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Lufa pistoletu wbijała się w jej głowę z taką siłą, jakby 

ktoś próbował przewiercić czaszkę wiertarką. Co chwilę 

chłodna stal ześlizgiwała się na boki, uderzając o kość 

ciemieniową i czołową. Mężczyzna nie mógł utrzymać 

broni w jednym punkcie. Pewnie przez to, że potwornie 

drżała jej szczęka. Zupełnie jak po wyjściu z zimnego 

basenu na jeszcze zimniejsze powietrze. Resztą ciała 

wstrząsały dreszcze jak przy ataku padaczki. Nigdy dotąd 

w swoim dziesięcioletnim życiu nie była tak przerażona. 

Klęczała na łóżku. Nogi niemal zdrętwiały. Wzrok miała 

wbity w podłogę. Bała się spojrzeć na osobę klęczącą naprzeciwko 

niej na podłodze. Niby była jej bliska, ale teraz 

wydawała się całkowicie obca. 

Dwa razy zdążyła zmoczyć się ze strachu. Do jej uszu 

dobiegały przeraźliwe piski i błagalne okrzyki. Ona sama 

nie odezwała się słowem. Strach skutecznie związał jej 

język. Mężczyzna trzymający pistolet poczekał, aż lamenty 

pozostałych osób znajdujących się w pokoju dobiegną 

końca, i ponownie wytłumaczył reguły swojej gry. Twardym, 

pozbawionym uczuć głosem oznajmił, że więcej nie 

powtórzy swojego pytania. Wcześniej przedstawił konsekwencje 

braku odpowiedzi. Były jeszcze gorsze, niż gdyby 

odpowiedź została mu udzielona. 

Chwycił ją mocno za kark. Momentalnie zesztywniała. 

Wszelkie dreszcze ustały. Lufa pistoletu zastygła na środku 

małej główki. Mężczyzna rozpoczął odliczanie, a ona 

znów popuściła. 

– Sześć, pięć, cztery… 

Każda sekunda zdawała się trwać w nieskończoność. 

Przymknęła powieki. Serce gwałtownie przyspieszyło. 

Pomyślała o tacie. Tak bardzo za nim tęskniła. Gdyby żył, 

nie znalazłaby się w takiej sytuacji. Lufa wbijała się coraz 

mocniej. Zacisnęła piąstki na wilgotnym prześcieradle. 

Poczuła piekące łzy żalu. 

– Trzy, dwa… 

Odliczanie dobiegło końca, czas stanął w miejscu. Lufa 

nagle zniknęła z jej głowy. Dziewczynka zamarła w bezruchu. 

Czekała, aż usłyszy odpowiedź, która zadecyduje 

o jej życiu. 
 

(…) 

Tkwiły w bolesnym uścisku, wypłakując swoje żale. Raz 

w miesiącu robiły to razem, bez skrępowania. Nie rozmawiały 

o tym, co było, tylko łączyły się w cierpieniu. Mijały 

lata, ale one wciąż nie były gotowe na tę jedną, najtrudniejszą 

rozmowę. Chciały jedynie wspólnie pocierpieć. 

Bolesną chwilę uniesienia przerwał telefon dzwoniący 

w kieszeni Ewy. Eminem i refren z jego hitu Stan. Dzwonek 

ustawiony specjalnie na jedną osobę, która ostatnimi 



czasy dzwoniła wyjątkowo rzadko. 

– Pola oddzwania – powiedziała mamie, choć zważywszy 

na to, że Ewa dzwoniła do niej jakieś cztery godziny 

temu, słowo „oddzwania” zabrzmiało strasznie dziwnie. 

– Biedne dziecko… – westchnęła mama. 

Zawsze tak reagowała na Polę, zupełnie jakby krzywda, 

która spotkała Ewę, znaczyła mniej. 

– Muszę odebrać. – Odkleiła się od mamy i wytarła 

dłonią łzy. Chwyciła za komórkę i wbiegła po starych 

drewnianych schodach na piętro. Zatrzymała się przed 

drzwiami do swojego pokoju. Mama szła w krok za 

nią.  

