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Wspomnienia ożyły. Zwinięta jak kot i przykryta kołdrą Greta Gawor wyciągnęła z albumu z lat 

młodości czarno-białe fotki. Pośród nich zdjęcia Olgierda, przystojnego bruneta, w którym 

podkochiwały się jej wszystkie koleżanki. Drań ubierał się modnie, z nonszalancją 

podkreślającą wysportowaną sylwetkę. Nosił najczęściej dwurzędową, zgniłozieloną tweedową 

marynarkę, golf w jaśniejszym o ton kolorze lub starannie dobraną koszulę i krawat założony i 

zawiązany jakby od niechcenia, niezobowiązująco, byle zaznaczyć własną odmienność od 

szarej codzienności. Spodnie z mankietem, lekko wygniecione pod kolanami, do tego czarne 

skarpetki i buty szyte na zamówienie, dopieszczone pastą i szczotką. Wychwytywała te detale 

jak każda uważna kobieta. 

Poznali się przypadkiem. Ten zaczesany do tyłu dandys zaszedł do jej zakładu zrobić odbitki z 

jakiejś imprezy towarzyskiej i nie chciał się już od niej odczepić. Był na trzecim roku studiów 

dziennikarskich w stolicy, a ona zakończyła naukę w wieczorowym liceum w prowincjonalnym 

mieście i od dwóch lat pracowała w zakładzie fotograficznym, żeby się utrzymać. Miał 

bogatych rodziców z tradycjami mieszczańskimi, a jej byli tylko wyedukowanymi 

chłoporobotnikami, którzy przed wojną uciekli ze wsi do miasta szukać szczęścia. 

Olgierd imał się wszystkiego, bo znał się na wszystkim. Już na studiach był po trosze 

dziennikarzem, konferansjerem, muzykiem, marszandem, a nawet fotografem. Tryskał 

elokwencją, jak na prawdziwą duszę towarzystwa przystało, i każdy pragnął go mieć za swego 

przyjaciela. 

Na pierwszej randce jego czarujący śmiech ją obezwładnił. Kiedy na dodatek wręczył bukiet 

białych róż i zapewnił, że nigdy się nie rozstaną, ona, głupia, mu uwierzyła. Była wówczas 

dwudziestoletnią, zahukaną dziewczyną. To Olgierd otworzył przed nią wielki świat, który z 

perspektywy przeżytych lat wydawał się jej teraz tyci. To prawda, że ją wypromował i że bez 

niego byłaby nikim, ale niestety, miał też jedną paskudną wadę: czego się tknął, zamieniało się 

wkrótce w porażkę i ona była tego ewidentnym przykładem. Zaślepiona, nie potrafiła dostrzec, 

kim jest naprawdę, a żaden ostrzegający dzwoneczek w jej głowie się nie odezwał. Wystarczało, 

że go kochała. Myślała, że tak będzie zawsze. 

 

II 

Miller czuła się pewnie, bo teraz wiatr historii wiał w jej rozpięte żagle. Niedawno, zaraz po 
podziękowaniach od wojewody i wójta, otrzymała list gratulacyjny od ministra zdrowia. 
Stworzyła siebie dla innych i dalej nie poprzestawała tworzyć, jak coraz doskonalszy 
produkt, w myśl zasady z poprzedniego domu starości w Ż.: „Spokój – tak, nuda – nigdy!”. 



 
Hanna miała przewagę nad zatrudnioną w Przystani obsługą medyczną, bo po pierwsze była 
singielką, a po drugie i trzecie zwolenniczką zdrowego żywienia i fitness, a w dodatku 
propagowała na Facebooku jako Katarzyna Małecka, studentka z Trójmiasta, plany 
treningowe i ćwiczenia odchudzające. Niewątpliwie była w tym dobra, gdyż przywiązała już do 
swojej strony kilka tysięcy fanek, nigdy nie pokazując swojej twarzy, zawsze bowiem 
występowała w masce. 
 
Posiadała też drugie konto zarejestrowane na Anitę Lubek, gospodynię domową z Milanówka 
ze zdjęciem profilowym kotka, z którego chwaliła Katarzynę Małecką, a czasem z nią ostro 
polemizowała, by w końcu przyznać jej rację. Lubiła, jak nieświadomi niczego internauci 
wchodzili z nią w dyskusję i poddawali się manipulacji, która była w jej mniemaniu niewinną i 
rozwijającą intelekt zabawą. Niekiedy z jednego konta chwaliła też profesora Klaudiusza 
Bartłomieja Kieraja, pensjonariusza, a z drugiego wysyłała komentarz niezostawiający 
na nim suchej nitki. 
 
