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I

Od początku miał pecha. Tak przynajmniej twierdził, żaląc się
swojemu terapeucie:

- P-p-p-panie Janko-ko-ko-kowski, ja mam pe-pe-pe-pecha od
po-po-po-początku. Najpierw, za-za-za-zaraz po tak trau-trau-trau-
traumatycznym wydarze-rze-rze-rzeniu jakim są naro-naro-naro-
narodziny, pielęgniarka upuści-ci-ci-ci-ciła mnie i spadłem na-na-na-
na-na podłogę. Jakby tego było ma-ma-ma-mało, dwa dni pó-pó-pó-
później, najwy-wy-wy-wyraźniej dlatego, że-że-że-że, jak panu mó-
mó-mó-mówiłem, matka mnie niena-niena-niena-nienawidziła,
wymyśliła nadać mi imię Te-te-te-teofi l . Kto przy zdrowych zmy-zmy-
zmys-zmysłach i braku niena-niena-niena-nienawiści do swojego
syna, nada mu i-i-i-imię Teofi l? No któ-któ-któ-która matka by tak zro-
zro-zro-zrobiła? Co?

Terapeuta tylko bezradnie rozkładał ręce. To prawda. Teofi l to
kawał wyjątkowego pechowca. Na dodatek pięcioletnia terapia nie
przynosiła najmniejszych rezultatów. Jego skostniała osobowość i lęk
przed jakąkolwiek zmianą uniemożliwiał mu leczenie. Pan Jankowski
postawił sobie za punkt honoru pomoc Teofi lowi. Tylko jeszcze nie
wiedział jak. . . jego dwudziestoletnie doświadczenie w pracy
zawodowej zdawało się na nic. Takiego pacjenta nie widziel i najstarsi
górale.

Miał psa, ale i fobię społeczną. Dlatego kupował regularnie
metr kwadratowy dywanu trawiastego i rozwijał go na balkonie.
Zauważył, że pies załatwia się tam tylko wtedy, gdy balkon zamiast
wykładziny dywanowej pokrywa dywan trawiasty. Po psim
wypróżnieniu i uprzednim uprzątnięciu fekaliów, zwijał trawę i
odstawiał ją w kąt. Spacer z psem - odhaczone. Dobrze, że jego kot
egipski Kudłacz załatwiał się do kuwety.
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Był to mężczyzna średniego wzrostu po pięćdziesiątce.
Zawsze nienagannie ubrany. W czarnym prochowcu i kapeluszu -
niezależnie od pogody. Jego wieku nie zdradzały kruczoczarne gęste
włosy. Kiedyś zapuścił wąsa, tak na próbę. I już go nie zgolił. Nikt nie
wiedział z czego się utrzymuje, jako że do pracy nie chadzał. Było to
jego słodką tajemnicą. My też nie będziemy w to wnikać.

Teofi l nie lubił rozmawiać, przez swoje jąkalstwo. Zwykłe
„dzień dobry” trwające zazwyczaj mniej niż dwie sekundy w jego
wykonaniu urastało do utworu o długości czterech sekund. Wyjątkiem
były cotygodniowe sesje, na których się rozgadywał, żaląc się na
swój los.

- Cze-cze-cze-czemu mnie tak poka-poka-poka-pokarało? -
dopytywał się za każdym razem.

- Panie Teofi lu. Proszę spróbować skupić się na zmianie.
Pracujemy razem już pięć lat, a efektów nie widać.

- Pa-pa-pa-panie kocha-kocha-kocha-kochany. Ale czemu
mnie tak po-po-po-pokarało?

Pan Jankowski wzdychał z bezsilności. Zdawałoby się,
przypadek beznadziejny.

Pewnego dnia terapeuta nie wytrzymał.
- Panie Teofi lu. Przychodzi pan do mnie od pięciu lat, a

poprawy jak nie było, tak nie ma. Coś jest nie tak. Czy pan w ogóle
chce się zmienić? Ma pan bardzo nasiloną fobię społeczną. Na
terapii indywidualnej się jej pan nie pozbędzie. Może da się pan w
końcu namówić na terapię grupową?

- Bo-bo-bo-boże broń!
- Jak będzie się tak pan zapierał, to nic z tego nie będzie.

Powiem szczerze. Wyczerpałem już wszystkie możliwości.
Teofi l zdawał się tego nie słyszeć.
- To co? Do zo-zo-zo-zobaczenia za ty-ty-ty-tydzień.

Dwupokojowe mieszkanie z kuchnią, łazienką i ubikacją było
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jego oazą. Rzadko je opuszczał. Właściwie wychodził z niego tylko
raz w tygodniu, gdy szedł na terapię. Całe szczęście, że Centrum
Psychoterapii mieściło się naprzeciw jego kamienicy. Oddzielała je
ruchl iwa ulica. Do przejścia dla pieszych było daleko. To z lewej
strony było za targiem, gdzie kręciło się mnóstwo ludzi. To z prawej
było za galerią handlową, gdzie kręciło się jeszcze więcej ludzi.
Dlatego opracował sobie metodę przechodzenia przez ulicę w
niedozwolonym miejscu. Stawał na krawędzi chodnika. Rozglądał się
w lewo, prawo, lewo. Po czym dotykał jezdni lewą nogą, potem
prawą, potem znów lewą. Ten rytuał miał go uchronić przed
wypadkiem. Następnie zamykał oczy i przebiegał na drugą stronę.
Nie rzadko samochody hamowały z piskiem opon, bo wbiegał prosto
pod koła. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dotąd nie miał
wypadku. Jego terapeuta oglądał te dramatyczne sceny, gdyż jego
gabinet miał okno na ulicę.

Często mówił Teofi lowi:
- Panie Teofi lu, tak być nie może. W końcu coś pana potrąci.

Musi pan zacząć korzystać z przejścia dla pieszych.
- Cze-cze-cze-czekam aż wybu-wybu-wybu-wybudują

przejście pod-pod-pod-podziemne.
- Ale zanim je wybudują, pan może mieć wypadek. Dzisiaj

znów samochód zatrzymywał się z piskiem opon. Panie Teofi lu.
Niech pan korzysta z przejścia dla pieszych.

Teofi l jednak wiedział swoje. Rytuał przejścia zapewniał mu
bezpieczeństwo.
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To był dzień jak każdy inny. Teofi l wstał, pościel i ł trzykrotnie
łóżko i poszedł umyć zęby. Trzykrotnie nakładał pasę na
szczoteczkę, trzykrotnie przepłukał usta. Trzykrotnie strzepnął
szczoteczkę, po czym trzykrotnie umył twarz, którą wytarł trzykrotnie.
Poszedł się ubrać. Trzykrotnie zakładał każdą część odzieży. Kiedy
był gotowy, poszedł do kuchni. Nasypał trzy razy po pół łyżeczki
kawy, co dawało półtorej łyżeczki. Nie mógł jednak wykonać tego w
dwóch ruchach. Podzielenie tej czynności na trzy etapy dawało
gwarancję:
a) smaku kawy,
b) bezpieczeństwa - od małego wierzył, że trzykrotność uratuje go
przed niebezpieczeństwem np. oblania się kawą lub poparzenia
wrzątkiem. Co by było, gdyby wsypał półtorej łyżeczki na dwa razy i
przy zalewaniu kawy pękł by kubek? Niechybnie by się poparzył.
Liczba trzy stała na straży jego bezpieczeństwa. Gdy kawa się
zaparzyła posłodził ją trzema łyżeczkami cukru. Co prawda
wystarczyłyby mu dwie łyżeczki, ale wiadomo. . . do trzech.

Następnie przyszedł czas na wyjście z Goliatem. Otworzył
balkon, wyjął z rogu dywan trawiasty i rozściel i ł na podłodze.

„Tam do licha” - pomyślał. Nie zdążył zrobić tego trzykrotnie,
bo Goliat już się załatwiał. Spacer odhaczony.

Teraz czas na zakupy, które w jego wykonaniu, podobnie jak
wyjście z psem, zostały zaplanowane w najdrobniejszym szczególe.
Pilnował zawsze wypełniania każdego kroku autoinstrukcji z należytą
dokładnością - tak, jak uczyła go mama.
Otóż zakupy zostały przez niego zaplanowane następująco:
1 . Napisać l istę zakupów.
2. Sprawdzić trzykrotnie l istę zakupów.
3. Wsadzić pieniądze do koperty.
4. Po czym trzykrotnie sprawdzić czy pieniądze tam są.
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5. Spiąć kopertę z l istą zakupów.
6. Tego punktu nie trzeba sprawdzać trzykrotnie, bo widać to gołym
okiem.
7. Wziąć koszyk wikl inowy z przymocowaną do jego rączki
sznurkiem.
8. Trzykrotnie sprawdzić czy sznurek jest dobrze przymocowany.
9. Otworzyć okno.
1 0. Zapukać trzy razy w kaloryfer. Koniecznie nożem z drewnianą
rączką.
11 . Wychylić się i zobaczyć, czy sąsiadka jest w domu.
1 2. Janina Biegała obecna.
1 3. Spuścić koszyk na sznurku.
1 4. Poczekać aż sąsiadka go przejmie.
1 5. Wychylić się i sprawdzić, czy na pewno go przejęła.
1 6. Wciągnąć sznurek z powrotem.
1 7. Zamknąć okno.
1 8. Trzykrotnie podziękować w myślach sąsiadce.
1 9. Osunąć się na krzesło wskutek wyczerpania emocjonalnego.

Oczywiście wszystkie te czynności mógłby wykonać raz, ale
miał niestety również nerwicę natręctw. Mógłby też iść sam na
zakupy a przynajmniej zanieść sąsiadce listę. Jednak nasilona fobia
społeczna kazała mu być zapobiegawczym. Nie lubił, gdy ktoś na
niego patrzy.

Spuszczania koszyka piętro niżej, nauczyła go pani Janka,
która jako młoda dziewczynka walczyła w Powstaniu Warszawskim.
Była kurierką. Szybka i bardzo zwinna. Teofi l zastanawiał się, i le
mogła mieć lat. Według jego wyliczeń, powinna być koło
osiemdziesiątki. Jednak nie zdradzała takiego wieku ani wyglądem,
ani sprawnością. Chętnie robiła mu zakupy, dzielnie dźwigając nawet
pięciol itrową wodę mineralną dwa razy w tygodniu.

W oczekiwaniu na zakupy mógł nakarmić kota.

Chyba zgłodniał. Poszedł do kuchni przygotować śniadanie.
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Jak zwykle był to ser biały z jogurtem i pomidorem. Codziennie na
śniadanie jadł ser biały z jogurtem i pomidorem. Wcale nie
przejmował się tym, że od sera białego z pomidorem mogą go boleć
stawy. Był to jego ulubiony posiłek. Przy obieraniu pomidora
zadzwonił telefon. Kto to mógł dzwonić? Przecież on nie rozmawia
przez telefon! Nie lubił tego przez swoje jąkalstwo i przez fobię
społeczną. Tymczasem telefon dzwoni i dzwoni. W końcu się
przełamał.

- Ha-ha-ha-halo. . . Tak. . . Teo-teo-teo-teofi l . Przy te-te-tele-
telefonie.
Po chwil i .

- Ja-ja-ja-jak to go nie-nie-nie-nie ma? Porwa-porwa-porwa-
porwany?! List?. . . Ja?. . . Aha. . . Do wi-wi-wi-widzenia.

Szok! Jego terapeuta został porwany! Właśnie dzwonil i z
centrum psychoterapii . Odwołal i jutrzejszą sesję. Ale nie to go
martwiło najbardziej. Rejestratorka mówiła coś o tym, że to on ma go
uratować. Że znalazła jakiś l ist. On? On miał kogoś uratować? Jak?

Jego gorączkowe rozmyślania przerwało trzykrotne uderzenie
w kaloryfer. Zakupy przyszły. Poszedł do kuchni, otworzył okno i
spuścił sznurek. Upewnił się, że wypuścił jego odpowiednią długość.
Szarpnięcie. Może wciągać.

Rozmyślając o telefonie wrócił do przygotowywania
śniadania. Ręce tak mu się trzęsły, że upuścił widelec.

„Tam do licha, Adaś”- zestresował się. W myślach się nie
jąkał.

Znał dobrze ten przesąd. Przyjdzie ktoś głodny. Tylko jedna
osoba jest wiecznie głodna i wpada do Teofi la bez uprzedzenia
zupełnie nie przejmując się jego zaawansowaną fobią społeczną:
sąsiad Adaś.

Adaś był typem luzaka. Hipsterskiemu ubraniu towarzyszyły
opadające na ramiona dready. Poruszał się dość płynnie, w lekko
flegmatycznym tempie. Całymi dniami pali trawkę. „Jak on się
utrzymuje? Za co on żyje? Co on robi?” - często się nad tym
zastanawiał, ale nigdy nie zapytał.
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Nie minęło piętnaście minut. Dzwonek do drzwi. Teofi l na
drżących nogach poszedł zobaczyć kto to. Nie miał ochoty na żadne
odwiedziny. W szczególności wiecznie uśmiechniętego Adasia. On tu
miał poważne zmartwienie i nie w głowie mu były rozrywki.

- A-a-a-adaś - szepnął pod nosem wyglądając przez wizjer.
- Otwórz. Wiem, że tam jesteś!
Otworzył.
- Siema Teo! Jest taka sytuacja. Robię te ciasteczka. Te. . . no

wiesz. I zabrakło mi cukru. Pożycz szklankę. A co ty taki spięty?
- A-a-a-a-a.
- Aaa coś ty się tak zaciął?
- A-a-a-adaś.

Poszli do kuchni. Po chwil i ktoś zapukał do drzwi.
- Ty, stary, ktoś ci w drzwi wali . Kto to może być?
- Nie-nie-nie-nie wie-wie-wie-wiem - odrzekł przestraszony.
- Ty, to ja sprawdzę! - Adaś zerwał się z krzesła zanim Teofi l

zdołał zaprotestować.
- Stary, ale numer! List dostałeś! - krzyknął Adaś z

przedpokoju. - Ciekawe od kogo.
Teofi l wyrwał kopertę z ręki Adasia. Kto to mógł pisać?
- K-k-k-kto to d-d-d-dał?
- A nie wiem. Leżało pod drzwiami. Dawaj, otwieramy!
Adaś jednym ruchem ręki wyrwał Teofi lowi kopertę i ją

otworzył.
- „Jeśl i chcesz jeszcze zobaczyć swojego terapeutę nie

zawiadamiaj pol icj i . Rób co ci każę. Podążaj za wskazówkami”. Stary,
co tu jest grane?

- Nie-nie-nie-nie wie-wie-wiem.
- To jakaś hydro zagadka! Wiem! Pomogę ci ją rozwikłać! A

teraz daj dwie szklanki cukru. Trzeba napiec zapas ciasteczek.

Adaś poszedł do domu piec ciasteczka. Nagle zadzwoniła do
drzwi sąsiadka.
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- Panie Teofi lu! Panie Teofi lu! Proszę otworzyć. List do pana!
- Ta-ta-ta-tam do licha! - Teofi lowi włosy stanęły dęba.
- Niech pan otworzy! Panie Teofi lu! Mogę zamknąć oczy.
Teofi l spojrzał przez wizjer. Pani Janka jedną ręką zasłaniała

oczy, a w drugiej trzymała kopertę. Wziął głęboki wdech i otworzył.
Zwinnym ruchem wyrwał sąsiadce kopertę i zatrzasnął drzwi.

- Ależ panie Teofi lu!
Teofi l nie słuchał. Rozdarł kopertę, wyjął l ist i przeczytał: „Idź

do dozorcy”. Kto i po co się z nim w tak ohydny sposób bawił? Kto i
dlaczego tak się nad nim znęcał? Nie wiedział. Już miał osunąć się
po ścianie na podłogę, gdy usłyszał:

- Panie Teofi lu! Może w czymś pomóc?
„Pani Janka” - pomyślał. Otworzył drzwi i wciągnął sąsiadkę

do mieszkania. Kobieta dzielnie trzymała zasłonięte oczy.
- Czy już mogę? - zapytała powoli ściągając rękę z oczu.

Teofi l nie zaprotestował. - Stało się coś? Coś pan taki blady?
- Te-te-te-terape-pe-pe-pe-peuta.
- Co terapeuta? Drogi panie? Co się stało?
- Po-po-po-porwa-wa-wa-wany.
- Mój Boże! Terapeuta porwany? Co też pan mówi?
Teofi l podał pani Jance obie kartki. Gdy je przeczytała,

pokręciła głową.
- Nie ma wyboru. Pomogę panu. Musimy rozwiązać tę

zagadkę!
- Nie-nie-nie mam si-si-si-siły - ledwie dokończył zdanie i

zemdlał.
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- Fi lu. . . Teofi lu. . . Panie. . . Fi lu. . . - powoli odzyskiwał
świadomość.

Co się stało? Stała nad nim pani Janka.
- Panie Teofi lu. Zemdlał pan. Jak się pan czuje?
- Co-co-co-co pani tu. . . - zerwał się na równe nogi, ale

zakręciło mu się w głowie i usiadł na podłodze.
- Nic pan nie pamięta?
- Jak pa-pa-pa-pani tu. . .
- Wpuścił mnie pan. Może to odświeży panu pamięć - podała

mu dwie kartki.
Tak. Teraz sobie przypomniał. Wszystko pamiętał. Czyli to

wydarzyło się naprawdę. A miał nadzieję, że to był tylko koszmar.
Powoli podniósł się z podłogi. Wskazał ręką kuchnię.
- Za-za-za-zapraszam. Zro-zro-zro-zrobię ka-ka-ka-kawy. I le

ły-ły-ły-łyżeczek?
- Jedną proszę.
- Je-je-je-jedną. . . - Teofi l zakłopotał się. Jeden przez trzy to

jedna trzecia. Trzy razy jedna trzecia łyżeczki. Pani Janka
obserwowała nasypywanie kawy do kubka. Nie mogła powstrzymać
śmiechu.

- I pan zawsze tak wszystko na trzy rozdziela?
- Tak - uciął krótko. Poczuł się urażony.
- Panie Teofi lu. Proszę mi wybaczyć.
- Nie-nie-nie-nie gnie-gnie-gnie-gniewam się.
- Co też pana spotkało? Porwanie terapeuty? To jak z fi lmu

akcji albo kryminału.
- Nie-nie-nie-nie wiem co się-się-się-się stało. Tera-tera-tera-

terapeuta przepa-przepa-przepa-przepadł.
Nagle dzwonek do drzwi.
- A ko-ko-ko-kogóż to niesie? - Teofi l poszedł otworzyć drzwi.
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Adaś.
- Siema Teo! Upiekłem ciasteczka. Pomyślałem, że może

chcesz od razu. . . dzień dobry. Nie wiedziałem, że masz gościa - Adaś
zmieszał się wchodząc do kuchni. - To może ja przyjdę kiedy. . .

- Zo-zo-zo-zostań. To je-je-je-jest pani Ja-ja-ja-janka.
- Janina Biegała. Miło mi.
- Adaś. Adam. Mieszkam pod. . .
- Piątką. Wiem.
- Ka-ka-ka-kawy?
- Ja sobie nasypię - Adaś podszedł do stołu.
- Panie Adamie, wie pan co spotkało naszego pana Teofi la?
- Porwanie! Wiem. To jest jakaś hydro zagadka. Już mówiłem

Teo, że mu pomogę.
- No to jest nas dwoje. Ja również chcę pomóc.
- Teo, kiedy pójdziesz do dozorcy?
- Nie-nie-nie-nie wiem.
- To co, Teo? Kiedy się odważysz iść do dozorcy?
- A mo-mo-mo-może ty byś-byś. . .
- Nie ma mowy - przerwał mu. - Masz te zadania wykonywać

osobiście. Tak napisal i . Chcesz żeby coś się stało terapeucie?
- Nie.
- Więc musisz sam. Dasz radę.
- A co ma nie dać? - pani Janka zaczęła się śmiać. - Panie

Teofi lu, ależ pan masz śmiesznego wąsa. - śmiała się już na całego.
- Teo, pani ma rację. Ten twój wąs jest taki zabawny!
- Daj-daj-daj-dajcie spokój.
- Teo! Do dozorcy!
Pani Janka i Adaś śmial i się do rozpuku. Tylko Teofi lowi nie

było do śmiechu. Może i racja? Może mógł iść teraz? Teraz albo
nigdy.

- I -i-i-idę.
- No proszę! Teo spiął się w sobie! My tu zaczekamy na ciebie

jeśl i nie masz nic przeciwko.
- Czeka-czeka-czeka-czekajcie. Zaraz wra-wra-wra-wracam.
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Wyszedł z mieszkania i stanął przy schodach. Wahał się. Nie
wiedział czy aby na pewno powinien zejść na dół. Zrobił krok. Potem
drugi i trzeci. Znów się zatrzymał.

„Co ja powiem?”
Co on powie dozorcy? To pytanie kazało mu się zatrzymać.

Zadzwoni dzwonkiem do drzwi i co? Co powie? Że przyszedł po
wskazówkę? Zapyta skąd ma tę wskazówkę? A jeśl i nie będzie
żadnej wskazówki? Zrobi z siebie idiotę. Panie, daj pan wskazówkę.
A pan wskazówki nie ma. Co wtedy będzie? A jak będzie miał
wskazówkę? Co w niej będzie? Może zadanie, którego nie zdoła się
podjąć? Musi zejść na dół. Nabrał odwagi. Więcej nie będzie jej miał.
Musiał się przełamać. Nie może. Cofnął się. Wszedł do mieszkania.

- Nie-nie-nie-nie mogę - powiedział od progu kuchni.
Adaś i pani Janka bawil i się w najlepsze. Rozmawial i ,

żartowali . Atmosfera była luźna.
- Daj spokój Teo! Jak to nie dasz rady? My nie możemy tego

za ciebie zrobić. To jest twoje zadanie.
- Nie mo-mo-mo-mogę. Nie dam ra-ra-ra-rady.
- E tam nie da pan rady. Panie Teofi lu, to może my wyjdziemy

z panem na klatkę. Pomoże to panu?
- Nie-nie-nie-nie wiem.
- Ale to jest bardzo dobry pomysł. Chodźmy.
We trójkę wyszli z mieszkania.
- No Teo. Dajesz!
Teofi l znów stanął u szczytu schodów. Przełknął śl inę. Miel i

rację. Trzeba to było załatwić. Raz kozie śmierć. Zaczął powoli
schodzić na trzęsących się nogach.

- Dawaj Teo! Lewa! Prawa! Lewa! - dopingował go Adaś.
Gdy zostało mu do pokonania półpiętro, zatrzymał się.
„Dzień dobry. Ja po wskazówkę. Dzień dobry. Wskazówka.

Witam, ma pan wskazówkę? Witam, gdzie wskazówka?”.
Zastanawiał się, jak zagadać.

- Teo dajesz! - rozległ się krzyk z góry.
Zszedł pod drzwi dozorcy. Otarł pot z czoła. Trzykrotnie
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zapukał. Jednak w tym samym momencie przeraził się, że ktoś może
mu otworzyć i zaczął wbiegać po schodach. A nawet małe dzieci
wiedzą, że po schodach się nie biega. W stresie zapomniał o tej
starej prawdzie. W połowie schodów potknął się, zaplątał we własne
nogi i koziołkując spadł wprost pod drzwi dozorcy.

Drzwi się otworzyły. Rosły mężczyzna spojrzał przed siebie.
Nikogo nie było. Zerknął w dół. Teofi l leżał nakryty własnymi nogami i
próbował się podnieść.

- A co się panu stało? - dozorca wyciągnął ku niemu dłoń.
Teofi l wstał i się otrzepał.
- Wska-wska-wska-wskazówka - powiedział krótko.
- Jaka wskazówka?
- Ma pa-pa-pa-pan dla mnie wska-wska-wska-wskazówkę?
- Chodzi panu o list? Dostałem jakiś l ist dla pana. Chwileczkę.
Dozorca odwrócił się na pięcie i zniknął za drzwiami. Po chwil i

otworzył.
- Proszę bardzo - podał mu kopertę.
- Kto-kto-kto-kto to dał?
- Nie wiem. Było u mnie w skrzynce. Tam ma pan na kopercie

napisane „oddać w ręce Teofi la”. To oddaję.
- Dzięku-dzięku-dzięku-dziękuję.
Teofi l wszedł na górę.
- Ma-ma-ma-mam! - krzyknął gdy tylko zobaczył rozbawioną

dwójkę sąsiadów.
- I co tam piszą? - Adaś był niecierpl iwy.
- Nie-nie-nie-nie wiem je-je-je-jeszcze.
- To otwieraj, na co czekasz?
- Chodź-chodź-chodź-chodźcie na kawę - powiedział

wchodząc do mieszkania i rozrywając kopertę.
Stanął w drzwiach kuchni. Nie wierzył własnym oczom.
„Masz psa. Zacznij z nim wychodzić na dwór.”
- Tam do li-l i-l i-l icha! - krzyknął. - Obse-obse-obse-obserwują

mnie! - podał kartkę Adasiowi.
- Teo, robi się niebezpiecznie. Skąd oni wiedzą, że masz psa?
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Chyba rzeczywiście cię obserwują.
- Co tym razem? - zaciekawiła się pani Janka.
- Teo ma zacząć wychodzić z psem - powiedział Adaś podając

jej kartkę.
- To chodźmy od razu - pani Janka była gotowa do wyjścia.
- Nie - uciął Teofi l . - Ja nie-nie-nie-nie będę czy-czy-czy-

czyimś zakła-zakła-zakła-zakładnikiem. Koniec!
- Ale panie Teofi lu, co z terapeutą?
- Nic. Wypu-wypu-wypu-wypuszczą go. Ja nie rozu-rozu-rozu-

rozumiem co mają dać te za-za-za-zadania.
- Rzeczywiście to dziwne jest. Masz rację Teo. Ale z drugiej

strony nie każą ci skakać na bangee. Tylko wykonywać normalne
czynności.

- Dla ko-ko-ko-kogo normalne dla te-te-te-tego normalne.
- No masz rację. Masz fobię społeczną. Ale wychodzenie z

psem to normalna czynność. Nic nadzwyczajnego. Zobaczysz jak się
Goliat ucieszy.

- Nie - uciął po raz drugi. - Ni-ni-ni-nigdzie nie idę.
- Panie Teofi lu, racja. Niech pan dzisiaj sobie odpocznie. Miał

pan masę wrażeń. My z panem Adamem nie będziemy panu
przeszkadzać. Pójdziemy już sobie. To do jutra - rzuciła ciągnąc
Adasia za rękaw.

- Tak, tak. Odpocznij Teo. Widzimy się jutro.
Gdy wyszli , Teofi l zamknął drzwi i osunął się na podłogę. Kto

mu to wszystko robił? I po co? Ktoś się z nim brzydko bawił, a on nie
miał pojęcia kto to może być. A może terapeuta wcale nie został
porwany? Tylko dlaczego dzwonil i do niego z Centrum?

Nagle wpadł na doskonały pomysł. Zadzwoni tam i zapyta o
niego. Może to była jakaś pomyłka?

Wziął słuchawkę do ręki i wykręcił numer.
- Ha-ha-ha-halo? Czy zasta-zasta-zasta-zastałem pana

Janko-janko-janko-jankowskiego?
Nie zastał. Na dodatek rejestratorka znów mówiła coś o

jakimś liście do niego. Postanowił to sprawdzić. Ubrał się i wyszedł
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na ulicę. Lewa. Prawa. Lewa. Noga lewa. Noga prawa. Noga lewa.
Zamknąć oczy. Biec. Wszedł do budynku Centrum i udał się do
rejestracji .

- Przepra-przepra-przepra-przepraszam.
- O, pan Teofi l . Dobrze, że pan jest. Mam list do pana -

wręczyła mu otwartą kopertę.
- Dlacze-dlacze-dlacze-dlaczego otwarte?
- Niech pan spojrzy na drugą stronę koperty. Jest

zaadresowane do pana jak i do nas.
Rzeczywiście. Napis na kopercie głosił „Centrum

psychoterapii , rejestracja oraz pan Teofi l”. W takim razie wszystko się
zgadzało. Wziął kopertę i wyszedł. Lewa. Prawa. Lewa. Noga lewa.
Noga prawa. Noga lewa. Zamknąć oczy. Biec. Znów jakieś auto
hamowało z piskiem opon, ale Teofi l się tym wcale nie przejął.

Gdy wszedł do mieszkania i zamknął za sobą drzwi, wyjął
kartkę z koperty. Teraz miał się dowiedzieć wszystkiego.

„Porwaliśmy terapeutę. Nie zawiadamiajcie policj i , bo zginie.
Pan Teofi l ma zostać poinformowany. Tylko on może go uratować.
Ma podążać za wskazówkami. Panie Teofi lu, terapeuta l iczy na
pana”.

Tego było już za wiele. Tylko on może go uratować? Ale on
wcale nie chciał nikogo ratować. On chce świętego spokoju i swojej
prywatności. Może jednak wezwać policję? Spojrzał jeszcze raz na
kartkę.

„Nie zawiadamiajcie policj i , bo zginie”. Nie mógł tego zrobić
panu Jankowskiemu. Bardzo go lubił. Zresztą wciąż wierzył, że on
znajdzie jakiś sposób żeby mu pomóc. A teraz to on musiał pomóc
terapeucie. Ale z psem nie pójdzie. I basta.
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IV

Teofi l wstał później niż zwykle. Całą noc męczyły go
koszmary. Najpierw stado rozwrzeszczanych dzieciaków goniło
Goliata, a potem stado rozwrzeszczanych dorosłych goniło jego.
Kilka razy budził się w nocy zlany potem. Kiedy ostatecznie wstał,
poczuł ulgę, że już nic mu nie zagraża.

Umył się, ubrał i poszedł zrobić śniadanie. Oczywiście ser
biały z jogurtem i pomidorem. Już całkiem się zrelaksował i prawie
zapomniał o ciężkiej nocy, kiedy zauważył na stole kartkę ze
wskazówką. „Wyjdź z psem”. To musiała być jakaś pomyłka. Kto
mógłby go skazywać na takie męczarnie jak wyjście z psem na
dwór? Postanowił nie ulegać i nie robić tego zadania. Kto mógł go
sprawdzić? Zresztą. . . Całe to porwanie wydawało mu się dziwne. Kto
i dlaczego miałby porywać jego terapeutę? Komu zależałoby na nim?
Po co miał wypełniać te zadania? Skąd ten ktoś w ogóle o nim
wiedział? Dlaczego każe mu postępować zgodnie z tymi dziwnymi
wskazówkami? Pójście do dozorcy? Wyjście z psem na spacer?

Rozmyślał podczas jedzenia. Nie zamierzał się więcej
narażać.

Po śniadaniu trzykrotnie rozwinął na balkonie dywan trawiasty
i wyprowadził Goliata. Pies z zadowoleniem biegał dookoła i radośnie
szczekał. Jego pies był szczęśliwy. Komu mogło zależeć na jego
niebezpieczeństwie? W końcu na dworze czyha wiele zagrożeń.
Auta, ludzie, zarazki, doły, psie kupy. Wszystko to stanowiło
bezpośrednie zagrożenie dla jego malucha. Postanowił nie
realizować tego zadania i zobaczyć co się stanie.

W porze obiadowej wpadł Adaś.
- Siema Teo. Byłeś już z psem na dworze?
- Nie. I nie-nie-nie-nie idę.
- Oo, a to dlaczego?