– Cześć, jestem u mamy – powiedziała, nie dając 

dzwoniącej szans na rozpoczęcie rozmowy. Zależało jej, 

żeby Pola od razu się domyśliła, że nici ze swobodnej 

gadki. 

Przez krótki czas żyły z Polą blisko. Chyba sposób, 

w jaki się poznały, i dźwigany ciężar mimowolnie skazały 

je na przelotną, lecz intensywną znajomość. Teraz 

wiele się pozmieniało. Ostatnio ich kontakt ograniczał się 

do pojedynczych telefonów raz na kilka tygodni. Coraz 

ciężej przychodziło im znalezienie wspólnego języka. Nie 

widziały się od dobrych paru miesięcy. 

– Spoko, przecież to ty do mnie dzwoniłaś pierwsza. 

Wyszła jakaś pilna sprawa? – spytała tradycyjnie obojętnym 

tonem człowieka pogodzonego ze swoim losem. Jak 

zwykle mlaskała, żując gumę. W tle słychać było polski 

hip-hop. Ewie wydawało się, że te dwa elementy są na 

stałe przyszyte do Poli. Guma do żucia i polski hip-hop 

plus ewentualnie złość na cały świat. Tak w skrócie mogła 

ją zdefiniować. 

– Nie, nic pilnego. – Nawet gdyby było to pilne, kilka 

godzin później i tak jest już nieaktualne, dopowiedziała 

w myślach. – Jutro jest ten dzień. Tak się złożyło, że 

wypada zarówno u ciebie, jak i u mnie. Chciałam tylko 

spytać, czy coś się zmieniło i przypadkiem nie wybierasz 

się na cmentarz. Masz już dwadzieścia lat, chyba najwyższa 

pora porozmawiać i się pogodzić… Gdybyś chciała, 

mogłabym jechać z tobą i cię wspierać. 

Pola nie obchodziła miesięcznic, drugich piątków, 

rocznic ani żadnych innych obrzędów związanych 

z upamiętnianiem dawnych wydarzeń. Przypadek sprawił, 

że w tym roku rocznica jej tragedii wypadała akurat 

jutro, w drugi piątek miesiąca. Ewa poczuła się zobowiązana 

do niej zadzwonić. Taka już była. 

W przeciwieństwie do Poli razem z mamą miały swój 

niezmienny rytuał. Trwał od prawie dwudziestu lat. Jutro 

w południe przyjedzie na wieś, pojadą po wielki bukiet, 

kupią pluszowego misia pandę i udadzą się na cmentarz. 

Tam przez kolejną godzinę będą wpatrywały się w grób, 

rozmyślając nad sprawami, których i tak nie mogły już 

zmienić. Ewentualnie pogadają i powspominają. Potem 



wyczyszczą grób, złożą kwiaty i ustawią przed nimi misia. 

Następnie w milczeniu wrócą do domu, a po drodze 

mama będzie się torturować lustrowaniem wnętrza eclipse. 

– Noo, już się rozpędzam! – krzyknęła Pola, po czym 

zamilkła. Zamiast jej głosu Ewa usłyszała niezrozumiały 

refren piosenki i lekki huk. Przebiła balona zrobionego 

z gumy do żucia. – Nawet kupię jej bukiet róż na przeprosiny. 

A nie, czekaj. To nie będzie na przeprosiny, tylko 

w podziękowaniu za trudy samotnego wychowywania 

mnie. Może dołączę też pudełko czekoladek. Wiesz, jak 

suka lubi się obżerać? Teraz schudła, ale chyba nadal nic 

jej tak nie cieszy, jak nadprogramowe żarcie. 

Mama Poli, w odróżnieniu od rodzicielki Ewy, sterowała 

nią na każdym kroku. W podstawówce i liceum 

kazała nosić idiotyczne ubrania i fryzury. Zmuszała 

do nauki, zapisywała na niezliczoną ilość korepetycji 

i nieustannie kontrolowała. Wymyśliła sobie, że Pola, 

jak jej ojciec, zostanie lekarzem. Nie mogła chyba wymyślić 

gorszej roli dla niej. Pola nie była głupia, co to, 

to nie. Po maturze zdała egzaminy na studia medyczne, 

ale następnie celowo zrezygnowała z podjęcia nauki. 

