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  Postanowiłam napisać pamiętnik. 
Będę w nim zapisywać rzeczy, które 
mnie gnębią, z którymi chcę być sam 
na sam. Powinnam raczej napisać 
sama na sama. Postanowiłam napisać 
ten cholerny pamiętnik, bo ona kiedyś 
mnie zapyta „Jak to w³aściwie z nami 
było? Jak naprawdę było ze mną? 
Na imię mam Klementyna. Kiedyś 
strasznie nie lubiłam tego imienia. 
Chyba przez koleżanki z podwórka, 
które przezywały mnie kle-kle. Skąd 
u licha moi rodzice wpadli na pomys³,
pomys³, ¿eby mnie tak nazwaæ. Raz 
zapyta³am siê mamy po kim mam to 
imiê, bo przecie¿ w rodzinie nie by³o 
nikogo takiego. Mama zmiesza³a siê 
i powiedzia³a „A wiosn¹ kupimy ci 
rower”. Z radoœci nie wypytywa³am 
dalej. Jednak wkrótce zaczê³am po-
dejrzewaæ, ¿e nadano mi imiê ku czci 
wuja Klemensa. Wuj Klemens to 
chluba naszej rodziny, w³aœciwie to 
nie wiem co wuj zrobi³ takiego wa¿-
nego, nawet nie wiem kim by³, ale 
wszyscy mówi¹ o nim z szacunkiem. 
„Klemens by tak nie zrobi³”, „Klemens 
by im pokaza³”, „Klemens to by wie-
dzia³” Wiêc musia³ byæ kimœ wa¿nym. 
Jednak œwiadomoœæ, ¿e mam imiê po 
mê¿czyŸnie bardzo mnie irytowa³a. 
Postanowi³am nie reagowaæ na moje 
imiê, ale po dwóch dniach podda³am 
siê i wywiesi³am bia³¹ flagê. W sumie 
mog³oby byæ gorzej. W³aœciwie, to 
jak do tej pory wszystko uk³ada³o mi 
siê dobrze. Zaraz po maturze dosta-
³am siê na studia a na trzecim roku 
zaczê³am pracowaæ. W³aœnie w pracy 
pozna³am Klarê. Kiedy j¹ pierwszy 
raz zobaczy³em pomyœla³am, ¿e jest 
tak beznadziejna, ¿e poproszê szefa o 
przeniesienie w teren. I wtedy w³aœnie 
zapyta³a 
- Lubisz jeŸdziæ sto czterdzieœci na 
godzinê, motocyklem przez miasto?
- Nie lubiê 
- Ja te¿ i to nas w³aœnie ³¹czy 
  Niespe³na dwa lata naszej przyjaŸni 
opisujê w³aœnie w tym pamiêtniku.

21 maja

  Posz³am na uczelniê przenieœæ siê 
na zaoczne. Wesz³am i poczu³am siê 
bardzo nieswojo. Ogarnê³o mnie uczu-
cie przygnêbienia. Mia³am wra¿enie, 
¿e to ponure gmaszysko chce mnie 
zjeœæ. Nic takiego nie czu³am, kiedy 
zdawa³am egzaminy na wydzia³ 
dzienny. Klara powiedzia³a, ¿e to 
przez podniecenie jakie towarzyszy³o 
mi podczas egzaminu. I ¿e wed³ug 
naukowców, takie podniecenie porów-
nywalne jest do podniecenia seksual-
nego. I, ¿e ona siê z tym zgadza.

17 lipca

  Pojecha³yœmy z Klar¹ na zakupy. 
W³aœciwie to wcale nie chcia³am je- 
chaæ do ¿adnych hipermarketów. 
Chcia³am trochê odpocz¹æ. W koñcu 
sobota zdarza siê raz w tygodniu. 
Obieca³am sobie, ¿e porz¹dnie siê wy-
œpiê, ale w pi¹tek wieczorem przysz³a 
Klara. 
- Czeœæ Klemens – zaczê³a jak zwyk-
le.
- Nie mów do mnie Klemens.
- Przepraszam. Co robisz jutro?
- Odpoczywam.