Egzemplarz bezpłatny. Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

1 7



- To niebe-niebe-niebe-niebezpieczne.
- Teo, przesadzasz. Co może być niebezpiecznego w wyjściu

z psem?
- Wszy-wszy-wszy-wszystko.
- A co z terapeutą?
- Ni-ni-ni-nic.
- Nie zależy ci na nim?
- Zale-zale-zale-zależy.
- Jak zależy, skoro nie chcesz zrobić tego co było we

wskazówce?
- To cho-cho-cho-chore.
- Teo, ja nie chcę nic mówić, ale chore jest to co ty robisz.
- Co ro-ro-ro-robię?
- Wyprowadzasz psa na balkon.
- No i?
- No i to jest chore. Ja rozumiem, że masz fobię społeczną,

ale pies potrzebuje sparceru po dworze.
- Nie-nie-nie-nieprawda.
- Wyjdź z tym psem. I tak cię to nie ominie.
- Nie.
- No wyjdź.
- Nie! - Teofi l się zdenerwował.
- I tak będziesz musiał to zrobić.
- Wy-wy-wy-wyjdź!
Tego było już za wiele. Dlaczego Adaś tak na niego naciskał?

Może coś ukrywał? A może po prostu lubił się nad nim pastwić?
Został sam. Biedny i zdenerwowany. Wziął Goliata na spacer

po balkonie. Nikt nie będzie mu mówił jak ma się opiekować własnym
psem.

Nagle ktoś zapukał. Pewnie Adaś wrócił go przeprosić. I
bardzo dobrze, bo przesadził. Wyjrzał przez wizjer. Jakieś dziecko.
Czego mogło od niego chcieć dziecko? Wyjrzał drugi raz. Wciąż tam
stoi. Na dodatek znowu puka. Wyjrzał po raz trzeci. Dziecko jak stało
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tak stoi. Otworzył.
- To dla pana - podało mu kopertę.
- Dla-dla-dla-dla mnie? - zdziwił się i przeraził jednocześnie.

Na widok koperty dostawał gęsiej skórki.
- Dla pana - dziecko odwróciło się i chciało schodzić po

schodach.
- Kto-kto-kto-kto to dał?
- Jakiś pan.
- Ja-ja-ja-jak wyglą-wyglą-wyglą-wyglądał?
- Normalnie! - krzyknęło i zaczęło zbiegać na dół.
Teofi l był przerażony. To na pewno ten porywacz. Czego mógł

od niego chcieć? Nerwowo otworzył kopertę.
„Wiemy, że nie wykonałeś zadania. Masz czas do wieczora.

Jeśl i zależy ci na terapeucie, wykonaj je”.
Tego było już za wiele. Teofi l się załamał. Uronił ki lka łez nad

swym ciężkim losem i zadzwonił do pani Janki.
- Ha-ha-ha-halo? Przychódź! - krzyknął do słuchawki i się

rozłączył.
Po niecałych dziesięciu minutach pani Janka już siedziała w

kuchni.
- Co się stało panie Teofi lu?
- Śle-śle-śle-śledzą mnie.
- Kto pana śledzi? Ten porywacz?
- A jak-jak-jak-jakże. On.
- Co tym razem się stało?
- Wie-wie-wie-wiedział, że nie byłe-byłe-byłe-byłem z psem.
- A skąd on to wiedział?
- Obse-obse-obse-obserwuje mnie. Przy-przy-przy-przysłał

dziecko. Oto l ist - podał jej kartkę.
- Rzeczywiście. Musi pana obserwować. Nie ma wyboru. Musi

pan z tym psem wyjść na spacer.
- Ani-ani-ani-ani myślę.
- To co pan zrobi?
- Zadz-zadz-zadz-zadzwonię na poli-pol i-pol i-pol icję. To
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sprawa dla-dla-dla-dla nich. Niech go szu-szu-szu-szukają.
- Ależ panie Teofi lu, przecież wyraźnie było napisane, żeby

nie zawiadamiać policj i . Skoro pana obserwują to będą wiedzieć, że
pan zadzwonił. Nie szkoda panu terapeuty?

- Nic mu-mu-mu-mu nie zro-zro-zro-zrobią.
- Skąd pan wie?
- Przeczu-przeczu-przeczu-przeczucie.
- I chce pan ryzykować?
- Tak.
- Panie Teofi lu, powiem tak. Uważam, że powinien pan pójść

z tym psem. Przecież obiektywnie patrząc to nic strasznego. Jak pan
chce to pójdę z panem. Pan Adam na pewno też pójdzie.

- Nie.
- Dlaczego?
- Wyrzu-wyrzu-wyrzu-wyrzuciłem go.
- Matko przenajświętsza, skąd? Dlaczego?
- Z miesz-miesz-miesz-mieszkania. Naci-naci-naci-naciskał.
- Na co?
- Na wyjście.
- Pan Adam dobrze radził. Panie Teofi lu. Zrobimy to razem.

Pójdziemy w trójkę. Szkoda pana terapeuty. Wyjście z psem do parku
to nic takiego. Zobaczy pan. Zje pan ciasteczko i pójdziemy. A
wieczorem usiądziemy przy kawie i będziemy się z tego śmiać. To co,
panie Teofi lu, da się pan namówić?

- Niech stra-stra-stra-stracę.
- I super. To ja idę do siebie. Proszę powiadomić pana

Adama. Wychodzimy o siedemnastej.

O szesnastej zadzwonił do Adasia.
- Ha-ha-ha-halo? Adaś? Wycho-wycho-wycho-wychodzimy z

psem.

O siedemnastej do drzwi zapukała pani Janka.
- To co? Idziemy?
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- Ta-ta-ta-tak - wydukał Teofi l zakładając prochowiec i
kapelusz.

Pogoda była ładna. Wczesnojesienne słońce wciąż świeciło.
Lekki wiaterek plątał się w kolorowych liściach. To była wymarzona
pogoda na spacer.

Wyszli z kamienicy od strony podwórka. Minęl i targ po prawej
stronie i parking galeri i po lewej. Do parku było niedaleko.
Wystarczyło przejść przez ulicę Rzeczną. Przez cały czas Teofi l
trzymał Goliata na rękach. Oficjalnie bojąc się o jego
bezpieczeństwo. A nieoficjalnie? Po prostu bał się, że stanie się coś
złego. Przeczuwał to.

Gdy doszli na miejsce ostrożnie postawił ratlerka na trawie.
Całe szczęście, że ludzi nie było zbyt wielu. Naciągnął kapelusz na
twarz. Weszli w pierwszą alejkę. Goliat wesoło biegał i radośnie
szczekał. Nic nie zapowiadało katastrofy. Wtem, nagle i
niespodziewanie, jakby spod ziemi wyrósł olbrzymi owczarek
niemiecki. Bestia to była ogromna, toczyła śl inę z pyska. To na
pewno na Goliata! Na pewno chce go pożreć! Bestia taka musi być
wiecznie nienażarta. Nie ma to to kagańca. A i pana tego nie widać.
Goliat z początku ufny, nagle zerwał się do ucieczki. I dawaj na
przełaj przez trawnik. Owczarek za nim. A za owczarkiem Teofi l . Biegł
i le sił w nogach z odsieczą biednemu psiakowi. Cała trójka biegła
zygzakiem. Jak prowadził Goliat. Adaś i pani Janka stal i jak wryci.
Zupełnie nie spodziewali się takiego obrotu sytuacji . Nagle Goliat
wbiegł w grupkę truchtających ludzi. A owczarek za nim. Wielkie się
zrobiło poruszenie.

- Uwaga! Bierz pan tego psa! Co pan robisz! Ała! - ktoś się
przewrócił podcięty cielskiem owczarka. Teofi l , za Goliatem, w środek
grupki. Dopiero tam wyhamował.

- Co pan robisz, panie? Uważaj pan! - podniosły się głosy
oburzenia.

Teofi l zaczął się otrząsać. Naciągnął kapelusz aż na brodę i
po omacku próbował się stamtąd wydostać. Nagle, co to? Usłyszał
skowyt swojego psa. To bydle niechybnie zje Goliata! I dawaj znów
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się rzucać w rozpaczliwą pogoń. Byli nad brzegiem rzeki gdy Teofi l
ich prawie dogonił. Jeszcze trochę. Jeszcze chwila i go złapie. Goliat
zatrzymał się niemal w miejscu. Teofi l nie zdążył. Ułamki sekund
później stał w wodzie po pas desperacko machając rękami. Nogi
wbiły mu się w szlam.

Na miejsce dobiegl i pani Janka z Adasiem śmiejąc się z niego
niemiłosiernie. A to nie było nic śmiesznego. Co z nich za
przyjaciele? Goliat stał na brzegu i szczekał podskakując i machając
ogonem. Najwyraźniej podobała mu się wersja pana w rzece.

- Prze-prze-prze-przestańcie się śmia-śmia-śmia-śmiać! -
krzyknął obrażony.

- Dawaj Teo. Wyłaź stamtąd. Bo się przeziębisz.
Powoli brnął w tej brei nerwowo machając rękami.
Tego było już za wiele. On wiedział, że tak to się skończy.

Dobrze wiedział, że z tego spaceru będzie nieszczęście.
Poszli do domu. Adaś, pani Janka, zadowolony ze spaceru

Goliat i on, przemoczony i w śmierdzącej mazi, Teofi l .
I jak on miał wychodzić z psem regularnie? Złamał się raz i co

mu z tego przyszło? To zadanie jest nie do wykonania.
Gdy weszli do mieszkania, Teofi l ściągnął śmierdzące ciuchy i

wrzucił do pralki. Pani Janka już zaparzyła kawę. Siedl i w trójkę przy
stole.

- Teo, przepraszam, że się śmiałem. Ale wyglądałeś tak
zabawnie.

- Do-do-do-dobra.
Ten wieczór spędzil i oglądając fi lmy i śmiejąc się do rozpuku.

Po dniu pełnym wrażeń miło było odpocząć w kręgu przyjaciół.
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V

Obudziło go głośne pukanie. Spojrzał na zegarek. Punkt
ósma. Kto to mógł być o tej porze? Na listonosza za wcześnie. Na
Adasia tym bardziej. Pani Janka też lubiła sobie pospać. Wstał.
Podszedł do drzwi i wyjrzał przez wizjer. Nikogo. Nikogusieńko.
Otworzył. Na wycieraczce leżała koperta. Wziął ją trzęsącymi się
rękoma. Kolejna wskazówka. A miał nadzieję, że porywaczowi
znudziła się ta zabawa. Otworzył.

„Jesteśmy z Ciebie dumni. Mimo trudności dałeś sobie radę.
Tak trzymaj. W nagrodę zamów telefonicznie pizzę dla wszystkich. W
kopercie masz ulotkę pizzeri i i pieniądze”.
Też coś! Ktoś był z niego dumny! Nikt nigdy nie powiedział mu, że
jest z niego dumny. Mama zawsze powtarzała mu, że wszystko mógł
zrobić lepiej. Na dodatek dostał nagrodę. Co za porywacz funduje mu
pizzę? To wszystko wydawało mu się coraz bardziej dziwne, jednak
postanowił nie psuć sobie tak dobrze rozpoczętego dnia.

Poszedł zrobić kawę. I już miał rozwinąć dywan trawiasty na
balkonie, gdy przypomniał sobie słowa porywacza „Jesteśmy z
Ciebie dumni”. Postanowił zaryzykować. Ubrał się. Napił trzy łyki
kawy. Założył prochowiec i kapelutek. Co prawda na trzęsących się
nogach i trzęsącymi się rękami, ale jednak wziął pod pachę Goliata i
wyszedł z mieszkania. Przekręcił zamek. Upewnił się trzykrotnie, że
drzwi są zamknięte i zszedł na dół. Na podwórku nikogo nie było. O
tej porze to normalne. Parking galeri i był pusty. Tylko na ogrodzonym
targu krzątal i się ludzie. Zebrał się na odwagę i zrobił ki lka kroków do
przodu. Rozejrzał się. Było bezpiecznie. Puścił ratlerka. Goliat od
razu zaczął szukać miejsca do załatwienia się. Może i oni wszyscy
miel i rację? Może pies potrzebował wychodzić na dwór? Obserwował
go jak szczeka i biega dookoła podnosząc patyki z ziemi. Nigdy nie
widział go tak szczęśliwym. Postanowił zacząć z nim wychodzić
regularnie.
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Gdy wrócił do domu miał uczucie dobrze spełnionego
obowiązku. Był z siebie zadowolony i dumny. Z nadzieją patrzył w
przyszłość i snuł wielkie plany zabierania Goliata na spacery do
parku.

Czekało go jednak kolejne zadanie. Miał zamówić pizzę.
Dlaczego telefonicznie? Przecież pizzerie mają zazwyczaj strony
internetowe, przez które można składać zamówienia. Włączył
komputer. Pizzeria Sielska. Jest strona. Ale zaraz? Gdzie możliwość
złożenia zamówienia przez internet? Czy to możliwe, żeby w
dzisiejszych czasach nie było takiej opcji? Nie mógł uwierzyć w
swojego pecha. A może jednak to nie pech? Tylko raczej
zaplanowane działanie porywacza. Powiedział przecież, że ma
złożyć zamówienie telefonicznie. No to sprawy się skomplikowały.
Może uda mu się namówić Adasia lub panią Jankę do zrobienia tego
za niego?

Zadzwonił do obojga i zaprosił na obiad na piętnastą. Może
do tego czasu wymyśli jakiś sposób na uniknięcie dzwonienia. A
może po prostu skorzysta z innej pizzeri i?

Punktualnie o piętnastej zjawil i się sąsiedzi. Teofi l wciąż nie
wymyślił sposobu jak zamówić pizzę. Gdy tylko weszli , rzucił:

- Dzi-dzi-dzi-dziś pizza. Kto zama-zama-zama-zamawia?
- To może ty, Teo.
- Nie.
- No dawaj.
- By-by-by-byłem z psem.
- Dzisiaj?
- Tak. Ra-ra-ra-rano.
- Na dworze?
- Tak.
- Panie Teofi lu, gratulacje!
- Teo, to masz się czym pochwalić. Stąd ta pizza?
- Nie zu-zu-zu-zupełnie.
- To skąd? - Adaś był dociekl iwy.

Egzemplarz bezpłatny. Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

24



- Chwi-chwi-chwi-chwila.
Poszedł do pokoju po kartkę. Adaś i pani Janka w tym czasie

poszli do kuchni.
Teofi l podał mu kartkę.
- Nie no, Teo. Gratulacje. Nawet porywacz cię docenił. Niech

pani spojrzy, pani Janko - podał jej l ist.
- A co to się stało, panie Teofi lu, że wyszedł pan dzisiaj z

psem?
- Bo napi-napi-napi-napisał, że jest ze mnie du-du-du-dumny.

Nikt ni-ni-ni-nigdy nie był ze mnie du-du-du-dumny.
- I to tak pana zmotywowało?
- No tak. To nie-nie-nie-nie jest takie tru-tru-tru-trudne. Goliat

to lu-lu-lu-lubi.
- To co, może po pizzy pójdziemy do parku?
- Par-par-par-parku? - Teofi l , choć sam chciał zabrać tam psa,

na wspomnienie wczorajszego spaceru dostał gęsiej skórki. - No nie-
nie-nie-nie wiem.

- To pomyślimy o tym potem. To kto zamawia tą pizzę?
Umieram z głodu! - Adaś poklepał się po brzuchu.

- No jak to kto? - oburzyła się pani Janka. - Pan Teofi l .
Przecież było wyraźnie napisane, że to on ma zamówić.

- Ale nie mo-mo-mo-można tam inter-inter-inter-internetowo.
- Bo ten porywacz jest przebiegły. Pewnie wiedział, że

będziesz chciał tak zrobić i specjalnie wybrał taką pizzerię. Nie
marudź Teo, tylko dzwoń. Wszyscy jesteśmy głodni - Adaś wziął
ulotkę do ręki. - Dla mnie będzie margheritta ze szpinakiem, fetą i
brokułami, i kurczakiem. A do tego sos czosnkowy. A pani, pani
Janko, co zje?

- Ja proszę ucztę serową, ale zamiast sera Lazur poproszę
podwójny Cammembert i do tego też sos czosnkowy. Albo jeszcze
kurczak i zielone oliwki. A pan, panie Teofi lu?
Teofi l siedział blady jak ściana. Czy oni nie mogli zamówić po prostu
pizzy tylko powybieral i takie udziwnione?

- Weź-weź-weź-weźcie goto-goto-goto-gotowe - wydukał
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w końcu.
- Teo nie marudź. My chcemy takie. Sam weź gotową.
Zrozumiał, że w tym przypadku nie wygra. Wziął słuchawkę

do ręki i wykręcił numer pizzeri i . Gdy tylko usłyszał głos po drugiej
stronie, odłożył słuchawkę.

- Co jest Teo?
- Zaję-zaję-zaję-zajęte - skłamał.
Właściwie nie wiedział po co rozminął się z prawdą. Przecież i

tak to zamówienie go nie ominie. Podniósł słuchawkę po raz drugi.
Wykręcił numer. Tym razem nie czekał na zgłoszenie się pizzeri i .
Rozłączył się od razu.

- Aa, rozumiem. Do trzech, tak Teo?
- Tak.
Wykręcił numer po raz trzeci. Gdy usłyszał „Pizzeria Sielska,

słucham”, zrobił głęboki wdech.
- Chciał-chciał-chciał-chciałbym zamó-zamó-zamó-zamówić

pizzę.
- Proszę bardzo. Jaka ma być?
- Trzy.
- Trzy pizze, rozumiem. Jakie?
- Śre-śre-śre. . .
- Średnie?
- Tak.
Do tej pory jakoś mu szło. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że

rozmowa przez telefon może być tak prosta.
- Trzy średnie pizze, rozumiem. A jakie?
- Marghe-marghe. . .
- Margheritta?
- Z kurcza-kurcza-kurcza-kurczakiem, szpi-szpi-szpi-

szpinakiem, fetą, bro-bro-bro-brokułami i sos czo-czo. . .
- Czosnkowy?
- Tak - denerwowała go ta ekspedientka. Dlaczego tak

namiętnie mu przerywała? Dlaczego kończyła wyrazy za niego?
Przecież on umiał się wysłowić. Tylko potrzebował trochę więcej
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czasu.
- Mamy jedną z głowy. Jeszcze dwie.
- Uczta sero-sero-sero. . .
- Serowa?
- Tak! - zdenerwował się.
- A trzecia?
- Uczta sero-sero-serowa z kurcza-kurczakiem, ol i-ol i-

ol iwkami zielo. . .
- Nymi - znów dokończyła za niego. Teofi l był już nieźle

wkurzony. Postanowił jej powiedzieć kilka słów jak tylko skończy
zamawiać.

- Bez Lazu-lazu-lazura. Za to z podwój-podwój-podwój. . .
- Podwójną fetą?
- Nie. Podwój-podwój-podwójnym Cammem-cammem-

cammembertem. I so-so-sosem czosnko-czosnkowym - zauważył, że
gdy się mocno skupił, mniej się jąkał.

- Rozumiem. A trzecia?
- Marghe-marghe-margheritta z szyn-szyn-szynką, kuku-kuku-

kukurydzą i pomi-pomi-pomi-pomidorem. I sos czo. . .
- I sos czosnkowy, tak?
- Tak! A pani nie-nie-nie wie, że to nieła-nieła-nieła-nieładnie

wchodzić w sło-sło-słowo klien-kl ien-kl ien-kl ientowi?
- Przepraszam pana, chciałam tylko pomóc. Czas

oczekiwania do godziny. Jeszcze poproszę o pański adres.
Teofi l podał adres. Tym razem już mu nie przerywała. Gdy się

rozłączył był czerwony na twarzy.
- Teo, co się stało? Czemu jesteś taki czerwony?
- Pewnie spuchł przy składaniu zamówienia - zaśmiała się

pani Janka.
- To nie je-je-je-jest śmie-śmie-śmie-śmieszne - znów zaczął

się jąkać po swojemu.

Czterdzieści pięć minut później.
- Teo, ktoś puka.
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- Sły-sły-sły-słyszę. Pewnie pi-pi-pi-pizza przyszła. Od-od-od-
odbierz.

- Ja? Przecież to ty zamawiałeś. Zresztą było wyraźnie
napisane, że to ty. . .

- Że mam za-za-za-zamówić. Za-za-za-zamówiłem.
- Idź ty.
Teofi l niechętnie, ale jednak poszedł. Otworzył drzwi.
- Dzień dobry. Przyniosłem zamówienie - przywitał się młody

chłopak.
- Dzień do-do-do-dobry. A gdzie wska-wska-wska-

wskazówka?
- Jaka wskazówka? Panie, sześćdziesiąt pięć złotych się

należy.
- Nie ma wska-wska-wska-wskazówki?
- Nie wiem o czym pan mówisz.
- Niewa-niewa-niewa-nieważne. Proszę. Re-re-re-reszty nie

trze-trze-trze-trzeba - podał dostawcy siedemdziesiąt złotych.
Po chwil i już siedziel i i jedl i .
- Nie było wska-wska-wska-wskazówki. Może to ko-ko-ko-

koniec?
- Może, ale na to bym nie l iczyła, panie Teofi lu.
- Pewnie znów ci ją pod drzwi podrzucą.
- Kie-kie-kie-kiedy to się sko-sko-sko-skończy?
- Panie Teofi lu, mogę panu zadać osobiste pytanie?
- Tak.
- Kiedy zaczął się pan jąkać? Stało się coś?
- Daw-daw-daw-dawno temu. Byłem w pod-pod-pod-podstaw-

podstawówce. Nauczanie począ-począ-począ-początkowe. Było
przed-przed-przed-przedstawienie. Stałem na śro-śro-śro-środku
sceny. I ten drań Szy-szy-szy-szy-szymo-szymoniak ściągnął mi spo-
spo-spo-spodnie. I wszycy się śmia-śmia-śmia-śmial i . Cała aula.
Potem wyty-wyty-wyty-wytykali mnie palca-palca-palca-palcami. I
krzyczeli „Teofi l , gdzie-gdzie-gdzie-gdzie masz spod-spod-spod-
spodnie?”.
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- To musiało być dla ciebie traumatyczne wydarzenie, Teo.
- Tak. Przez ty-ty-ty-tydzień nie chodzi-chodzi-chodzi-

chodziłem do szkoły. Jak wróci-wróci-wróci-wróciłem już się ją-ją-ją-
jąkałem.

- Od wtedy masz też fobię społeczną?
- Nie ty-ty-ty-tylko. W ósmej kla-kla-kla-klasie była wycie-

wycie-wycie-wycieczka szkolna. Jednej no-no-no-nocy kole-kole-
kole-koleżanka zaciągnęła mnie do łó-łó-łó-łóżka. Kiedy miałem stra-
stra-stra-stracić dziewictwo cała klasa wpa-wpa-wpa-wparowała do
pokoju. Zapali l i świa-świa-świa-światło. A ona zdarła ze mnie ko-ko-
ko-kołdrę. Zro-zro-zro-zrobiłem się czerwo-czerwo-czerwo-czerwony
jak burak i ucie-ucie-ucie-uciekłem. Od tej po-po-po-pory boję się lu-
lu-lu-ludzi i spodziewam się po nich najgo-najgo-najgo-najgorszego.

- To ci historia. Bardzo mi przykro panie Teofi lu. A skąd
robienie wszystkiego po trzy razy?

- Moja ma-ma-ma-ma była bardzo wyma-wyma-wyma-
wymagająca. Nie to co tata. Ale tata zmarł jak mia-mia-mia-miałem
dziesięć lat. Mama nie praco-praco-praco-pracowała. Ojciec zos-zos-
zos-zostawił duży spa-spa-spa-spadek. Nie musia-musia-musia-
musiała praco-praco-praco-pracować. Całą uwa-uwa-uwa-uwagę
zwróciła na moje wycho-wycho-wycho-wychowanie. Miałem być ide-
ide-ide-idealny. Ona przela-przela-przela-przelała całą miłość do oj-
oj-oj-ojca na mnie. Cały czas powta-powta-powta-powtarzała, że
wszystko mogłem zro-zro-zro-zrobić lepiej. Kazała mi pisa-pisa-pisa-
pisać po kilka razy wypra-wypra-wypra-wypracowania. Po kilka razy
rozwią-rozwią-rozwią-rozwiązywać te same zada-zada-zada-zadania
z mate-mate-mate-matematyki tylko zmienia-zmienia-zmienia-
zmieniała dane. Cały czas powta-powta-powta-powtarzała „Sprawdź
trzy razy czy wszy-wszy-wszy-wszystko zrobiłeś do-do-do-dobrze”.

- To nie miałeś za wesołego dzieciństwa Teo. Ale przynajmniej
wiemy, że żyjesz ze spadku, dobrze mniemam?

- Tak.
- Panie Teofi lu, to straszne co pan mówi. I terapia panu

pomaga?

Egzemplarz bezpłatny. Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

29



- Jeszcze nie. Cho-cho-cho-chodzę na nią dopie-dopie-dopie-
dopiero pięć lat.

- Aż pięć lat? Teo, to bardzo długo!
- Tera-tera-tera-terapeuta mówi, że jestem opo-opo-opo-

oporny. Ma wymy-wymy-wymy-wymyślić jakiś sposób żeby mi po-po-
po-pomóc.

- Ale najpierw trzeba go uratować - powiedział Adaś kończąc
ostatni kawałek pizzy.

- Dokładnie. Dlatego tak ważne jest, panie Teofi lu, żeby pan
wykonywał wszystkie zadania. Im szybciej je pan wykona, tym
szybciej odzyska pan swojego terapeutę.

- Wie-wie-wie-wiem.
- Nieźle ci idzie jak do tej pory. Jesteśmy z panią Janką z

ciebie dumni.
Teofi l się zaczerwienił. Po raz drugi w życiu usłyszał, że ktoś

jest z niego dumny. Poczuł się ważny i dowartościowany. Może to i
dobrze się złożyło, że porwali tego terapeutę? Może coś się w jego
życiu zmieni? Czuł się wyśmienicie.

Po chwil i milczenia Teofi l się przełamał i w końcu zapytał:
- Ada-ada-ada-adaś, a z czego ty się utrzy-utrzy-utrzy-

utrzymujesz?
- Powiem wam, ale obiecajcie, że nikomu nie powiecie.
- Obiecujemy - powiedziel i zgodnie.
- Sprzedaję ciasteczka.
- Panie Adamie, ale to chyba nie jest legalne?
- Dlatego to tajemnica. Nie wsypcie mnie. Dobra, wszyscy

zjedl i? To chodźmy na spacer z Goliatem.
- Tak, to jest dobry pomysł - pani Janka przytaknęła Adasiowi.
- To cho-cho-cho-chodźmy.

Tym razem spacer przebiegł w spokojnej atmosferze. Teofi l
nie był narażony na ludzki wzrok, jako że w parku nikogo nie było.
Gdy wrócił do domu na wycieraczce znalazł l ist. Wziął go i wszedł do
mieszkania. Postanowił go otworzyć dopiero następnego dnia.
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VI

Tego dnia obudził się później niż zwykłe. Ubrał się, zrobił
kawę i wyszedł z Goliatem na podwórko. Gdy wrócił, zaczął pisać
l istę zakupów. Brakowało mu kilku rzeczy w domu. W połowie
sporządzania l isty ciekawość zwyciężyła. Odłożył długopis i wziął do
ręki kopertę. Delikatnie ją otworzył.

„Wiemy, że miałeś pewne trudności ze złożeniem
zamówienia. Gratulujemy, że jednak wykonałeś zadanie. Czas na
kolejne wyzwanie. Idź dzisiaj do mini marketu i zrób zakupy. Zapłać w
kasie numer dwa. Powodzenia.”

Kolejne wyzwanie? Miał iść do sklepu? Przecież już prawie
wysłał panią Jankę na zakupy. Że też zachciało mu się otwierać tę
kopertę. Niepocieszony dokończył l istę. Postanowił oszukać.
Przecież równie dobrze mógł nie otworzyć jeszcze tej koperty.
Sprawdził trzykrotnie l istę, zawiązał sznurek na uchu koszyka,
sprawdził trzykrotnie. Spuścił koszyk według autoinstrukcji i zapukał
w kaloryfer. Wyjrzał przez okno. Pani Janki nie było. Czy to możliwe,
że wyszła gdzieś nie upewniwszy się, że czegoś mu nie trzeba
kupić? Przecież była to taka przezorna kobieta. Zawsze pytała czy
czegoś nie potrzebuje. Jak mogła zostawić go na lodzie?

Wciągnął koszyk do góry. Nic z tego. Nici z jego oszustwa.
Chyba, że poczeka i spróbuje później.

Godzinę później do drzwi zapukała sąsiadka. Przepraszała,
że nie spytała czy czegoś mu trzeba. Dostała telefon i musiała pilnie
wyjść. Potrzebował czegoś? Przykro jej, że nie zrobiła mu zakupów.
Może teraz skoczyć. List? Ma sam zrobić zakupy? Czyli to nawet
dobrze się złożyło. To może pójdą we dwóję? Potrzebuje ciasteczka?
Niech dzwoni do Adasia.

- A-a-a-adaś? Przy-przy-przy-przynieś ciasteczka.
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Chwilę później był już u niego.
- Panie Adamie, tym razem Teofi l ma zrobić samodzielnie

zakupy.
- Ale ten porywacz ma wyobraźnię! Dobrze wie jak zagiąć

naszego Teofi la. Trzymaj ciasteczko i ruszaj na łowy do sklepu! -
podał mu plastikowy pojemnik.

Teofi l od razu zjadł ciastko. Teraz wystarczyło poczekać
godzinę i mógł spróbować wykonać zadanie.

- Nie będziemy ci przeszkadzać Teo. Chodźmy pani Janko.
- Tak, tak. Nie będziemy panu przeszkadzać.
- Zosta-zosta-zosta-zostańcie. Proszę.
- Czujesz się z nami raźniej?
- Tak.
- W takim razie nic nie stoi na przeszkodzie. Ja mogę zostać.

A pani, pani Janko?
- Ja niestety muszę jeszcze coś załatwić. Wpadnę do pana

potem - wyszła.
- Chodź Teo. Zrób mi jakiejś kawy.

Chwilę później w kuchni.
- Adaś, ty na se-se-se-serio utrzymujesz się z tych cia-cia-cia-

ciasteczek?
- Tak. To dochodowy interes. Choć istnieje duże ryzyko. U nas

w klatce znają sławę ciasteczek, ale nikt nie wie, że się z tego
utrzymuję. A ty lepiej powiedz jak zamierzasz zrobić te zakupy.

- Mam li-l i-l i-l istę.
- To dobry początek.
- Ale nie-nie-nie-nie wiem jak pójdę do te-te-te-tego mini

marke-marke-marke-marketu.
- Spokojnie. Zjesz ciasteczko. Pójdę z tobą.
- W ka-ka-ka-kasie numer dwa będzie wska-wska-wska-

wskazówka.
- A skąd wiesz?
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- Przecież napi-napi-napi-napisal i , że mam pła-pła-pła-płacić
w kasie numer dwa.

- Ty to masz łeb na karku.
- Kto-kto-kto-ktoś musi.
- Dzięki Teo.
Teofi l się roześmiał.
- To dobrze, że masz dobry humor. Zjedz w końcu to

ciasteczko to ci się jeszcze poprawi. I zrobiłbyś mi jakiejś kawy.
Po chwil i milczenia.
- Teo, a jak ty sobie w ogóle radzisz z brakiem terapeuty?
- Bra-bra-bra-brakuje mi go. Naszych spo-spo-spo-spotkań.
- To zrozumiałe. Przyzwyczaiłeś się przez te pięć lat.
- O tak.
- Teo, ja myślę, że to się nawet dobrze stało, że porwali ci

tego terapeutę. Te zadania pomagają ci się przełamać w wielu
kwestiach do tej pory beznadziejnych. Sam musisz przyznać, że
proszenie pani Janki o robienie zakupów to przesada.

Teofi l wcale tak nie myślał. Pani Janka sama się zaoferowała.
Upływały kolejne lata a ona wciąż chętnie nosiła mu zakupy. Chociaż
może to i racja. . . Biedna staruszka dźwigała ciężary, bo on bał się iść
do sklepu.

- Masz ra-ra-ra-rację.

Godzinę później wyszli z domu. Teofi l udał się prosto do
miejsca, w którym przebiegał ul icę.

- Nie, nie. Ja nie będę przebiegał. Jeszcze mi życie miłe.
Chodź do przejścia dla pieszych.

Teofi l był wyraźnie niepocieszony. Ugiął się. Ruszyli w
kierunku galeri i . Im byli bl iżej, tym Teofi l wolniej szedł. Kiedy zaczęli
mijać kolejnych ludzi, zrobił się czerwony i zaczął dyszeć.

- Stary, co z tobą?
- To ata-ata-ata-atak paniki. Chyba mam za-za-za-

zawał. Dotknij , spra-spra-spra-sprawdź czy mam puls.
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Zatrzymali się na środku chodnika. Mijal i ich pojedynczy
ludzie. Teofi lowi zrobiło się słabo na myśl o tych tabunach ludzi
wchodzących i wychodzących z galeri i . Adaś nie bardzo wiedział co
zrobić. Czy to było możliwe, że Teofi l dostał zawału serca, bo
zobaczył ki lku ludzi? Ale z nim wszystko było możliwe.
Niespodziewanie Teofi l się odwrócił, wykonał swój rytuał przejścia i
już miał wbiec na ulicę, gdy Adaś złapał go za rękaw.

- Teo, co ty robisz, życie ci nie miłe?
- Wła-wła-wła-właśnie miłe.
- I dlatego chcesz wbiec pod rozpędzone auto? Uspokój się.

Przeprowadzę cię przez tych ludzi. Naciągnij kapelusz na oczy.
Teofi l błyskawicznie wykonał polecenie i złapał Adasia pod

rękę.
- A teraz chodź. Ta twoja fobia społeczna osiągnęła jakieś

apogeum.
Ruszyli powoli w kierunku przejścia. Ruch na chodniku powoli

się zagęszczał. Teofi l szedł uczepiony ręki Adasia. Wbijał mu
boleśnie palce w przedramię.

- Teo, wyluzuj trochę, bo stracę rękę. Aleś ty spięty.
Ktoś przechodzący obok, otarł się o Teofi la. Ten zaczął

podskakiwać i się otrzepywać. Nagle wyrwał się Adasiowi i nie
ściągając kapelusza z oczu błyskawicznie wykonał rytuał przejścia i
przebiegł przez ulicę. Adaś został sam na chodniku. Chwilę potem
dołączył do Teofi la po drugiej stronie ul icy, korzystając jednak z
przejścia dla pieszych.

Teofi l stał na chodniku i cały się trząsł. Nerwowo otrzepywał
prochowiec z niewidocznego brudu.

- Teo, ty jesteś śmiertelnie chory - powiedział Adaś poklepując
go po ramieniu. - Chodź. Idziemy do tego sklepu. Choć teraz robienie
zakupów nabiera dla mnie nowego znaczenia.

Pięć minut później przekroczyli próg mini marketu. Teofi l
wciąż miał kapelusz na oczach i szedł pod rękę z sąsiadem.

- Wyciągaj l istę Teo. Jesteśmy w sklepie.
- Idź zapy-zapy-zapy-zapytaj do kasy nu-nu-nu-numer dwa
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czy mają wska-wska-wska-wskazówkę - powiedział nakazującym
tonem. - Ja zacze-zacze-zacze-zaczekam.

Adaś, nie chcąc wchodzić w utarczki słowne wykonał
polecenie. Znał ten ton Teofi la nie znoszący sprzeciwu. Szkoda było
czasu na rozwodzenie się na ten temat. Miał dzisiaj jeszcze dopiec
ciasteczek.

Poszedł do kasy numer dwa. Teofi l stał przy wejściu do
sklepu. Uchylił rąbka kapelusza i dyskretnie obserwował Adasia.
Tamten rozmawiał z panią na kasie. Coś gestykulował. Spojrzał i
wskazał na niego. Po chwil i do niego wrócił.

- Nic z tego. Ona nie wie o żadnej wskazówce. Musimy zrobić
zakupy.

Weszli na halę. Półki uginały się pod setkami towarów. Teofi l
wyjął l istę.

- Ser bia-bia-bia-biały - powiedział niepewnie.
- To musimy iść na nabiał - powiedział Adaś pewnym tonem.
Teofi l dał się tam zaprowadzić. Nie miał doświadczenia w

kwesti i robienia zakupów, jako że od lat wyręczała go pani Janka.
Podeszli do lodówki. W sklepie było pusto, więc Teofi l ściągnął
kapelusz z oczu. Wybrał swój ulubiony ser półtłusty i wsadził go do
koszyka. Po czym go wyjął i odłożył na półkę.

- Co jest, Teo, zły wybrałeś?
Ale Teofi l znów sięgnął po ten sam ser i wsadził go ponownie

do koszyka. Po czym znów go wyjął.
- Aa, rozumiem. Do trzech.
- A co pan robi? - zainteresowała się ekspedientka, która

nagle wyrosła przed nimi. Biedny Teofi l tak się przestraszył, że zrobił
energicznie kilka kroków w tył. Łokciem strącił słoik z ogórkami
konserwowymi.

- Za to trzeba będzie zapłacić - powiedziała stanowczo
ekspedientka.

Teofi l naciągnął z powrotem kapelusz na oczy.
- Pomidory. . . - wyszeptał cicho.
Poszli na stoisko z warzywami.
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- Wy-wy-wy-wybierz trzy.
Adaś bez wahania wybrał trzy dojrzałe pomidory i wsadził do

koszyka.
- Co dalej?
- Dalej ni-ni-ni-nic.
- Teo, przecież masz tam całą listę. Skoro tu jesteśmy, zróbmy

normalne zakupy.
- Nie - odparł stanowczo. - Pła-pła-pła-płacisz - podał mu

portfel.
- Chyba ty powinieneś. Nie mogę za ciebie wykonywać

zadania, bo nie dostaniesz kolejnej wskazówki.
- Pła-pła-pła-płacisz - boleśnie wbił mu palce w przedramię.
- Teo, przełam się. Tak dobrze ci szło do tej pory. Szkoda to

zaprzepaścić. Zostało ci zapłacenie i zadanie wykonane.
Podeszli do kasy. Teofi l wciąż był uczepiony ręki sąsiada i

wciąż miał kapelusz na oczach.
- Ser biały, pomidory, stłuczony słoik ogórków - mówiła

ekspedientka. - Dziesięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze się należy.
Czy policzyć panom reklamówkę?

Teofi l skinął głową.
- Bardzo proszę. Razem dziesięć złotych osiemdziesiąt dwa

grosze.
Teofi l lekko uchylił kapelusz i otworzył portmonetkę. Wyliczył

pieniądze i podał ekspedientce.
- A wska-wska-wska-wskazówka?
- Jaka wskazówka?
- Kasa nu-nu-nu-numer dwa. Wska-wska-wska-wskazówka.
- Pan Teofi l? - ekspedientka jakby zaczęła rozumieć.
Teofi l skinął głową.
- Mam list dla pana - podała mu kopertę.
Teofi l ją schował do reklamówki i oboje wyszli pospiesznym

krokiem.
- Brawo! Dałeś radę! - powiedział Adaś na ulicy. - Teraz tylko

powrót do domu i zadanie wykonane. Ale wracamy normalnie,
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przez przejście. Nie przebiegaj już przez ulicę. Nie chcę cię mieć
na. . . - przerwał, bo Teofi l właśnie mu się wyrwał i kończył przebiegać
przez jezdnię. Nawet nie czekał po drugiej stronie na sąsiada. Od
razu skierował się szybkim tempem w kierunku domu.

Gdy wszedł do mieszkania, osunął się po drzwiach na
podłogę. To było dla niego zbyt wiele. Był wyczerpany emocjonalnie.
Nie miał nawet siły się rozebrać. Siedział tak, wciąż się trzęsąc.
Dziesięć minut później ktoś zapukał do drzwi. Czyżby Adaś? Podniósł
się i wyjrzał przez wizjer. Tak. To Adaś. Otworzył drzwi i wpuścił
sąsiada do mieszkania.

- Teo, ale ty jesteś. Miel iśmy wracać normalnie przez
przejście. Czemu uciekłeś?

- Nie mo-mo-mo-mogłem - odpowiedział drżącym głosem.
- Stary, ty się cały trzęsiesz. Dobra. Dawaj tę kopertę.

Ciekawe co ci tym razem napisal i .
Teofi l wyjął l ist z reklamówki i obejrzał go z każdej strony.

„Oddać w ręce Teofi la” głosił napis na kopercie. Otworzył ją i
wyciągnął kartkę.

„Zdajemy sobie sprawę, jak trudne było dla Ciebie to zadanie.
Gratulujemy. Wykonałeś je. Po raz kolejny jesteśmy z Ciebie dumni.
Mamy dla Ciebie kolejną niespodziankę. Odwiedź pałac. Tam szukaj
kolejnej wskazówki”.

Ledwie uszedł z życiem w sklepie, a już miał kolejne zadanie
do wykonania. Na samą myśl opadły mu ręce. Pałac. Co on miał
robić w pałacu? Gdzie była ukryta wskazówka? Przecież porywacz
nie napisał, gdzie konkretnie ma jej szukać. Poza tym zastanawiała
go liczba mnoga w liście. Czy porywaczy było więcej? A może to cała
szajka? Zmęczony wyprosił grzecznie Adasia i położył się spać.

Po dwugodzinnej drzemce, wstał. Musiał jeszcze wyjść z
Goliatem i zrobić obiad.

Zaczął krzątać się po kuchni. Wtem ktoś zapukał. Teofi l
niepewnie podszedł do drzwi i wyjrzał przez wizjer. Pani Janka. Jak
to dobrze, że się zjawiła. Miał jej tyle do opowiedzenia. W ogóle czuł
się źle z powodu braku terapeuty. Nie miał się komu wyżalić na swój
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ciężki los. Otworzył i wpuścił sąsiadkę do środka.
- Zro-zro-zro-zrobię kawy. Co się dzi-dzi-dzi-dzisiaj działo.

Pani Janko ko-ko-ko-kochana. Byłem na zaku-zaku-zaku-zakupach.
Stłu-stłu-stłu-stłukłem słoik z ogórka-ogórka-ogórka-ogrórkami.
Uciekłem Ada-ada-ada-adasiowi dwa razy. On chcia-chcia-chciał
mnie zabrać na przej-przej-przej-przjście dla pieszych. Ale ja nie da-
da-da-dałem rady. Prze-prze-prze-przebiegłem przez ulicę. A ta eks-
eks-elpks-ekspedientka nie chciała dać Ada-ada-ada-adasiowi wska-
wska-wska-wskazówki. Dopiero musia-musia-musia-musiałem zrobić
zakupy. Ale nie kupi-kupi-kupi-kupiłem wszystkiego. Gdyby pani mog-
mog-mog-mogła mi dokupić te rze-rze-rzeczy - spojrzał na nią
błagalnym wzrokiem.

Pani Janka była oszołomiona ilością wypowiedzianych przez
Teofi la słów. Jeszcze nie słyszała żeby się tak rozgadał. A opowiadał
o dzisiejszej przygodzie z wypiekami na twarzy. Widać emocje zrobiły
swoje. Nawet taki mruk jak Teofi l w sprzyjających okolicznościach
mógł się wykazać zdolnością opowiadania. Tego dnia siedziała u
niego aż do wieczora. Potem razem poszli z psem na dwór. Teofi l
wciąż się emocjonował i gadał jak najęty. Aż w końcu biedną
staruszkę rozbolała głowa.
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VII

Właśnie kończył obiad, gdy zjawiła się u niego sąsiadka.
- To co, panie Teofi lu, jedziemy do pałacu? - powiedziała od

progu.
- Zapra-zapra-zapra-zapraszam - wpuścił ją do środka.
- A pan je obiad? Nie wiedziałam, przepraszam, że

przeszkadzam.
- Nie szko-szko-szko-szkodzi - zajął swoje miejsce i wskazał

sąsiadce krzesło na przeciwko. Do kuchni wszedł Kudłacz i zaczął
się łasić. Teofi l wziął go na kolana i głaskał.

- Ja nie-nie-nie-nie wiem czy dam radę.
- Ależ panie Teofi lu. Z zakupami sobie dał pan tak znakomicie

radę. . .
- A gdzie tam.. . - wszedł jej w słowo.
- Miał pan pewne trudności, ale dał pan sobie radę. To z

pałacem pan sobie nie da? Co może być trudnego w pójściu do
pałacu? Możemy się tam wybrać w porannych godzinach. Wtedy nie
powinno być za dużo ludzi.

- No nie-nie-nie-nie wiem.
- Ale ja wiem. Pójdziemy tam jutro z rana. Niech się pan

naszykuje na wyjście! Nie zniosę słowa sprzeciwu.
- Sko-sko-sko-skoro tak. . . - Teofi l nie był przekonany co do

tego pomysłu, jednak nie chciał się przekomarzać z sąsiadką.
- To ja już polecę. Do zobaczenia jutro!

Następnego dnia Teofi l obudził się o siódmej. Wstał, wyszedł
z psem i czytał gazetę przy porannej kawie. Wtem zjawiła się pani
Janka z Adasiem.

Otworzył drzwi.
- My jesteśmy już gotowi, panie Teofi lu. Czekamy tylko na pana. Jak
się pospieszymy, zdążymy na autobus za godzinę.
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- Już? - Teofi l mało nie zachłysnął się kawą.
- Siądźcie, napijemy się kawy.
Sąsiedzi rozgościl i się.
- Ale auto-auto-auto-autobus? Przecież to blis-bl is-bl is-bl isko.

Dwie prze-prze-prze-przecznice. A potem most.
- Nie ma co się kłócić panie Teofi lu. Wsiądziemy w autobus i

raz dwa będziemy na miejscu.
Łatwo się jej mówiło. Wsiądziemy w autobus i bdziemy na

miejscu. Tylko ciekawe jak on zniesie tę trasę. On i inni ludzie
zamkcięci w jednym pojeździe. Nie można w każdej chwil i wysiąść.
On nie da rady.

- Ja nie dam ra-ra-ra-rady.
- Teo, daj spokój. Wczoraj zakupy zrobiłeś, to dziś nie dasz

rady pojechać autobusem?
- Nie da-da-da-dam.
- Niech pan nie przesadza. To nic strasznego. Ciekawe jak

dumny będzie porywacz po wykonaniu dzisiejszego zadania.
Teofi l wyprostował się na krześle na te słowa. Był bardzo

łakomy zapewnień o tym, że jest czyjąś dumą.
- Dobra, chodźcie już, bo się spóźnimy.
Wyszli od strony ulicy. Adaś obawiał się przechodzenia koło

galeri i . Martwił się, żeby nie skończyło się to jak ostatnio. Na
szczęście o tej porze ruch na chodniku był znikomy. Po dziesięciu
minutach dotarl i na przystanek. Pani Janka sprawdziła rozkład.

- Już powinien. . . O, jedzie nasz autobus - wskazała palcem
na podjeżdżającego do przystanku busa. - Wsiadamy.

Adaś i pani Janka wsiedl i do autobusu. Teofi l stał i się wahał.
„Wsiadać? Nie wsiadać? Wsiadać? Nie wsiadać?” -

zastanawiał się intensywnie. W końcu zdecydował się wsiąść, jako że
bus był prawie pusty. Usiadł z brzegu, a właściwie przycupnął na
siedzeniu. Adaś skasował bilety. Teofi l był niezwykle spięty.

- Rozluźnij się - Adaś poklepał go po plecach. W odpowiedzi
uśmiechnął się lekko. Na następnym przystanku wsiadła grupka
młodzieży. Na pierwszy rzut oka stwierdzić by można, że przynależeli
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do subkultury punków. Miel i postawione irokezy, powycierane jeansy,
ramoneski i łańcuchy zrobione z gwoździ. Teofi l skul i ł się na
siedzeniu. Siedział cichutko jak mysz pod miotłą. Autobus ruszył.
Przejechał może ze sto metrów, gdy gwałtownie zahamował. Jeden z
młodych ludzi poleciał do przodu, zahaczył się o poręcz i wylądował
na kolanach Teofi la.

- Przepraszam - burknął pod nosem.
Teofi l natychmiast zerwał się z miejsca, doskoczył do drzwi,

pociągnął hamulec bezpieczeństwa i po otwarciu drzwi, wybiegł z
autobusu wprost pod nadjeżdżające auto. Hamowało z piskiem opon.
Wyhamowało tuż przed kolanami Teofi la. Biedaczek aż przysiadł z
wrażenia. W tym czasie z autobusu wyskoczył kierowca.

- Panie, ja pana pociągnę do odpowiedzialności za
nieuzasadnione użycie hamulca bezpieczeństwa! - piekl i ł się.

W tym czasie wysiedl i Adaś z panią Janką. Sąsiad podbiegł
do Teofi la i pociągnął go za kołnierz.

- Uciekajmy! - krzyknął i był już na chodniku.
Teofi l zerwał się w jednej chwil i i ruszył za przyjaciółmi.
W tej chwil i żałował, że odpuścił sobie kurs nauki jazdy.
Było to pewnej wiosny. Teofi l od jesieni miał zarezerwowane

pieniądze na kurs prawa jazdy. Wiosną powiedział sobie „Teraz albo
nigdy!” i zapisał się na owy kurs. Uczestników w grupie nie było
wielu. Dlatego jakoś udało mu się odbyć część teoretyczną. Kiedy
przyszła pora na jazdy, stała się tragedia.

Był pochmurny dzień. Teofi l miał mieć pierwszą jazdę.
Przyszedł na miejsce spotkania z instruktorem pół godziny wcześniej.
Po pięciu minutach zaczął padać deszcz. Biedny Teofi l stał
dwadzieścia pięć minut nieruchomo czekając na swój pojazd. Gdy
instruktor w końcu przyjechał, Teofi l był przemoczony do suchej nitki.
Wsiadł do auta.

- Proszę przygotować auto do jazdy. Ustawić lusterka, fotel,
zapiąć pasy. Proszę.

Teofi l zgodnie z poleceniem zaczął wykonywać te czynności.
Najpierw ustawił fotel, jak nakazywała logika. Później zabrał się za
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lusterka. Urwał lusterko wsteczne w momencie, w którym instruktor
rzucał na chodnik niedopałka. Szczęściarz miał parasol. Wsiadł do
auta.

- Jeździł pan kiedyś?
Biedny Teofi l się przestraszył.
- Oj, widzę że mamy problem z lustereczkiem. Proszę zapiąć

pasy i odpalić si lnik.
Teofi l nie myślał o odpalaniu si lnika tylko o tym, że nie ma

chusteczki. Sam nie wiedział co lepsze: wciąganie smarków przez
godzinę czy zrobienie z rękawa chusteczki. Zdecydował się na to
pierwsze. Kiedy instruktor krzyknął „Ruszamy” Teofi l odpalił si lnik i
ruszył. Jego droga zakończyła się na najbl iższym skrzyżowaniu,
gdzie wpakował się w zad Fiata pewnej pani. Instruktor się wściekł, a
Teofi l . .? Teofi l uciekł. I więcej się na jazdach nie pojawił.

Biec przestal i dopiero na moście. Zziajani i zmęczeni
przystanęli na chwilę.

- Z tobą, Teo, nigdy nie jest nudno. Ja nie wiem jak ty to
robisz, ale zawsze masz takie przygody - powiedział Adaś poklepując
go po ramieniu.

Dalszą drogę przeszli już spokojnie. Po chwil i ich oczom
ukazał się pałac w całej swojej krasie. Żeby wejść do budynku, trzeba
było przejść przez piękny park. Rosły tu stare dęby. Rozłożyste
korony dawały dużo cienia latem, gdy słońce paliło niemiłosiernie.
Minęl i zabytkową fontannę przy podjeździe.

Weszli do środka. Pałac był wykończony drewnem i jego
intensywny zapach uderzył ich od wejścia.

- Teo, idź kupić bilety.
- Sa-sa-sa-sam idź.
- To jest twoje zadanie. Idź ty.
Teofi l był wielce niepocieszony z nałożonego na niego

obowiązku kupna biletów. Ale dzielnie podszedł do kasy. Naciągnął
kapelusz na oczy i cicho powiedział:

- Trzy bi-bi-bi-bi lety, proszę.
Kasjer podał mu trzy kartoniki ze zdjęciem pałacu i jego
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planem.
- Bardzo proszę. Trzydzieści złotych. Życzą sobie państwo

przewodnika?
- Nie.
- Miłego zwiedzania.
Cała trójka ruszyła w kierunku pierwszej komnaty. Plan na

bilecie wskazywał kierunek zwiedzania. Po co więc byłby im
potrzebny przewodnik?

Pierwszą komnatą była duża sypialnia. W centralnym punkcie
stało wielkie łoże z baldachimem. Teofi l zawsze lubił wielkie łoża z
baldachimem. Sam chciałby mieć takie w domu.

- Ale łóżko. . . - zachwycił się Adaś.
- A zobaczcie na tę toaletkę - wtórowała mu w zachwytach

pani Janka.
Śliczna toaletka z trój skrzydłowym lustrem stała koło okna.

Na niej różne flakoniki. Z zapewne pięknie pachnącymi perfumami.
Przez jedno ze skrzydeł lustra przewieszone były najróżniejsze
korale.

- Chciałabym mieć taką toaletkę - przyznała pani Janka.
- A ja wyspałbym się na tym łóżku - dodał Adaś.
Teofi l wciąż przyglądał się łożu. Najbardziej podobał mu się

baldachim z motywami kwiatów i koronkowe zasłonki. Stal i tak z
piętnaście minut, nim w końcu przeszli do kolejnego pomieszczenia.
Sala kominkowa. Przepiękny, zdobny kominek nadawał tej sal i
kl imatu. Rzeźbiony w drewnie, zwracał na siebie uwagę. Obok
kominka stały dwa, na pierwszy i drugi rzut oka bardzo wygodne,
bujane fotele. Za taki fotel Teofi l oddałby majątek.

- Jaki kominek. . . - Adaś był w siódmym niebie. - Co za fotele. . .
Przechodząc do kolejnego pomieszczenia Teofi l rzucił:
- Chodźmy najpierw do piwnic. Tam jest degustacja win.

Tak zrobil i . Zeszl i do podziemi. Znajomy zapach wilgoci uderzył ich w
nozdrza. Teofi l bardzo lubił zapach wilgotnych piwnic. Skręcil i w lewo
do pomieszczenia z winami. Od progu powitał ich uśmiechnięty

Egzemplarz bezpłatny. Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

43



kelner.
- W czym mogę pomóc? Którego wina by się państwo napil i?
- A które pan poleca? - odpowiedział pytaniem Adaś.
- To może naleję po kolei każdego. Taka opcja kosztuje

trzydzieści złotych od osoby.
Teofi l wyciągnął pieniądze.
- Za-za-za-zapraszam - rzekł do swych przyjaciół. - Czym

cha-cha-cha-chata bogata.
Kelner nalał im po lampce pierwszego wina. Wzięl i kiel iszki i

spróbowali .
- Bardzo dobre, półsłodkie. Wyczuwalny aromat wiśni i

winogron.
- Panie Adamie, a skąd się pan tak zna na winach?
- Jestem smakoszem.
- To drugie wino - kelner podał im kiel iszki.
- Mmm, jeszcze lepsze. Słodkie, wyraźny aromat jabłek.
Po pół godzinie delektowania się winami, cała grupka wróciła

na szlak i weszła do gabinetu. Na wszystkich ścianach były regały z
książkami. „Całkiem spora kolekcja, chciałbym taką mieć” - pomyślał
Teofi l . Weszli głębiej. W centralnym punkcie pomieszczenia stało
stare, rzeźbione biurko. Przy nim stał odsunięty fotel, którym sprawiał
wrażenie, że ktoś z niego przed chwilą wstał. Na biurku ustawiona
była lampka, ułożone w stos papiery. Po środku leżała koperta. Teofi l
od razu się nią zainteresował.

- Patrzcie, wska-wska-wska-wskazówka - pokazał palcem na
list.

Przyjaciele nie zdążyli zareagować, a Teofi l już przechodził
przez sznur oddzielający wystawę od przejścia. Potknął się i wyłożył
jak długi. Upadając złapał się kantu biurka, zrzucając przy tym
gustowną lampkę. Na tę scenę wszedł kustosz.

- A co pan tu robi? - krzyknął. - W tej chwil i proszę wracać za
sznur!

- Ale wska-wska-wska-wskazówka - ponownie wskazał ręką
kopertę.
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- Panie, jaka wskazówka? To wystawa! A co to? - kustosz
zainteresował się leżącą na ziemi lampką. - Poczynił pan
zniszczenia! Trzeba będzie za to zapłacić!

- Panie, prze-prze-prze-przecież ta lampka to re-re-re-replika.
- Skąd pan wiesz?
- Mia-mia-mia-miałem dużo antyków w do-do-do-domu. To nie

jest ory-ory-ory-oryginalna lampka.
- Masz pan rację. Ale i tak trzeba będzie zapłacić za

zniszczenia.
- A co ze wska-wska-wska-wskazówką?
- A pan jesteś Teofi l?
- Tak.
- To mam list dla pana. Tylko po co się pan pchał na tą

wystawę? Trzeba było zapytać, a nie tak włazić tam na chama.
- Myś-myś-myś-myślałem, że to porywacz położył.
- Panie, jaki porywacz? Co pan mówisz?
- Aa nie-nie-nie-nieważne.
- Niech pan zaczeka tu i już niczego nie dotyka. Zaraz

przyniosę list dla pana.
Kustosz zniknął za drzwiami. Cała trójka najchętniej by

uciekła, jednak wskazówka - ważna sprawa. Musiel i poczekać. Po
chwil i wrócił kustosz i wręczył Teofi lowi kopertę. Ten mu ładnie
podziękował.

- A rachunek proszę uregulować przy wyjściu. Tam już
wszystko wiedzą.

Przyjaciele dokończyli zwiedzanie. Wychodząc, Teofi l zapłacił
za replikę lampki.

- To był udany dzień - powiedział Adaś gdy wyszli do parku.
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VII I

Teofi l otworzył kopertę dopiero w domu. Chciał sobie
przedłużyć błogi czas, gdy nie wiedział o kolejnym zadaniu.

„Po raz kolejny gratulujemy. Wykonałeś już pięć zadań.
Należy Ci się nagroda. Popłyniesz na wycieczkę statkiem.”

Na wycieczkę? Dawno nie był na żadnej wycieczce.
Właściwie to nie pamięta kiedy ostatni raz na niej był. Odetchnął z
ulgą. Jednak jedna rzecz nie dawała mu spokoju. Znów nie napisal i ,
kto ma mu dać wskazówkę. Nic to. Będzie się o to martwił jutro.

Nazajutrz z rana zadzwonił do sąsiadów. Umówil i się u niego
na godzinę dwunastą. Do tego czasu Teofi l wyszedł z psem i zjadł
biały ser z jogurtem i pomidorem oraz wypił poranną kawę.

W południe przyszl i Adaś i pani Janka.
- To co, panie Teofi lu, gotowy pan na kolejną przygodę?
- Tak.
- To chodźmy.
Wyszli od strony podwórka. Przystań mieściła się w parku.

Musiel i przejść przez ulicę Rzeczną i dojść do rzeki.
Gdy dotarl i na miejsce okazało się , że kolejny rejs jest za pół

godziny. Miel i więc dość czasu żeby porozmawiać.
- Znów nie napi-napi-napi-napisal i kto ma wska-wska-wska-

wskazówkę.
- To nic. Teo, nie przejmuj się takimi drobiazgami.
- Łatwo ci mó-mó-mó-mówić.
- Ja chcę posterować statkiem!
- A ja-ja-ja-ja nie.
- Dlaczego?
- To dla dzie-dzie-dzie-dzieci.
- Ja też chcę posterować - do rozmowy włączyła się pani
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Janka. - Uważam, że to świetna zabawa.
- Dawaj Teo, wyluzuj się. Nie myśl teraz o żadnym porwaniu i

wskazówkach. Należy ci się odpoczynek. Porywacz sam napisał, że
to nagroda, więc tak to potraktuj.

- Ale kto ma wska-wska-wska-wskazówkę?
- Nie myśl o tym. Chodźcie, podpływa nasz statek.
Po chwil i byl i już na pokładzie statku wycieczkowego „Majka”.

Teofi l przezornie naciągnął kapelusz na oczy. Oprócz nich, na statku
było jeszcze trochę osób. A myślał, że o tej porze będzie raczej
pusto.

Wybrali ławkę z dala od ludzi. Na uboczu. Rozsiedl i się
wygodnie. Teofi l bardzo odczuwał brak terapeuty. Brakowało mu
sesji . Nie miał się komu wyżalić. Spojrzał na zakochaną parę. On
wpatrzony w nią, ona w niego. Czule trzymali się za ręce. On też
kiedyś miał narzeczoną.

- Też kiedyś mia-mia-mia-miałem narze-narze-narze-
narzeczoną - zaczął. Postanowił wykorzystać ten rejs jako sesję i
poopowiadać o sobie przyjaciołom. - Aneta. Była mo-mo-mo-moją
miłością.

- To co się stało, że nie jesteście ze sobą?
- Mama.
- Co mama?
- Mama sta-sta-sta-stanęła na drodze mojego szczę-szczę-

szczę-szczęścia.
- Jak to? - Adaś zadawał kolejne pytania.
- Bo mama mnie na po-po-po-początku nie kocha-kocha-

kocha-kochała. Dała mi na imię Teo-teo-teo-teofi l . Ale potem, jak tata
uma-uma-uma-umarł, przela-przela-przela-przelała swoją miło-miło-
miło-miłość na mnie. Począ-począ-począ-początkowo nigdy nie byłe-
byłe-byłe-byłem dość dobry. W niczy-niczy-niczy-niczym. Po śmie-
śmie-śmie-śmierci ojca, stałe-stałe-stałe-stałem się jej oczkiem w gło-
gło-gło-głowie. Byłem najle-naj le-naj le-naj lepszy. Żadna nie by-by-by-
była dość dobra dla jej sy-sy-sy-synka. Aneta mnie kocha-kocha-
kocha-kochała. Mimo moi-moi-moi-moich wad. Akceptowała moje
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ją-ją-ją-jąkalstwo. Akceptowała moją fo-fo-fo-fobię społeczną.
Akceptowała moją nerwi-nerwi-nerwi-nerwicę natręctw. Uważała, że z
tego mo-mo-mo-można się wyle-wyle-wyle-wyleczyć. Wierzyła we
mnie. Ale mama uwa-uwa-uważała, że nie jest dla mnie dość do-do-
do-dobra. Okazy-okazy-okazy-okazywała jej to na każdym kroku. W
końcu Aneta nie wytrzy-wytrzy-wytrzy-wytrzymała. Odeszła.

Adasiowi i pani Jance zrobiło się smutno. Teofi l za to miał
lepszy nastrój, bo w końcu miał kogoś, komu mógł poświęcić swój
ból. Zrobiło mu się lepiej, że przyjaciele go wysłuchali .

Zaczął sobie podśpiewywać pod nosem „Ajem sora rinczi da.
Ajem sora rinczi da.” Już jakiś czas temu wymyśliła mu się ta
melodyjka i od tego czasu wpadała mu do głowy bez uprzedzenia.

Do ich ławki podeszła kelnerka. Miła pani średniego wzrostu
w pięknym marynarskim kostiumie.

- Życzą sobie państwo kawę, herbatę a może lody?
Lody? Teofi l nie jadł lodów publicznie od jednego incydentu.

Pewnego dnia wybrał się do parku, bo doskonale wiedział, że będzie
tam Justyna. Jego wielka miłość z czasów licealnych. Zawsze w
piątek po lekcjach jeździła tam z koleżanką na rowerze. Teofi l
poszedł, jak w każdy piątek, je poobserwować. Często zabierał ze
sobą książkę i siadywał na ławce obok ich trasy. Tego dnia było
gorąco. Postanowił więc kupić sobie loda w najbl iższej budce. Wybrał
trzy gałki: cytrynowe orzeźwienie, słodycz truskawki i rozkosz wiśni.
Kiedy wracał na ławkę i l izał loda w najlepsze, zbl iżały się do niego
dziewczyny. Justyna patrzyła na niego przeciągle. Teofi l wyprostował
się i uśmiechnął. Podniósł głowę do góry i wypiął pierś. Szedł tak
dumnie do czasu, gdy nie potknął się o wystający korzeń drzewa i
runął jak długi z nosem w lodzie. Mijając go, dziewczyny się śmiały a
jego bogini nawet się odezwała:

- Mrau, tygrysku, ostrożnie, bo się poobijasz.
Wydźwięk tego dnia był raczej pesymistyczny dla niego,

jednak fakt, że Justyna się o niego martwiła, napawał go dumą i
nadzieją. Niestety. Więcej na niego nawet nie spojrzała.

Teofi l zauważył, że takie wygadanie się dużo mu daje.
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Jednak nie była to sesja z jego terapeutą. Musiał go odnaleźć.
Tymczasem jednak postanowił powiedzieć, co mu leży na wątrobie.

Zaczął opowieść o matce.
Mama go nie kochała. W każdy czwartek robiła wątróbkę, a

dobrze wiedziała, że on nie znosi wątróbki. Na dodatek znęcała się
nad nim odmawiając mu deseru dopóki nie zjadł tego obrzydlistwa.
To samo było zresztą z brukselką we wtorki. Był zazdrosny o ojca, bo
jemu gotowała to, co lubił. Niestety ojciec oprócz wątróbki i brukselki
był jeszcze amatorem szpinaku i ryb, których Teofi l nie znosił.

Uwielbiał kiedy przychodziła do nich rodzina z dziećmi. Mama
gotowała wtedy to, co lubiło kuzynostwo. Miał wtedy wielką ucztę.
Niestety nie było to zbyt często, gdyż mama była osobą konfl iktową i
często kłóciła się ze swoimi siostrami. Potrafiła się ma nie śmiertelnie
obrazić ki lka razy w miesiącu, choć najczęściej wybuchała jedna
duża awantura raz na dwa tygodnie.

Po czym płynnie przeszedł do histori i miłosnej.
Kiedyś miał prawdziwą dziewczynę. Było to w ósmej klasie

szkoły podstawowej. Był z nią całe dwa tygodnie. Jedne z
najszczęśliwszych tygodni w jego życiu. Chodzil i razem do kina, do
parku lub na szklaneczkę świeżo wyciskanego soku w barze
„Soczek”. Niestety, dwa tygodnie szybko minęły. Rozstal i się. Stety
tydzień później już chodził z jej przyjaciółką. Tym razem były to już na
pewno najlepsze trzy tygodnie w życiu. Asia była jego kolejną wielką
miłością. Wysoka. Szczupła. Z kręconymi włosami. Ruda. Okularnica,
ale okulary dodawały jej uroku. Raz się z nią nawet całował. To
znaczy pocałował ją. W policzek. Te trzy tygodnie minęły jeszcze
szybciej. Na koniec okazało się, że przyjaciółki założyły się, która z
nim dłużej wytrzyma.

- Teo, to wszystko jest bardzo smutne co opowiadasz.
- Mia-mia-mia-miałem ciężkie ży-ży-ży-życie.
- To prawda. Ale panie Teofi lu, czy nie lepiej teraz skupić się

na pozytywach? To zadanie jest takie przyjemne. Może pójdziemy
posterować statkiem?

- Ja nie-nie-nie-nie chcę.
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- Ale dlaczego?
- Bo to dla dzie-dzie-dzie-dzieci.
- Teo, a może to kapitan ma wskazówkę?
Teofi lowi zaświeciły się oczka. Adaś może mieć rację. Kapitan

może mieć wskazówkę. W takim razie i on chce posterować statkiem.
Przyjaciele poszli ustawić się w kolejce. Teofi l jednak się

rozmyślił. Przecież w takiej kolejce stoją ludzie. A on się ludzi bał.
Poszedł na rufę i oglądał ki lwater. Wychylił się niebezpiecznie za
barierkę. Zakręciło mu się w głowie. Nagle, nie wiedzieć kiedy, zrobił
fikołka i wyłądował w wodzie.

- Człowiek za burtą! Człowiek za burtą! - rozniosło się
wołanie.

Pani Janka i Adaś miel i złe przeczucia. Gdy tylko usłyszeli
nawoływania, od razu wiedziel i , że człowiekiem za burtą jest Teofi l .

Kapitan zrobił zwrot. Podejście do człowieka za burtą. Adaś
chwycił koło ratunkowe. Wycelował i rzucił. Udało się. Teofi l uchwycił
się rozpaczliwie koła. Statek już był koło niego. Ktoś z załogi podał
mu pagaja. Wciągnęli go na pokład. Teofi l trzęsł się z zimna. Był w
szoku.

- Co się sta-sta-sta-stało?
- Wpadłeś do rzeki - powiedział przerażony Adaś.
- Dajcie mi po-po-po-posterować.
- Mówisz poważnie? Dopiero mówiłeś, że to dla dzieci.
- Te-te-te-teraz chcę.
Teofi l zaczął się niezgrabnie zbierać z pokładu. Dziwne, że

podczas upadku do wody nie stracił swojego kapelusza. Musiał go
mocno trzymać na głowie. Kiedy wstał, otrzepał się jak pies.

- Chcę być pier-pier-pier-pierwszy.
Adaś poszedł przodem, a ludzie w kolejce rozstąpil i się.

Topielec chciał posterować statkiem. Nikt nie ośmiel i ł się mieć coś
przeciwko temu, żeby zrobił to pierwszy.

Podszedł do steru. Kapitan się uśmiechnął:
- Ale nam pan stracha napędził.
Teofi l znów nasunął kapelusz na oczy i patrzył przed siebie
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spod byka. Stracha im napędził. A sobie? Przecież mógł tę przygodę
przypłacić życiem! Uświadomił sobie, że nie zrobił jeszcze tylu
rzeczy, które chciał. A było wśród nich między innymi sterowanie
statkiem. Co prawda myślał raczej o rejsie morskim. Ale z braku laku
lepszy kit. Niech więc będzie i statek śródlądowy.

Wyprostował się i złapał za ster. Kapitan wyciągnął rękę przed
siebie.

- Płyniemy tam na wprost - powiedział i trzymał ręce blisko
steru. W razie czego gotowy na interwencję.

- Ja pły-pły-pły-płynę! - krzyknął do Adasia, który stał tuż za
nim.

- Świetnie ci idzie.
Po pięciu minutach kapitan przejął od niego ster. Jedną ręką

podał mu dyplom.
- Gratuluję. Sterował pan statkiem wycieczkowym. A oto

pamiątkowy dyplom. Ale zaraz, zaraz. Kogoś mi pan przypomina.
Czy to nie pan Teofi l?

- Tak.
- Mam dla pana jeszcze list. Proszę - podał mu kopertę.
Czyli jednak Adaś miał rację. Wskazówkę miał kapitan. Mógł

się tego domyślić.
Wrócił na swoje miejsce na ławce. Cały ociekał. Dobrze, że

tego dnia było ciepło.
- Gdzie ke-ke-ke-kelnerka? - zapytał pani Janki.
- A nie wiem. Gdzieś tu przed chwilą. . . O jest. Przepraszam,

możemy panią prosić?
- Czym mogę służyć?
- He-he-he-herbatą - wydukał zziębnięty Teofi l .
- Zaraz przyniosę panu koc. To powinno pana ogrzać.

Niestety nie mamy żadnych zapasowych ubrań. Zazwyczaj turyści
nie wpadają do wody.

Ble ble ble. Turyści nie wpadają do wody. W myślach ją
przedrzeźniał.

Po chwil i kelnerka wróciła z herbatą i kocem.
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- Proszę bardzo.
Teofi l przemoczony wyciągnął portfel.
- A nie, nie. To gratis. Dla topielca.
No nie. Tego już znieść nie mógł. Na dodatek l iczba trzy się o

siebie upominała. Najgorzej, że tym razem związała się z
wpadnięciem do wody. Przecież nie mógł tego powtórzyć trzykrotnie!
Siedział i popijał herbatę po trzy łyki. Miał nadzieję, że tym zagłuszy
potrzebę wpadania do wody. Nic z tego. Postanowił, że w domu
zanurzy się w wannie dwukrotnie. Miał nadzieję, że to wystarczy. Nie
miał bowiem zamiaru znów wypadać ze statku.

Gdy dopłynęli z powrotem do przystani, Teofi l już trochę
osechł. Oddał koc, choć kelnerka upierała się żeby go ze sobą
zabrał.

Wracając do domu pani Janka i Adaś żywo dyskutowali .
- Panie Adamie, no taka historia. Wie pan. W życiu bym się

nie spodziewała.
- Ja jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś wypadał ze statku.
- Całe szczęście, że ktoś to zauważył.
- Tak, tak. I dobrze, że rzucił mu pan koło.
- I kapitan tak dobrze i szybko zareagował. A ty co o tym

myślisz, Teo?
Ale Teofi l nie słuchał. Był pogrążony we własnych myślach.

Naprawdę myślał już, że w tej rzece zginie. Miał wiele szczęścia, że
nie zgubił kapelusza. Życie jest jednak tak kruche. Wystarczy chwila
nieuwagi. A on tak bezmyślnie przebiega przez ulicę. Przecież może
go potrącić jakieś auto. Ten rytuał przejścia wymyślił tylko dla
poczucia bezpieczeństwa. Emocjonalnie wierzył w jego moc. Ale
racjonalnie wiedział, że nie działa. Postanowił być nieco bardziej
ostrożny. Może nawet zacznie korzystać z przejścia dla pieszych? Bo
już postanowił. Pójdzie dzisiaj sam na zakupy. Postanowił się
odważyć. Mało dzisiaj nie zginął. A nie chce ginąć jako
pięćdziesięciolatek, który się boi iść do sklepu. Porywacz dostarczał
mu coraz to nowe zadania do wykonania. To zadanie narzucił sobie
sam. To mocne postanowienie. Tak, jak wychodzenie z psem na
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spacer. Na początku tak się tego bał, a okazało się, że daje radę
wychodzić codziennie.

Pożegnali się pod jego mieszkaniem. Teofi l burknął tylko
„Cześć” i zamknął się u siebie. Cały czas intensywnie myślał.
Obmyślał plan pójścia na zakupy. Może opracuje sobie plan taki, jaki
opracował, gdy zakupy robiła mu pani Janka? Tak. To był dobry
pomysł.

Wziął kartkę i długopis. Zaczął pisać.
1 . Zrobić l istę zakupów.
2. Sprawdzić l istę zakupów.
3. Wziąć portfel.
4. Sprawdzić, czy w portfelu są pieniądze.
A właśnie. Pieniądze. Musiał je wysuszyć. Poszedł i rozłożył

je na kaloryferze. Może wracać do pisania. Na czym to skończył? A,
na sprawdzeniu, czy ma pieniądze.

5. Jeszcze dwukrotnie sprawdzić, czy. . .
Zaraz. A właściwie dlaczego wszystko robił trzykrotnie?

Przecież to głupie. Miał przecież zaufanie do siebie i wiedział, że jak
coś zrobił za pierwszym razem to nie trzeba tego poprawiać
dwukrotnie. Tak. Nastąpił cud. Oto on, Teofi l , postanowił, że
zaprzestaje trzykrotności. Wszystko wystarczy wykonać dwa razy.
Ten punkt trzeba skreśl ić. A teraz:

5. Jeszcze raz sprawdzić, czy w portfelu są pieniądze.
6. Schować portfel.
Nie będzie pisał tych powtórek. To bez sensu. Przecież o

powtarzaniu nie zapomni. Punkty dwa i pięć do wykreślenia.
Od początku.
1 . Zrobić l istę zakupów.
2. Wziąć portfel.
3. Sprawdzić, czy pieniądze są w portfelu.
4. Ubrać się.
5. Wyjść z mieszkania.
6. Zamknąć mieszkanie.
7. Iść do sklepu.

Egzemplarz bezpłatny. Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

53



Właśnie. Może powinien sobie przy tym punkcie dopisać
jeszcze „przez przejście dla pieszych”? Tak. To jest istotne. A więc:

7. Iść do sklepu przez przejście dla pieszych.
8. Wziąć koszyk.
9. Powkładać do koszyka zakupy.
1 0. Wyłożyć rzeczy na taśmę.
11 . Spakować zakupy.
1 2. Zapłacić.
1 3. Wrócić do domu.
Zaraz, zaraz. Tu też się przyda dopisek. Zatem:
1 3. Wrócić do domu przez przejście dla pieszych.
1 4. Otworzyć mieszkanie.
1 5. Wejść do mieszkania.
1 6. Zamknąć mieszkanie.
1 7. Rozpakować zakupy.
Tak jest. To jest to. Miał gotowy plan zrobienia zakupów.

Musiał się jeszcze przebrać i mógł przystąpić do jego realizacji .

Kiedy wrócił ze sklepu pozwolił sobie być z siebie dumnym. W
pełni na to zasługiwał. On, Teofi l , pierwszy raz od niepamiętnych
czasów zrobił samodzielnie zakupy. Postanowił świętować. Kupił
butelkę wina i zaprosił sąsiadów. Trzeba to było uczcić. Mają się u
niego zjawić o osiemnastej.

Punkt osiemnasta do drzwi zapukał Adaś. Dziesięć po
osiemnastej zapukała pani Janka. Przepraszała za spóźnienie. Miała
rozmowę telefoniczną. Teofi l się nie gniewał.

- Pije-pi je-pi je-pi jemy za mnie - wzniósł toast, gdy wszyscy
trzymali już kiel iszki.

- A co to za okazja, Teo?
- I skąd ma pan wino?
- Byłem w skle-skle-skle-sklepie. Sam.
Pani Janka i Adaś zaczęli wiwatować.
- Gratulacje Teo. Jesteśmy z ciebie dumni.
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Teofi l wypiął pierś. On też był z siebie dumny.
- To zdrowie Teofi la!
- Zdrowie Teofi la!
- Teo, a myśmy w ogóle zapomniel i z tego wszystkiego. Co

jest w następnej wskazówce?
Racja! Z tego wszystkiego zapomniał o kolejnej wskazówce.

Poszedł na przedpokój po kopertę.
Po chwil i wrócił z duszą na ramieniu. Otworzył.
„Mam nadzieję, że podobała Ci się wycieczka. Tym razem

będzie trudniej. Zamów kuriera z firmy Szybki kurier. W środku masz
ulotkę firmy. Na adres Słoneczna czternaście wyśli j l ist, w którym
napiszesz mi dlaczego mam uwolnić terapeutę. Powodzenia.”

Gdy skończył czytać, zaczął się trząść. Miał zamówić kuriera?
Miał napisać l ist? Przecież od tego listu będzie zależało życie
terapeuty. Miał poważną misję do wykonania. Ale tego dnia będzie
już tylko świętował.
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IX

Obudziło go głośne pukanie do drzwi. „Tam do licha, kogo
znów niesie”? - pomyślał zaspany Teofi l . Postanowił nie otwierać
drzwi. Obrócił się na drugi bok i nakrył głowę poduszką. Była godzina
ósma. Czy zawsze muszą go budzić o tak wczesnej porze? Przecież
on chce się wyspać. Pukanie nie ustawało. Narzucił na siebie
szlafrok i podszedł do drzwi.

- Kto tam? - zapytał, wyglądając przez wizjer.
- Czy czytał pan Bibl ię?
Do jasnej Anielci. Świadkowie jehowy. Musiel i go obudzić i

denerwować z rana. A ma mieć dzisiaj ważny dzień. Pisanie l istu do
porywacza. Potrzebuje mieć świeży, wyspany umysł.

- Dzię-dzię-dzię-dziękuję - odkrzyknął i odwrócił się na pięcie.
Wrócił do łóżka. Kiedy się położył, zaczął myśleć o liście. Kiedy
ostatnio napisał prawdziwy list? Nie l iczył tych do pani Janki. Nie
pamiętał. Za to doskonale pamiętał kiedy napisał pierwszy.

Przed pierwszą klasą pojechał z rodzicami na objazdowe
wakacje po kraju. Były to najwspanialsze wakacje w jego życiu.
Widział ruchome piaski, płynął pochylniami, zwiedzał różne zamki i
pałace. Między innymi Malbork czy Pieskową Skałę. Wtedy po raz
pierwszy napisał l ist. Do dziadków. Opisywał w nim zwiedzane
zabytki i odwiedzone miejsca. Teraz jego list ma decydować o czyimś
życiu.

Wstał. Przez te rozmyślania nie mógł z powrotem zasnąć.
Poszedł zrobić kawę. W ostatniej chwil i przypomniał sobie, że miał
wszystko robić do dwóch, a nie, jak do tej pory, do trzech. Wysypał
kawę z kubka. Jeszcze raz. Łyżeczka. Pół łyżeczki. Nie pasuje.
Powtarzanie musi być wielokrotnością czynności. Skoro chce wsypać
półtorej łyżeczki, nie może tego zrobić przez wsypanie całej i połowy.
Musi to rozdziel ić po równo. I le to będzie półtora na dwa? Zero
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siedemdziesiąt pięć. Trzy czwarte łyżeczki i trzy czwarte łyżeczki. A
może by tak przerzucić się na dwie łyżeczki? Będzie prościej. Tak.
Zdecydował. Od dziś będzie pił kawę z dwóch łyżeczek. Z dwa razy
po jednej łyżeczce. Tak będzie łatwiej. Ostatecznie pół łyżeczki kawy
więcej nie robiło aż takiej różnicy.

Po wypiciu porannej kawy wyszedł z psem. Gdy wracał do
domu, na klatce spotkał Adasia. Stał pod jego drzwiami.

- Siema Teo. Jak z nowym zadaniem?
- Cześć. We-we-we-wejdź do środka to poga-poga-poga-

pogadamy.
Weszli do mieszkania. Adaś od razu skierował swe kroki do

kuchni.
- Zrobię kawy - powiedział. - Ty półtorej, nie?
- Nie. Stwie-stwie-stwie-stwierdziłem, że robienie wszys-

wszys-wszys-wszystkiego do trzech jest zbędne.
- No, no! Brawo! W końcu będziesz wyglądał jak normalny

człowiek.
- Teraz robię wszystko do dwóch.
- Aha. To ile sypiesz?
- Dwie.
- Słuchaj Teo. Ja wpadłem na taki pomysł. Może pojedziemy

na tą Słoneczną i zobaczymy kto tam mieszka?
- Co ty. . . To niebe-niebe-niebe-niebezpieczne.
- Czemu?
- A jak jest uzbro-uzbro-uzbro-uzbrojony?
- Daj spokój. Boisz się?
- Tak.
Adaś zmarszczył czoło i intensywnie myślał.
- Zrobimy to bardzo ostrożnie. Na pewno nas nie zobaczy. Daj

się przekonać. Może w końcu się czegoś dowiemy.
- Ale idzie-idzie-idzie-idziemy. Żadnych auto-auto-auto-

autobusów - Teofi l dał się przekonać.
- Się wie. To niedaleko.
- A li-l i-l i-l ist?
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- Później go napiszesz. A teraz się zbieraj. Czeka nas kolejna
przygoda.

Chwilę później byl i już w drodze.
- Wiesz, bardzo mi bra-bra-bra-brakuje terapeuty - zaczął

Teofi l gdy mijal i galerię handlową. Przezornie naciągnął kapelusz na
oczy i uczepił się przedramienia Adasia.

- W jakim sensie ci go brakuje?
- Spo-spo-spo-spotkań z nim. Na nich mogłem wyrzu-wyrzu-

wyrzu-wyrzucić to, co mnie męczy-męczy-męczy-męczyło.
- Teo, ale wiesz, że możesz na mnie l iczyć, nie? Co prawda

terapeutą nie jestem, ale jestem twoim przyjacielem i zawsze cię
wysłucham.

Teofi l tylko na to czekał. Od razu postanowił skorzystać z
oferty Adasia.

- Bo wie-wie-wie-wiesz. . . Ciężko mi bez ko-ko-ko-kobiety.
- Chciałbyś mieć partnerkę?
- Tak.
- Ale wiesz, że do tego musisz wychodzić z domu? Jak miałeś

sobie kogoś znaleźć, skoro siedziałeś cały czas w domu?
- Założy-założy-założy-założyłem konto na portalu ra-ra-ra-

randkowym.
- I co?
- I nic. Je-je-je-jedna to nawet chciała się spo-spo-spo-

spotkać, ale nie dałem ra-ra-ra-rady.
- Fobia społeczna?
- Tak.
- A była taka śl i-śl i-śl i-śl iczna. Wysłała mi zdję-zdję-zdję-

zdjęcie. Ideał, mó-mó-mó-mówię ci.
- To teraz może się z nią spotkasz?
- Nie.
- Dlaczego?
- Boję się.
- Ale zobacz. Przez ostatnie dni robiłeś rzeczy, których też się

bałeś. A jednak dałeś radę.
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Adaś miał rację. Przecież on, Teofi l , w ostatnich dniach
podejmował się czynności, które go paral iżowały przez wiele długich
lat. Może jeszcze trochę i da radę?

Po godzinie dotarl i na miejsce. Słoneczna czternaście. Był to
nowoczesny blok w kolorze brzoskwini. Wysoki na dziesięć pięter.
Obaj schowali się za drzewem.

- To co robimy? - zapytał Adaś.
- Nie wie-wie-wie-wiem. To był twój po-po-po-pomysł.
- Dobra. To idziemy.
Podeszli do domofonu. Adaś wcisnął numer jeden.
- Kto tam?
- Dzień dobry. Poczta. Proszę otworzyć drzwi.
Usłyszeli dźwięk otwieranych drzwi. Weszli do środka.
Na piętrze były po dwa mieszkania. Musiel i więc wejść na

siódme piętro. Adaś naciskał na pojechanie windą. Jednak Teofi l zbyt
się bał.

Weszli na górę. Zatrzymali się piętro niżej.
- Idź za-za-za-zapukać.
- Ty idź. To twój terapeuta.
- To był twój po-po-po-pomysł.
- Fakt. Ale ja ci tylko pomagam. To ty musisz się przełamać.

No idź. Jesteśmy tak blisko rozwiązania zagadki. Może terapeuta jest
tam uwięziony?

- Ale co mam zro-zro-zro-zrobić?
- Idź tam i zapukaj.
- No do-do-do-dobra. Ale na twoją odpo-odpo-odpo-

odpowiedzialność.
Teofi l wszedł piętro wyżej. Stanął przed drzwiami z numerem

czternaście. Wziął głęboki wdech. Zapukał dwukrotnie i zbiegł na
półpiętro. Delikatnie wyjrzał przez poręcz. Nikt nie otwierał. Wszedł
wyżej i zapukał jeszcze raz. I tym razem zbiegł na półpiętro. Znów
nikt nie otwierał. Zrezygnowany zszedł do Adasia.

- Nikt nie ot-ot-ot-otwiera.
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- Może nikogo nie ma w domu?
- A może spe-spe-spe-specjalnie. Może tam jest uwię-uwię-

uwię-uwięziony terapeuta. A pory-pory-pory-porywacz jest przebiegły.
- To co robimy? Włamujemy się?
- Nie. To zły po-po-po-pomysł.
- To co, wracamy?
- Tak.
Oboje rozczarowani wyszli na ul icę. Ich plan okazał się

niewypałem. A wszystko miało się dzisiaj rozwiązać. Miał uratować
terapeutę. W tym momencie Teofi l przypomniał sobie o l iście.
Jeszcze go nie napisał. Całą powrotną drogę był pogrążony we
własnych myślach.

Kiedy wrócił do domu od razu wziął długopis i bez długiego
namysłu zaczął pisać:

„Szanowny Panie Porywaczu,

Z ubolewaniem przyjąłem wiadomość o porwaniu mojego
terapeuty. Bogu ducha winnego pana Jankowskiego.”

Wciąż nie dawało mu spokoju pytanie, kiedy ostatnio napisał
jakiś l ist. Było to dawno temu. To na pewno. Zaraz, zaraz. Czy to nie
było przypadkiem na wyjeździe w góry? Pamiętny maj roku
pańskiego dawnego. Był ze znajomymi ze studiów. Napisał wtedy
długi, bardzo intymny list do Laury. Dziewczyny z jego roku. Upil i się
rumem i zebrało mu się na zwierzenia. Tego samego dnia, będąc
jeszcze pijanym, wrzucił l ist do skrzynki pocztowej w schronisku.
Przeklinał potem na czym świat stoi, że l istonosz będzie tam dopiero
w przyszłą środę. Chciał ten l ist wyciągnąć. Niestety. Skutki jego
zwierzeń ciągnęły się za nim przez całe studia. Laura wybuchała
śmiechem za każdym razem gdy na niego spojrzała. Ale tak. On
rozmyśla o niebieskich migdałach, a l istu nie ma komu pisać. Wziął
Kudłacza na kolana.

- Kotku po-po-po-pomóż mi. Co mam napi-napi-napi-napisać?
- głaskał jego gołą skórę.
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Wziął długopis do ręki i zaczął się zastanawiać. Może tak
napisać, że terapeuta mu pomaga?

„Chciałbym, aby wypuścił pan mojego terapeutę.”
Wziął długopis do ręki i zaczął się zastanawiać. Może tak

napisać, że terapeuta mu pomaga?
„Chciałbym, aby wypuścił pan mojego terapeutę.”
On by chciał. Tylko co to może obchodzić porywacza? Zaraz,

zaraz. Minął galerię handlową bez wpadania w panikę. Coś się
zmieniało. Czuł to. Może to porwanie wpłynie korzystnie na jego
życie? Wychodzi już z psem na dwór. Ograniczył się do robienia
wszystkiego podwójnie. Jest wystawiony na spotkania z ludźmi i jako
tako sobie radzi. To porwanie może odmienić jego życie. Ale do
rzeczy, l ist.

„Znam pana Jankowskiego od pięciu lat. Przez ten czas
bardzo mi pomagał. ”

Co prawda jego terapia praktycznie nic nie zmieniała, ale fakt,
że raz w tygodniu mógł się porządnie wygadać, pomagał mu bardzo.

„Terapeuta jest bardzo pomocny. Bardzo mi pomaga. Gdyby
nie on, nie wiem jakbym przeżył te pięć lat. To anioł nie człowiek.
Zawsze wie, co powiedzieć.”

No dobra. Nie zawsze. Często go ochrzania, że się tylko żali
na swój los zamiast próbować się zmienić. Jednak mu wybacza to.
Każdy błądzi. Terapeuta też może.

„Chciałbym, aby pan wypuścił pana Jankowskiego, gdyż jest
mi on potrzebny. Poza tym to dobry człowiek i nie zasługuje na
porwanie.”

Biedny pan Jankowski. Teofi l dopiero teraz zaczął się
zastanawiać, jak on musi się czuć. Siedzi gdzieś związany. Zapewne
w ciemnej piwnicy. Przestraszony. Zrobiło mu się go szkoda.
„Nie zasłużył sobie na taki los. Jeszcze raz, bardzo proszę o
wypuszczenie mojego terapeuty. To sprawa życia i śmierci”.
Podpisano: Teofi l .

List gotowy. Teraz tylko trzeba go wysłać. Porywacz przesłał
mu ulotkę firmy kurierskiej. Zapewne nie da się tam zamówić kuriera
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internetowo. Bez sprawdzania był tego pewien. Z tego porywacza
jest cwana bestia. Ale on będzie cwańszy. Wyśle ten l ist innym
kurierem.

Włączył komputer. Wpisał w wyszukiwarkę hasło „kurier
zamówienie internetowe”. Szukaj. Jest. Znalazł firmę Przesyłka S.A.
Można kuriera zamawiać internetowo. Wypełnił formularz. Wyśli j .
Teraz pozostawało mu czekać aż przyjedzie kurier. W tym czasie
wyjdzie z Goliatem na spacer.

Ubrał się i wziął psa. Wyszedł na podwórko. Nie chciało mu
się iść do parku. Na dworze do jego psa doczepiła się jakaś suka.
Chyba rasy pinczer. Była zalotna i bardzo zainteresowana Goliatem.
Biegała dookoła niego i radośnie szczekała.

- Dawaj Go-go-go-goliat. Baw się.
Teofi l miał nadzieję, że chociaż jego pies się szczęśliwie

zakocha. Ale ten zdawał się nie zwracać uwagi na rozbawioną
suczkę. Szczeknął na nią dwa razy i tyle było amorów z jego strony.
Zrezygnowany Teofi l wrócił z nim do domu.

Godzinę później do drzwi zapukał kurier. Teofi l podszedł do
drzwi.

- Kto tam?
- Kurier!
Nareszcie. Teraz mógł wysłać l ist i mieć z głowy kolejne

zadanie. Otworzył.
- Dzień do-do-do-dobry - przywitał się Teofi l . Przed otwarciem

drzwi założył kapelusz i naciągnął go na oczy. Wiele się w nim
zmieniło, ale wciąż tak bardzo bał się i wstydził ludzi, że nie mógł
znieść ich wzroku na sobie. Kurier zmierzył go z góry na dół i
wzruszył ramionami. Klient nasz pan.

Teofi l wypełnił druczek. To wszystko? Dziękuję i do widzenia.
Oby nie do zobaczenia.

Zamknął drzwi za kurierem. Miał wolne popołudnie.
Postanowił wykorzystać je na generalne porządki.
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X

Budzik zadzwonił punkt dziesiąta. Teofi l przeciągnął się dwa
razy i zwlekł z łóżka. Obawiał się reakcji porywacza. Czy zrobił źle
wysyłając l ist innym kurierem?

Nagle rozległo się głośne pukanie. Podszedł szybko do drzwi.
Wyjrzał przez wizjer. Nikogo nie było. Otworzył drzwi. No jasne. Mógł
się domyślić. Koperta. Zamknął drzwi i ją otworzył.

„Jesteśmy rozczarowani, że nie wykonałeś polecenia.
Zmieniamy zasady gry. Wykonuj wszystkie zadania zgodnie z
poleceniem. W przeciwnym wypadku więcej nie zobaczysz terapeuty.
Twoje kolejne wyzwanie. Fi lomena Pytała. Jej grób da ci kolejną
wskazówkę”.

Teofi l był niepocieszony. To koniec z jego małymi oszustwami.
Porywacz grał twardo. Tym razem ma jechać na cmentarz. To
dobrze. Martwi ludzie nie stanowią zagrożenia. Ale zaraz. Który to
cmentarz? I gdzie jest ten grób? Robi się coraz trudniej. Zauważył, że
zadania są coraz trudniejsze. Jak ma się dowiedzieć, gdzie jest
pochowana ta Filomena? Jak ma znaleźć jej grób? Czy porywacz
czasem nie przeceniał jego umiejętności detektywistycznych?

Ubrał się i zaparzył sobie kawy. „To będzie trudny dzień” -
pomyślał słodząc kawę dwoma łyżeczkami cukru.

Nagle przypomniał sobie, że cmentarze udostępniają plany z
miejscami pochówku konkretnych osób. Włączył komputer.
Wyszukiwarka. Nic z tego. Ani jeden ani drugi cmentarz nie mają
takiej opcji . Co teraz? Jak się dowie, na którym cmentarzu i w którym
miejscu leży Filomena? Odpowiedź nasuwała się sama. Jednak wolał
tego nie brać pod uwagę. Telefon. Wiedział, że go to nie ominie.
Postanowił działać. Wyszukiwarka. Telefon na cmentarz. Jest.
Postanowił tego nie odkładać.

Wybrał numer. Po pierwszych dwóch sygnałach się rozłączył.
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- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Czy leży u was Filo-
fi lo-fi lo-fi lomena Pytała?

Ma czekać. Zaraz sprawdzą. Po chwil i . Niestety. Nikogo
takiego nie ma u nich na cmentarzu.

-Dzię-dzię-dzię-dziękuję.
Rozłączył się. Zatem na pewno leży na drugim. Już nawet nie

musi tam dzwonić. Przynajmniej jedno zadanie spadło mu z głowy.
Ucieszył się. Czyli wystarczyło tam już tylko pojechać i znaleźć
odpowiedni grób. Ale to przecież może zająć mu cały dzień! Albo i
dłużej.

Postanowił wyjść z psem do parku. Musiał trochę pomyśleć.
Gdy wrócił do domu, wciąż nie wiedział w jaki sposób

znajdzie Filomenę. Postanowił zaprosić Adasia. Wykręcił jego numer.
- A-a-a-adaś? Chodź.
Po niespełna dziesięciu minutach sąsiad był już u niego.
- Jak mam zna-zna-zna-znaleźć jej grób?
- To proste, Teo. Wystarczy, że zapytasz w administracj i

cmentarza.
- Pro-pro-pro-proste. . .
- Daj spokój Teo. Wykonałeś już tyle zadań. To bułka z

masłem. Nie powinieneś mieć już z tym problemów.
Teofi l ubrał się i wyszli z mieszkania. Poszli na przystanek.

Tym razem Teofi l postanowił zrobić wszystko, żeby dojechać
autobusem na miejsce.

Podjechał bus. Wsiedl i .
- Teo, co ty robisz? Wystarczy raz! - powiedział Adaś, widząc

jak Teofi l wkłada bilet do kasownika po raz drugi.
Skasował.

- Teo, teraz módl się żeby nie było kanara. Twój bi let jest
nieważny.

- Jak to?
- Skasowałeś go dwa razy. Jakby kanar chciał, to wlepi ci

mandat.
- E tam - Teofi l machnął ręką.
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Mijal i kolejne przystanki. Na przedostatnim wsiadł podejrzany
jegomość. Tak, jak przewidywał Adaś - kanar.

- Bileciki do kontrol i - rozległ się jego głos. Do przystanku
daleko. Nie ma gdzie uciec. Teofi l nerwowo się rozglądał. Czy to
możliwe, że jego bilet jest nieważny? Kiedy kanar podszedł do nich,
Teofi l trząsł się jak osika. Sam nie wiedział czemu.

- Bileciki do kontrol i .
Adaś podał swój bi let. Teofi l chwilę się zawahał, ale wyciągnął

swój. Podał kontrolerowi.
- Ten bilecik jest nieważny - powiedział ze srogą miną.
- Jak to? - Teofi l grał głupka.
- Jest skasowany dwa razy.
- Ale panie, niech pan zobaczy na te cyferki. Został

skasowany przez przypadek dwa razy - Adaś włączył się w rozmowę.
- Ten bilecik jest nieważny - powtórzył nieubłaganie.
- Ale mówię panu, że przez przypadek. Mój kolega omyłkowo

skasował go dwa razy pod rząd. Przecież masz tam pan czarno na
białym, że w ciągu jednej chwil i to się stało.

- Ten bilet jest nieważny. Będzie mandacik - kanar wyciągnął
druczki.

Autobus właśnie podjechał na przystanek. Ich przystanek.
Gdy tylko otworzyły się drzwi, Adaś krzyknął:

- W nogi! - i ruszył z kopyta.
Teofi l nie czekając zrobił to samo. Przebiegl i z dwieście

metrów nim w końcu się zatrzymali .
- A nie mówiłem? Same problemy z tobą, Teo.
- Mu-mu-mu-musiałem go skasować dwa ra-ra-ra-razy. Nie

rozu-rozu-rozu-rozumiesz tego. To przy-przy-przy-przymus. Nie da
się tego wy-wy-wy-wyłączyć.

- Następnym razem ja kasuję bilety. Starczy mi już
przebieżek. To chociaż na tym cmentarzu zrób wszystko jak należy.

Szli ul icą w stronę cmentarza. Zostało im do pokonania może
sto metrów, gdy Teofi l stwierdził:

- Nie da-da-da-dam rady.
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- Teo, nie łam się teraz, gdy jesteśmy już tak blisko
rozwiązania.

Weszli na cmentarz. Adaś od razu skierował swoje kroki w
kierunku budynku administracj i . Teofi l poszedł w drugą stronę. Po
chwil i podbiegł do niego sąsiad.

- Teo, co ty znowu kombinujesz? Tam jest budynek
administracj i - wskazał palcem w przeciwnym kierunku.

- Nie. Sam zna-zna-zna-znajdę.
- Teo, tu są przecież tysiące grobów. To duży cmentarz. Nie

dasz rady go znaleźć.
- Dam - Teofi l był nieugięty.
Zrobiłby wszystko, żeby tylko nie musieć się pytać. Miał już

dość użerania się z ludźmi. Szedł i rozglądał się po grobach. Janiccy.
Sępowie. Kołodziejczyk. Dobrochtowie. Kazimierczyk. Baja.
Morsowie. Brechtowie. Pol. Wiejska. Nowak. Gordowie. Łysak. Szedł
wzdłuż grobów czytając kolejne nazwiska. Jańczuk. Sadowscy.
Kowalska. Janiec. Balowie. Żakowie. Broniewscy. Kędzior. Samowie.
Nigdzie ani śladu Folomeny Pytały.

Czy ją odnajdzie? Czy da radę znaleźć ten jeden grób
spośród tysięcy? I le czasu mu to zajmie? Teofi l był nieugięty. Nie
zamierzał iśłc nigdzie się pytać. Chciał go odnaleźć sam.

- Teo. Łazimy tu już od godziny. Nogi mnie bolą. Chodźmy
zapytać w administracj i .

- Nie.
- A jeśl i tego grobu tu nie ma? Jeśli jest na jakimś cmentarzu

parafialnym?
Tego nie przewidział. Gdy przeczytał o cmentarzu, do głowy

przyszły mu tylko te komunalne. Adaś mógł mieć rację. Fi lomena
mogła leżeć na cmentarzu parafialnym. Czy w takim wypadku musi
iść zapytać o jej grób? Chyba nie ma innego wyjścia.

- Chodź-chodź-chodź-chodźmy - powiedział nagle i odwrócił
się na pięcie.

Adaś się bardzo ucieszył, że skończyli te poszukiwania na
własną rękę. Kiedy doszli do budynku administracj i , Teofi l się
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zatrzymał. Stał tak z duszą na ramieniu przez dłuższą chwilę. W
końcu się przełamał i poszedł zadzwonić do drzwi.

Po chwil i otworzył mu starszy jegomość z bujną brodą i
sumiastymi wąsami.

- Słucham? - zagadnął.
Teofi l nasunął kapelusz na oczy i spuścił głowę.
- Dzień do-do-do-dobry. Szukam grobu Filo-fi lo-fi lo-fi lomeny

Pytały. Czy leży na tym cmen-cmen-cmen-cmentarzu?
- Proszę poczekać. Zaraz sprawdzę - starszy pan wszedł do

budynku zatrzaskując za sobą drzwi. Po chwil i wyszedł.
- Niestety nie mamy tu takiej osoby.
- Jest pan pe-pe-pe-pewny?
- Tak.
- No nic. W takim razie dziękujemy i do widzenia - rzekł Adaś.
- Do widzenia.
Drzwi zamknęły się za strszym panem.
- Widzisz? A nie mówiłem? Chodzil ibyśmy tak w kółko i nic

byśmy nie znaleźl i . Ona jest pochowana na cmentarzu parafialnym.
Tylko którym?

- Musi-musi-musi-musimy wrócić do do-do-do-domu.
Szli na przystanek w milczeniu. Oboje byli rozczarowani, że z

tej wyprawy nic nie wynikło.
- Daj mi bi let. Skasuję za ciebie - powiedział Adaś, gdy

podjechał ich autobus. Na szczęście był pusty. Teofi l oddał swój bi let i
zajął miejsce pod oknem. Po chwil i dosiadł się Adaś.

- To co my te-te-te-teraz zrobimy?
- Jest tylko jedno wyjście.
- Jakie?
- W domu obdzwonisz wszystkie cmentarze. Nie będziemy

przecież jeździć w ciemno. A właśnie. Może pani Janka z tobą
pojedzie popołudniu. Ja muszę coś załatwić na mieście.

Gdy dotarl i do domu, każde poszło do siebie. Teofi l był bardzo
niepocieszony z takiego obrotu spraw. Myślał, że będzie mieć z
głowy kolejne zadanie a tu porażka. Mógł jednak zadzwonić na ten
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cmentarz. Uniknąłby tarabanienia się przez pół miasta zupełnie
niepotrzebnie.

Usiadł do komputera. Zaczął wyszukiwać numery telefonów
na cmentarze parafialne. Po piętnastu minutach miał ich dziesięć.
Teraz przyszła kolej na dzwonienie. Postanowił najpierw zrobić sobie
kawy. Poszedł do kuchni.

Po chwil i wrócił z kubkiem gorącego napoju. Teraz albo nigdy.
Musiał zacząć obdzwaniać cmentarze, jeśl i chciał dzisiaj wykonać to
zadanie. Wziął telefon do ręki. Wybrał pierwszy numer.

- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Czy leży u was Filo-
fi lo-fi lo-fi lomena Pytała?

- Proszę poczekać. Zaraz sprawdzę.
Po chwil i milczenia.
- Niestety nie mamy nikogo takiego.
Teofi l wybrał drugi numer. Potem trzeci i czwarty.

Bezskutecznie. Fi lomemy nigdzie nie było. Już stracił nadzieję, że
zdobędzie kolejną wskazówkę.

Zadzwonił do pani Janki.
Dziesięć minut później była już u niego.
- Pani Ja-ja-ja-janko. Ja jej nigdy nie zna-zna-zna-znajdę! -

Teofi l wylewał swoje żale od progu.
- Spokojnie, panie Teofi lu. O co chodzi?
- Mam zna-zna-zna-znaleźć grób Filo-fi lo-fi lo-fi lomeny Pytały.

Ale nigdzie jej nie ma. Dzwo-dzwo-dzwo-dzwonię po cmentarzach i
nic.

- A obdzwonił pan wszystkie?
- Nie.
- To na co pan czeka? Proszę dalej próbować.
Teofi l wziął telefon. Zadzwonił na siódmy i ósmy cmentarz.

Nic.
- To bez-bez-bez-bezsensu. Nigdy jej nie zna-zna-zna-znajdę!
- Proszę się nie poddawać tylko próbować dalej. I le miejsc

jeszcze pan ma do obdzwonienia?
- Dwa.
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- To na pewno, w którymś z tych dwóch miejsc ją pan
znajdzie. Proszę próbować.

Teofi l zadzwonił na dziewiąty cmentarz. Nic. Został mu do
wykonania ostatni telefon. To była jego chwila prawdy. Czy odnajdzie
Filomenę?

- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Czy leży u was Filo-
fi lo-fi lo-fi lomena Pytała?

- Proszę zaczekać.
Po chwil i .
- Tak. Leży u nas pani Fi lomena.
- Dzię-dzię-dzię-dziękuję. Do widzenia.
Sukces.
- Widzi pan? Nie warto się poddawać. Mówiłam, że ją pan

znajdzie. Teraz musimy tam pojechać. Co to za parafia?
- Pod wezwaniem Naj-naj-naj-najświętszej Mari i Panny.
- To niedaleko. Chodźmy od razu. Szkoda czasu. Pojedziemy

autobusem to będzie. . .
- Nie! - krzyknął Teofi l - Żadnych auto-auto-auto-autobusów.
- W takim razie pójdziemy na pieszo.
Wyszli z mieszkania. Teofi l zamknął drzwi i dwukrotnie

sprawdził czy są zamknięte.
Na cmentarz poszli pieszo. Miel i szczęście, że jest bl isko. Po

pół godzinie dotarl i na miejsce. Był to niewielki cmentarz przy parku.
Ogromne dęby sygnalizowały, że jest stary. Teofi l po swojemu zaczął
obchodzić groby. Kowalewscy. Bordowie. Panek. Jóźwiak. Grad.
Mostowie. Kil jańscy. Częścik. Walas. Podporowie. Kamińscy.
Obłokowie. Staniec. Ani śladu po Pytale.

- Panie Teofi lu. A może by tak zapytać w administracj i?
- Nie - odrzekł krótko.
Dziurdzy. Adamski. Białowąs. Czerwińscy. Piechota.

Podgórscy. Dębkowie. Pytała Jan. Pytała Stefan. Pytała Anna. Pytała
Filomena. Znalazł! Dobrze wiedział, że chodzenie do administracj i
jest zbędne. Na takim małym cmentarzu musiał sobie poradzić sam.
Kopera leżała pod zniczem. Wziął ją. Otwierał l ist z uśmiechem na
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ustach. Był z siebie zadowolony.
„Gratulacje. Za Tobą kolejne zadanie. Mam nadzieję, że nie

natrudziłeś się za bardzo.
W parku jest klub muzyczny. Będzie tam ktoś na Ciebie

czekał. ”
Teofi l złapał się za głowę. Jeszcze tam go nie widziel i . W

klubie muzycznym. Przecież tam od rana do wieczora jest dużo osób.
Przecież siedzą tam i żłopią piwsko. Przecież alkohol ośmiela ludzi.
Przecież ktoś może go zaczepić. Komuś może się nie spodobać to,
że się jąka. Porywacz wystawiał go na coraz większe
niebezpieczeństwo. Teofi l zaczął się zastanawiać, czy dożyje końca
tej niechcianej przygody.
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XI

Tego dnia wszystko szło nie tak. Najpierw uciekł mu Goliat na
spacerze i musiał za nim biegać po całym podwórku. W tym
szaleńczym pościgu za psem, Teofi l się potknął i wpadł z kałużę.
Nosem. Potem po powrocie do domu wylał kawę. To z pewnością
dlatego, że przestał wszystko robić do trzech. Był o tym niemal
całkowicie przekonany. Zaczynał żałować, że się przestawił na dwa i
już właściwie miał się z tego wycofać, gdy pomyślał, że to może taki
dzień. Tylko jak, przy takim dzisiejszym pechu, miał iść do klubu
muzycznego? No jak? Niechybnie tam od kogoś oberwie. Już on znał
takie pechowe dni. Kiedy to wszystko szło jak po grudzie.

Postanowił na chwilę się oderwać od tego stresu i włączył
komputer. Zalogował się na portalu randkowym. Jedna nowa
wiadomość. Ciekawe od kogo? Kliknął. Wszystko zgasło. Co jest? Co
się stało? Teofi l podszedł do lampki. Włączył ją. Działa. Czyli to nie
prąd. Spróbował ponownie włączyć komputer. Nic z tego.

„Tam do licha! Jak się psuje, to wszystko na raz”.
Włączył telewizor. Lecą jakieś wiadomości. W kółko tylko

gwałty, kradzieże, rozboje, wojny i gęby polityków. Wyłączył telewizor.
Postanowił zaparzyć sobie melisy. Poszedł do kuchni.

Otworzył szafkę. Skończyła się.
„Tam do licha”.
Tym razem już nie musiał robić l isty i spuszczać jej pani

Jance. Ubrał się i poszedł do sklepu samodzielnie. Przeszedł nawet
przez przejście dla pieszych. W obie strony.

Kiedy wrócił do domu, zaparzył w końcu melisę. Siedział nad
kubkiem i rozmyślał. Już tyle zadań wykonał. Był u dozorcy. Zaczął
wychodzić z psem na dwór. Zamówił pizzę telefonicznie. Zaczął sam
robić zakupy. Zdobył wskazówkę w pałacu i na statku wycieczkowym.
Teraz czekał go klub muzyczny. Starał się uspokoić. Przecież
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taki klub muzyczny jest dla ludzi. Nie ma się czego obawiać. Przecież
go tam nie zjedzą.

Jednak jakoś nie mógł sobie wyobrazić, że tam pójdzie. Kupi
sobie piwo i co? Usiądzie gdzieś i będzie czekał? A może powinien
chodzić od stol ika do stol ika i pytać, kto ma wskazówkę? Oba wyjścia
wydawały mu się złe.

Siedział pogrążony w myślach nad kubkiem melisy, gdy ktoś
zapukał do drzwi. Pani Janka.

- Dzień dobry panie Teofi lu. Napiekłam racuchów.
Pomyślałam, że chętnie pan zje.

- Dzień do-do-do-dobry. Chętnie zjem.
- A co pan taki zgaszony? Stało się coś?
- Nie. Tylko wska-wska-wska-wskazówka.
- Co wskazówka?
- Mam iść do ba-ba-ba-baru. Tam ktoś będzie cze-cze-cze-

czekał.
- To przecież łatwe zadanie.
- Ale co mam zro-zro-zro-zrobić? Zamówię pi-pi-pi-piwo i co?

Mam chodzić od sto-sto-sto-stol ika do sto-sto-sto-stol ika i pytać kto
ma wska-wska-wska-wskazówkę? Czy usiąść gdzieś i cze-cze-cze-
czekać?

- Chyba najlepiej byłoby się tam rozejrzeć i wywnioskować kto
może mieć kopertę. Może ją pan zauważy? Może ten ktoś będzie ją
trzymał na wierzchu?

- Komputer mi się ze-ze-ze-zepsuł - Teofi l nagle zmienił
temat.

- A ma go pan na gwarancji?
- Tak.
- To trzeba zadzwonić do serwisu.
- Wolałbym.. .
- Wolałby pan nie. Ja rozumiem - przerwała mu pani Janka. -

Ale jak chce pan mieć komputer to trzeba zadzwonić. Zna pan
numer?

- Nie.
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- To ja zaraz przyniosę laptopa i sprawdzimy. Proszę jeść
racuchy póki gorące.

Pani Janka zostawiła Teofi la nad talerzem racuchów. Po
chwil i wróciła z komputerem.

- Ma pan tu laptopa, proszę sobie sprawdzić numer i
zadzwonić.

- A nie mo-mo-mo-może pani? To nie zada-zada-zada-
zadanie.

- Pani Teofi lu, niech pan sam zadzwoni. Już pan nie raz
dzwonił. Doszedł już pan chyba do wprawy. I jak, znalazł pan ten
numer?

- Tak.
- To proszę dzwonić. Szkoda czasu. Jest jeszcze misja do

wykonania dzisiaj.
Teofi l niechętnie wziął telefon do ręki. Wykręcił numer.
- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Zepsuł mi się kom-

kom-kom-komputer. Na gwarancji .
- A co się dzieje?
- Wy-wy-wy-wyłączył się.
- Czy ma pan prąd?
- Tak.
- Czy komputer jest podłączony do prądu?
- Tak. Przecież nie je-je-je-jestem głupi.
- Wie pan, to standardowe pytania. Nawet sobie pan nie

wyobraża z czym ludzie miewają problemy. Dobrze. W takim razie
proszę powiedzieć co się dzieje.

- Jak włą-włą-włą-włączam komputer to nic się nie dzie-dzie-
dzie-dzieje.

- Rozumiem. To może być płyta główna. Dobrze. W takim
razie wyślę do pana serwisanta. Będzie pan dzisiaj w domu?

- Tak.
- Między godziną osiemnastą a dwudziestą. Pasuje panu?
- Tak.
- W takim razie to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
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- Do usły-usły-usły-usłyszenia.
Teofi l z rezygnacją odłożył słuchawkę.
- Co się stało panie Teofi lu?
- Będzie tu.
- Kto?
- Ser-ser-ser-serwisant.
- No i bardzo dobrze! Będzie pan tam szedł sam?
- Gdzie? - Teofi l zrobił wystraszoną minę.
- No do baru.
- Wez-wez-wez-wezmę chyba Adasia.
- To bardzo dobry pomysł. Nie będzie pan sam. Dobra, ja

wracam do siebie. Potem wpadnę po talerzyk. Do widzenia.
- Do wi-wi-wi-widzenia.
Teofi l został sam ze swoimi myślami. Teraz oprócz wizyty w

barze ma jeszcze na głowie serwisanta. Dlaczego to życie musi być
takie trudne? Czemu cały czas ma pod górkę? Że też musiał mu się
zepsuć ten komputer.

Godzinę później zadzwonił do Adasia.
- A-a-a-adaś? Przychódź.
Chwilę później był już u niego.
- Co tam Teo?
- Poj-pój-pój-pójdziesz ze mną do baru?
- No jasne. O której?
- Zaraz.
- Nie ma sprawy, Teo.
Dziesięć minut później byl i już w drodze.
- I le ty już wykonałeś tych zadań?
- To jest dzie-dzie-dzie-dziewiąte.
- To dużo. Że temu porywaczowi tak się chce wymyślać te

wskazówki.
- Ja się py-py-py-pytam ile to jeszcze po-po-po-potrwa?
- Tego nie wie nikt. Ale moje gratulacje. Do tej pory udało ci

się wszystko wykonać. Musisz być z siebie dumny.
- Czy ja wie-wie-wie-wiem.. . To nic takiego.
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- Ale musiałeś przełamać swoje lęki. To wiele.
- No tak. . . - Teofi l się zamyślił.
Właśnie dochodzil i do baru. Była to mała spelunka w baraku.

Otwarta od rana do późnych godzin nocnych. Zbierało się tu
szemrane towarzystwo. Teofi l miał opory przed wejściem do środka.

- No co ty, Teo. Daj spokój. Jak już tu jesteśmy to wejdźmy do
środka.

Weszli .
Grało radio. Takie ze złotymi przebojami z lat

osiemdziesiątych. Za barem stał dobrze zbudowany barman. Na
lewej ręce miał tatuaż. Smoka w piekielnym ogniu. Na szyi miał
gruby, złoty łańcuch. Teofi l intuicyjnie omijał takich ludzi. Bał się ich.
Rozejrzel i się dookoła. Same podejrzane gęby. Podeszli do baru.

Teofi l trzymał się krok za Adasiem.
- Prosimy dwa duże piwa. A ty się rozglądaj - zwrócił się do

Teofi la.
- W butelce czy beczkowe? - spytał barman.
- Teo, jakie piwo chcesz?
- Obojętnie - odpowiedział naciągając kapelusz na oczy.
- Zajmij jakieś miejsce.
Teofi l rozejrzał się jeszcze raz. Nie było nikogo z kopertą na

widoku. Może osoba ze wskazówką sama go rozpozna?
Zajął stol ik pod oknem. Blisko drzwi. To na wypadek gdyby

trzeba było uciekać. Po chwil i Adaś przyniósł im po piwie. Teofi l
zanurzył usta w bursztynowym napoju. Zrobił trzy duże łyki po czym
wytarł wąsy.

- To co robimy? - zagadnął Adaś.
- Czekamy.
- Ale na co?
- Aż zjawi się ktoś pode-pode-pode-podejrzany.
- Oni wszyscy wyglądają podejrzanie - szeptal i ledwie

słyszalnie.
Teofi l rozejrzał się po raz trzeci. Tym razem nie był

zainteresowany ludźmi, a wystrojem. Na ścianach wisiały zdjęcia

Egzemplarz bezpłatny. Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

75



motorów. Jeden nawet (motor oczywiście) wisiał nad barem. Był to
choper. Niestety Teofi l nie znał marki tego motocykla. Znów zanurzył
usta w piwie. Wypił duszkiem do dna.

- Jeszcze - powiedział odstawiając z hukiem kufel.
- Teraz ty idź - odpowiedział Adaś.
Teofi l wstał i podszedł do baru. Postawił kufel.
- To samo.
Barman nalał mu drugie piwo.
Kiedy wrócił do stol ika, ściągnął prochowiec.
- Co to się stało, Teo, że się rozbierasz?
- A jakoś go-go-go-gorąco mi się zro-zro-zro-zrobiło.
Adaś roześmiał się.
- Tylko się nie upij , Teo.
- Tam do licha. Gdzie tu jest ubi-ubi-ubi-ubikacja?
Prosto i na lewo.
- Byłeś tu już wcze-wcze-wcze-wcześniej?
- Raz albo dwa - odpowiedział Adaś i puścił do Teofi la oko.
Poszedł do łazienki. W tym czasie do baru wszedł pewien

jegomość. Potężny, barczysty harleyowiec. Cały ubrany był w skórę,
pod pachą trzymał kask. Długie, kręcone włosy opadały mu na
ramiona. Podszedł do baru i zamówił piwo po czym usiadł przy
jednym ze stol ików. Gdy Teofi l wrócił do stol ika, Adaś go zagadnął:

- Zobacz na tamtego typa. Przed chwilą wszedł. Groźnie
wygląda.

- Mo-mo-mo-może to on?
- Wątpię. Jakiś taki nieprzystępny z twarzy jest.
- Zna-zna-zna-znając tego porywacza spe-spe-spe-specjalnie

takiemu dał wska-wska-wska-wskazówkę.
- To co robimy? Patrz. Wyciąga kopertę. To on.
Teofi l wypił duszkiem pół kufla piwa. Wstał, naciągnął

kapelusz jeszcze bardziej na oczy i niemal po omacku doszedł do
stol ika harleyowca.

- To ja - powiedział.
- Nie wątpię - odpowiedział mu tamten.
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- Wska-wska-wska-wskazówka.
- Gościu, ja nie wiem kim ty jesteś i co robisz, ale działasz mi

na nerwy.
- Wska-wska-wska-wskazówka - powtórzył Teofi l i wskazał

palcem na kopertę.
- Gościu zmiataj, bo oberwiesz.
- Wska-wska-wska-wskazówka - Teofi l wyciągnął rękę po

kopertę.
- Gościu wynocha stąd! - harleyowiec zerwał się z miejsca.
W tym momencie wkroczył Adaś. Zaczął ciągnąć Teofi la za

rękę.
- Chodź Teo, chodź - dawał mu sygnał ręką. - Muszę ci coś

powiedzieć. Chodź.
Teofi l dał się odciągnąć. Adaś wskazał mu palcem mężczyznę

średniego wzrostu, który właśnie zamawiał piwo w barze.
- Patrz - wskazał palcem leżącą na barze kopertę. - To jest

ten, którego szukamy.
- Kyrie eleison. . . - Teofi l niemal osunął się z nóg.
- Przepraszam, czy pan ma wskazówkę? - Adaś zapytał

mężczyznę.
- Tak. A to pan Teofi l?
- Nie. Jestem jego sąsiadem. To jest pan Teofi l - wskazał na

Tea. Tamten podszedl do nich.
-Wska-wska-wska-wskazówka? - zapytał z nadzieją w głosie

wskazując kopertę.
- Tak.
- Dobra Teo. Bierz tę kopertę i spadamy stąd. Ten koleś chyba

szykuje się do jakiejś burdy. Dziękujemy panu. Miło było poznać.
Teofi l i Adaś pospiesznie wyszli z baru. Odetchnęli dopiero,

gdy weszli na klatkę.
W domu czekała na Teofi la przykra niespodzianka. Nowa

wiadomość głosowa. Odtwórz. „Przykro nam, ale serwisant dzisiaj nie
przyjedzie. Proszę się go spodziewać jutro”.
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XII

„Wykonałeś kolejne zadanie. Gratulacje. Jest w tym mieście
Genowefa Jacyk. Ona ma kolejną wskazówkę.”

No to ładnie. Tego jeszcze nie było. I jak on ma znaleźć tę
całą Genowefę? Przecież nie jest detektywem. Porywacz chyba
przecenia jego umiejętności. Postresował się nie na żarty. Chyba
znów będzie potrzebował pomocy. Jak on ją znajdzie?

Zadzwonił do Adasia. Dziesięć minut później już u niego był.
- Co tam, Teo? - zapytał od progu.
- Pro-pro-pro-problem.
- Jaki znowu problem?
Teofi l podał mu kartkę.
- No, stary. Robi się coraz ciekawiej. Ten porywacz chyba ma

ciebie za detektywa - Adaś się roześmiał.
- Bardzo śmie-śmie-śmie-śmieszne. Co ja mam zro-zro-zro-

zrobić?
- Nie wiem Teo. To wykracza poza moje umiejętności. Dzwoń

do pani Janki. Może ona coś na to poradzi.
Tak zrobił. Chwilę później siedziel i już w trójkę.
- To proste - zaczęła pani Janka. - Wystarczy zdobyć jej

numer telefonu. Potem do niej zadzwonić i dowiedzieć się o adres.
Nic prostszego.

- Pani Janka ma rację, Teo. Musisz zdobyć jej numer telefonu.
Teofi l poszedł po książkę telefoniczną. Jacyk. Jacyk. Jest

Jacek. Jest Jacuk. Jest Jacym. Jacyk brak.
- Nie ma - powiedział zrezygnowany Teofi l .
- Trzeba dzwonić na biuro numerów, panie Teofi lu.
Jeszcze tego mu dzisiaj brakowało. Mało, że prawie postradał

życie w barze to teraz jeszcze ma dzwonić na biuro numerów. Ten
porywacz przesadzał. Był coraz zuchwalszy. Może mógł w ogóle nie
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podejmować tej gierki, tylko zadzwonić na policję? Ostatecznie
wszyscy porywacze mówią, żeby nie zawiadamiać policj i , bo porwany
zginie. Żałował, że dał się w to wszystko wplątać. Teraz jednak nie
miał już wyjścia. Skoro podjął się tej gry, musi grać dalej według jego
zasad.

- Panie Teofi lu, niech pan dzwoni na to biuro numerów -
pospieszała go pani Janka.

- Tak, tak. Dzwoń Teo - wtórował jej Adaś.
Teofi l wziął słuchawkę i wykręcił numer.
- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Chciałbym nu-nu-nu-

numer do Geno-geno-geno-genowefy Jacyk.
Po chwil i zapisał numer na kartce.
- Dzię-dzię-dzię-dziękuję - rozłączył się.
- I co, nie było to takie straszne, co? - zapytała pani Janka. -

To pierwszą część zadania mamy za sobą. Teraz jeszcze tylko
zadzwonić do pani Genowefy, dowiedzieć się o adres. A potem już
tylko tam pojechać. Nic prostszego.

Ale Teofi l uważał inaczej. Porywacz specjalnie kazał mu
zadzwonić do niej. Dobrze wiedział, że nie ma jej w książce
telefonicznej. Grał coraz ostrzej. Strach pomyśleć co wymyśli
następnym razem.

- Ja wam mó-mó-mó-mówię, to psychopata. Znęca się na-na-
na-nade mną.

- Teo, nie przesadzaj. Ostatecznie te zadania nie należą do
karkołomnych.

- Może dla cie-cie-cie-ciebie.
- To co, dzwoni pan do tej Genowefy?
- Nie wiem.
- Teo, nie zwlekaj. Zadzwoń. Zostanie ci już tylko pojechanie

do niej. Dzwoń.
Teofi l złapał się pod boki. To zadanie zdawało się wykraczać

poza jego umiejętności. Dzwonienie, jeżdżenie. Kto się nad nim tak
okrutnie znęcał?

W końcu jednak wziął słuchawkę do ręki i wykręcił numer.
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Po dwóch sygnałach rozłączył się. Co on jej powie? „Dzień
dobry, ma pani wskazówkę? Dzień dobry, wskazówka. Dzień dobry,
gdzie pani mieszka?” Teofi l zastanawiał się jak powinien zagadać
starszą panią. Wykręcił numer jeszcze raz.

Sygnał. Jeden. Drugi. W końcu usłyszał „Słucham?”.
- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry.
- Dzień dobry.
- Czy ma pani wska-wska-wska-wskazówkę?
- Jaką wskazówkę?
- Czy ma pani wska-wska-wska-wslazówkę?
- Młody człowieku, może i jestem stara, ale problemów z

pamięcią nie mam. Już o to pytałeś.
- Gdzie pani mie-mie-mie-mieszka?
- A kto pyta?
- Teofi l .
- A, to pan Teofi l . Trzeba było tak od razu. Mieszkam przy

Poprzecznej dwadzieścia mieszkania pięć. Zapraszam młody
człowieku do mnie. Kiedy się zjawisz?

- Ju-ju-ju-jutro.
- O której godzinie?
Teofi l zakrył mikrofon i zwrócił się do przyjaciół:
- O której tam mo-mo-mo-możemy być?
- Bo ja wiem.. . Koło piętnastej? - odpowiedział Adaś.
- Koło pię-pię-pię-piętnastej - powiedział do słuchawki.
- Dobrze młody człowieku. Koło piętnastej. Niech tak będzie.

Będę na ciebie czekać. To do zobaczenia.
- Do widze-widze-widze-widzenia.
Czyli kolejną część zadania miał już z głowy. Teraz już tylko

wystarczyło pójść do pani Genowefy i wziąć od niej wskazówkę.
- Coraz tru-tru-tru-trudniejsze te zadania - skwitował Teofi l .
- Ale dobrze sobie z nimi radzisz, Teo. Świetnie ci idzie.

Jeszcze trochę i jestem pewny, że odzyskasz swojego terapeutę.
- Ale to dzi-dzi-dzi-dziwne. Te zadania są dzi-dzi-dzi-dziwne.
- Może i prawda. Ale nad czym się tu zastanawiać. Jutro
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pójdziesz do pani Genowefy i kolejne zadanie będzie wykonane. A
tymczasem ja muszę uciekać.

- Tak, tak. Ja też muszę uciekać. Zaraz zaczyna się mój serial
- dodała pani Janka.

- To na razie, Teo.
- Do widzenia panie Teofi lu.
Teofi l pożegnał sąsiadów i został sam w domu. Miał przed

sobą perspektywę oglądania telewizj i , jako że komputer wziął i się
popsuł. Jutro przyjdą go naprawić. Ciekawe kto do niego napisał tę
wiadomość. Był bardzo ciekawy, czy to była odpowiedź na jego
ogłoszenie. Szkoda, że nie może tego sprawdzić. Ale zaraz. Przecież
pani Janka ma laptopa. Może mu pożyczy na chwilę? Sprawdziłby
tylko tę odpowiedź. . .

Zadzwonił do sąsiadki. Czy może wpaść pożyczyć komputer?
Tak? Bardzo się cieszy.

Chwilę później był już z laptopem w mieszkaniu. Portal
randkowy. Zaloguj. Skrzynka. Odebrane wiadomości. Jest. Nowa
wiadomość. „Masz dość szukania miłości na własną rękę? Nowy
portal randkowy ułatwi. . . ”. Spam. A już myślał, że dostał jakąś
odpowiedź. Zrezygnowany odniósł komputer pani Jance.

Tego wieczora był jeszcze z Goliatem na spacerze, a potem
oglądał fi lm. W końcu poszedł spać.

Kiedy się obudził, na dworze było jeszcze ciemno. Stwierdził,
że się już wyspał, więc poszedł sobie zaparzyć kawy. Siedział nad
kubkiem czarnego napoju i rozmyślał. Chciałby mieć jakąś partnerkę.
Ale nikt się nie zgłasza. Przykro mu samemu. Co prawda ma
przyjaciół, ale to nie to samo. Dziś ma ważną misję do wykonania.
Musi się dostać na ulicę Poprzeczną i wziąć wskazówkę od obcej
kobiety. Czy to jest bezpieczne? Czy nic mu nie grozi? Z pewnością
to zadanie powinno być bezpieczniejsze od wczorajszej wizyty w
barze. O mały włos, by nie został pobity. Ryzykował życie i zdrowie
dla swojego terapeuty. Po takich wyczynach powinien dostać u niego
zniżkę. Tak. Poruszy ten temat na pierwszej sesj i . Chce płacić mniej
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za to, co go tu spotkało. Kiedydokończyłkawę, wyszedłz psem.
Po powrocie zaparzył sobie kolejną. Usiadł w kuchni i popijał gorący
napój. Z zamyślenia wyrwało go pukanie do drzwi. Poszedł zobaczyć
kto to.

- Serwisant - rozległ się głos za drzwiami. A więc w końcu
naprawią mu komputer. Otworzył.

- Dzień dobry. Gdzie jest to maleństwo do uratowania?
- Dzień do-do-do-dobry. Tam - Teofi l wskazał komputer ręką. -

Coś do pi-pi-pi-picia? Kawa, herbata?
- Może kawy bym poprosił. Taką z jednej łyżeczki. Bez cukru,

bez mleka.
Z jednej łyżeczki. Całe szczęście. Jedna łyżeczka na dwa to

po pół łyżeczki. Zero cukru. Teofi l poszedł zaparzyć kawę. Po chwil i
wrócił z kubkiem.

- Pro-pro-pro-proszę.
- Wygląda na to, że padła płyta główna - stwierdził serwisant.
- Co to zna-zna-zna-znaczy?
- To znaczy, że muszę zabrać komputer ze sobą. Nie dam

rady tu tego naprawić.
- Ale jak to?
- Przykro mi. Nie mam ze sobą płyty głównej. Muszę zabrać

komputer.
Teofi l był bardzo niepocieszony. Kolejny dzień będzie bez

komputera. No, ale trudno. Co zrobić.
- Kiedy od-od-od-odbiór?
- Myślę, że tak do trzech dni.
Co? Do trzech dni? Miał tyle czasu być odcięty od świata?
- Kiedy komputer będzie gotowy do odebrania, zadzwonimy.
Teofi l pożegnał serwisanta. Czas najwyższy, żeby zacząć się

przygotowywać do spotkania z panią Genowefą. Postanowił pójść do
niej sam. Bez pomocy sąsiadów. Ubrał prochowiec i kapelusz i
wyszedł z domu. Dwukrotnie sprawdził czy zamknął drzwi i wyszedł z
klatki od strony ulicy. Miał do pokonania jakieś dwa kilometry. Musiał
przejść obok targu. Naciągnął kapelusz na oczy i przemknął szybko
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obok targu. Gdy go przeszedł, odetchnął z ulgą. Teraz mógł iść
normalnym tempem. Skręcił w ulicę Fasadową, a potem w
Poprzeczną. Poprzeczna dziesięć. Poprzeczna dwanaście. Mijał
kolejne budynki. Poprzeczna dwadzieścia. Jest. Była to poniemiecka
kamienica. Wysoka. To w takich kamienicach są mieszkania
wysokości prawie czterech metrów. Jego babcia mieszkała w takiej
kamienicy.

Wszedł na klatkę schodową. Na piętrze były po dwa
mieszkania. Czyli jak łatwo obliczył, mieszkanie pani Genowefy
znajdowało się na drugim piętrze. Kiedy doszedł pod drzwi, zapukał.

Po chwil i otworzyła mu starsza kobieta.
- Zapraszam - powiedziała.
Teofi l wszedł do domu staruszki.
- Napije się pan czegoś? Upiekłam świeże ciasto.
Teofi l chciał ściągnąć kapelusz i się ukłonić gospodyni, jednak

tylko nasunął go na oczy.
- Wstydzi się pan? Ja to miałam też takie problemy, panie

Teofi lu.
- Jakie? - zainteresował się.
- Fobia społeczna, prawda?
- Tak. . . - odrzekł niepewnie.
- Współczuję panu. Wiem przez co pan przechodzi. Ja też na

nią cierpiałam. I mój syn również.
- Ale te-te-te-teraz. . .
- Teraz już nie. Pomogła mi bardzo terapia grupowa. Ale

widzę, że się pan jąka. Był pan z tym u logopedy?
- Nie. . . - Teofi l był niepewny.
- Niech pan pójdzie. Pomogą tam panu. Tak samo polecam

terapię grupową na fobię społeczną.
Teofi l usiadł na wskazanym miejscu i ściągnął kapelusz. Napił

się łyka kawy i wziął do ręki świeży placek drożdżowy.
- Specjalnie na pana przyjście upiekłam.
- A wska-wska-wska-wskazówka?
- Też prawda. Gdzie ja mam głowę. A może mi pan
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wytłumaczyć o co z tym chodzi? Przyszedł tu ktoś, dał mi kopertę i
powiedział, że to dla pana. Oczywiście zgodziłam się w tym
uczestniczyć. Ja zawsze jestem chętna do pomocy.

Teofi l ugryzł ciasto. Bardzo dobre. Ze śl iwkami. Gospodyni
przyniosła kopertę.

- To dla pana - podała mu list. - To jak, wytłumaczy mi pan o
co tu chodzi?

- Ktoś por-por-por-porwał mojego tera-tera-tera-terapeutę. I
wysyła mi wska-wska-wska-wskazówki. Ja muszę wyko-wyko-wyko-
wykonywać zadania. I mam na-na-na-nadzieję uratować tera-tera-
tera-terapeutę.

- I co piszą tym razem?
Teofi l zamilkł. Otworzył kopertę i przeczytał: „Tak dobrze sobie

radzisz. Jesteśmy z ciebie dumni. Na targu ktoś sprzedaje warzywa.
U niego znajdziesz kolejną wskazówkę”.

- O nie. . . - wyrwało mu się.
- Co się stało? Złe wiadomości? Co pan tak pobladł?
- Mam iść na ta-ta-ta-targ.
- No to widzę, że to dla pana jest wyzwanie.
- Targ. . .
- Spokojnie. Dał pan radę przyjść do mnie to i z targiem sobie

da pan radę. Niech pan pamięta. Terapia grupowa i logopeda. To
panu na pewno pomoże.

- Będę pa-pa-pa-pamiętał - Teofi l pożegnał się z miłą
staruszką i wyszedł na ulicę. Porywacz bawił się jego kosztem. Też
wymyślił. Żeby on musiał iść na targ? Co za intryga. Może ten
porywacz chciał, żeby w końcu nie wykonał jakiegoś zadania? Bo jak
inaczej można wytłumaczyć te jawne tortury?

Kiedy wrócił do domu, położył się. Rozbolała go głowa. Na
samą myśl o jutrzejszym zadaniu robiło mu się słabo. Postanowił się
wcześniej położyć. Stoisko z warzywami. Przecież na targu są ich
dziesiątki. Jak znajdzie to odpowiednie?
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XII I

Tej nocy znów męczyły go koszmary. Śnił mu się targ. Był
olbrzymi. Zgubił się na nim i nie mógł znaleźć drogi powrotnej.
Dookoła było pełno ludzi, którzy wyciągali do niego ręce. Chciel i go
skrzywdzić. A on nie mógł się stamtąd wydostać. Obudził się zlany
potem.

Wstał i poszedł umyć twarz. To był okropny sen.
Kiedy siedział nad kubkiem kawy, zaczął się zastanawiać nad

sugestią pani Genowefy. Może ten logopeda to nie był zły pomysł?
Miał kompleksy na punkcie swojego jąkalstwa. Może chociaż to
udałoby się zmienić? Na terapię grupową nie był przygotowany. Za
dużo stresu. Za dużo ludzi. Za dużo zagrożeń. Gdyby miał komputer,
sprawdziłby tego logopedę. Czy znów pożyczać laptopa od pani
Janki? Postanowił tak zrobić. Poszedł od razu do sąsiadki. Zadzwonił
do drzwi.

- Pan Teofi l? Co pana sprowadza? - zapytała.
- Chciał-chciał-chciał-chciałbym pożyczyć laptopa.
- Oczywiście. A co, znów pan będzie szukał miłości?
- Nie. Chcę poszu-poszu-poszu-poszukać logopedy.
- Oo, logopedy? Zamierza coś pan w końcu zrobić z tym

jąkaniem? Skąd ten pomysł?
- Od pani Ge-ge-ge-genowefy. Radziła jeszcze tera-tera-tera-

terapię grupową.
- I co, zdecyduje się pan?
- Nie.
- Proszę chwilę zaczekać. Przyniosę komputer.
Po chwil i wróciła z laptopem.
- Proszę. I życzę powodzenia w poszukiwaniach. A jak nowa

wskazówka?
- Proszę nie py-py-py-pytać.
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- Co się stało? Panie Teofi lu?
- Mam iść na ta-ta-ta-targ.
- Na targ? O matulo. Pan na targu. Chyba będzie pan

potrzebował pomocy? Może ja się z panem wybiorę. I tak miałam tam
iść po zakupy. To o której idziemy?

- Nie wiem. Za dwie go-go-go-godziny?
- Dobrze. To za dwie godziny.
Teofi l wrócił do siebie. Wyszukiwarka. Logopeda. Jąkanie.

Wyskoczyła cała l ista specjal istów. Którego wybrać? Czy jest opcja
rejestracji on-l ine? Nie ma. I tu też nie ma. I co on zrobi? Znów
będzie musiał dzwonić? Czy ten świat się sprzysiągł przeciw niemu?
Dwudziesty pierwszy wiek i nie ma rejestracji internetowej. Wziął
słuchawkę do ręki i wykręcił numer.

- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Chciałbym się umó-
umó-umó-umówić na wizytę. Nie, nie. Pry-pry-pry-prywatnie.

Wizytę ma jutro na dwunastą. Nie sądził, że to będzie tak
szybko. W każdym razie był wdzięczny pani Genowefie za polecenie
mu logopedy.

Dwie godziny później zjawiła się u niego sąsiadka.
- To jak, panie Teofi lu, możemy iść?
- Tak. . . - odpowiedział niepewnie. Wcale nie był przekonany

do tego pomysłu. Wyszli z klatki. Skierowali swoje kroki w kierunku
targu. Gdy już prawie dochodzil i do wejścia, Teofi l się zatrzymał.

- Nie mo-mo-mo-mogę.
- Panie Teofi lu, proszę być dzielnym.
- Nie mo-mo-mo-mogę.
- Wejdźmy tam razem. Niech mi pan poda rękę - pani Janka

wzięła go pod ramię. - Idziemy.
Weszli . Oczom Teofi la ukazał się okropny i zatrważający

widok. Setki osób płynęło w jedną i w drugą stronę. Wzdłuż stoisk i w
poprzek. Ten bezładny tłum ludzi zrobił na nim piorunujące wrażenie.
Naciągnął kapelusz na oczy. Ale to niewiele pomogło. Słyszał i czuł tę
masę ludzi. Powietrze było aż gęste od ich oddechów. Brakuje mu
tlenu. Dusi się! Wyrwał się z objęcia pani Janki i uciekł. Pani Janka
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wyszła za nim.
- Panie Teofi lu. Odwagi.
- Nie dam ra-ra-ra-rady. Tam jest za dużo lu-lu-lu-ludzi.
- Panie Teofi lu. Niech pan zamknie oczy. Będę pana

prowadzić.
- Tam jest du-du-du-duszno.
- Co też pan mówi. Tam jest tak, jak tu. To pewnie przez tę

pana fobię społeczną. Boi się pan tych ludzi?
- Tak.
- Ale czego konkretnie się pan boi?
- Że zro-zro-zro-zrobią mi krzywdę.
- Matko przenajświętsza. Kto panu zrobi krzywdę?
- Oni.
- Nikt pana nie krzywdzi. Daję słowo. Niech pan sobie

wyobrazi coś przyjemnego. Zamknie oczy. Ja pana wprowadzę na
targ i zobaczy pan, że nie ma się czego bać.

Teofi l zamknął oczy i podał rękę pani Jance. Ruszyli na przód.
Weszli na targ. Ktoś się otarł o Teofi la a ten zaczął się otrząsać i
otrzepywać.

- Spokojnie panie Teofi lu. To była tylko matka z dzieckiem.
Nikt niebezpieczny. Chodźmy na te zakupy.

Zatrzymali się przy stoisku z chemią gospodarczą.
- Ja muszę tu coś kupić. Nich pan poczeka.
Teofi l stanął kawałek dalej. W końcu odważył się otworzyć

oczy. Patrzył niepewnie dookoła. Obok było stoisko z warzywami.
Postanowił zacząć wykonywać zadanie.

- Wska-wska-wska-wskazówka? - zapytał sprzedawcy.
- Jaka wskazówka? Czego pan potrzebuje? Pomidory?

Ogórki? Sałata?
- Wska-wska-wska-wskazówka.
- A to owoc czy warzywo?
- Wska-wska-wska-wskazówka - powtarzał w kółko.
- Panie, nie mam nic takiego. Jakiś pan niedorozwinięty czy

co? Kto to widział tak kapelusz na oczy naciągać.
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- Już panie Teofi lu. Możemy iść dalej.
Ruszyli przed siebie. Nagle wpadli w jakiś wir ludzi. Nie

wiedzieć kiedy, Teofi l stracił z oczu panią Jankę. Rozglądał się
dookoła. Nigdzie jej nie było. Szybkim tempem wyszedł z targu i
stanął pod ogrodzeniem przy wejściu. Zaczął się po raz kolejny
zastanawiać nad sensem tego wszystkiego.

Czy da radę wykonać to zadanie? Przecież tam tych ludzi jest
od groma. Wszędzie tylko ludzie i ludzie. A teraz jeszcze stracił z
oczu panią Jankę. Ona gdzieś tam utknęła. Jest tam sama. Biedna.
Skazana na łaskę i niełaskę tłumu. Musiał po nią wrócić. Nie
zostawia się przyjaciół w biedzie. Wziął głęboki wdech. Nasunął
kapelusz jeszcze bardziej na oczy i wszedł na targ. Zaczął się
rozglądać. Nigdzie jej nie widział. Nagle pojawiła się. Tam daleko
przy stoisku z majtkami. Teofi l zaczął się przeciskać by do niej dojść.
Wpadł na jakąś kobietę z jabłkami w reklamówce. Reklamówka pękła
a owoce rozsypały się.

- Panie, uważaj pan! - rozległ się poirytowany głos kobiety.
- Prze-prze-prze-przepraszam.
- Nie przepraszam, tylko pomóż mi to pan teraz zbierać.
Teofi l posłusznie się schyli ł i zaczął zbierać rozrzucone

dookoła jabłka. Wszystkie podawał kobiecie. Gdy zebrał już
wszystkie, skłonił się jej i poszedł w kierunku pani Janki.

- A tu pan jest. Wszędzie pana szukałam.
- Ucie-ucie-ucie-uciekłem - przyznał Teofi l .
- Właśnie tak myślałam. A pan to swoje zadanie kiedy

wykona?
- Teraz.
- To proszę zacząć. Ja mam już tylko kilka rzeczy do kupienia.
Teofi l rozejrzał się dookoła. Pełno stoisk z warzywami.

Podszedł do najbl iższego.
- Wska-wska-wska-wskazówka?
Nie słyszeli o żadnej wskazówce. Teofi l co chwilę się

otrzepywał, gdy ktoś go dotknął. Czuł, że jest mu duszno. Bez
wątpienia ten tłum ludzi zużywał cały tlen. Może się tam udusić!
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Chodził od stoiska do stoiska. Na jednym z nich zauważył
białą rzodkiew. Jak dawno nie jadł białej rzodkwi! Jego mama robiła z
niej przepyszną surówkę. Ucierała ją, odsączała i dodawała
majonezu. Pychota. Postanowił zrobić sobie zapas.

- Proszę trzy kilo rzo-rzo-rzo-rzodkwi.
- Panie Teofi lu, a na co panu taki zapas? Przecież to sobie

można codziennie podejść, kupić. Kto to widział tyle rzodkwi
kupować na zapas.

- Ale. . .
- Żadne „ale”. Już się pan przełamał i teraz będziemy razem

chodzić tu na zakupy. Ja już mam swoje lata. Kręgosłup już nie ten.
Przyda mi się pana pomoc.

Skoro pani Janka prosiła o pomoc, nie mógł jej odmówić.
Choć na samą myśl, że jeszcze kiedyś ma tu przyjść, dostawał gęsiej
skórki.

- W takim razie dwie rzo-rzo-rzo-rzodkwie. A wska-wska-
wska-wskazówka?

- Jaka wskazówka? Nie mam nic takiego.
- To wszy-wszy-wszy-wszystko w takim razie.
- Trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy.
Teofi l zapłacił i wziął swój łup. Poprawił mu się humor na

samą myśl o tej surówce. Poszli dalej. Teofi l szedł środkiem i głośno
krzyczał:

- Wska-wska-wska-wskazówka!
Podeszła do niego starsza pani.
- Sprzedaje pan wskazówki? Zobacz pan, złamał mi się

sekundnik.
Teofi l pokręcił głową i poszedł dalej.
- Wska-wska-wska-wskazówka!
Nagle przystanął przy kolejnym stoisku.
- Mamda-manda-manda-mandarynki! Jak ja dawno nie jadłem

manda-manda-manda-mandarynek. Poproszę pół ki-ki-ki-ki lo.
Gdy zapłacił, poszedł dalej. O! Marchewka, cebula, seler

naciowy. . . Zrobi sobie dzisiaj spaghetti . Jeszcze tylko musi dostać
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pomidory i wołowinę. Nagle wyjście na targ z wyzwania pełnego
niebezpieczeństw stało się inspirującą przygodą. Żałował, że tyle lat
tu nie przychodził. Tylko gdyby tych ludzi było mniej. . .

Nagle zatrzymał go jeden ze sprzedawców.
- Szukasz pan wskazówki? Pan Teofi l?
- Tak.
- Chodź pan. Mam dla pana list.
Sprzedawca podał mu kopertę. Teofi l podziękował i

pospiesznie skierował się do wyjścia. Pani Janka poszła za nim.
- I co, panie Teofi lu. Nie było chyba tak strasznie, nie?
- Było ins-ins-ins-inspirująco.
- No widzi pan. Mówiłam, że nie ma się czego bać. Możemy

tu przychodzić razem.
Ale Teofi l nie chciał na razie myśleć o powrocie na targ. Miał

kolejną wskazówkę i to było dla niego najważniejsze.
Kiedy wyszli z targu, Teofi l otworzył kopertę.
„Jesteś po kolejnym zadaniu. Tym razem wskazówkę

znajdziesz tam, gdzie ochrzcil i terapeutę”.
Teofi l był załamany. Skąd miał wiedzieć, gdzie odbył się

chrzest terapeuty? Kiedy on w ogóle był ostatni raz w kościele?
Chyba na pogrzebie matki dziesięć lat temu. Była to skromna msza
za duszę jego rodzicielki. Od tego czasu omijał z daleka kościoły,
jako że było w nich pełno ludzi. Tym razem może tam pójść, gdy nie
będzie mszy. Tylko najpierw musi się dowiedzieć gdzie to jest.
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XIV

Tego dnia na dwunastą miał wizytę u logopedy. Denerwował
się bardzo. Jak taka wizyta będzie wyglądać? Czy coś mu ona da? O
godzinie jedenastej stał ubrany, gotowy do wyjścia. Szedł
czterdzieści minut, podczas których bardzo się stresował.

Kiedy wyszedł z gabinetu był bardzo zadowolony. Logopedą
okazała się bardzo miła i bardzo ładna pani Aneta. Ćwiczyła z nim
przez pięćdziesiąt minut. Dała mu zadanie domowe. Dostał
ćwiczenia, które ma wykonywać samodzielnie w domu. Został
również natchniony nadzieją. Pani Aneta powiedziała, że jego stan
może się poprawić. Wracał w znakomitym nastroju.

Kiedy wrócił do domu, nastrój się trochę popsuł. Jak bowiem
ma znaleźć kościół, w którym ochrzcil i terapeutę? Bał się, że nie
podoła temu zadaniu. Jednak nagle przyszło olśnienie. Matka
terapeuty. Ona na pewno będzie wiedzieć, gdzie go ochrzcil i . Tylko
jak skontaktować się z jego matką? Przecież nie zna jej imienia.
Poszedł po książkę telefoniczną. Jankowscy. Dużo ich. Teofi l zaczął
szukać kobiet o staroświeckich imionach. Stefania, Genowefa,
Janina, Leokadia. Miał cztery typy. Gorzej, jeśl i się okaże, że telefon
jest zapisany na jego ojca. Będzie wtedy musiał dzwonić do
wszystkich. Ale na razie postanowił się skupić na telefonie. Zrobił
ki lka głębokich wdechów. Rozmowa telefoniczna nie powinna już dla
niego stanowić takiego problemu jak na początku. Jednak wciąż się
tego bał, jak diabeł święconej wody. Wybrał pierwszy numer.

- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Czy pani jest matką
tera-tera-tera-terapeuty? Nie? Prze-prze-prze-przepraszam.

Pierwsza osoba do wykreślenia.
Druga i trzecia tak samo. Nigdzie nawet nie słyszeli o

terapeucie. Teofi l postanowił zadzwonić w ostatnie miejsce.
- Ha-ha-ha-halo? Dzień do-do-do-dobry. Czy pani jest matką
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tera-tera-tera-terapeuty?
- Tak. Mój syn jest terapeutą.
- Z nieba mi pani spa-spa-spa-spadła! - ucieszył się Teofi l . - A

gdzie pani syn był chrz-chrz-chrz-chrzczony?
- W kościele pod wezwaniem świętego Jakuba. A czemu pan

pyta?
- Bo. . . - Teofi l chciał jej powiedzieć, że terapeuta został

porwany i on go teraz szuka, ale w ostatniej chwil i się rozmyślił. To
byłby cios dla staruszki. - Tak tylko chcia-chcia-chcia-chciałem
wiedzieć. Dzię-dzię-dzię-dziękuję i do widzenia.

Rozłączył się nim starsza pani zdążyła mu coś odpowiedzieć.
A więc już wiedział, gdzie ochrzcil i terapeutę. Teraz wystarczyło tam
tylko pójść. Postanowił zadzwonić po Adasia. Niestety ten wyszedł z
domu i będzie dopiero za godzinę. Teofi l postanowił w tym czasie
zrobić spaghetti . Miał marchewkę, pomidory, cebulę i seler naciowy z
targu. Zostało mu kupić wołowinę i czerwone półwytrawne wino.
Ubrał się i wyszedł do sklepu. Nie żałował wczorajszej wizyty na
targu. Było to bardzo inspirujące doświadczenie. Tylko gdyby jeszcze
nie było tam tylu ludzi. . .

Kiedy wrócił ze sklepu, zabrał się za gotowanie. Najpierw
trzeba pokroić cebulę w kosteczkę, a marchewkę i seler utrzeć na
tarce. Zrobione. W następnym kroku wrzucić to na patelnię. Gdy
warzywa się dusiły, zaczął miel ić wołowinę. Nie lubił kupować
gotowego zmielonego mięsa. Wolał sam je sobie miel ić, wycinając
wszelkie chrząstki i przerośnięty tłuszcz. Kiedy zmiel i ł mięso, dorzucił
je na patelnię i smażył chwilę na sporym ogniu. Doprawił bazylią i
pieprzem. Następnie wlał pół butelki czerwonego wina. Nalał sobie
lampkę do skosztowania. Lubił pić wino gotując. W czasie gdy mięso
się dusiło w winie, zadzwonił do pani Janki i zaprosił ją na obiad. Po
pół godzinie dodał posiekane pomidory i kostkę bulionową. Po
kolejnej pół godzinie dolał mleka i wycisnął czosnek. Spaghetti było
gotowe. Teraz tylko ugotować makaron, gdy przyjdą goście.

Chwilę później do drzwi zapukał Adaś. Już wrócił z miasta i
postanowił od razu zajść do Teofi la.
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Piętnaście minut później zjawiła się pani Janka.
- I jak, panie Teofi lu, był pan u logopedy?
- Tak.
- I jak wrażenia?
- Dobrze. Bardzo miła ba-ba-ba-babka. Pokazała mi ró-ró-ró-

różne ćwiczenia. Twierdzi, że to jest ule-ule-ule-uleczalne. Jeśl i będę
się sta-sta-sta-starał, mogę przestać się ją-ją-ją-jąkać.

- Dzień dobry panie Adamie - przywitała się, gdy weszła do
kuchni. Sąsiad siedział nad lampką wina.

- Wina? - zapytał jej Teofi l .
- Poproszę. To co to za specjały dzisiaj jemy?
- Spa-spa-spa-spaghetti .
- A z jakiej to okazji?
- Wczo-wczo-wczo-wczorajszej wizyty na tar-tar-tar-targu.
- No właśnie. Panie Adamie, wie pan, że Teofi l był ze mną

wczoraj na naszym targu?
- Niemożliwe.
- A jednak. Miał takie zadanie.
- Sprze-sprze-sprze-sprzedawca warzyw miał wska-wska-

wska-wskazówkę - dodał Teofi l .
- I jak ty to zniosłeś, Teo?
- Było tru-tru-tru-trudno. Ale okazało się to ins-ins-ins-

inspirujące. Kupi-kupi-kupi-kupiłem dobre pomidory, marchew, cebu-
cebu-cebu-cebulę i seler. Dzisiaj by-by-by-byłem w sklepie i
dokupiłem woło-woło-woło-wołowinę i wino.

- Pan Teofi l coraz bardziej się nam usamodzielnia. Jeszcze
trochę i sam będzie chodził na targ.

- Na ra-ra-ra-razie mam dość.
- Co pan, panie Teofi lu. Ja mam zamiar się jutro wybrać.

Proszę mi towarzyszyć. Będzie mi niezwykle miło.
- No nie wie-wie-wie-wiem - Teofi l się zmieszał. - Ale tym-tym-

tym-tymczasem będziemy jeść. Od-od-od-odcedzam makaron.
Teofi l nałożył spaghetti na trzy talerze. Zaczęli jeść.
- Bardzo dobre - powiedziała pani Janka.
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- Tak, tak. A to wino tak fajnie podbija ten smak. Pyszne.
- Dzię-dzię-dzię-dziękuję - Teofi l się zarumienił wcale nie za

sprawą wina.
- A co z kolejną wskazówką? - zapytał Adaś.
- Dziś już dzwo-dzwo-dzwo-dzwoniłem. Miałem znaleźć ko-

ko-ko-kościół, w którym och-och-och-ochrzcil i terapeutę. Wymy-
wymy-wymy-wymyśliłem żeby zadzwonić do jego matki. Numer zna-
zna-zna-znalazłem w książce tele-tele-tele-telefonicznej. To było tru-
tru-tru-trudne.

- A skąd pan znał imię tej pani?
- Nie zna-zna-zna-znałem. Dzwoniłem po ko-ko-ko-kolei do

kobiet ze staro-staro-staro-staroświeckimi imionami. Udało się.
- No, to widzę, że nie próżnowałeś dzisiaj, Teo.
- Już wiem co to za ko-ko-ko-kościół.
- I który to?
- Pod wezwaniem świętego Ja-ja-ja-jakuba.
- I co, gdzie ma być ta wskazówka? Ksiądz ją będzie miał, czy

jest gdzieś ukryta?
- Nie wiem. Nie napi-napi-napi-napisal i .
- Kiedy zamierzasz się tam wybrać?
- Dzisiaj. Po o-o-o-obiedzie.
- Oo, to może pójdziemy z tobą?
- Dobra.
- To dawaj Teo, dolej jeszcze wina.
Sąsiedzi jedl i , pi l i i dobrze się bawil i . Po godzinie zaczęli się

zbierać do wyjścia.
Teofi l starał się sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz był w

kościele. Było to dziesięć lat temu na pogrzebie matki. Była to piękna
uroczystość. Jednak nie mógł się skupić na słowach księdza. Cały
czas rozmyślał o tym, że ksiądz mówi wszystko, co chciałoby się
usłyszeć. Że teraz jest jej lepiej. Że jest z Bogiem. Że życie doczesne
zamieniła na życie wieczne. Że kiedyś wszyscy się spotkają. A on
jakoś nie potrafił w to uwierzyć. Był przekonany, że ksiądz pełni rolę
psychologa, który pomaga pogodzić się ze stratą kogoś bliskiego.
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Utracił wtedy częściowo swą wiarę. Przestał chodzić do kościoła.
Do celu miel i jakieś dwa kilometry. Kiedy doszli na miejsce ich oczom
ukazał się piękny, gotycki kościół. Strzel iste wieże, olbrzymie okna.
Taki widok sprawia, że człowiek czuje się przytłoczony. Teofi l dobrze
wiedział, że wtedy specjalnie tak budowano. Gotyckie budynki miały
przywoływać na myśl potęgę Boga i małość człowieka. To było
genialne. Wchodząc do takiego kościoła człowiek czuł, że jest
malutkim okruszkiem przy nieskończoności Stwórcy.

Weszli do środka. Teofi l zaczął robić rachunek sumienia. Co
roku rezygnował z jednej rzeczy, którą lubił. W jego mniemaniu
oddawał w ten sposób Bogu co boskie. Nie wiedzieć czemu. Robił
tak od dziesięciu lat.

Ich oczom ukazały się piękne obrazy i płaskorzeźby. Na
szczęście trafi l i tu między mszami i nikogo nie było w środku. A
przepraszam. Była jedna starsza pani, która modliła się w trzeciej
ławie na wprost ołtarza. Gdy weszli , spojrzała się na nich. Szl i
rozglądając się dookoła. Teofi l podświadomie szukał koperty. Gdzie
porywacz mógł ją ukryć? Chyba nie na ołtarzu?

Starsza pani wstała z klęczek i podeszła do nich.
- Mogę w czymś pomóc? - zapytała
- Wska-wska-wska-wskazówka.
- Szuka pan wskazówki? Drogowskazu? Jest pan niewierzący

i szuka zbawienia?
- Nie. Wska-wska-wska-wskazówki.
- Rozumiem. Utracił pan swoją wiarę. Ale mam dla pana

dobrą wiadomość. Jeśl i będzie się pan starał, może pan odzyskać
łaskę Bożą.

- Aj. . . Wska-wska-wska-wskazówka.
- A pan jest jakiś opóźniony?
- Szukam wska-wska-wska-wskazówki. A nie wiary.
- Odrzuca pan wiarę w Boga? To bluźnierstwo! Trafi pan do

piekła!
- Szukam wska-wska-wska-wskazówki. Porwali mi tera-tera-

tera-terapeutę.
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- Co też pan mówi. . . A jak z pana wiarą?
- Wierzę.
- To dlaczego jeszcze się pan nie modli? To bluźnierstwo.
Teofi l uklęknął w ławie. Pani Janka i Adaś zrobil i to samo. Ale

Teofi l wcale się nie modlił. Wspominał.
Pierwszą komunię miał w podobnym kościele. Też był w stylu

gotyckim. Był bardzo podekscytowany tym dniem. Do tego stopnia,
że nie mógł spać w nocy. Mama, na zmianę z babcią, siedziała przy
jego łóżku i wachlowała go ściereczką. Niestety nie przynosiło to
efektów. Młody Teofi l aż płonął rozgrzany emocjami. Kiedy przyszedł
ranek, wstał z łóżka. Był ledwie przytomny, jako że całą noc nie spał.
Kiedy szedł do ubikacji , potknął się i uderzył okiem w kant szafki.
Mama i babcia robiły co mogły. Okładały mu to lodem, ale piękne
limo i tak wyszło. Szedł do pierwszej komunii z podbitym okiem. Ale
to nie wszystko. W kościele, w tak podniosłym momencie, jakim jest
przyjęcie po raz pierwszy komunii , znów się potknął. Runął jak długi
przed klęcznikiem. Cały kościół ludzi się z niego śmiał. Biedne
dziecko. Poobijane, ubrudzone, z l imem przyjmowało ciało
Chrystusa. Podobnie zresztą było na bierzmowaniu. Kiedy przyszedł
czas na komunię, znów się potknął. Tym razem na schodach.
Wylądował nosem w kiel ichu z hostiami. Ksiądz się zmieszał, ale nie
przerwał rozdawania. Teofi l chciał zapaść się pod ziemię. I pomyśleć,
że wziął sobie imię Bożysław. Uważał bowiem, że będzie się dobrze
komponować z Teofi lem.

Ponoć na chrzcie też nie było kolorowo. Ksiądz nalał mu wody
do nosa, przez co mały Teofi lek darł się w niebo głosy. Jakby tego
było mało, gdy rodzice wracali do ławy, ojciec potknął się i runął z
młodym jak długi. Teofi lek uderzył głową w posadzkę. Całe
szczęście, że nie mocno. I oprócz guza nic mu się nie stało.
Teofi l w końcu wstał z ławy. Podszedł do ołtarza. Starsza pani zrobiła
minę jakby coś kradł.

- Gdzie pan wchodzisz? To świętokradztwo!
Ale Teofi l nie słuchał. Szukał na ołtarzu koperty. Nagle zjawił

się ksiądz.
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- A co pan tu robi? - zapytał groźnym tonem.
- Ten pan buszuje koło ołtarza! To świętokradztwo!
- Dziękuję pani Szymoniakowa - ksiądz zwrócił się do

staruszki. - Poradzę sobie.
Pani Szymoniakowa skłoniła się w pas i wyszła z kościoła.
- Czego pan tu szuka?
- Wska-wska-wska-wskazówki.
- Jakiej wskazówki?
- Od pory-pory-pory-porywacza. Napisał, że kolejna wska-

wska-wska-wskazówka jest tu.
- Jakiego porywacza? O czym pan mówi?
- Porywacz porwał tera-tera-tera-terapeutę. Daje mi wska-

wska-wska-wskazówki żebym go odnalazł.
- A co to ma być za wskazówka?
- List w ko-ko-ko-kopercie.
- Nic takiego nie rzuciło mi się w oczy. Ale proszę tu

zaczekać. Zapytam kościelnego.
Ksiądz zniknął na zakrysti i . Teofi l znów zaczął rozmyślać. Miał

w swoim życiu pewien epizod z kościołem. Jako ośmiolatek nie lubił
spędzać czasu w domu. Wciąż powtarzał sobie, że mama go nie
kocha. Nie chciał z nią więc spędzać czasu. Biegał wtedy do
kościoła. Był w tamtym czasie bardzo miły i postępowy ksiądz.
Organizował zajęcia scholi , na której ćwiczyl i śpiewanie. Niestety nie
udało się stworzyć chórku, jako że nikt z nich nie umiał śpiewać. Ale
Teofi l uwielbiał te zajęcia. Chodził na nie codziennie po szkole.
Ksiądz dawał im do jedzenia cytrynę. Mówił, że to dla zdrowia. A gdy
każde dziecko zjadło po kilka dzwonków cytryny, następowała milsza
dla nich część - zagryzanie czekoladą. Taki poczęstunek był dwa
razy w tygodniu. Wszystkie dzieciaki to uwielbiły.

Kiedyś też zdarzyło mu się zemdleć w kościele. Pamiętał to
dobrze. Do dzisiaj ma bliznę. Tracąc przytomność uderzył głową w
kamienny schodek. Kiedy odzyskał przytomność, stało nad nim sporo
ludzi podzielonych na dwie grupy. Jedni krzyczeli , żeby dać nogi w
górę a głowę w dół, a drudzy twierdzil i odwrotnie. Ostatecznie wygral i
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ci krzyczący o nogach w górze i szybko doszedł do siebie.
- Mają państwo szczęście - z zamyślenia wyrwał go głos

księdza.
- Tak?
- Kościelny zaraz tu przyjdzie. Coś dla państwa ma. Pan

Teofi l , prawda?
- Tak.
- Miło mi.
- Mnie ró-ró-ró-również.
Tymczasem z zakrysti i wyszedł kościelny.
- Pan Teofi l?
- Tak.
- Mam dla pana list. Proszę - podał mu białą kopertę.
- Dzię-dzię-dzię-dziękuję - Teofi l wziął l ist i schował do

kieszeni.
- Możemy w czymś jeszcze pomóc?
- Nie.
Cała trójka wyszła z kościoła. Teofi l wyjął l ist z kieszeni i go

otworzył.
„Zbl iżasz się do rozwiązania tej zagadki. Zjedz pierogi ruskie

w barze Uszatek. Podaj hasło: chleb, kiełbasa, masło.”
Ładnie. Miał zjeść obiad na mieście? W barze? Jak on da

radę? Przekazał kartkę sąsiadom. Cała trójka była niepocieszona
kolejnym zadaniem.

Pierogi ruskie. Co za szczęście w nieszczęściu, że porywacz
kazał mu zamówić pierogi ruskie. Uwielbiał pierogi ruskie. Było to
jego ulubione danie. Pamiętał, jak kiedyś, a było to jak lat miał z
osiem, zrobił samodzielnie pierogi ruskie. Mama podała mu przepis. I
trochę pomogła z gotowaniem. Jednak on sam zrobił farsz. No dobra.
Mama pomogła jeszcze z ciastem. Ale lepił samodzielnie. Wtedy to
marzył, że zostanie znanym resteuratorem. Chciał sprzedawać
pierogi, w jakiejś przytulnej pierogarni.
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XV

Na samą myśl, że ma coś zjeść w barze, stracił apetyt. Tego
dnia już do wieczora nic nie przełknął. Na noc zrobił sobie mocne
kakao z cukrem, bo burczało mu w brzuchu. Ale przełknąć czegoś o
stałej konsystencji nie mógł.

Całą noc nie spał przez jakiegoś kundla, który ujadał.
Skaranie boskie z tymi psami. Że też ludzie biorą takiego
czworonoga i nie umieją nad nim zapanować. Nie to, co on. On był
wzorowym właścicielem.

Na drugi dzień nie zjadł śniadania. Choć zawsze uważał, że
śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Tym razem jednak
nie mógł nic przełknąć. Zupełnie jak wtedy, gdy miał pewien egzamin
na studiach. Mama wtedy nie chciała wypuścić go bez śniadania. A
on się uparł, że nic nie zje. A ona nalegała. Kiedy jej uległ i zjadł
kanapkę, ledwie zdążył do toalety. Wszystko zwrócił. Tak samo czuł
się teraz. A to wszystko przez to, że miał zjeść na mieście.

I on się żali ł terapeucie:
- Panie Jan-jan-jan-jankowski. Choćbym był nie wiem jak gło-

gło-gło-głodny, na mieście nie zjem nic. To jakaś blo-blo-blo-blokada.
Niena-niena-niena-nienawidzę, jak ktoś na mnie patrzy jak jem. Je-je-
je-jedzenie staje mi w gardle.

Na dodatek Teofi l miał uraz do barów mlecznych. Podczas
jednych wakacji mama wykupiła mu śniadania. Paskudne owsianki.
Nie mogła ich sama gotować, bo akurat wtedy przyjechała do nich
ciocia Jadzia i mamie nie w głowie było gotowanie. Młody Teofi l
wolałby jakąś jajecznicę albo kiełbaskę. Niestety. Mama twierdziła, że
owsianka jest zdrowa.

Ubrał się i wyszedł. Musiał odreagować, więc zabrał Goliata
na spacer do parku. Spędził tam całą godzinę. Goliat był bardzo
zadowolony z tak długiego spaceru. Wesoło podskakiwał i merdał
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ogonem.
W południe wpadł do niego Adaś.
- Siema Teo. Przepraszam, ale nie dam rady dzisiaj ci pomóc.

Mam randkę - Adaś wyprostował się i wypiął pierś do przodu.
- Nie szko-szko-szkodzi. I tak miałem iść sa-sa-sam.
- Teo, a ty jakby mniej się jąkasz.
- Dużo ćwi-ćwi-ćwiczę.
- To do zobaczenia wieczorem.
- Powo-powo-powodzenia.
Adaś poszedł. Teofi l został sam. Zazdrościł sąsiadowi randki.

Sam nie pamięta nawet kiedy na jakiejś był. Chyba to było na
studiach. Poznał piękną i mądrą Ewę. Zgodziła się na jedną randkę z
nim. Poszli do baru. Zamówil i po piwie. Potem zgłodniel i i zamówil i
po zupie pomidorowej. Teofi l bardzo się stresował jedzeniem w
towarzystwie kolejnej miłości swojego życia. Zachłysnął się
pierwszym łykiem zupy. Poszła mu przez nos. To było bardzo
nieudane zakończenie randki. Więcej się już nie spotkali . A Teofi l
obiecał sobie, że więcej na żadnej randce jadł nie będzie. Niestety
randek więcej już nie było.

Wyszedł z domu o czternastej. Powolnym krokiem zmierzał w
kierunku baru mlecznego Uszatek.

Przystanął na moście. Patrzył w toń rzeki. Zszedł z mostu i
zboczył nad rzekę. Na brzegu pozbierał trochę kamyków. Rozmyślał i
puszczał kaczki. Czy da radę zjeść obiad? Przecież nic nie przełknie.
Ten porywacz stawał się coraz bardziej bezczelny. Tak po prostu robił
z Teofi lem co chciał. Kazał mu przechodzić przez takie katusze. Teofi l
był zdania, że jeszcze trochę i zrezygnuje z wykonywania zadań. I
niech się dzieje co chce. Ostatecznie, to nie jego wina, że terapeuta
został uprowadzony. Skrajną nieodpowiedzialnością było zrzucanie
na niego takiego brzemienia. Przecież każdy wie, że on cierpi z
powodu różnych ułomności psychiczno-emocjonalnych. Puszczał
kolejną kaczkę, gdy przypomniało mu się jak robił to z ojcem. Bardzo
kochał swojego ojca. Kiedyś poszli we dwójkę do parku. Ojciec zabrał
go nad rzekę. Najpierw karmil i kaczki i łabędzie. Potem ojciec uczył
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go puszczać kaczki. To był jeden z najszczęśliwszych dni w jego
życiu, gdyż tata był bardzo zapracowany i nigdy nie miał dla niego
czasu. Teraz stał nad brzegiem tej samej rzeki i wspominał beztroskie
chwile.

Ale czas mijał, a Teofi l miał ważną misję do wykonania. Zjeść.
To było jego zadanie na dziś. Powoli ruszył w kierunku baru.

Gdy doszedł na miejsce, wróciły kolejne wspomnienia. To
właśnie w tym barze jadł za gówniarza nieszczęsne owsianki. Bar był
dość przytulny. Niebieskie ściany i białe stol iki . I wydawkowa była
wciąż ta sama. Choć już znacznie się posunęła. Teofi l zajął miejsce w
kolejce. Te kolejki zawsze mu się kojarzyły z kolejkami po kiełbasę.
W minionej epoce zresztą po wszystko się tak stało. Tu celem był
obiad. Gdy przyszła jego kolej zamówił pierogi.

- Proszę por-por-porcję pierogów ruskich.
- A czy ja pana czasem skądś nie znam?
- A zna pani, zna. Niech się pani przy-przy-przypatrzy.
- Mój Boże! Teofi l ! Ale się zmieniłeś dziecko!
- Już nie takie dzie-dzie-dziecko.
- Ja ciebie szkrabie znam od takiego małego berbecia.
Teofi l się zaczerwienił. Upomniał się jednak w myślach, że to

nie wizyta towarzyska, a poważna misja.
- Wska-wska-wskazówka.
- Co wskazówka?
- Ma pani wska-wska-wskazówkę?
- Nie wiem o czym mówisz Teofi lku.
Teofi l poczerwieniał jeszcze bardziej.
- A co ty taki czerwony się zrobiłeś? Ściągnij ten płaszcz, bo

się zgrzejesz.
Teofi l posłusznie zdjął płaszcz.
- Idź teraz do stol ika. Znasz zasady. Jak będzie gotowe to cię

zawołam.
Poszedł do stol ika. Wybrał ten w samym rogu baru, pod

oknem. Usiadł plecami do pozostałych stol ików i naciągnął kapelusz
na oczy. Przełknął ki lka razy słodką ślinę. Wstał i podszedł do
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wydawkowej.
- Klu-klu-kluczyk do wc.
- Już ci daję. Ale widzę, że ty się wciąż jąkasz. Jeszcze ci nie

przeszło?
Wzruszył ramionami i wziął kluczyk. Poszedł do toalety.

Podszedł do umywalki i odkręcił zimną wodę. Kilka razy przemył
twarz i wypłukał usta. Zakręcił wodę, po czym ściągnął kapelusz i
ki lka razy się nim powachlował. Zrobiło mu się lepiej. Grzecznie
wrócił na swoje miejsce. Pierogi czekały na stol iku.

- Smacznego! - krzyknęła wydawkowa.
Uniósł rękę w geście podziękowania. Usiadł. Naciągnął

kapelusz na oczy i wziął do ręki widelec. Obejrzał go z każdej strony.
Są zacieki. Poszedł go wymienić. Przy pojemniku ze sztućcami
spędził dobre trzy minuty. W końcu wrócił na miejsce i zaczął
przyglądać się pierogom. To jego wyzwanie. Odchrząknął i wbił
widelec w pierwszego pieroga. Odkroił jedną trzecią i nadział na
widelec. Zamarł w bezruchu obserwując kęs. Rozejrzał się dookoła.
Spojrzał nawet za siebie. Nikt na niego nie patrzy. Może jeść. Wziął
kęs do ust, przeżuł dwa razy i próbując połknąć zakrztusił się. Zaczął
się dusić. Na ratunek rzuciła się pani wydawkowa. Od razu do niego
doskoczyła i serią kilku uciśnięć na przeponę uratowała mu życie.
Teofi l odkrztusił zabójczy kawałek jedzenia. Ten pieróg go prawie
pozbawił życia. Nigdy nie przypuszczał, że kęs jedzenia może być
narzędziem zbrodni i zbrodniarzem zarazem. Zachłannie łapał
powietrze w płuca.

- A nie mówiłam zawsze? Nie powtarzałam, że nie wolno się
bawić jedzeniem? To nie. Teofi lek zawsze mądrzejszy. Usiąść ładnie
proszę. Ściągnąć czapkę z głowy. Kto to widział jeść w nakryciu
głowy? Płaszczyk już ściągnąłeś. No dobrze. To teraz proszę jeść.
Tylko bez wygłupów! Bo się znów zakrztusisz.

Teofi l nie wiedział co ma o tym wszystkim myśleć. Porywacz
sprawił, że prawie postradał życie. Co jeszcze przyjdzie mu zrobić?

Usiadł prosto i znów wziął widelec do ręki. Ukroił kęs i nadział
go. Wsadził do ust i zaczął ostrożnie przeżuwać. Połknął. Pierwszy
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gryz poszedł. Rozejrzał się dookoła. Kilkoro ludzi na niego patrzyło.
Obniżył się na krześle i zasłonił ręką oczy. Chciał zniknąć. Kątem oka
zobaczył wydawkową. Trzymała się pod boki i groźnym wzrokiem
obserwowała Teofi la. Lepiej było jej nie denerwować. Znów
wyprostował się na krześle i odsłonił oczy. Nadział kolejny kęs na
widelec. Przeżuwał. Przeżuwał. Przeżuwał. Połknął. Całą porcję zjadł
w piętnaście minut. Odłożył swój talerz na brudne talerze i podszedł
do wydawkowej.

- Chleb, kieł-kieł-kiełbasa, masło.
- A to ty Teofi lu? Kto by pomyślał, że to chodzi o ciebie. Choć

racja. Nie znam wielu Teofi lów. Proszę. To dla ciebie - z fartucha
wyjęła kopertę i mu podała.

- Dzię-dzię-dziękuję - wyszeptał i czmychnął z baru. Gdyby
jeszcze palił, z pewnością odpaliłby teraz szluga. Niestety. Jakiś czas
temu rzucił. Żałował tego w tym momencie.

Wracając do domu przystanął na moście. Patrzył na
niespokojną rzekę. Zerwał się wiatr. Nagle porwał mu z głowy
kapelusz. Teofi l wyciągnął bezradnie ręce, żeby go złapać. Nic z
tego. Obserwował jak kapelusz ląduje na powierzchni rzeki. Jego
ulubiony kapelusz! Tego dnia z pewnością nie mógł zal iczyć do
udanych. Mimo że wykonał tak trudne zadanie, jakim było zjedzenie
pierogów w barze. Co jeszcze go spotka dzisiaj? Postanowił
otworzyć kopertę. Nie mógł dłużej wytrzymać niepewności.

„Mam nadzieję, że Ci smakowało. Kolejna wskazówka ukryta
jest w bibl iotece. Szukaj książki „Upadek cywil izacj i” A. Jasińskiego.”

No nie. Tego było już za wiele. Najpierw nie spał całą noc, bo
jakiś pies ujadał jakby go wykastrowali . Potem miał jeść na mieście i
został prawie zamordowany przez pieroga. Następnie stracił swój
ulubiony kapelusz. A teraz jeszcze miał iść do bibl ioteki. Taki
nieprzygotowany. Z ostatnią książką przeczytaną cztery lata temu,
kiedy to pani Janka kupiła mu w prezencie biografię jakiegoś
znanego muzyka. Teofi l bardzo lubi muzykę i zawsze się nią
interesował. Dużo czytał na ten temat. Był dobry nie tylko w praktyce,
ale i w teori i . Więc tak nieprzygotowany, z książką czytaną ostatni raz
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tak dawno, miał się stawić w bibl iotece? Ten dzień z pewnością nie
był udany.

Kiedy wrócił do domu, zadzwonił do Adasia. Sąsiad przyszedł
godzinę później.

- Pieróg rzu-rzu-rzucił mi się do gardła. Chciał mnie udu-udu-
udusić. Mało życia nie stra-stra-straciłem - zaczął gorączkowo Teofi l ,
gdy tylko Adaś wszedł do mieszkania.

- Spokojnie Teo. Po kolei. Jak to pieróg chciał cię udusić?
- Nor-nor-normalnie. Wzią-wzią-wziąłem kęs, a on mnie pra-

pra-prawie udusił! Całe szczę-szczę-szczęście, że wyda-wyda-
wydawkowa była. Uratowała mnie.

- Teo, spokojnie. Powiedz to wszystko jeszcze raz. Tylko po
kolei.

- Po-po-poszedłem do baru.
- No wiem. I co dalej?
- Kazali mi zjeść pie-pie-pierogi.
- To też wiem.
- A ja na mie-mie-mieście nie jadam.
- Tak, to oczywiste.
- Wzią-wzią-wziąłem kęs.
- No.
- I się za-za-zakrztusiłem. I wyda-wyda-wydawkowa mnie

uratowała.
- A to takie buty. Biedny Teo.
- A on każe mi iść do bib-bib-bibl ioteki!
- Teo, ale co w tym strasznego?
- No jak to co? Nie czyta-czyta-czytałem żadnej książki od

czte-czte-czte-czterech lat!
- Teo. To ja mam pomysł. Podrzucę ci jakąś książkę nie za

grubą, to do jutra przeczytasz i pójdziesz z czystym sumieniem.
Tak. Musiał przyznać, że sąsiad miał dobry pomysł.
- To idź i przy-przy-przynieś.
- Ale teraz?
- Tak.
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Adaś wstał od stołu i poszedł do siebie. Po piętnastu
minutach wrócił z książką.

- Masz. Powinno ci się podobać. To jest taki trochę romans,
ale głównie kryminał. Bardzo wciąga. Do jutra na pewno przeczytasz.

- Dzię-dzię-dzięki. Mało nie stra-stra-straciłem dzisiaj życia.
- Musisz uważać Teo.
- Porwało mi ka-ka-kapelusz.
- Co?
- Wiatr. Porwał mi ubu-ulu-uluiony kapelusz. Ten dzień to tra-

tra-tragedia.
- Ale jest też coś dobrego.
- Co?
- Mniej się jąkasz. Nie zapominaj o tym.
- E tam. Tyle mniej. Pra-pra-prawie nie ma ró-ró-różnicy.
- No jak to nie ma? Jest różnica. Na pierwszy rzut oka to

widać.
- Chyba ucha - Teofi l się roześmiał. Adaś podążył w jego

ślady.
- Jeszcze trochę i przestaniesz się w ogóle jąkać.
- To pra-pra-prawie nic.
- Teo, ty to sobie lubisz kłody pod nogi rzucać. Jest poprawa a

ty zdajesz się jej nie dostrzegać. Powinieneś się cieszyć.
- Trochę się cie-cie-cieszę.
- Ale nie za wiele.
- No nie.
- Teo, ty to jesteś. . .
Sąsiedzi siedziel i razem do wieczora. W porze kolacj i Adaś

wrócił do siebie, a Teofi l zaczął czytać książkę, którą mu przyniósł.
Musiał się przygotować do wizyty w bibl iotece.
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XVI

Teofi l wstał później niż zwykle. Do czwartej nad ranem czytał
książkę. Teraz, gdy był świeżo po lekturze, mógł z czystym
sumieniem iść do bibl ioteki. Prawdę mówiąc nawet mu się podobało
to zadanie. Już dawno chciał wypożyczyć jakieś książki, tylko się nie
składało.

Kiedyś sam chciał zostać pisarzem. Marzył o tym od dziecka.
Niestety jakoś nic nie potrafił napisać. Przełom nastąpił na studiach.
Stworzył swoją autobiografię. Był z niej bardzo dumny. Niestety jego
optymizmu nie podzielal i wydawcy. Nie wiedzieć czemu, nikt nie
chciał wydać jego dzieła. A było tak dobre. Postanowił je odszukać i
przeczytać. Poszedł do piwnicy. Miał utrudnione zadanie, gdyż
dawno tam nie chodził. Wszędzie było pełno okropnych pajęczyn i,
co najgorsze, pająków. Teofi l bał się pająków. Co prawda nie była to
arachnofobia, ale na widok pajęczaka dostawał gęsiej skórki.
Otworzył piwnicę. Rozejrzał się bezradnie po stosie kartonów, starych
mebli i słoików. Słoiki stały tam od dawien dawna. Robiła je jeszcze
jego mama. Wyciągnął pierwsze pudło. Całe zakurzone. Kichnął dwa
razy i podrapał się po nosie. Ten kurz był zabójczy. Przecież on ma
uczulenie na kurz. Szkoda, że nie wziął ze sobą chusteczek.
Przełożył dwa kolejne kartony. Gdzie to mogło być? Dokopał się do
pudełka po butach. Jest. To chyba to. Otworzył je. Na dnie dumnie
spoczywał maszynopis. „Zrodzony bez miłości” głosił tytuł. Wziął
pudełko do ręki i zaczął sprzątać. Odstawiał kolejne kartony na
stertę. Gdy się z tym uwinął, poszedł do domu. Jego dzieło. Był z
niego dumny. Trzysta dwadzieścia cztery strony histori i jego życia. W
większości jednak było to ubolewanie nad swoim ciężkim losem.
Może dlatego nikt nie chciał tego wydać? Wyciągnął maszynopis i
otworzył na pierwszej stronie.

„Zostałem zrodzony bez miłości ojca i matki. Taki ciężki los
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zgotowali mi rodzice. Urodziłem się osiemnastego stycznia tysiąc
dziewięćset sześćdziesiątego pierwszego roku. Była wtedy mroźna
zima. Matczyna miłość nie ogrzała jednak mojego serca”. Zaczął
czytać i uronił ki lka łez. Na samo wspomnienie matki robiło mu się
smutno. Dlaczego nikt nie chciał wydać jego dzieła? Przecież było
idealne. Postanowił nie czekać. Zaprosił sąsiadów. Musiał się z nimi
podziel ić swoją książką. Skoczył szybko po wino. Tak wyjątkowa
książka wymagała odpowiedniej oprawy.

Kiedy wrócił ze sklepu, sąsiedzi już czekali pod drzwiami.
- Zapra-zapra-zapraszam.
Weszli do środka.
- Panie Teofi lu, pan się jakby mniej jąka - zauważyła pani

Janka.
- A tak. Dużo ćwi-ćwi-ćwiczę. Ale zapro-zapro-zaprosiłem was

tu, bo muszę coś ogło-ogło-ogłosić. Znalazłem swoją ksią-ksią-
książkę. Autobio-bio-biografię.

- Teo, napisałeś książkę?
- No,no. Panie Teofi lu. Nie sądziłam, że z pana jest pisarz.
- A i ow-ow-owszem. Stworzyłem to dzie-dzie-dzieło na stu-

stu-studiach. Wina?
- A chętnie - powiedział Adaś.
- Ja też poproszę - zawtórowała mu pani Janka.
Teofi l nalał trzy lampki wina. Przenieśl i się z kuchni do pokoju.

Wziął do ręki maszynopis i odchrząknął.
- Uwaga, uwaga.
- Czytaj! - Adaś nie mógł się doczekać.
- „Od początku mia-mia-miałem pecha. Nieudolna pie-pie-

pielęgniarka upuściła mnie zaraz po po-po-porodzie. Cudem uni-uni-
uniknąłem trwałego kale-kale-kalectwa. Na domiar złego mat-mat-
matka dała mi na imię Teo-teo-teofi l . Kiedy za-za-zabral i mnie do
domu, mój los wcale nie był lepszy. Mając dzie-dzie-dziesięć dni
znów upa-upa-upadłem. Matka mnie upu-upu-upuściła na podłogę,
bo za-za-zaswędział ją nos. Miałem cię-cię-ciężkie życie od samego
po-po-początku. Rodzice śmia-śmia-śmial i się, że mam twa-twa-
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twardą głowę. Że powinienem iść do poli-pol i-pol ityki. Historię moich
upa-upa-upadków powtarzali co święta. Upa-upa-upadłem jeszcze
trzy razy.”

- Panie Teofi lu, to okropne. I nic się panu nie stało?
- Matka śmia-śmia-śmiała się ze mnie, że mam czaszkę z me-

me-metalu.
- Teo, to doprawdy wstrząsające.
- Tak, tak. Budzi grozę.
- A co myśli-myśli-myślicie o moim kunszcie pi-pi-pisarskim?
- No cóż. Jest dość. . . - Adaś szukał odpowiedniego słowa. -

Wyjątkowy.
- Ale tak serio. Co my-my-myślicie?
- Myślimy, że miał pan od początku ciężkie życie.
- To fakt. Ale co my-my-myślicie o mojej ksią-ksią-książce?
- Ja uważam, że niezwykle ciekawa jest treść - Adaś nie

wiedział jak delikatnie powiedzieć Teofi lowi, że jego dzieło nie powala
na kolana.

- My-my-myślicie, że teraz, w wolnej Polsce, ma to szansę
ujrzeć świa-świa-światło dzienne? Próbowałem to wy-wy-wydać za
komuny. Wtedy cen-cen-cenzura tego nie pu-pu-puściła.

Pani Janka nie chciała nic mówić. Jak bowiem miała
powiedzieć Teofi lowi, że to nie była wina cenzury? Czytał im przez
kolejną godzinę. Oboje sąsiedzi byl i już tym zmęczeni.

- I co po-po-powiecie? Co po-po-powiecie o mojej powieści?
- Ciekawa kreacja głównego bohatera.
- Intrygująca narracja.
- I dokładne, obrazowe opisy.
Adaś i pani Janka wymyślal i zalety na poczekaniu. Żadne z

nich nie miało serca, by powiedzieć Teofi lowi, że jego książka to stek
grafomaństwa. Niech się cieszy. I tak tego nikt nie wyda.

- Jestem z sie-sie-siebie dumny.
- I to jest najważniejsze - skwitował Adaś. - Mam pomysł.

Może już nam tego nie czytaj. Ja chętnie sobie pożyczę ten
maszynopis i przeczytam go z uwagą w domu.
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- A potem ja pożyczę - wtrąciła pani Janka.
- Ale, ale. Ty masz dzisiaj iść do bibl ioteki Teo. Nie

zapomniałeś?
- Nie.
- Bo godzina robi się późna. Dochodzi szesnasta.
- Bi-bi-bibl ioteka jest czynna do osie-osie-osiemnastej. Zdążę.
- A z ciekawości sprawdź to.
- Nie mam kom-kom-komputera. Zepsuty.
- Ale ja mam. Niech pan, panie Teofi lu skoczy po mojego

laptopa. Tu ma pan klucze. Leży w dużym pokoju na stole.
Teofi l wziął klucze i wyszedł z mieszkania. Zszedł piętro niżej.

Wsadził klucz i otworzył drzwi. Po czym je zamknął i otworzył
ponownie. Robienie do dwóch wciąż nie dawało mu spokoju. Jednak
musiał przyznać, że było to i tak lepsze, niż robienie wszystkiego do
trzech. Wszedł do mieszkania. Skierował swoje kroki do pokoju
gościnnego. Rzeczywiście. Na stole leżał laptop. Teofi l go wziął i
wyszedł z mieszkania zamykając za sobą dwukrotnie drzwi.

Wrócił do swojego mieszkania.
- Mam - powiedział wchodząc do pokoju.
Włączył komputer i otworzył przeglądarkę. Wyszukiwarka.

Bibl ioteka. Szukaj. Jest. Strona ich bibl ioteki. Wejdź. Godziny
otwarcia. Jest. Dzisiaj jest środa, więc bibl ioteka czynna jest do. . .

- Tam do licha! - krzyknął - Do sze-sze-szesnastej.
- Tak myślałem. Przecież dzisiaj środa.
- To co ja. . . - Teofi l zaczął się zastanawiać.
-No trudno, Teo. Będziesz musiał iść jutro.
- Tam do licha. Tak będę mu-mu-musiał zrobić. Ale to się do-

do-dobrze składa. Poczy-poczy-poczytam wam dalej moją książkę.
Sąsiedzi się przerazil i . Nigdy nie czytal i tak nudnej i

jednostronnej książki.
- „Kiedy mia-mia-miałem rok, matka, z po-po-powodu tego, że

mnie nie kocha-kocha-kochała, oddała mnie do żło-żło-żłobka. Ciężki
to był dla mnie o-o-okres. Bez bliskości ma-ma-matki, wytworzył się u
mnie lęk sepa-sepa-separacyjny. Skutki jego od-od-odczuwam do
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dziś, bojąc się zo-zo-zostawać sam i śpiąc przy zapa-zapa-
zapalonym świetle. ”

Adaś i pani Janka nie miel i serca mu przerywać. Postanowil i
się przemęczyć dla dobra przyjaciela. Wieczorek autorski trwał do
godziny dziewiętnastej. Sąsiedzi prawie zasnęli , ale Teofi l był z siebie
dumny jak paw. Tak. Pisanie to jego powołanie. Zostanie artystą.
Postanowił sobie właśnie w tym momencie. Zacznie karierę pisarską
jeszcze w tym roku, wydając głośny debiut - swoją autobiografię.

Na drugi dzień Teofi l wstał o normalnej porze. Umył się, ubrał
i poszedł zrobić kawę. Niespodziewanie ktoś zapukał do drzwi. Kto to
może być? Poszedł otworzyć.

- Dzień dobry, przesyłka dla pana Teofi la.
- To ja.
- Proszę mi tu pokwitować. I jeszcze tu. Dziękuję i do

widzenia.
- Do wi-wi-widzenia.
W końcu odzyskał komputer. Całe szczęście, bo czuł się bez

niego jak bez ręki. Od razu poszedł go podłączyć i sprawdzić pocztę.
Niestety, skrzynka była pusta. A tak l iczył, że jakaś kobieta odpowie
na jego ogłoszenie. Trudno. Skoro nie ma żadnych dobrych
wiadomości, zaprosi sąsiadów na czytanie. Przecież wczoraj tak miło
było im czytać swoją książkę.

Zadzwonił do przyjaciół i zaprosił ich do siebie. Miał wrażenie,
że zgodzil i się z oporami, gdy powiedział im o celu wizyty. Oboje
jednak zapowiedziel i swoje przyjście. Pół godziny później już siedziel i
całą trójką przy stole. Teofi l nalał im po lampce wina.

- To dla ro-ro-rozluźnienia. Jacyś spię-spię-spięci jesteście.
Zaczął czytać.
- „W pier-pier-pierwszej klasie szkoły pod-pod-podstawowej

nikt w kla-kla-klasie mnie nie lubił. Kiedyś kole-kole-koleżanka
oskarżyła mnie o kra-kra-kradzież gumki do ma-ma-mazania. To było
osz-osz-oszczerstwo. Kiedy sprawa zro-zro-zrobiła się głośna,
modliłem się do świę-świę-świętego Antoniego, żebym nie do-do-
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dostał od mamy lania. I wte-wte-wtedy stał się cud! Mama mnie nie
zbi-zbi-zbiła. Właściwie nigdy tego nie ro-ro-robiła. ”

Teofi l zrobił przerwę i oczekująco spojrzał na Adasia i panią
Jankę. Ci wykazali się refleksem i od razu zaczęli komentować:

- To cud, prawdziwy cud.
- Święty Antonii wysłuchał pana modlitw.
Teofi l zaczął czytać dalej. Nawet nie wiedział kiedy minął czas

do obiadu. Sąsiedzi to chyba bardziej odczuli .
W porze obiadowej rozeszli się do swoich mieszkań. Teofi l

zjadł obiad i wyszedł do bibl ioteki. W drodze przypomniał sobie, że
Adaś ma urodziny za tydzień. To z kolei przypomniało mu pewną
sytuację.

Kiedyś na urodziny postanowił zrobić mamie psikusa. Kupił jej
złoty łańcuszek. Dokupił jeszcze metr łańcucha metalowego i
spakował go do pudełeczka. To z kolei do większego i tak pięć albo
sześć razy. Sam już nie pamiętał. Nie mógł powstrzymać się od
uśmiechów pod nosem w czasie, gdy mama rozpakowywała prezent.
Gdy dokopała się w końcu do pudełeczka, w którym już bezpośrednio
się owy łańcuch znajdował, wybuchł śmiechem. Mama otworzyła
pudełko i zamiast się wściec albo rozczarować, z niewymuszonym
uśmiechem podziękowała za prezent. Teofi l był wielce rozczarowany.
Myślał, że przyłapie mamę na jakiejś śmiesznej reakcji , a ona
zwyczajnie podziękowała. Wszystko zepsuła. To miała być
niespodzianka. Ale skoro taka jest i go nie kocha, bo psucie
niespodzianek jest oznaką braku miłości, to on jej nie dał tego
prawdziwego, złotego łańcuszka. Niech ma za swoje.

Kiedy doszedł do bibl ioteki, zatrzymał się na chwilę.
Odetchnął ki lka razy. To jego pierwsza wizyta w bibl iotece od wielu
lat. Skarżył się nawet na to terapeucie:

- Panie Jan-jan-jan-jankowski - mówił. - Ja to kocha-kocha-
kocha-kochałem czytać. Nie-nie-niestety od lat nie mam co. Tak mi
bra-bra-brakuje wizyt w księ-księ-księ-księgarniach i bib-bib-bib-
bibl iotekach. Uwie-uwie-uwie-uwielbiałem tam chodzić. Ale te-te-te-
teraz nie mogę tam cho-cho-cho-chodzić.
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Stał, więc przed bibl ioteką i starał się mentalnie przygotować
do tego wydarzenia. To był wielki dzień. On, Teofi l , po wielu latach w
końcu odwiedzi bibl iotekę. W głębi duszy był wdzięczny
porywaczowi, że dał mu akurat takie zadanie. Wcześniej się zbyt bał.
Nie potrafił się przełamać, żeby pójść do bibl ioteki. Nawet mimo
rozmów terapeutycznych na ten temat i zachęcania ze strony
terapeuty. Teraz miał niebywałą okazję się przełamać. W końcu
wykonał już tyle trudnych zadań. Z tym na pewno też sobie poradzi.

Wszedł do bibl ioteki. Tak dobrze czuł się w tym miejscu. Sam
się sobie dziwił, że tak się bał tu przychodzić. To jego osobista
Mekka. Bibl ioteka. Rozejrzał się dookoła. Oliwkowe ściany,
wyremontowana szatnia, dział sprzedaży książek. Dużo się zmieniło
odkąd był tu po raz ostatni. Poszedł na pierwsze piętro, gdzie zawsze
znajdowała się wypożyczalnia książek dla dorosłych. Oto i jest. W
tym względzie nic się nie zmieniło. Wszedł do środka. Od razu
uderzył go dobrze znany i uwielbiany zapach starych książek. W
środku było kilka osób, więc nasunął kapelusz bardziej na oczy.
Poszedł na dział z l iteraturą polską. Zaczął szukać. Niestety
zapomniał nazwiska autora. Że też nie wziął ze sobą tej kartki. Po
chwil i wahania poszedł do bibl iotekarki.

- Prze-prze-przepraszam. Gdzie znajdę ksią-ksią-książkę
„Upadek cywil izacj i”?

- Pan Teofi l?
To ona go znała? Przyjrzał jej się lepiej. No rzeczywiście. To

ta sama bibl iotekarka. Tylko obcięła i zafarbowała włosy.
- Jak dobrze pana widzieć! Nie był pan u nas kilka ładnych lat.
- No z dzie-dzie-dziesięć. Jak nie wię-wię-więcej.
- „Upadek cywil izacj i”. Już panu pokazuję.
Podeszli do regału. Bibl iotekarka wskazała mu półkę.
- Tutaj.
- Dzię-dzię-dziękuję.
Wziął do ręki pierwszy egzemplarz. Przejrzał go. Nic w środku

nie było. Wziął drugi. Tak samo. W trzecim i czwartym również nic nie
było. Postanowił skorzystać jeszcze raz z pomocy bibl iotekarki.
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Podszedł do jej biurka.
- Prze-prze-przepraszam. Czy to je-je-jedyne cztery

egzemplarze?
- Nie. Właśnie wypożyczyłam piąty. Tamtej pani - wskazała na

kobietę znikającą za drzwiami.
Teofi l podbiegł do drzwi i wybiegł z wypożyczalni.
- Prze-prze-przepraszam! - krzyknął za panią. Zatrzymała się.
- Mogę na chwi-chwi-chwilę? - wyrwał jej książkę z ręki i ją

przekartkował. Jest! Co za szczęście, że zatrzymał tę panią. O mały
włos. Prawie stracił wskazówkę. To z pewnością przez to, że nie
wykonał zadania od razu tylko czekał do dziś. Ulżyło mu. Odetchnął z
ulgą.

- Prze-prze-przepraszam - oddał jej książkę. - To było wa-wa-
ważne - uniósł kopertę do góry.

Kobieta tylko wzruszyła ramionami i poszła. Teofi l wrócił do
wypożyczalni. Spędził tam godzinę wybierając stos książek. Teraz w
końcu mógł nadrobić zaległości w czytaniu.

Kiedy wrócił do domu otworzył kopertę. W tym szale
książkowym zupełnie zapomniał o wskazówce.

„Mam nadzieję, że wypożyczyłeś sobie jakieś książki. Teraz
czas na coś trudniejszego. Pewien ochroniarz w galeri i będzie
wiedział, co masz robić dalej. ”

Nie wierzył własnym oczom. On? On miał iść do galeri i? On?
To chyba jakaś pomyłka. To nie może być prawda! Co mogło pójść
nie tak? Wszystko mogło pójść nie tak!
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XVII

Po śniadaniu Teofi l zadzwonił do Adasia. Poprosił go o
przyjście.

- Mam iść do ga-ga-galeri i ! Ratuj! - wykrzyczał kiedy tylko
sąsiad przekroczył próg jego mieszkania.

- Spokojnie Teo.
- Jak spo-spo-spokojnie? Ten po-po-porywacz przesa-przesa-

przesadził!
- Pójdziemy tam razem. Nic się nie martw.
- Ja ro-ro-rozumiem bibl iotekę. Ale ga-ga-galeria? Tyle tam

ludzi. Tyle nie-nie-niebezpieczeństw.
- Powiedz lepiej jak poszło ci wczoraj z bibl ioteką.
- O mały włos bym nie wyko-wyko-wykonał zadania.
- Oo, a co się stało?
- Egze-egze-egzemplarz ze wska-wska-wskazówką zabrała

kobieta. Zatrzy-zatrzy-zatrzymałem ją.
- No to ładnie. I co, tym razem masz iść do galeri i?
- Tak.
- Nic się nie bój. Pójdziemy tam we trójkę.
- Skoro już je-je-jesteś. Siadaj.
Teofi l wskazał sąsiadowi krzesło i wziął do ręki maszynopis.
- Poczy-poczy-poczytam ci.
- Wiesz Teo. To nie jest najlepszy moment. Musimy się

przygotować do wizyty w galeri i . Trzeba zawiadomić panią Jankę.
Może kiedy indziej.

Adaś podniósł się z krzesła. Teofi l jednak nie dał za wygraną.
- Sia-sia-siadaj i słuchaj.
- „W czwartej kla-kla-klasie podstawówki zmieniła się wycho-

wycho-wychowawczyni. Zako-zako-zakochałem się w niej. Często
pisa-pisa-pisałem do niej l isty miło-miło-miłosne. Kiedyś wycho-
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wycho-wychowawczyni zabrała mi taki l ist. Przeczy-przeczy-
przeczytała go. Zrobiłem się czer-czer-czerwony jak burak. A ona
tylko poki-poki-pokiwała głową i stwierdziła, że kobieta, do któ-któ-
której adresowany jest l ist ma wielkie szczę-szczę-szczęście. Potem
wez-wez-wezwała moją matkę do szko-szko-szkoły.”

- Teo, to jest bardzo ciekawe, ale nie zapominaj o zadaniu.
Musimy powiadomić panią Jankę. Zadzwoń do niej.

Teofi l chwilę się zastanowił i zrobił, jak zasugerował Adaś.
- Ha-ha-halo? Dzień do-do-dobry pani Janko. Zapraszam do

mnie.
Po dziesięciu minutach sąsiadka już siedziała koło Adasia.

Teofi l postanowił wykorzystać tę sytuację i czytał im dalej.
- „Miałem wte-wte-wtedy szczura. Był to dziw-dziw-dziwny

szczur. Typowy doma-doma-domator. Uwie-uwie-uwielbiał swoją
klatkę. Kiedy był na ze-ze-zewnątrz i zamykałem mu kla-kla-klatkę,
podbiegał do drzwi-drzwi-drzwiczek, łapał kra-kra-kraty w łapki i
potrząsał. Dobijał się do śro-śro-środka. Był to komi-komi-komiczny
widok.”

Adaś siedział zrezygnowany. Pani Janka oglądała swoje
paznokcie. Ale żadne z nich nie miało sumienia powiedzieć Teofi lowi,
jak nudna jest jego książka. Czytał im przez dwie godziny. W końcu
Adaś nie wytrzymał:

- Teo. My powinniśmy się skupić teraz na twoim zadaniu. A
nie słuchać twojej książki. Myśl o zadaniu.

- Ale ja nie chcę.
- Czego pan nie chce, panie Teofi lu?
- Iść do ga-ga-galeri i . To już prze-prze-przegięcie.
- Ale czego się pan konkretnie boi?
- Tam jest tyle lu-lu-ludzi. . .
- A ja myślę, że doskonale sobie dasz radę, Teo. W ogóle

uważam, że im wcześniej tam pójdziemy, tym szybciej będziesz miał
to z głowy.

Rozumowanie Adasia było poprawne. Jednak Teofi l należał
do ludzi, którzy odkładają to, co trudne lub nieprzyjemne, jak
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najdłużej się da.
- Teo, bo w końcu będzie tak, jak z tą bibl ioteką.
- Gale-gale-galeria jest długo otwarta. Pójdziemy po o-o-

obiedzie.
- To w takim razie my się będziemy zbierać - powiedziała pani

Janka bojąc się, że Teofi l znów zacznie im czytać. - To do zobaczenia
po obiedzie.

Po popołudniowym posiłku sąsiedzi przyszl i do Teofi la. On się
ubrał i wyszli . Szl i bardzo wolnym krokiem. Teofi l opóźniał jak tylko
mógł. W końcu doszli pod galerię. Przed nią stało trochę palących
osób. Teofi l naciągnął kapelusz na oczy. Zakręciło mu się w głowie.
„Za jakie grzechy?” - pomyślał, chcąc się skierować w stronę, z której
przyszl i .

- Nie tak szybko, panie Teofi lu. Ma pan zadanie do wykonania
- upomniała go pani Janka.

- Nie-nie-nie dam ra-ra-rady - odpowiedział i już miał
zawrócić, gdy za rękę złapał go Adaś.

- Teo, masz zadanie.
Ktoś przechodząc otarł się o niego. Teofi l zaczął się otrząsać.
- Pa-pa-patrz jak cho-cho-chodzisz!
- Nie bądź tak bojowo nastawiony. Zachowaj energię na

ochroniarza - poradził mu Adaś.
Miał rację. Trzeba się skupić na zadaniu.
Przysiedl i na ławeczce obok galeri i . Teofi l rozmyślał podczas

gdy pani Janka i Adaś rozmawial i o zadaniu.
- Teo, a ty jak myślisz?
- C-c-co?
- I le jeszcze wskazówek dostaniesz zanim odnajdziesz

terapeutę?
- Mam na-na-nadzie-dzie-dzieję, że to ju-ju-już koniec -

wydukał błądząc myślami.
- Teo, chodź. Czas na nas.
- Je-je-jeszcze.
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- Już czas.
- Chwi-chwi-chwila.
- Panie Teofi lu, nie ma się co wykręcać. Trzeba to załatwić. Im

szybciej pan zacznie, tym szybciej będzie miał to pan z głowy.
- Chodźcie - zawyrokował Adaś podnosząc się z ławki. -

Idziemy.
Stanęli przed wejściem do galeri i .
„Tyle brudu. Tylu ludzi. Tyle niebezpieczeństw.” - Teofi l martwił

się. Z zamyślenia wyrwał go Adaś, ciągnąc go za rękaw.
- No chodź!
Weszli . Ich oczom ukazał się tłum zdaje się bezładnie

chodzących ludzi. Teofi l otarł pot z czoła i nerowo przełknął śl inę,
rozglądając się dookoła.

- Nie ma ża-ża-żadnego o-o-ochro-chro-chroniarza - odwrócił
się na pięcie i wybiegł. Ruszyła za nim pani Janka.

- Panie Teofi lu! Panie Teofi lu! - znalazła go na ławeczce, na
której wcześniej siedziel i .

- Panie Teofi lu, tak nie można. Co z zadaniem? Co z
terapeutą?

Właśnie. Terapeuta. Już prawie zapomniał po co znosił te
katusze. Jak go odnajdzie, zażąda roku bezpłatnych sesji . Należy mu
się.

- Wracajmy tam - pani Janka ciągnęła go za rękę.
Poszli .
- Miałeś rację Teo. Na parterze nie ma żadnego ochroniarza.

Sprawdziłem dwa razy. Musimy jechać na pierwsze piętro -
powiedział Adaś i skierował się w stronę ruchomych schodów. Pani
Biegała i Teofi l poszl i za nim.

Teofi l , jak to Teofi l , doszukał się kolejnego problemu.
- Ja nie-nie-nie-nie po-po-po-pojadę. Ludzie!
- Teo, przestań się wygłupiać. Będę zaraz koło ciebie - Adaś

złapał go za rękaw i wciągnął na schody.
Dojechali do połowy wysokości.
- Aaaa psii ik! ! ! - ktoś kichnął.
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Teofi l w ułamku sekundy wyrwał się Adasiowi i rozpoczął
szaleńczą ucieczkę w dół. Zbiegając ze schodów jadących w górę.

„Wiedzałem, wiedziałem, że to się tak sko. . . ” - gorączkowe
rozmyślania przerwała mu noga tej wstrętnej kobiety, która (zapewne,
nie, na pewno) specjalnie mu ją podstawiła. Przekoziołkował dwa
razy i spadł prawie na sam dół. Nie mógł się pozbierać.

„Tam do licha! Za jakie grzechy?! Ja się z tego wypisuję! Mam
dość!”

Po chwil i schody wypluły go na pierwszym piętrze. Adaś i pani
Janka nie mogli powstrzymać śmiechu. Wręcz się od niego zanosil i .
Mimo że to nieuprzejme. Cóż. Gdyby tak nie kombinował, nic by się
mu nie stało.

Teofi l w końcu się pozbierał, wstał i otrzepał jakby nigdy nic.
- Wra-wra-wracam do do-do-domu!
- Panie Teofi lu! A zadanie?
- Mam do-do-dość!
- Ale terapeuta?
Pani Janka miała rację. Mimo wszystko chciał go uratować.
- Do-do-dobra - namierzył wzrokiem ochroniarza. - Nie-nie-

niech wam bę-bę-będzie.
Podszedł do ochroniarza i spuścił głowę. Zasłonił ręką oczy i

wyszeptał:
- Prze-prze-przepraszam. Czy t-t-to pan ma ko-ko-kolejną

wska-wska-wskazówkę?
- Jaką wskazówkę gościu? Czego ty chcesz?
Teofi l się zmieszał, odwrócił na pięcie i zaczął zbiegać z

ruchomych schodów. Tym razem jadących w dół. Przy wyjściu
dogonił go Adaś.

- Teo, czemu uciekłeś?
- Bo t-t-to be-be-bez sensu.
- Ratowanie terapeuty jest bez sensu?
- On nie-nie-nie-nie wiedział o czym mó-mó-mówię!
- Widocznie to nie ten. Chodź, poszukamy go razem.
- Zro-zro-zrobisz to dla m-m-mnie?
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- No pewnie! Jestem twoim przyjacielem! - Adaś sprzedał mu
kuksańca.

Wrócil i na pierwsze piętro.
- Zobaczcie! - pani Janka zawołała głośno gdy tylko ich

zobaczyła. - Tamten ochroniarz ma w ręce jakąś kartkę! - wskazała
palcem na rosłego mężczyznę. - To pewnie on!

- Teo! Do boju! - Adaś go lekko popchnął.
Teofi l zebrał się w sobie i podszedł do niego. Znów spuścił

głowę i zakrył oczy.
- Prze-prze-przepraszam. Czy ma pa-pa-pan dla mnie wska-

wska-wskazówkę?
Ochroniarz spojrzał na niego badawczo.
- Pan Teofi l?
- Ta-ta-tak.
- Proszę - wręczył mu kopertę i odszedł.
Teofi l nie mógł uwierzyć, że mu się udało. Wrócił do Adasia i

pani Janki triumfując.
- U-u-udało się! - podniósł rękę w geście zwycięstwa.
- Widzisz, mówiłem, że będzie dobrze, to nie chciałeś

słuchać.
- Cho-cho-chodźmy stąd.
Przyjaciele ruszyli w kierunku wyjścia.
- Jak to do-do-dobrze, że już po wszystkim.
- Teo, a z tego wszystkiego nie zajrzałeś do środka. Co jest w

następnej wskazówce?
Fakt. Z tych emocji zapomniał zobaczyć jakie będzie kolejne

zadanie. Gdy wyszli z galeri i , Teofi l skierował się na ławkę, na której
siedl i przed wejściem. Cała trójka usiadła. Teofi l otworzył kopertę.

„Podołałeś tak trudnemu zadaniu. Gratulacje. Skoro dajesz
sobie radę z takimi zadaniami, tym razem też nie będzie łatwo. W
księgarni Małej trwa akcja Cała Polska czyta dzieciom. Weź udział w
akcji i przeczytaj dzieciom „Lokomotywę” Jana Brzechwy.”

No nie. Tego było już za wiele. On ze swoim jąkalstwem ma
czytać dzieciom? On? Przecież on się jąka! Czy porywacz o tym nie
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wie? Co prawda ćwiczy czytanie na głos, jak zadała pani logopeda,
ale to co innego. Czym innym jest nawet czytanie swojej powieści
sąsiadom, a czym innym czytanie bajki dzieciom. Obcym dzieciom.
Któż się mógł nad nim tak bezlitośnie pastwić? Kto ma uciechę z jego
udręki?

Gdy wrócil i do domu, Teofi l zamknął się u siebie. Nie chciał z
nikim rozmawiać. Był załamany. Zrobił sobie kawy i usiadł przed
komputerem. Postanowił zacząć działać. Włączył przeglądarkę.
Wyszukiwarka. Wydawnictwo. Są. Cały stos wydawnictw. Teraz
trzeba tylko napisać wiadomość i można rozesłać powieść. Na
pewno się szybko odezwą. W końcu miał napisany bestsel ler. Trzeba
go tylko wydać. Całe szczęście, że już cały maszynopis zeskanował.
Użył następnie specjalnego programu, który zamienił obrazki w tekst.
Swoją drogą ciekawe, że taki program tak bezbłędnie rozpoznaje
tekst. W każdym razie miał już swoją książkę na komputerze.

„Szanowni państwo, w załączniku przesyłam moje dzieło. To
moja autobiografia. Książka absolutnie wybitna. Myślę, że to będzie
bestsel ler. Mam nadzieję, że zechcą Państwo to wydać. Ba! Jestem
pewny, że będziecie Państwo zachwyceni. Zostawiam namiary na
siebie. Przyjemnej lektury. Teofi l”.

Wysłał takiego maila do trzydziestu wydawnictw. Był pewien,
że odezwą się ze wszystkich. Jednak chciał mieć wybór, któremu
powierzyć tak ważną misję, jaką jest wydanie jego książki. Bo
sukcesu był pewien. Już rozmyślał nad tym, jak będzie rozdawał
autografy. To w końcu nieodłączna część sławy, którą z pewnością
osiągnie. Tak wspaniała powieść nie przejdzie bez echa. Już sobie
wyobrażał jak to będzie udzielać wywiadów. Jak ludzie będą stawali
w kolejkach po autografy. Był przekonany, że pokażą go w
Teleekspresie w dziale l iterackim. Snuł wielkie wizje na temat swojej
sławy. Wziął kartkę i zaczął się podpisywać. Nie miał wyrobionego
podpisu, więc musiał zacząć ćwiczyć. Postanowił, że będzie
podpisywał się tylko imieniem. Teofi l to oryginalne imię. Wystarczy.
Kiedy zapisał całą kartkę z jednej i drugiej strony, dał sobie z tym
spokój. Pogrążył się w myślach. Postanowił założyć konto na
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Facebooku. Przeglądarka. Facebook. Zarejestruj. Konto już ma.
Teraz utworzy stronę o swojej książce. Wrzuci tam kilka rozdziałów.
Niech świat wie, że oto nadchodzi wielki artysta. Utworzył stronę. Z
dumą patrzył na swoje konto. Teraz tylko musiał wybrać jakieś
fragmenty do publikacji .

Już kiedyś miał taki twórczy epizod w życiu. To było w ósmej
klasie. Wziął udział w konkursie poetyckim. Wtedy jeszcze pisał
wiersze. Od momentu wysłania chodził jak na skrzydłach. Był święcie
przekonany, że wygra ten konkurs. Wyobrażał sobie siebie
odbierającego główną nagrodę. Oczywiście organizatorzy rozpływali
się na temat jego twórczości. Miesiąc później, gdy ogłoszono wyniki,
okazało się, że dostał tylko wyróżnienie. Początkowo załamał się tym
faktem, jednak po chwil i zdał sobie sprawę, że jego poezja jest zbyt
postępowa, zbyt nowatorska i jury nie poznało się na jego talencie.
Dobrze, że chociaż wyróżnienie mu dali .

Siedział do wieczora przed komputerem i wybierał fragmenty
do publikacji . Wybrał ich dziesięć. To na początek powinno
wystarczyć.

Egzemplarz bezpłatny. Pobrano z http: //anka-mrowczynska.com

1 21



XVII I

Tego dnia obudził się z przekonaniem, że to będzie udany
dzień. Nie wiedział skąd mu się to wzięło, ale był pewien, że spotka
go coś dobrego. Umył się, ubrał i z kawą poszedł do komputera.
Włączył go. Przeglądarka. Portal randkowy. Zaloguj. Nowa
wiadomość. Ciekawe kto to pisze. Pewnie znowu spam. Otwórz.
„Witam pana, panie Teofi lu”. Nie wierzył własnym oczom, napisała do
niego prawdziwa kobieta. „Zainteresowało mnie pańskie ogłoszenie.
Zdaje się pan być interesującym mężczyzną”. O tak. W to mu graj.
Czytał wiadomość z uśmiechem na ustach. „Szczególnie takie cechy
jak pewność siebie, przebojowość i odwaga zdecydowały, że do pana
napisałam. Jeśl i jest pan zainteresowany, proszę o kontakt”. No
dobra. Może trochę przesadził w tym opisie. Ale w końcu właśnie taki
chciał być.

Przypomniał mu się niegdysiejszy romans listowy z pewną
młodą damą. Było to już na studiach. Poznał ją w kolejce do toalety w
pociągu, gdy jechali na wyjazd integracyjny. Spojrzała wtedy na
niego. Bardzo się z tego powodu ucieszył. Gdy wrócił do przedziału,
wyciągnął zeszyt i napisał do niej długi l ist. Kiedy dojechali na
miejsce, wręczył jej kartki. Obserwował ją jak czyta. Zaczerwieniła się
i zerknęła na niego ukradkiem. