
To było tak, jakby wróciła do liceum. Tylko że tym razem bez miesiączek. Ale poza tym było 
prawie tak samo. Ukradkowe wślizgnięcie się do toalety. Zamknięcie drzwi na zamek, otworzenie 
szeroko okna, machanie dłonią, żeby dym leciał na zewnątrz. Ela znowu poczęstowała ją 
papierosem. Paliły dość szybko, co pewien czas zerkając w stronę wejścia i zastygając, kiedy 
usłyszały jakikolwiek szmer na korytarzu. Wszystko to spowodowało, że Klementyna nagle 
zaczęła chichotać. Ela najpierw spojrzała na nią ze zdziwieniem, a potem też się roześmiała. Ta 
głupawka trwała blisko minutę. Kiedy się skończyła, obie kobiety musiały wytrzeć załzawione z 
wesołości oczy.

– I jak ci się u nas podoba? – zapytała Ela, kiedy już się uspokoiły.
– Chyba jest dobrze. 
– Obyś tylko szybko nie zmieniła zdania.
– Co masz na myśli?
Ela, oparta na parapecie, zamarła na kilka sekund z papierosem w ustach, a potem wypuściła 

dym kącikiem ust. Zachichotała po raz kolejny i zaraz spoważniała.
– Ta szkoła jest jak gówno zapakowane w ładne sreberko – odezwała się wreszcie. – Wybacz 

mi ten język i obrazowe porównanie, jednak nie potrafię teraz wymyślić niczego lepszego.
– Chyba nie rozumiem. Są jakieś problemy?
– Tu są same problemy! – powiedziała Ela. – Gdybym ci miała o nich wszystkich 

opowiedzieć, to musiałybyśmy tu siedzieć do białego rana. Ale na przykład nie zastanawiało cię, 
dlaczego szukają matematyczki w środku roku szkolnego?

– Bo poprzednia odeszła, tak?
– W pewnym sensie – mruknęła Ela, zgniatając jednego papierosa na parapecie i zaraz sięgając

po kolejnego. – Trochę nam to jednak zajmie – wyjaśniła zaskoczonej Klementynie, bo umawiały 
się tylko na jednego.

Odpaliła. Zaciągnęła się. Wypuściła cienką, intensywnie szarą smużkę ze swoich ust.
– Małgośka to dobra nauczycielka – odezwała się. – Uczniowie bardzo ją lubili. Ale w 

pewnym momencie stanęła przed wyborem. Albo złoży wymówienie, albo wyskoczy przez balkon
na główkę. A mieszka na szóstym piętrze i ma dwójkę dzieci, więc wybór był dość oczywisty, 
prawda?

Klementyna lekko pobladła. Nawet nie ze względu na samą historię, tylko na sposób, w jaki 
Ela ją opowiadała. Jakby miała w zanadrzu jeszcze kilkanaście podobnych i tylko czekała na 
zachętę, żeby się nimi podzielić.

– Może to z powodu problemów osobistych?
Polonistka pokręciła przecząco głową.
– Dla ciebie dyrektorka jest miła – powiedziała. – Dla każdego na początku jest miła. Dla mnie

też taka była, chociaż teraz udaje, że mnie nie zauważa. Ale poczekaj. Niech minie kilka tygodni i 
się zacznie. Ma nierealne oczekiwania. Nierealne wymagania. Zawali cię pracą. Przydzieli kolejne
obowiązki. Każe wypełniać następne raporty, opisy, papiery, których nikt nigdy nie będzie czytać.
A kiedy nie będziesz już dawać rady, to zacznie podważać twoje kompetencje zawodowe. 
Opowiadać, że się nie starasz. Że robisz krzywdę dzieciom. I tak dalej, i tak dalej. Sporo by się 
tego zebrało.

Przerwała na moment, jakby potrzebowała chwili na zastanowienie się. Klementyna 
zauważyła, że dłonie Eli zaczęły lekko drżeć. A razem z nimi papieros. W rezultacie popiół 
zamiast na zewnątrz, spadł na podłogę łazienki. Klementyna zapamiętała sobie, że powinny to 
posprzątać przed wyjściem.

– Małgosia jako trzecia matematyczka odeszła w przeciągu ostatniego półtora roku – ciągnęła 
polonistka. – We wrześniu zaczynała z nami semestr Jola. Ona już tu pracowała dwa lata, ale 
wytrzymała tylko do listopada. Na jej miejsce szybko przyszła Karina. Konkretna babka, bo 
jeszcze mogła uczyć fizyki i pokończyła wszystkie możliwe kursy. Już po trzech tygodniach 
zaczęła się kłócić z dyrektorką. Nie pozwalała sobie wchodzić na głowę, a przed feriami 



stwierdziła, że to pierdoli, i do szkoły nie wróciła. Wtedy przyszła Małgosia i wytrzymała prawie 
rok. Co jest niesamowitym wynikiem, biorąc pod uwagę, że zwolnić się chciała już przed 
wakacjami. I nie myśl, że tak jest tylko z matematykami. Chemii uczy fizyczka, która nie ma do 
tego uprawnień, bo poprzednia nauczycielka rzuciła papierami trzy tygodnie temu i do tej pory nie
udało się znaleźć zastępstwa. W związku z tym Gaja jest przeciążona pracą i wygląda jak zombi. 
Ale pomimo tego, że ratuje dupsko dyrektorce, i tak regularnie dostaje zjebki.

