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       każdym dniem dostrzegała mniej radości wokół sie-
bie. Nikt się nie uśmiechał, nie śpiewał, słońce wciąż 
skrywało się za grubą warstwą chmur. Pozornie nic się 
nie zmieniło, ale rankiem brakowało chęci, by wstać. Ła-
two było zrzucić winę na jesień, jednak podskórnie czuła, 
że problem jest znacznie poważniejszy. Dorosłość wcale 
nie była atrakcyjna, ani nawet fajna. Okazała się szara, 
nudna i pełna przeciwności. 

Z ciężkim westchnieniem wyłączyła brzęczący budzik 
i usiadła. W mieszkaniu panował chłód. Wsunęła stopy 
w kapcie, narzuciła szlafrok i zapaliła światło. Za okna-
mi zacinał deszcz. Włączyła radio i wstawiła wodę na 
kawę. Próbowała znaleźć jakiś plus nadchodzącego dnia, 
ale szło jej to opornie. Kalendarz uświadomił jej, że to 
już środek tygodnia. Jeszcze tylko dwa dni i będzie mo-
gła się poświęcić przyjemnościom. Umyła włosy, ubra-
ła się, na wyrwanej z zeszytu kartce wypisała rzeczy do 
zrobienia. Same rachunki do zapłacenia, zakupy, no i po 

Namaluj świat 
od nowa
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raz kolejny czekała ją rozmowa telefoniczna z właści-
cielką mieszkania. Od kilku tygodni próby zwabienia fa-
chowca od kaloryferów kończyły się fiaskiem. Niestety, 
właścicielka wciąż się upierała, że Hanka wymyśla, a w 
mieszkaniu jest ciepło. 

Jeszcze tylko ostatni raz rzuciła okiem na wołające ją 
łóżko. Kusiło miękką poduszką i ciepłą kołdrą. Łyknę-
ła kawy i ruszyła zmierzyć się z ledwie napoczętą środą.

Ulica prowadząca na przystanek tramwajowy zdawała 
się nie mieć końca. Skulona kurczowo trzymała parasol, 
szerokim łukiem omijając kałuże. Zaciskała zęby i pró-
bowała wykrzesać choć iskrę optymizmu. 

Przecież to nie zawsze będzie tak wyglądało. W koń-
cu coś w jej życiu musi się zmienić. Jak tylko się upewni, 
czego tak naprawdę chce, będzie wiedziała, którą drogę 
wybrać. Póki co zostawiła za sobą dom rodzinny w nie-
wielkiej miejscowości i zamieszkała w stolicy pełnej gwa-
ru i ludzi cierpiących na chroniczny brak czasu. Ma pra-
cę, więc z głodu nie umrze. To się liczy. Nieistotne, że 
po opłaceniu rachunków zostaje jedynie na chleb. Przez 
tyle lat zdążyła się nauczyć kilku sztuczek, jak przetrwać. 
No i nie jest przecież sama – ma przyjaciół, którzy nie 
pozwolą jej zginąć, chociaż oni też ledwie wiążą koniec 
z końcem.

Kiedyś, może za pięć lat, może za dziesięć – wierzyła 
w to ze wszystkich sił – będzie miała dom na wsi, schro-
nienie dla wrażliwych dusz, które nie radzą sobie w ka-
pitalistycznej dżungli. Tak, to było coś. Marzenie, które 
nosiła w głębi serca. Dość naiwne, mało prawdopodobne 
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i niedoprecyzowane. Jak, za co, gdzie? To nie było istotne. 
Ważne, że w wyobraźni widziała sad ze starymi drzewa-
mi owocowymi. Poskręcane gałęzie uginały się pod cię-
żarem jabłek, śliwek i gruszek. Pod nieregularnym wie-
kowym płotem rosły astry. Do domu z białymi ścianami 
i nieoszkloną werandą prowadziła kamienista ścieżka. 
Coraz odważniej malowała wymyślony krajobraz, pewnie 
wypełniając kontury, dokładając kolejne elementy. Wy-
obrażała sobie kolory, zapachy, śpiew ptaków zamiesz-
kujących sad, szum wiatru zaplątanego w liściach, skrzy-
pienie piasku pod stopami obutymi w sandały…

– Hej! – Fala brudnej i zimnej wody wyrwała ją z za-
myślenia. Czekając na zielone światło, ocierała twarz chu-
steczką higieniczną i próbowała uratować resztki fanta-
zji, która właśnie rozwiewała się jak dym z komina jej 
wymarzonego domu. 