   Posz³yœmy z Klar¹ do kina. Niby 
komedia a Klara wysz³a z filmu zary-
czana. 
- Czego beczysz? – spyta³am
- Bo ja te¿ bym tak chcia³a.
- O co ci chodzi?
- Jak oni siê kochali, i nic im nie by³o 
w stanie zniszczyæ mi³oœci. Dom siê 
rozwala³, mieli d³ugi, nawet jak on 
usiad³ na je¿u, to taka wielka mi³oœæ 
miêdzy nimi by³a. Ja te¿ bym chcia³a.
- Usi¹œæ na je¿u?
- Niechby nawet, ale za tak¹ mi³oœæ. 
Popatrz na nas. Dwie samotne baby 
siedz¹ w kawiarni i maj¹ tylko siebie. 
A gdzie ci mê¿czyŸni – powiedzia³a i 
zamówi³a szóst¹ napoleonkê.
- A, kelner?
- Co, kelner?
- Popatrz jaki przystojny.
- Pewnie ma jak¹œ dziewczynê.
- A mo¿e nie ma. 
- A widzia³aœ przystojnego kelnera 
bez dziewczyny?
   Zamknê³am siê, bo rzeczywiœcie nie 
widzia³am.

 

25 września
   
  Klara uwa¿a, ¿e za parê lat bêd¹ 
sprzedawaæ substancje genetyczne na 
ró¿ne przypad³oœci. 
- Genetyka rozwija siê nadzwyczaj 
szybko – powiedzia³a - zobaczysz, za 
parê lat wszystko bêdzie mo¿na kupiæ 
w aptece. Nawet pastylki na mi³oœæ. 
To tylko kwestia czasu. A wtedy nie 
bêdziemy musia³y zabiegaæ o wzglêdy 
mê¿czyzn. Mi³oœæ to chemia.
- Dlaczego tak uwa¿asz?
- Tak napisa³ pewien profesor.
- Gdzie napisa³?
- W czasopiœmie naukowym. Napisa³ 
„genetyka poradzi sobie z wiêkszoœci¹ 
naszych problemów”. 
  Klara ma tendencje do przesady. 
Zreszt¹ zawsze taka by³a. A ja muszê 
zaliczyæ biologiê. Mo¿e Klara ma racjê 
z tymi ch³opakami. Mi³oœæ. Co to jest 
ta prawdziwa mi³oœæ. W³aœciwie to 
czym jest – a nie co to jest. Czy to 
wa¿ne, przecie¿ i tak nikt nie przeczyta 
tego pamiêtnika oprócz mnie. Podoba 
mi siê wyk³adowca z chemii. Jest taki 
przystojny. Jak zwróciæ jego uwagê? 
Wiem...

3 października

  Idiotka. Na co ja liczy³am. Ubra³am 
siê jak napalona laska. Siad³am w 
pierwszym rzêdzie i wpatrywa³am siê 
w niego ca³y czas. Nawet raz puœci-
³am do niego oko. A on nic. Mo¿e 
niedowidzi biedaczek. Albo to taka  
mêska gra. Ju¿ oni to potrafi¹. ¯eby 
zdobyæ dziewczynê  udaj¹, ¿e niby jej 
nie zauwa¿aj¹. Pod koniec wyk³adu 
zaœwieci³o s³oñce. Spojrza³ na mnie. 
Jezu! Zauwa¿y³ mnie. Nawet siê 
uœmiechn¹³. Mo¿e zaprosi mnie na 
kolacjê. Przy œwiecach, albo w jakim 
ekskluzywnym lokalu, bez bilardu i 
automatów do gry.  Kiedy wyk³ad siê 
skoñczy³, jak mog³am przed³u¿a³am 
moment wyjœcia. On te¿. W koñcu 
ruszy³ w moim kierunku. Stan¹³ obok 
mnie i spyta³ patrz¹c trochê w bok. 
- Widzê, ¿e bardzo interesuje siê 
pani chemi¹…
  Zrobi³am siê czerwona, spuœci³am 
wzrok i nic nie powiedzia³am. Wie-
dzia³am, ¿e bêdzie dalszy ci¹g.
- Gdyby pani zechcia³a, to mogê 