Nie przerywając lekcji samozadowolenia, czyli ćwiczenia Best Possible Self, które zaaplikowała 
sobie po rozstaniu z młodszym o dziesięć lat partnerem, Hanna wcisnęła do uszu 
bezprzewodowe słuchawki wi-fi. Znalazła w smartfonie swój ulubiony kanał i zumba 
fitness prosto z Kolumbii wlała się do jej kształtnych uszu jak łyk aromatycznej kawy do 
spragnionego gardła: Zumba He Zumba Ha. Tańczyła, kręcąc w myślach tyłeczkiem oraz 
wymachując ramionami i przyglądając się przez panoramiczną, wenecką szybę kawalkadzie 
balkoników oraz wózków popychanych przez ukraińsko-polską załogę Szczęśliwej Przystani, 
kierującej się na posiłek poranny przygotowany przez doświadczoną dietetyczkę. Pierwsza szła 
Semena, za nią Anastazja i Wiera, nieco zawstydzone, obie nowicjuszki w zawodzie salowych, 
za nimi zaś sunęła Alina Królik, nazywana Smerfetką, która akurat w tym dniu nie miała jakoś 
humoru. 
 

III 
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Paweł Stępień zamknął za sobą drzwi do gabinetu 
Hanny Miller, Romeo i Smerfetka próbowali ustalić, co się stało ze starą fotografką. 
– Moim zdaniem hotelarz ściemniał! – powiedział chłopak z naciskiem. 
– I Greta Gawor była w Bajce! 
– A niby dlaczego miałby ściemniać? – rzuciła Smerfetka zaczepnie. 
– Skąd mam wiedzieć? Może go znała? Dlaczego tak się postawił i nie wpuścił nas do środka? 
To chyba nie jest normalne. Wiem jeszcze tyle, że musimy wymyślić coś, zanim odezwie się 
twoja psycholożka. 
– Moja? 
– Twoja, moja! Nie łap mnie za słowa, lepiej powiedz, co sama wymyśliłaś! 
– A to, że do tego zadupia prowadzi jedna droga. 
– Też mi odkrycie! – parsknął, nie mogąc przeboleć, że wczoraj trochę go poniosło i siniak na 
twarzy Smerfetki będzie widoczny przez kilka dni. Każdy ciekawski będzie się na niego gapić i 
pomyśli sobie, że chciał ją co najmniej zamordować, a nie dać delikatną nauczkę. 
– Słuchasz? 
– Słucham! 
– Jest stacja kolejowa i dworzec autobusowy po sąsiedzku. 
– Dziewczyna patrzyła katem oka na Romea. 
– Tyle to i ja wiem! – próbował zachować spokój. – No, dobrze, widzę, że nic nie wymyślisz, a ja 
mam plan. 
– Jaki plan? 



– Rozdzielimy się. Ja pojadę na stację benzynową przy wylocie z miasta i jak coś zauważę, to się 
do ciebie odezwę, a ty zostaniesz przy dworcu kolejowym i jakby co, to dasz mi znać przez 
telefon, OK? 
– Jak długo chcesz się w to bawić? 
– Do skutku! 
– Kombinujesz, a może to nie ma sensu! 
– Może ma, a może nie! – Romeo tracił już cierpliwość. – Poprosiłaś mnie, a ja się zgodziłem z 
tobą pojechać, więc powinnaś mi być wdzięczna! – dodał, starając się trzymać nerwy na wodzy. 
– Ależ dziękuję, jakiś ty dzisiaj dla mnie wspaniałomyślny! 
– Dziewczyna celowo podkreśliła słowo „dzisiaj”. 
 
Chłopak uruchomił silnik, bo nie mógł dłużej znieść babskiego gadania, i samochód pomknął 
w stronę dworca kolejowego. Po drodze Smerfetka przyznała mu rację, ale stwierdziła, że oboje 
nie będą mieli łatwego zadania, tym bardziej że tego dnia senne miasteczko niespodziewanie 
się ożywiło. 
 
Kiedy młoda wysiadła z auta i Romeo odjechał, znalezienie Grety wydało się jej beznadziejnie 
trudne. Był dzień targowy i w okolicę dworca kolejowego oraz autobusowego zjechało 
kilkudziesięciu sprzedawców, by wystawić na straganach swój towar. Były chińskie latarki i 
bambusowe majtki, ziemniaki i miód, jaja i oskubane kaczki, makarony włoskie, tarty chrzan i 
niemieckie proszki do prania… Brać tylko i wybierać! Gdzieś między tymi straganami mogła się 
kręcić stara fotografka. 
Smerfetce opadły ręce. 


