawe∏n´, spojrza∏a Andrei g∏´boko w oczy i waln´∏a:
– Niesamowite, z nim zobaczy∏am fiolet. Rozumiesz? Fiolet.
– Wiem, o jaki kolor chodzi – ale co to ma do rzeczy? – uÊmiechnà∏ si´ nie-
pewnie.
– MyÊla∏am, ˝e wiesz. To znany fakt. Ka˝da doÊwiadczona kobieta wie, ˝e
chodzi dok∏adnie o ten moment rozkoszy, gdy zatracasz si´ zupe∏nie
i w oczach ciemnieje ci od orgazmu. Wszystko staje si´ fioletowe. Mówiàc
krótko, to coÊ wi´cej ni˝ orgazm, coÊ nieziemskiego… coÊ niewyt∏umaczal-
nego s∏owami tego Êwiata.
Zamilk∏a na chwil´, by wyczuç, czy jà zrozumia∏.
– Tak, tak, wiem, o jaki kolor chodzi – powtórzy∏ skromny pisarz.
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Na kolacj´ z niespodziankà artysta samotnik zaprosi∏ ich do lokalu na zboczu
wzgórza. Przyszed∏ ze swoim najbli˝szym przyjacielem, który w czasie kola-
cji g∏´boko zachwyci∏ si´ niezwykle oryginalnà urodà znanej pisarki. To
oczarowanie sta∏o si´ powodem wyraênego och∏odzenia stosunków mi´dzy
dwoma najbli˝szymi przyjació∏mi, co wyraênie bawi∏o Ver´.
A gdy nadszed∏ czas na taƒce na drewnianej werandzie lokalu, ona taƒczy∏a
tylko z przyjacielem artysty, zostawiajàc go z Andreà, który w milczeniu wy-
kaƒcza∏ drugà butelk´ wina. Ton´∏a rozanielona w ramionach najbli˝szego
przyjaciela i od czasu do czasu uÊmiecha∏a si´ do Andrei, który z samozapar-
ciem wys∏uchiwa∏ jego wynurzeƒ. W rzeczy samej artysta poÊwi´ci∏ si´ ca∏-
kowicie wyjaÊnieniu Andrei swojego niezdecydowania w kwestii nadejÊcia
„tego upragnionego dnia”, czyli dnia, w którym si´ zabije, wyczerpujàco t∏u-
maczàc, dlaczego nieustannie on si´ przesuwa, co jest straszliwà torturà
w oczekiwaniu na ten „szcz´Êliwy dzieƒ”.
Wróci∏a do sto∏u uradowana.
– Widzia∏eÊ? – spyta∏a Andre´.
– Kogo?
– Tego Portorykaƒczyka, który nas obs∏uguje. Jak to mo˝liwe, ˝e nie zwróci-
∏eÊ uwagi na tego niezdar´?! To student, ale w nocy dorabia jako kelner, ty-
powy Portorykaƒczyk, z tym ich charakterystycznym luzem. Z poczàtku go
nie zauwa˝y∏am, poniewa˝ obs∏ugiwa∏ z ty∏u, lecz w pewnym momencie
niechcàcy dotknà∏ mojej piersi przy podawaniu talerza. Bo˝e, jacy sà m´˝-
czyêni, byç mo˝e zrobi∏ to umyÊlnie, w koƒcu jest Portorykaƒczykiem,
wszystkiego mo˝na si´ po nich spodziewaç, odwróci∏am g∏ow´, po prostu,
by zobaczyç, kto dotknà∏ mojej piersi, i spojrzeliÊmy sobie g∏´boko w oczy...
coÊ jak... s∏odka zagadka, oczy mia∏ jak... dwie studnie... g´sty mrok. Nato-
miast ten typ natychmiast zmarszczy∏ brwi, gdy zaprosi∏am Portorykaƒczyka
do taƒca.
– Nie zwa˝aj na niego – usi∏owa∏ uspokoiç jà Andrea – on jest zaj´ty relacjo-
nowaniem swego nieszcz´snego ˝ycia.
– Nie chodzi mi o tego starego g∏àba, ale o jego przyjaciela, któremu wyle-
cia∏a z ràk sa∏atka. Co, tak˝e tego nie zauwa˝y∏eÊ?
– Tak, tak – potwierdzi∏ natychmiast Andrea. – Ale dobrze b´dzie, jeÊli po-
siedzisz przez chwil´ z nim. Mam na myÊli artyst´ – powiedzia∏ Andrea, za-
mykajàc Verze usta, z których wyrywa∏ si´ niezbyt elegancki epitet – w koƒ-
cu to on nas zaprosi∏ i funduje twoje przyjemnoÊci.
– Och, nie mam cierpliwoÊci wys∏uchiwaç w t´ magicznà noc wiecznych uty-
skiwaƒ mazgaja – prychn´∏a rozdra˝niona, po czym znik∏a w t∏umie koloro-
wych tancerzy.
Spóênia∏a si´, a oni zabijali czas do∏ujàcymi rozmowami, a˝ wróci∏a, ca∏a
w skowronkach i zlana potem, rzucajàc przymilnie:
– Och, zasmuci∏y si´ moje go∏àbeczki. Jak˝e wam zazdroszcz´. Zawsze
mnie pociàga∏y, a nawet kusi∏y m´skie rozmowy, by si´ dowiedzieç, o czym
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rozprawiajà w tym Êwiecie zupe∏nie niedost´pnym dla nas, kobiet.