Kiedy wsiadała do tramwaju, z żalem uzmysłowiła so-
bie, że już nie uda jej się przywołać smaku szarlotki roz-
pływającej się na języku. Rzeczywistość ocierała się o jej 
ramię i poszturchiwała w plecy. Tłok i zapach irytacji wo-
kół nie pozwalały na luksus odpłynięcia myślami. Nad 
jej głową jakaś dziewczyna głośno rozmawiała przez te-
lefon. Bliżej kierowcy płakało rozespane dziecko. Tram-
waj skręcił ostro w lewo i Hanka boleśnie uderzyła łok-
ciem w plastikowe oparcie siedzenia. 

W pracy nie było lepiej. Na godzinę przed otwarciem 
biblioteki pod drzwiami stała czytelniczka. Hanka zna-
ła ją dość dobrze i nie miała sumienia pozwolić jej mok-
nąć pod prowizorycznym daszkiem. Zaprosiła kobietę do 
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środka i specjalnie dla niej włączyła jeden z komputerów. 
Nie spodobało się to kierowniczce, która też była w nie 
najlepszym humorze. Hanka z ulgą uciekła od chandry 
szefowej za ladę. Kiedy jej zmiana dobiegła końca, miała 
wrażenie, że spływa z niej całe napięcie.

To nie był przyjemny dzień. Wszyscy mieli pretensje. 
Kierowniczka, czytelnicy, nawet sprzątaczka, która mu-
siała być w stanie gotowości przez osiem godzin. Deszcz 
nie przestawał padać i gdyby nie jej wysiłki, hol bibliote-
ki zamieniłby się w bajoro. 

Kiedy wybiła upragniona szesnasta, Hanka, przygnę-
biona jak nigdy, wyszła z pracy z mocnym postanowie-
niem wzięcia urlopu na nicnierobienie. Od dawna obiecy-
wała sobie taki prezent, ale zawsze pojawiał się niezwykle 
ważny powód, który to uniemożliwiał. A to któraś z ko-
leżanek się rozchorowała, a to organizowano spotkanie 
autorskie lokalnego poety i trzeba było pomóc, a to ktoś 
nie miał humoru i nie chciał podpisać wniosku urlopowe-
go. W rezultacie zbliżał się koniec listopada, a ona mia-
ła jeszcze dwa tygodnie, które mogłaby wykorzystać na 
leniuchowanie. Problem w tym, że w kalendarzu brako-
wało miejsca na takie fanaberie. 

Upragniony weekend był coraz bliżej. Ta świadomość 
napawała nadzieją. Hanka pędziła na złamanie karku. 
Poczta, zakupy i będzie mogła się zaszyć pod grubym ko-
cem, który dostała w zeszłym roku od mamy pod choinkę. 
Był idealny na czas szwankujących kaloryferów. Chociaż 
może zdarzył się cud i w domu zrobiło się ciepło? Może 
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ktoś podczas jej nieobecności sprawił, że woda w kalory-
ferach zaszumiała, a temperatura znacznie się podniosła?

Wstrzymała oddech i przekręciła klucz w zamku. Prze-
kraczając próg, zahaczyła reklamówką z ziemniakami 
o nastroszoną drzazgami futrynę. Plastikowa torba pę-
kła, jak na złość. Nim zebrała wszystkie ziemniaki, któ-
rych część radośnie rozsypała się po klatce schodowej, 
zdążyła się spocić. Po opanowaniu sytuacji zatrzasnęła 
za sobą drzwi, zdjęła buty i przytknęła dłonie do żebe-
rek kaloryfera. Były lodowate. Nie zdążyła zakląć, bo za-
dzwoniła jej wysłużona komórka. Na wyświetlaczu po-
jawił się znajomy numer.