Klementyna nie wiedziała, co powiedzieć i jak zareagować. Zgasiła swojego papierosa. 
Zawinęła go w papier toaletowy i wyrzuciła do kosza na śmieci.

– Opowiadała ci pewnie o historii szkoły, co? – odezwała się Ela.
– Tak.
– O tym całym towarzystwie oświatowym i tak dalej, prawda?
– Zgadza się.
– Nie zdziwiło cię, że otrzymała ten budynek? Wiesz, w ramach reprywatyzacji.
– Nie znam się na tym. Mało oglądam telewizji.
– Przed wojną budynek był własnością towarzystwa oświatowego. Po wojnie przebudowano 

go na lokale mieszkalne. Niby na chwilę, ale tak już zostało. To już wiesz. Tymczasem kilka lat 
temu, wyobraź sobie, przychodzi nasza dyrektorka ze swoim mężem do urzędu i mówi, że 
podczas wojny albo tuż po wojnie władze towarzystwa sprzedały komuś, jakiemuś Albertowi, nie 
pamiętam nazwiska, budynek. A oni kupili roszczenia od potomków tego Alberta. Na wszystko 
oczywiście mają papiery, jednak gdy ludzie zaczęli się temu przyglądać, wzbudziły w nich 
podejrzenia. Notariusz, u którego podpisywali akt notarialny, prawdopodobnie nie mieszkał wtedy
w Warszawie. Jedna z osób, które z ramienia towarzystwa sprzedawały budynek, nie żyła od 
trzech miesięcy, i tego typu historie. Ale co z tego, skoro decyzje w ratuszu już zapadły i nasza 
pani dyrektor ze swoim małżonkiem dostali klucze do budynku. A potem zaczęła się dobrze ci 
znana z gazet historia. Chyba że gazet też nie czytasz?

– Czasami. Jak jestem w bibliotece.
– Podnoszenie czynszu do absurdalnej wysokości. Odłączenie prądu. Wody. Nachodzenie. 

Zabijanie drzwi deskami. Tak długo się w to bawili, aż w końcu wygonili stąd wszystkich 
lokatorów. W większości starych ludzi, jak to na Mokotowie. Takich, którzy mieszkali tu od 
dziesiątek lat i nie znali innego życia. Część z nich wyjechała do rodziny. Inni dostali marne 
lokale zastępcze. Z dwójką się dogadali. A jedna rodzina to podobno żyje do dzisiaj w altance w 
ogródku działkowym. No ale dyrektorka mogła sobie wreszcie zrobić tę swoją wymarzoną szkołę.

Ktoś nacisnął klamkę i szarpnął drzwiami. Spojrzały na siebie spłoszone. Rozległo się pukanie.
– Już! Chwila! Momencik! – krzyknęła Ela i wyrzuciła niedopałki. 
W pośpiechu zaczęły sprzątać. Klementyna zamknęła okno i obficie popsikała pomieszczenie 

odświeżaczem. Ela zdążyła jej jeszcze dać gumę do żucia i puściła oko, zanim otworzyła drzwi. 
Po drugiej stronie stała około czterdziestoletnia kobieta o rudych, sięgających ramion włosach.

– O! Gaja! Właśnie o tobie mówiłam. I przepraszam, musiałam instynktownie przekręcić 
zamek, kiedy wchodziłam do ubikacji.

Kobieta tylko machnęła ręką.
– Gaja, to Klementyna. Klementyna będzie nową matematyczką.
– Cześć – rzuciła szybko kobieta. Klementyna dopiero teraz zauważyła, że ma niezdrowo 

bladą cerę i podkrążone oczy. – Słuchajcie, przepraszam was bardzo, chętnie bym porozmawiała, 
ale mam dużo pracy i strasznie chce mi się siusiu.

Minęła je, wchodząc do ubikacji, ale nagle przystanęła i pociągnęła kilka razy nosem.
– Co tu tak śmierdzi?
Ela w teatralnym geście rozłożyła szeroko ramiona.
– Sprzątaczka musiała przesadzić z odświeżaczem powietrza. Dyrektorka się wkurzy, wiesz, 

jak nie lubi marnowania materiałów szkolnych. Pewnie lepiej jej nie mówić.
Gaja uśmiechnęła się kwaśno i zniknęła w kabinie.



– Jeszcze jedno – powiedziała Ela, zniżając głos. – Uważaj, co opowiadasz w pokoju 
nauczycielskim. Podobno jest tam podsłuch.

Klementyna w pierwszej chwili myślała, że nauczycielka żartuje. Chciała się roześmiać, ale po
minie koleżanki poznała, że tamta mówi poważnie.

– Jeśli tu jest tak strasznie – zapytała, zanim się rozstały – to dlaczego tutaj pracujesz?
Ela westchnęła.
– Czasami sama zadaję sobie to pytanie. Dobrze płacą. Dzieciaki są w sumie fajne. Poza tym –

w jej głosie dało się usłyszeć lekkie wahanie – mam taki mały sekrecik, który sprawia, że ilekroć 
widzę dyrektorkę, poprawia mi się humor.

– Jaki?
Ela uśmiechnęła się tajemniczo.

– Może kiedyś ci powiem.