Spędziła mnóstwo czasu, kując jak wściekła tylko po 

to, żeby zranić mamę, wyprowadzić się od niej i zacząć 

żyć po swojemu. Poli nie wiodło się najlepiej, tak przynajmniej 

sądziła Ewa, która nie mogła zrozumieć tej 

dziewczyny. Gdyby to ona dostała od losu taką szansę 

jak możliwość studiowania na medycynie, na pewno by 

jej nie zmarnowała w głupi sposób. 

– Tylko po to dzwoniłaś? – Głos Poli wręcz emanował 

nadzieją na twierdzącą odpowiedź. Pewnie oddzwaniała, 

żeby mieć tę wątpliwą przyjemność z głowy. 

– W sumie to tylko… – Ewa nie zamierzała jej zawieść. – 

Daj znać, jak będziesz mieć wolną chwilę. Może wyskoczymy 

na piwo i pogadamy? Dawno się nie widziałyśmy. – 

Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie spróbowała namówić 

Poli na spotkanie. 

Swego czasu jej obecność naprawdę Ewie pomagała. 

Dziewczyna myślała nawet, że wreszcie znalazła pierwszą 

prawdziwą przyjaciółkę. Niestety życie szybko zweryfikowało 

te złudzenia. Poznały się, gdy Ewa była już po 

rozstaniu z Pawłem, bez pracy i próbowała odnaleźć sens 

istnienia. 

– W tej chwili jestem solidnie zarobiona. – Odpowiedź 

koleżanki przywróciła ją do rzeczywistości. Pola wiecznie 

była zarobiona. – Napiszę ci eskę, jak się coś zmieni. – 

Przyspieszyła tempo mówienia, żeby zabrzmieć bardziej 

niecierpliwie. Przy okazji podkręciła muzykę. – Muszę 

kończyć. Udanej miesięcznicy. Cześć. – Rozłączyła się, 

nie dając Ewie odpowiedzieć. 

Schowała telefon do spodni. Mama cały czas przysłuchiwała 

się ich rozmowie. Stała bardzo blisko. Ewa niemal 

czuła jej oddech na plecach. 



– Popsuł ci się kontakt z Polą? – Doskonale wiedziała, 

co łączyło ją i Polę. Poza detalami swoich seksualnych 

podbojów Ewa miała przed mamą niewiele tajemnic. 

– Ciężko popsuć coś, czego nie ma, mamo – powiedziała 

chamskim tonem, wyżywając się na mamie za zachowanie 

Poli, i weszła do swojego pokoju. Nie do końca 

wiedziała po co. Chyba był to odruch bezwarunkowy po 

znalezieniu się na piętrze. Zawsze ciągnęło ją do siebie. 

Cały dom błyszczał czystością, ale w tym jedynym 

pokoju było brudno. Żaluzje zasłonięte, łóżko rozłożone, 

tak jak zostawiła je Ewa, gdy pomieszkiwała tu po 

rozstaniu z Pawłem, kurze niepościerane, aż drażniły 

nos. W ciągu tych wszystkich lat tylko jej pokój zmieniał 

wystrój. Dziecięce zabawki zastępowały drobiazgi dojrzewającej 

kobiety, plakaty z My Little Ponny czy księżniczkami 

Disneya znikały ze ścian, a w ich miejsce pojawiały 

się zdjęcia boysbandów, potem plany zajęć na studiach. 

Malutkie szafy dla dzieci zastąpiła duża komoda z Ikei 

i jeszcze większa szafa z drzwiami przesuwnymi. Ewa 

sama urządziła sobie pokój. Robiła wszystko, żeby nie 

wyglądał jak kiedyś. Nawet zerwała tapetę i pomalowała 

ściany na seledynowo. Jednak do największej zmiany 

doszło dwadzieścia lat temu. Wtedy pokój stracił swoją 

duszę i żaden remont nie był w stanie mu jej przywrócić. 