– Misia, jak dobrze, że dzwonisz. Mogę się do ciebie 
przeprowadzić? 
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rudzień nieproszony zapukał do portfela. Chwi-
lę wcześniej Hanka robiła finansowy rachunek sumie-
nia i wyszło na to, że będzie ubogo jak zawsze. Marzyła 
o świętach niczym z amerykańskiego filmu, a mogła po-
zwolić sobie tylko na skarpetki i kapcie, ofiarowane naj-
bliższym w prezencie. Mama, tata i siostra zawsze się cie-
szyli, ale ona nie mogła znieść myśli, że nie jest w stanie 
tego zmienić. Czasem udało się złapać jakąś fuchę, ale 
mniej więcej w tym samym momencie, gdy otrzymywa-
ła zapłatę, okazywało się, że musi biec do dentysty. Albo 
wzywać hydraulika, bo właścicielka nie widziała proble-
mu, że woda, za którą to Hanka musiała płacić, lała się 
strumieniem, bo pękła jakaś rurka albo uszczelka.

Przystanęła przed witryną sklepową i spojrzała na ku-
szącą wystawę. Wszystko było takie błyszczące, nowe, 
ładne i nieosiągalne. Wsunęła dłoń do kieszeni i zagrze-
chotała drobnymi. Jeszcze chwila i się spóźni, ale widok 
manekinów zasiadających przy świątecznym stole przy-

Ludzie kultury
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kuł ją w miejscu i nie pozwolił na wykonanie najmniej-
szego ruchu.

– Hania, co ty tu robisz, czekamy na ciebie! – Misia 
pojawiła się znienacka i uściskała przyjaciółkę. – Co ty 
taka smutna? Stało się coś?

– Nie, nic, to chyba zmęczenie. Tomek też już jest?
– Oczywiście, zamówiliśmy dla ciebie kawę i coś słod-

kiego.
– A cóż to za szaleństwo? Coś słodkiego? Ktoś do-

stał premię?
– Nie, gratis do trzech zamówień.
– Hej, dawno cię nie widziałem. – Tomek podniósł 

się na widok dziewczyn i uściskał Hanię. Ich kameralne 
spotkania raz w tygodniu były już tradycją. Na początku 
miesiąca wybierali kawiarnię, gdzie akurat kuszono pro-
mocją. Potem pozostawały im spotkania w wynajmowa-
nych mieszkaniach. 

Tym razem wybrali lokal w centrum handlowym. Nie 
był to najlepszy pomysł. Część rodaków zapadła już na 
świąteczną gorączkę i tłumnie ruszyła na podbój skle-
pów. Na szczęście Tomek zdołał upolować wolny stolik.

– Słuchajcie. Po trzydziestu latach życia, pięciu latach 
studiów i kolejnych pięciu pracy mam chyba prawo do 
spełnienia jednej zachcianki? No, mam czy nie? – zaczę-
ła teatralnie Hanka. Tomek z Misią posłusznie przytak-
nęli. – Mam. No i wydaje mi się, że wynajmowanie ka-
walerki to nie jest żadne szaleństwo. Dlaczego więc po 
zapłaceniu czynszu wynoszącego trzy czwarte pensji nie 
mogę liczyć na sprawne ogrzewanie?
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– Jasne, że możesz. Nie poddawaj się, w końcu coś się 
zmieni – starał się ją pocieszyć Tomek.

– I kto to mówi? Od ilu lat pracujesz w tym domu kul-
tury na zlecenie?

– No fakt. I wynajmuję pokój w mieszkaniu studenc-
kim, ale muszę ci, Haniu, coś powiedzieć.

– Ja też – wtrąciła się nieśmiało Misia i ceremonialnie 
położyła obie dłonie na stół. Jakiś drobiazg na jej palcu 
serdecznym błysnął jak gwiazda betlejemska. 

– Czy to jest to, co myślę? – Tomek z lekką odrazą spoj-
rzał na pierścionek. – Naprawdę tego chcesz?

– Najbardziej na świecie! – Misia promieniała. Uśmiech 
nie schodził jej z twarzy. 

