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8 sie 2012 02:10 

„Chcę się do pewnych rzeczy odnieść. Pewnie słyszałaś 
to nie raz nie dwa, może na własnym ślubie? Miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza 
się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości 
lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nio, to wszystko 
jasne. Św. Paweł nie może się mylić. Jak nie, jak tak! 
Mur beton, na stówkę, no raczej. To jest to, a nie jakieś 
miłosne tiruriru." MZ 

„Aha." AKM 





Poznaliśmy się w średniej szkole. Podszedł do mnie pod
czas przerwy między angielskim i historią i zaproponował 
spotkanie. Zgodziłam się, więc wieczorem zabrał mnie 
na dach, gdzie przez parę godzin leżeliśmy na plecach 
patrząc w niebo, a on zaskoczył mnie wiedzą z astrono
mii. Uczyniliśmy z tego rytuał i staraliśmy się powtarzać 
go każdego roku. Zawsze na dachu, patrząc w gwiazdy 
i dzieląc się wiedzą tajemną, o którą byśmy się wzajemnie 
nie podejrzewali . Podczas siódmej rocznicy oświadczył 
się zaraz po tym, jak opowiedział mi o chińskim teatrze 
no, a podczas ósmej wyłożył mi o łososiu i jego tarle, 
a następnie mnie zapłodnił. Widziałam wtedy mnóstwo 
gwiazd, miliony łososi próbujących płynąć pod prąd. On 
widział tylko mnie i koc w kratę . Wszystkie koleżanki za
zdrościły mi szkolnej, romantycznej miłości, która ku ich 
zawiści przerodziła się w wielką przyjaźń i mimo ich wście
kłości w udane małżeństwo . A ja wierzę, że wszystko ma 
swój sens i czas, a jednak zadałam sobie pytanie, czy je
steśmy niesprawiedliwie przez los nagrodzeni? Czy to, że 
żyjemy w szczęśliwym domu, że się kochamy, że mamy 
plany, które konsekwentnie realizujemy to za dużo? Bę
dąc w czwartym miesiącu ciąży straciłam nasze pierwsze 
dziecko, a potem dwa kolejne. Były noce, kiedy budziłam 
się spocona po koszmarach, w których uczennice żeńskiej 
szkoły, wszystkie w identycznych granatowych marynar
kach i białych podkolanówkach wbijają szpilki w brzuch 
laleczki woodoo, która ma moją twarz. Wstawałam mimo 
to uśmiechnięta, codziennie starałam się ugotować coś 
innego na obiad, być chętna do kolejnych prób. 



Opravdu me nezajima co jsi o me mysli. 

Chtel bych, aby vśichni lidi źili spolu v pokoji a v lasce, ale 
pfece to je nemoźne. Jak v tanci, tolik definici, tolik tanećniku. 

Opravdu miluji jizdu na kole. 



8 wrz 2012 22:13 

„ Krzysztof, chodzi o to, że każdy ruch ma znaczenie 
i ważne jest dla mnie to, aby cokolwiek robimy było 
prawdziwe. Wyuczono nas udawania przed sędziami 
przez półtorej minuty, ale teraz nie musimy zabiegać o ich 
aprobatę, nie powinniśmy szukać poklasku." Ścisk, MZ 

„ Pracuję nad tym, ale nie jest łatwo." KH 



Od wyjścia ze szpitala całkiem straciłem apetyt, więc die
tę miałem z głowy. Prowadziłem się regularnie. Długo nie 
mogłem spać , więc zasypiałem nad ranem, a budz iłem 

w porze obiadowej. Wtedy zjadałem skromne śniadanie. 
Czasem tylko na nie patrzyłem . Płatki z jogurtem i gorące 
kakao. Nie byłem ich ciekawy. Wiedziałem jak smakują. 
Prawdziwego głodu nie czułem od lat. Nie miałem też wy
rzutów sumienia, wyrzucając n i etknięte jedzenie do śmie
ci. Zaraz po wojnie obiecałem sobie, że nie będę typową 
ofiarą Holocaustu. Taką co upycha chleb w materacu i ni
gdy niczego nie wyrzuca. 