   By³yœmy z Klar¹ na koncercie. 
- Super by³o – powiedzia³am do 
Klary.
- Skoro siê dobrze bawi³aœ…
- A  ty siê bawi³aœ Ÿle?
- Jak dla mnie by³o za g³oœno i zbyt 
du¿o krzyków na widowni. Brak linii 
melodycznej, a i do wokalnej strony 
mo¿na mieæ sporo uwag.
- Klaro to by³ koncert rockowy.
- Muzyka to muzyka. Tam nie by³o 
uniesienia. 
- Tak uwa¿asz?
- Tak.
- To po cholerê posz³aœ ze mn¹ na ten 
koncert. Przecie¿ wiesz co to jest rock.
- Teraz wiem.
- Czekaj, to ty wczeœniej nie by³aœ na 
¿adnym koncercie?
- Je¿eli nie liczyæ Vivaldiego w filhar-
monii to nigdy.
  Czy ja znam Klarê? Co ja o niej 
wiem? Wszystko czy nic? Przecie¿ 
spotykamy siê prawie ka¿dego dnia. 
No mo¿e co dwa, albo trzy dni. Kim 
ona jest? Co ona robi wieczorami, 
kiedy jest sama?

22 grudnia

  Sylwester. Mia³ byæ super. Milenium, 
kurwa maæ. Wszyscy dostali jakiegoœ 
sza³u. Kiecki, fryzury, wycieczki no-
woroczne na Bora-Bora. 
- Wiesz, powiedzia³a Klara - mo¿e 
wykupmy tak¹ wycieczkê, dooko³a 
sylwestra. Odrzutowiec bêdzie nas 
dostarcza³ w ró¿ne strefy czasowe 
i tam bêdziemy mog³y zawsze witaæ 
Nowy Rok. Chocia¿ tej jednej nocy 
mog³ybyœmy zatrzymaæ czas. 
- Ciekawe ile coœ takiego kosztuje?
- Poczekaj – powiedzia³a Klara wy-
krêcaj¹c numer - Halo biuro podró¿y? 
Chcia³abym siê dowiedzieæ, czy mo¿-
na u was wynaj¹æ odrzutowiec na ca³¹ 
noc? Dlaczego? A co jej jest? I nie ma 
kogoœ, kto móg³by byæ w zamian? 
Dziêkujê. Niestety nie polecimy. ¯ona 
pilota rodzi. Patrz, Klementyno, raz 
w ¿yciu chcia³am zaszaleæ i co? Ci¹¿a 
rodzinna staje mi na drodze. A gdzie 
ten kapitalizm. P³acisz i nie mo¿esz 
lecieæ.
- Przecie¿ nie staæ nas na to?
- Ale oni o tym nie wiedz¹.