– Kochana, gratuluję. – Hania wreszcie odzyskała głos. 
– Ale kiedy? Jak?

– Zaskoczył mnie totalnie. Tyle lat jesteśmy z Andrze-
jem, znamy się na wylot, a tu pewnego wieczoru wra-
cam z pracy wymięta, zła, zapłakana, no wiecie, normal-
ny dzień w szkole, wywiadówka i te sprawy, a w domu 
niespodzianka. Stół nakryty obrusem, świece, wielki bu-
kiet róż w wazonie i Andrzej w garniturze. Pierwszy raz 
w życiu. Zapędził mnie do łazienki, a tam dalszy ciąg 
atrakcji. Wanna wypełniona pianą, pachnie perfumami. 
Na pralce czekał na mnie prezent. Nowa bielizna. Poczu-
łam się jak w bajce.

– Ale przecież tyle razy mówiłaś, że ślub to nie dla cie-
bie i takie tam – zauważyła Hania.

– Wiem, wiem, ale to nie koniec. Andrzej awansował. 
Przeprowadzamy się.
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– Moment, Misia, a co z twoją pracą?
– No cóż. Dyrektorka mnie nie cierpi. Nie jest tajem-

nicą, że pracuję tam najkrócej, a ona widziałaby na moim 
miejscu swoją siostrzenicę, która skończyła studia pół 
roku temu. Tak naprawdę nic mnie tu nie trzyma.

– To co będziesz robiła? – Hania nagle zrozumiała, że 
niebawem ich spotkania ograniczą się tylko do dwójki. 
Ona i Tomek. Będzie trochę smutno.

– Na razie zostanę w domu. No wiecie. Ślub chcemy 
wziąć jak najszybciej. Jeszcze tutaj, w stolicy. Żadnego 
wesela, szkoda pieniędzy. A potem, wiadomo. Nie jestem 
już najmłodsza i doszliśmy do wniosku, że przy samych 
zarobkach Andrzeja też damy radę. No bo jest jeszcze 
jedna sprawa. Jestem w ciąży.

Tomek głośno wypuścił powietrze, a Hania prawie 
spadła z krzesła. Gdzieś w oddali brzmiał nieodłączny 
świąteczny hit, nieśmiertelny Wham! i Last Christmas. 
Co niektórych najwyraźniej irytował. Przy stoliku obok 
jakiś osiłek głośno i wulgarnie komentował zamiłowa-
nie centrów handlowych i wszelkich mediów do tego 
akurat utworu. 

– Wszystko się ułożyło. Jest lepiej, niż mogłabym się 
spodziewać. Tak szczerze, to już bokiem wychodziła mi 
ta praca. Atmosfera okropna, wszyscy na siebie donoszą, 
ciągłe zmiany, reformy, które tylko wprowadzają chaos. 
Po co mi to? A Andrzej jest informatykiem, kocha swo-
ją pracę, nie musi się użerać z ludźmi i jeszcze płacą 
mu prawdziwe pieniądze, a nie kieszonkowe, jak mnie. 
Wszystko omówiliśmy. Poczekam, aż dzieci podrosną…



anna szczęsna14

– Dzieci? – Hanka powoli zaczynała się gubić w tym 
gąszczu nagłych rewelacji. 

– Co najmniej trójka. Andrzej jest jedynakiem i we-
dług niego to nic dobrego. Dzieci potrzebują wsparcia, 
na wypadek, gdyby coś nam się stało. No i na starość 
będą miały siebie.

– Muszę przyznać, że naprawdę dogłębnie to rozwa-
żyliście. Na serio rozmawialiście już o starości waszych 
hipotetycznych dzieci? – Tomek śmiał się na głos.

– Teoretycznie tak. – Misia zrobiła się poważna. – Przez 
ten czas, gdy będę z dziećmi w domu, zastanowię się nad 
jakimś własnym interesem.

– Kochana, nie zamierzam podcinać ci skrzydeł, ale 
żadna z ciebie bizneswoman. – Hania nie chciała być bru-
talna, lecz miała wrażenie, że z tego nadmiaru szczęścia 
przyjaciółka straciła kontakt z rzeczywistością. 