Najlepiej spacerować przed snem, powiedział lekarz. Za
sypiałem o świcie, więc na spacer wychodziłem nocą. Uli
ce były puste. Czasem przejechała taksówka z nocnym 
kursem, albo pomywaczka sprzątająca ulice, po której zo
stawały mokre ślady i zapach wilgoci w powietrzu. 

Zobaczyłem ich od razu, podczas pierwszego spaceru, 
który miał wrócić mojemu sercu pozory kondycji. Stary 
Beniamin sprzedawał sukno, jego brat, Lewi, przyjmo
wał miarę na płaszcz. Cała rodzina Felcmanów trudniła 
się krawiectwem. Mówiono, że najmłodsza z rodzeństwa , 

Ryfka, robi ściegi tak gęste i równe, jak maszyna do szycia 
marki Singer. 





8 lis 2012 01:49 

„ Maciek, tak Cię przepraszam. Cały dzień myślę o tych 
tekstach i nic. Pustka. Jutro rano będę przed czasem, 
pomożesz mi na miejscu? Dobranoc, sorry, śp ij dobrze." PB 
„Już mam dla Ciebie tekst. Zawiesisz się na Szpaku, skoro 
ciągle nie wiesz, czego chcesz." MZ 



8 paź 2012 15:15 

„ Miś , o której spotykamy się dzisiaj?" MZ 
„Tak wcześniej, jak zdołasz, czyli o „?" MJ 
„Zamówimy żarcie? To będę zaraz" MZ 
„Przymierzaliśmy się dzisiaj do zrobienia bakłażana 

nadziewanego mięsem z indyka w sosie worcester. Może 
być?:-) " MJ 
„No może może. Wrrr!" MZ 
„To dawaj, zdążysz na skok!" MJ 
„ Pędzę! Jemy, niech skacze i montujemy!" MZ 



Zdziwienie. Na twarzy miał wypisane totalne zdziwienie. 
Jak flamastrem. 
Był zaskoczony bardziej niż ja, gdy w sądzie zobaczyłam 
jego prawdziwą twarz. Nigdy jej przy mnie nie 
zdejmował . Nawet jak to robiliśmy. 

Najpierw go ogłuszyłam . Potem związałam . Był ciężki 

i przez chwilę chciałam dać sobie spokój. 
Potem założyłam mu na twarz maskę. Wilka . 
Wróciły wszystkie emocje. 
Poczekałam, aż się ocknie. 
Szarpał się, krzyczał i błagał , bym go wypuściła. 
Nie miał klasy. Zupełny mięczak . 

Us-po-kój się i-na-czej cię za-bi-ję . Powiedziałam głosem 

wypełnionym ciepłem i namiętnością. 
Rozpłakał się. 

Myślałam , że ze wzruszenia . 
Zmoczył się. 

To nie było śmieszne. 
Łkając opowiedział, że ma rodzinę: żonę i dwie córeczki , 
które bardzo kocha. Starą schorowaną matkę, ojca na 
wózku i ciotkę z Alzheimerem. 
I psa z kulawą nogą? Szydziłam. 
Powiedział, że chce zacząć nowe życie, że ja mu w tym 
pomogłam, zeznając w jego obronie. 
Nowe życie ... Dobrze. Ale ze mną, czy beze mnie? 
Jakoś mnie to interesowało . 

Nie odpowiedział. Trząsł się . 

Byłam zdecydowana. 
Po-ko-chaj mnie i-na-czej cię za-bi ję! 
Jedenaście sylab. 
Odłożyłam nóż. 

Nie mam nic na swoją obronę . 

I mam wszystko. 





Nekaj casa me je bilo strah, da ne bi v meni prevladalo, 
da grem po poti,ki jo izberejo mnogi, to je , 
da ne pocnejo tega v kar najbolj verjamejo, pocnejo le tisto 
kar jim je najbo/j prikladno, pocnejo tisto kjer ni truda, znoja, 
trp/jenja pa tudi ne resnicne srece in cloveskega napora biti 
boljsi, popolnejsi. Vecina, zlasti talentiranih, na koncu to 
obzaluje. Zal prepozno! Ne da se nic vec popraviti. 
Zato imama prijate!je, da se posvetujemo; 
zato imam jaz tebe in ti mene. 
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