- To siê doskonale sk³ada, bo mam 
wspania³¹ propozycjê. 
- To znaczy? – zapyta³am ostro¿nie, 
bo znaj¹c Klarê wiem, ¿e potrafi wy-
myœliæ lot na ksiê¿yc.
- Aktywny odpoczynek, taki interme-
dialny. 
- Ale konkretnie?
- PojedŸmy na sza³owe zakupy.
- Wiesz Klaro, chcia³am jutro posie-
dzieæ trochê w domu. Wyspaæ siê, po-
czytaæ. Mam kilka ksi¹¿ek do prze-
czytania, sesja na karku. Jednak wszys-
tkie moje argumenty Klara skwitowa-
³a krótk¹ wypowiedzi¹
- No wiesz Klemens, przestañ siê za-
chowywaæ, jak stara kapryœna baba. 
Jest mi przykro, ¿e robisz takie rzeczy 
swojej najlepszej przyjació³ce. Tylko 
dlatego, ¿e mam parê kilo nadwagi, to 
ju¿ nie mam prawa nigdzie chodziæ, 
co ja ci takiego zrobi³am, ¿e chcesz 
mnie tak zraniæ? Czy ty wiesz na co 
nara¿ona jest osoba, która sama wy-
biera siê do supermarketu? A jak chcia-
³aœ pojechaæ do Pary¿a, obejrzeæ jakiœ 
tam Luwr, czy coœ takiego to oczy-
wiœcie Klara nie odmówi³a. 
  ¯eby przerwaæ tê litaniê – zapyta³am 
tylko: 
– O której godzinie?
- O dziewi¹tej rano.
- Klara to jest œrodek nocy.
- Im szybciej tam pojedziemy, tym 
szybciej wrócimy.
  T³ok, kilka tysiêcy kilometrów w no-
gach, wygrana walka o wózek na za-
kupy i dwie pary majtek, to bilans na-
prawdê wielkich zakupów. 
- Wiesz Klementyno – powiedzia³a 
Klara, kiedy spojrza³am na ni¹ jak na 
zepsut¹ galaretê - to nic, ¿e zakupy 
marne, ale spêdzi³yœmy razem trochê 
czasu. 
  Rzeczywiœcie tylko piêæ godzin nas 
nie by³o. Straci³am tyle energii, ¿e 
o ósmej wieczorem spa³am jak nie-
mowlê. Powinnam by³a jednak wtedy
zwróciæ uwagê na ten drobny szcze-
gó³... Po raz pierwszy Klara powie-
dzia³a  - Klementyno – a nie Klemen-
sie, albo Klem. Gdybym wówczas na 
to zwróci³a uwagê…

14 sierpnia

bardziej przybli¿yæ problem polime-
rów z³o¿onych, o których dziœ mówi-
³em
   Niez³y bajer, pomyœla³am. Na poli-
mery nikt mnie jeszcze nie podrywa³. 
- Je¿eli to nie sprawi panu problemu – 
us³ysza³am g³os za mn¹ – bêdê bardzo 
zobowi¹zana. 
  Za mn¹ siedzia³a laska, która chodzi-
³a do nas jako wolny s³uchacz.
- To zapraszam na kawê. A pani te¿ 
chce siê dowiedzieæ o polimerach? -
ostatnie pytanie by³o do mnie.
- Dziêkujê – powiedzia³am - Ju¿ 
wiem wszystko. 
  Wysz³am nawet nie ogl¹daj¹c siê za 
siebie.
- I bardzo dobrze - powiedzia³a Klara 
- Po co ci taki stary dziad.
- Ale on ma dopiero trzydzieœci piêæ 
lat
- Przejdzie mu.

15 listopada

  Wigilia i prezenty. Bardzo lubiê wi-
giliê. Jest okazja do spotkania z ca³¹ 

rozleg³¹ rodzin¹. Kiedyœ zwierzy³am 
siê Klarze, ¿e chcia³abym namalowaæ 
ich wszystkich.
- To znaczy kogo? – zapyta³a.
- Mamê, brata, ciotkê Wandê z wuj-
kiem Anzelmem, kuzynkê Lizê, wuj-
ka Staszka z cioci¹ Stef¹, Krzysztofa 
z Ol¹ i malutkim Piotrusiem, pani¹ 
Basiê i kota Partacza.
- A¿ tyle? – powiedzia³ Klara z nie-
dowierzaniem.
- Tak. Jak by³am m³odsza nie cier-
pia³am wigilii, ka¿dy mia³ jak¹œ 
uwagê, a to, ¿e sukienka zbyt krótka, 
a to ¿e powinnam siê umalowaæ, a to, 
¿e nie wolno siê garbiæ i te pytania, a co 
w szkole? a gdzie jedziesz na wakacje, 
gdzie bêdziesz studiowaæ. Raz wujek 
Anzelm jedz¹c rybê zapyta³: 
- A ile ty masz lat dziecko? 
- Szesnaœcie - odpowiedzia³am.
- No, to jak za dwa lata pójdziesz do 
wojska, to ca³a rodzina przyjedzie na 
przysiêgê – powiedzia³ wujek prze-
gryzaj¹c œledziem.
- Cudownie mieæ tak¹ rodzinê i tyle 
naczyñ do zmywania? – powiedzia³a 
rozmarzona Klara.

31 grudnia/1 stycznia
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