– Myślisz, że nie dam rady nauczyć się pisać biznespla-
nów, nie zrozumiem unijnych dofinansowań i takich tam 
pierdół? Wielkie dzięki, poradzę sobie.

– Nie chciałam cię urazić, oczywiście, że sobie pora-
dzisz. I naprawdę ci gratuluję. – Hania skapitulowała, pa-
trząc bez apetytu na promocyjne ciastko. Lukier wyglą-
dał tak, jakby już ktoś próbował go zlizać.

– Właściwie to już wiem, co chciałabym robić. Będę 
szyła, zobaczysz, jeszcze kiedyś to ja zaprojektuję ci suk-
nię ślubną. – Misia uściskała Hanię, niemal przewracając 
kubki z niedopitą, wystygłą kawą. 

Szum za ich plecami się nasilał. Grupa hałaśliwych 
nastolatków zaczęła składać zamówienie, kpiąc z zagu-
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bienia młodego kelnera, który najwyraźniej dopiero za-
czynał swoją przygodę z pracą. 

– No dobra, piękne i kochane. Teraz moja kolej. Też 
muszę wam coś powiedzieć. 

Misia uśmiechnęła się uprzejmie, chociaż widać było, 
że nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy. Mogła-
by mówić bez końca o swoich i Andrzeja planach. Ziry-
towana przedłużającym się milczeniem Tomka, ponagli-
ła go gestem.

– Brat załatwił mi pracę pod Dublinem. Wyjeżdżam.
– Na zawsze? – wykrzyknęła Hanka. O ile pierwsze 

wieści ją zaskoczyły, teraz była zdruzgotana. 
– Nie, myślę, że nie. Brat i jego firma mają zlecenie 

na budowę domu wielorodzinnego. Przez trzy miesiące 
zarobię tyle, ile tutaj przez rok albo i więcej. 

– Pomoże ci to wreszcie stanąć na nogi. No ja nieste-
ty nie mam dla was żadnych wieści – powiedziała gorz-
ko Hanka.

– Hania, nie rób takiej miny. – Tomek pierwszy zro-
zumiał, że coś nie gra.

– Oboje wyjeżdżacie.
– Tylko się nie rozpłacz, proszę cię, bo zaraz się po-

czuję winna. – Misia miała już łzy w oczach.
– Jestem zaskoczona, to dlatego. Zdajecie sobie spra-

wę, że wszystko się zmieni? Nie będziemy się już tak spo-
tykać. – Hania starała się trzymać fason. Wszechobecna 
świąteczna atmosfera zaczęła ją irytować, nieporadność 
kelnera doprowadzała do szewskiej pasji, a grupę gło-
śnych nastolatków miała ochotę zbesztać. 
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– Haniu, zrozum. Nie stać mnie na życie w Polsce. 
Mam nadzieję, że uda mi się zebrać pieniądze i wrócić. 
Ale jeśli nie, to wolę pracować za godziwą kasę. Zresz-
tą chyba jak większość Polaków. Mam tyle lat, co ty i ni-
gdy nie byłem w poważnym związku. Nie wspominając 
nawet o założeniu rodziny. Każda wyśmiałaby takiego 
nieudacznika jak ja. Jest mi wstyd. Ty chociaż wynajmu-
jesz kawalerkę, ja wciąż pokój w mieszkaniu studenckim. 
Wiesz, jakie to uwłaczające? Ale słuchaj, jak się już urzą-
dzę, to przyjedziesz do mnie. Wszystko załatwię i nawet 
o bilet na samolot nie będziesz się musiała martwić. To 
tylko dwie godziny lotu.

– Dzięki, Tomek, ale nie o to chodzi. Nie mówmy już 
o mnie, nie musicie mnie przekonywać do swoich wybo-
rów. Nie lubię zmian i tyle, za jakiś czas się oswoję. Na-
prawdę się cieszę, że wam się udało. Zresztą ja też nie 
mogę narzekać. Inni mają gorzej.

– Jesteś kochana, zobaczysz, że do ciebie też w końcu 
los się uśmiechnie i podsunie ci szansę pod nos.