– Przykro mi to słyszeć, córeczko. – Mama szła za nią 

jak cień. Nawet podała jej michałka, którego Ewa w całości 

wsadziła do ust. – Kiedy pierwszy raz ją tu przyprowadziłaś, 

myślałam, że zostaniecie przyjaciółkami do końca. 

Wiesz, takimi, których nie rozdzielają mężczyźni ani 

zmiany związane z upływem czasu. Zwłaszcza że Pola tak 

desperacko potrzebowała przyjaźni. – Matka westchnęła. 

– Cóż, widocznie postanowiła radzić sobie z bólem 

inaczej. Tak jak to robiła, zanim ją poznałaś. Musisz to 

uszanować. 

– A myślisz, że nie szanuję? Żal mi jej, ale nie zamierzam 

robić za Matkę Teresę. Wolę się skupić na sobie. 

Otworzyła okno. W pokoju panował straszny zaduch. 

Pachniało kurzem, stęchlizną i trochę starym jedzeniem, 

którym zdążyły przesiąknąć ściany. Ewa często zostawiała 

niedojedzone resztki na szafce przy łóżku, a mama 

nigdy ich nie sprzątała. W ogóle rzadko przychodziła tu 

bez zaproszenia. Po wyprowadzce córki praktycznie się 

to nie zmieniło… 

W pokoju mogłoby śmierdzieć nawet zepsutą zupą 

ogórkową albo zdechłą rybą, a nos mamy i tak w pierwszej 

kolejności wychwyciłby tylko jeden odór. Pojawiał 

się zawsze po przekroczeniu progu i nie było go w stanie 

zabić żadne wietrzenie, zapuszczenie wnętrza brudem, 

zmiana mebli ani przemalowanie. Przeklęty odór śmierci 

przywarł do tych murów na zawsze i tylko one dwie 

go czuły. 

Mama chodziła za nią krok w krok. Nie przystanęła 



w progu pokoju, nie usiadła na łóżku ani na fotelu obrotowym 

przy biurku. Wolała iść za córką niczym oddychający 

cień – od okna do okna, potem pod biurko, 

którego Ewa dotknęła palcem wskazującym, sprawdzając 

ilość kurzu osiadłą na drewnianym blacie. Palec momentalnie 

zrobił się szary. 

– To powiesz mi wreszcie, jaką ważną decyzję podjęłaś? 

– spytała, podchodząc do szafy. 

Mama stanęła obok niej. Ewa dotknęła prawych drzwi 

przesuwnych i chwilę się zawahała. Wiedziała, co zobaczy 

po ich otwarciu. Nie zaglądała tam ponad rok, choć 

kiedyś rozwikłanie tego, co było w środku, uważała za 

życiowy cel i obsesję. Pracę nad tym zaczęła, gdy była 

w liceum. Potem poszła na studia, pojawił się Paweł, praca, 

inni faceci. Słowem: życie. Obsesja odsunęła się na 

dalszy plan, co najbardziej cieszyło mamę. Wróciła zaraz 

po rozstaniu Ewy z Pawłem. Najintensywniej dziewczyna 

pracowała nad tematem zaraz po poznaniu Poli. Próbowały 

przez pół roku, po czym dały sobie spokój. Zapał 

mijał, Pola była jeszcze krnąbrną nastolatką, matka kazała 

jej się uczyć i wracać wcześnie do domu. Nie mogła 

poświęcać przyjaciółce tyle czasu, ile było trzeba. Ewa 

dostała dotację, poznała Iwa, zbudowała sobie azyl chroniący 

jej myśli przed obsesją. Obsesja nigdy nie zniknęła, 

ale w obecnych czasach nie dominowała. Nie było sensu 

zwracać na nią uwagi. 

– To musi zniknąć. – Obawa w głosie mamy była aż 

nadto wyczuwalna. Kobieta wskazała drżącym palcem 

szafę. Przekazanie niewygodnych nowin córce nie przychodziło 

łatwo. – Najlepiej jeszcze dzisiaj. Wynajęłam 

górę. Pojutrze wprowadzają się lokatorzy. 

Ewa już miała odejść od szafy, ale słowa mamy tak ją 

zszokowały, że zamarła z dłonią przyklejoną do drzwi. 
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