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  Sylwestra spêdzi³yœmy w wie¿owcu 
na siódmym piêtrze.
- Fajny ten nasz nowy kolega z pracy 
– powiedzia³a Klara -  I leci na Ciebie.
- Sk¹d wiesz?
- Powiedzia³ mi, kiedy siê ze mn¹ ca-
³owa³.
- Ja mu siê podobam, a ciebie ca³o-
wa³?
- Powiedzia³, ¿e jest nieœmia³y i boi siê 
zaproponowaæ.
- Dupek!
- Dupek!

11 lutego

   Dosta³am od Klary sztalugê
- To na urodziny.
- Mam dopiero w lipcu
- No to co?
- Ale dlaczego sztaluga?
- Chcia³aœ namalowaæ rodzinê.
- Ja nie umiem malowaæ.
- A kto umie? Najwa¿niejsze, ¿e 
masz sztalugê. Farby dostaniesz na 
imieniny.
- A pêdzle?
- Nie mo¿na bez pêdzli?, w ostatecz-
noœci mo¿esz jej u¿ywaæ jako element 
dekoracyjny, albo suszyæ rêczniki. A 
wiesz co to jest k2?
- Szczyt w Himalajach.
- Nie g³uptasie, to my, Klara i Klemen-
tyna
 Czasami Klara zaskakuje nawet mnie.

14 marca

  Przegl¹daj¹c kolorowe pismo, prze-
czyta³am artyku³ o szczêœciu. Jakaœ 
znana gwiazda opisywa³a swoje ¿y-
cie. ¯e jest ustawiona z kas¹, ¿e ma 
fajn¹ rodzinê, ¿e mo¿e polecieæ na 
Majorkê albo Wyspy Pingwinie. I jest 
taka szczêœliwa. Zadzwoni³am do 
Klary.
- Jakie masz marzenia?
- Nie wiem? To znaczy wiem. Jak 
ka¿dy.
- A jakie ma ka¿dy?
- Byæ szczêœliwym.
- Co to znaczy?
- Wszystko.
- Konkretnie.
- Kochaæ mocno, ¿yæ piêknie i umrzeæ 
spokojnie.
- A polecieæ na Wyspy Pingwinie?
- Nie.
- To gdzie?
- Do Œmiechowa.

26 czerwca

  Nie pisa³am d³ugo, bo zajêcia i takie 
tam ró¿ne sprawy. Spotykam siê od 
pewnego czasu z mi³ym ch³opakiem. 
Powiedzia³am o tym Klarze.
- Jak ma na imiê – spyta³a.
- Artur.
- Królewskie imiê. Jest dobry dla 
ciebie?
- Tak.
- Ma byæ dobry!
- Jest dobry.
- Wiesz Klemens chcia³abym wyje-
chaæ na wieœ. Na parê dni. Jestem 
zmêczona.
- Dok¹d?
- Mo¿e do Œmiechowa.
- Kiedy?
- Jak bêdê gotowa.

4 lipca

 Zadzwoni³a Klara. P³aka³a. Pojecha-
³am do niej. Przez dwie godziny nie 
mog³am nawi¹zaæ z ni¹ kontaktu. 
Myœla³am ¿e to atak ¿ó³tej febry, tylko 
gdzie by siê mog³a zaraziæ. W koñcu 

powiedzia³a.
- Jaka ja jestem nieszczêœliwa.
- Co znowu?
- Zakocha³am siê.
- To dobrze.
- Gówno tam, dobrze. Jak ma byæ 
dobrze, skoro on na mnie nie zwraca 
uwagi? Bydlê, ostatnie œcierwo. 
– Kto?
- Zimny wyrafinowany drañ. Wszys-
cy oni to szowinistyczne mêskie œwi-
nie. Sama nie wiem kto jeszcze?
- Kto?
- £ajna szalonego kojota, padlina na 
stepie, Sêpy ¿ywi¹ce siê cia³ami pio-
nierów, zdech³e ¿aby, 
- Przestañ krzyczeæ i siê zapowietrzaæ, 
i przestañ cytowaæ Karola Maya. WeŸ 
g³êboki oddech No, to teraz mów.
- Wiesz, ¿e mam s¹siada?
- Wiem, taki przystojniak, nawet nie-
z³y. 
-  Dwa miesi¹ce tu mieszka. Dwa 
dni temu zapyta³ mnie na schodach, 
czy nie zechcia³abym pójœæ z nim na 
kolacjê.
- Nie pochwali³aœ siê?
- Nie chcia³am zapeszyæ. Wiêc ten 
podchodzi i mówi, ¿e na kolacjê. Py-
tam gdzie? On, ¿e u „Majora”.
- Facet musi byæ przy szmalu. S³y-
sza³em, ¿e u „Majora” frytki kosztuj¹ 
dwie dychy. 
- Wiesz jak siê poczu³am. Œwiece, kel-
nerzy, owoce morza, kwiaty na stole, 
Patrzyliœmy sobie w oczy... Potem na 
d³ugi romantyczny spacer. On tak ro-
mantycznie mówi³, o œlubie, o goœciach 
o podró¿y poœlubnej... wiesz co faceci 
mówi¹ w takich sytuacjach? 
-  Welon bêdzie d³ugi na 20 metrów, 
orszak i szpaler z³o¿ony z oficerów 
marynarki, doro¿ka, przyjêcie na 300 
osób. 
- Jakbyœ przy tym by³a. 
- Ale dlaczego on jest œwinia. Zaprosi³ 
ciê na kolacjê. Poszed³ z tob¹ na spa-
cer, mówi³ o dzieciach, œlubie a potem 
odprowadzi³ do domu..
- Szliœmy przez park i on spyta³: Czy 
uwa¿asz, ¿e jestem przystojnym face-
tem? No jasne, ¿e jesteœ, powiedzia-
³am.  A on - a czy mog³abyœ umówiæ 
mnie z twoj¹ kole¿ank¹ – T¹ co tu 
do ciebie przychodzi. Ona bardzo mi 
siê podoba, ale nie wiem jak siê z ni¹ 
umówiæ. I Potem przez dwie godziny 
wypytywa³ mnie o ciebie. Zadzwoni, 
zapytaæ czy umówi³am go z tob¹. Co 
mam mu powiedzieæ?
- Niech spieprza.
- Dlaczego, taki przystojny
- To dupek. G³upi dupek.

23 sierpnia

- Klara chcesz jeszcze jechaæ do 
Œmiechowa? 
- Tak.
- Pojedziemy w sobotê
- Z Arturem?
- Bez.
- W soboty te¿ pracuje?
- Nie wiem.
- Jak to nie wiesz?
- Zerwaliœmy.
- Przesta³ byæ dobry?
- Przesta³.

26 sierpnia

  Œmiechów jakie to cudowne miej-
sce. Tutaj czas jakby siê zatrzyma³.  
Ca³e przedpo³udnie Klara próbowa³a 
zaprzyjaŸniæ siê ze stadem kaczek. 
Miejscowi bardzo siê dziwili. Doros³a 
kobieta na czworakach.  Koniecznie 
trzeba kupiæ Klarze, jak¹œ bluzkê bez 
pleców. Mo¿e to j¹ zmobilizuje, ¿eby

zrzuci³a parê kilogramów. No i abso-
lutnie nie zgodzê siê na czekoladê. 
Klara zawsze opycha siê czekolad¹ 
a potem ma zgagê. Najlepszy jest 
wtedy sok z ¿urawiny, albo herbatka 
miêtowa. Jakie to wszystko dziwne. 
Klara powiedzia³a, ¿e w Œmiechowie 
odzyska³a równowagê psychiczn¹. Ja 
twierdzê, ¿e pe³nia szczêœcia nast¹pi 
gdy tylko odzyskamy stracony baga¿, 
który Klara nada³a do Koszalina. 
Kiedy zapyta³am j¹:
- Klaro! gdzie u diab³a s¹ nasze ba-
ga¿e 
- W poci¹gu do Koszalina - odpowie-
dzia³a. 
- Dlaczego do Koszalina? 
- Bo te¿ na K - odpar³a nieprzytomnie. 
  Zaczê³am podejrzewaæ, ¿e Klara za-
anga¿owa³a siê uczuciowo. Po dwóch 
godzinach podró¿y oœwiadczy³a: 
- Gertrudo zakocha³am siê w Albinie. 
- Kim u licha jest Albin?
- To najs³odszy konduktor na œwiecie 
- pisnê³a. 
  I rzeczywiœcie. Klara co dwie minuty 
lata³a do Konduktora podtykaj¹c mu 
bilety do sprawdzenia. Dosz³o do te-
go, ¿e biedny Albin zabarykadowa³ 
siê w WC.  Musia³am Klarze wyt³u-
maczyæ, ¿e Albin jest na s³u¿bie i musi 
sprawdziæ bilety pozosta³ym pasa¿e-
rom.
- Nienawidzê innych pasa¿erów - po-
wiedzia³a. 
  Przez ca³¹ drogê ze Œmiechowa mil-
cza³a i z¿ar³a trzy tabliczki czekolady.

26 września

  Znowu kolejny bezsensowny romans.
- Klementyno czy ty aby nie za du¿o 
wymagasz od mê¿czyzn. Co ci siê nie 
podoba³o w Jacku? Tylko dlatego, ¿e 
nie wiedzia³ kto to jest Dostojewski, to 
ju¿ musia³aœ z nim zerwaæ?
- Dostojewskiego mo¿e bym mu wy-
baczy³a, ale to, ¿e nie wiedzia³ nic 
o Mikim, tego nie mogê.
- O kim? Jakim Mikim.? To jakiœ 
muzyk?
- Myszka Miki.
- Aha, no to fakt, g³upio nie wiedzieæ -
powiedzia³a jakoœ nieszczerze Klara.

14 listopada

   Klara irytuje mnie coraz bardziej. 
Ca³y czas wpatruje siê w Albina jak 
cielê w malowane wrota. Ca³y czas 
albo siê miêdl¹, albo dziubdziaj¹. Za-
czyna mu matkowaæ - Albinku a mo¿e 
konfitur? Za³ó¿ pulower, bo ch³odno 
na werandzie. Zaparzy³am Ci kochanie 

herbatki malinowej. Patrzê na ni¹ i nie 
wierzê, ¿e by³a kiedyœ wulkanem sza-
lonych pomys³ów. Klara coraz bardziej 
przypomina kocio³ z grochówk¹....
  Mam depresjê. Zaczê³am malowaæ.

18 grudnia

 
  Sta³o siê. Klara wyjecha³a z Albinem 
do Na³êczowa. W jego rodzinne strony. 
Przed wyjazdem odby³y siê zarêczyny. 
Klara z¿ar³a szeœæ czekolad. 
- To ze szczêœcia Klementyno - powie-
dzia³a kiedy znalaz³am j¹ pod sto³em. 
A potem zapyta³a:
- Bêdziesz œwiadkiem na moim œlu-
bie?
- Kiedy?
- W marcu. 
- Bêdê 
- Super, B¹dŸ w tej w tej sukience, któ-
r¹ za³o¿y³aœ kiedyœ dla chemika. 
- Dobrze.

24 stycznia

 
   Pusto. Jak tu jest cholernie pusto. 
Zwariowa³abym gdyby nie telefon od 
Klary.
- Co s³ychaæ?
- Fizyk mi siê podoba.
- Przecie¿ ty nie masz fizyki na stu-
diach.
- Wybra³am sobie drugi fakultet, cho-
dzê jako wolny s³uchacz.

- Malujesz?
- Nie.
- To zacznij.
- Dlaczego?
- Dlatego.
- Nie umiem.
- Nie szkodzi.

16 lutego

  Na trzy tygodnie przed œlubem Klara 
zmar³a. Tak zwyczajnie. Jak to w jej 
stylu. Nic nikomu nie powiedzia³a. 
Lekarze orzekli, ¿e to atak serca. Ale 
ja swoje wiem. Chodzisz sobie pewnie 
teraz po raju i dziwisz siê wszystkiemu. 
No i oczywiœcie jesz swoj¹ ulubion¹ 
czekoladê z orzechami. Co ja mówiê 
jesz. Ob¿erasz siê, z¿erasz dwie albo 
trzy niebiañskie tabliczki dziennie 
i masz wszystko gdzieœ. Mnie, ten 
œwiat, sztalugê, odrzutowiec, a nawet 
chemika. Nigdy ci tego nie wybaczê, 
nigdy. Jeszcze ciê dorwê. Jak mog³aœ 
zrobiæ to Albinowi, jak mog³aœ mi to 
zrobiæ? Jak mog³aœ mnie tu zostawiæ? 
Jak? S³yszysz ty suko!?
- S³yszê, s³yszê nie jestem g³ucha.

MAREK BRAND

   Gdańsk, ale nie pamiętam kiedy, 
chyba 2001 lub 2003

W nadchodzącym roku 
spełnienia najskrytszych 

marzeń
życzy Drogim Rodakom

„Aha!”