Przed Êwitem ledwie ˝ywi dowlekli si´ do hotelu.
Nazajutrz nastàpi∏ wzruszajàcy dzieƒ rozstania. Jak zawsze, gdy rozstajà si´
znani pisarze. Z tej okazji gospodarze urzàdzili ha∏aÊliwe party, na którym pi-
sarze wymieniali adresy z obietnicami przesy∏ania sobie nowych utworów.
Vera siedzia∏a ca∏y czas przygaszona przy stoliku w kàcie sali, obok artysty.
Trzymali si´ za r´ce, a gdy si´ rozstawali, ca∏owali si´ nami´tnie i ∏kali. Lecz
nim ostatecznie opuÊcili kurort, jeszcze raz poprosi∏a Andre´ o wybaczenie,
„poniewa˝ musi si´ z kimÊ po˝egnaç”.
Lecz nie by∏ to Szwed, z którym uca∏owa∏a si´ jeszcze raz i zostawi∏a Andre´
z walizkà w r´ku, tylko, jak powiedzia∏a póêniej, ktoÊ, kogo pozna∏a podczas
pierwszej kolacji, ale którego na poczàtku w ogóle nie doceni∏a, „ów olbrzym
z w∏ochatà piersià, który tak pi´knie mówi∏ o filozofii i podobny by∏ do
niedêwiedzia”.
– Ostatecznie ka˝de rozstanie nosi w sobie jakiÊ niewyjzenie.
W samolocie Vera skupi∏a si´ na oglàdaniu widoku z okienka, Andrea zaÊ pi∏
wino w milczeniu.
– O Bo˝e, ale˝ z niego nudziarz! 
– Kto taki?
– On, ten misiek.
– Dlaczego?
– Chcia∏ jechaç za mnà, „nigdy si´ nie rozstaniemy”, mówi∏.
– Jasne – mruknà∏ Andrea – dlaczego nie powiedzia∏aÊ mu… prawdy?
– Powiedzia∏am mu jasno i otwarcie, ˝e bardziej nie mo˝na. Lecz on nie zro-
zumia∏ lub nie chcia∏ zrozumieç.
– Co powiedzia∏? – zainteresowa∏ si´ Andrea.
– Co powiedzia∏? „Nie wiem, czy ró˝ni´ si´ od innych, którzy zakochujà si´
na Êmierç i ˝ycie, jednym s∏owem, nie mog´ ˝yç bez ciebie” i takie tam g∏u-
poty. Spuch∏a mi od tego g∏owa. Cz∏owiek podoba ci si´... przez chwil´, ale
to nie znaczy, ˝e ma si´ przyczepiç do ciebie, jak rzep do psiego ogona, na
ca∏e ˝ycie.
Westchn´∏a g∏´boko i zakoƒczy∏a jednym z tych swoich stwierdzeƒ, zwalajà-
cych rozmówc´ z nóg: 
– Pora˝ki nie pomagajà cz∏owiekowi w zrozumieniu okolicznoÊci, tylko sie-
bie samego. Chocia˝ podoba∏ mi si´ niezmiernie, wystarczy∏y dwie godziny
rozmowy, by odkryç to, czego nie mog´ wyraziç s∏owami... spodoba∏ mi si´
taki, jaki by∏.
– Wiadomo... zawsze tak si´ dzieje – odezwa∏ si´ refleksyjnie Andrea – mi-
∏oÊç si´ umacnia, ilekroç napotyka przeszkody.
– Co mówisz? – spyta∏a.
– W twoim wypadku na przeszkodzie stan´∏o to, ˝e nie mo˝ecie wi´cej si´
spotykaç... byç mo˝e dlatego tak si´ pragniecie.
I by bardziej jej wspó∏czuç, Andrea chwyci∏ jà za r´k´, a po wypiciu ostatniej
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butelki wina zaczà∏ ziewaç, i ziewa∏ dopóty, dopóki samolot nie dotknà∏ oj-
czystej ziemi.
Przed wyjÊciem z samolotu Vera si´ o˝ywi∏a, poprawi∏a w∏osy, odÊwie˝y∏a
makija˝, opuÊci∏a zadartà spódnic´ i szczerze westchn´∏a:
– O Bo˝e, ale˝ si´ st´skni∏am za m´˝em i synem!
Na lotnisku czeka∏ na nià gburowaty naukowiec. Jak przed odlotem, tak i te-
raz rzucili si´ na siebie z dzikà ˝àdzà, a tymczasem Andrea ze stoickim spo-
kojem czeka∏ z walizkami w r´ku. Po chwili ona przypomnia∏a sobie o nim
i rzek∏a do m´˝a z figlarnym wyrzutem:
– Kochanie... zostawiliÊmy Andre´...
Mà˝ z nieskrywanà odrazà poda∏ r´k´ Andrei, otworzy∏ drzwi i zatrzasnà∏ za
nim bez krzty delikatnoÊci.
Podczas jazdy do miasta w jednej r´ce trzyma∏ kierownic´, drugà obejmowa∏
ma∏˝onk´, która to pr´˝y∏a si´ jak kotka, to pieÊci∏a jego szyj´ i w∏osy,
szepczàc do ucha czu∏e s∏ówka, a samochód z tego powodu jecha∏ zygzakiem
i zbacza∏ to w prawo, to w lewo. 
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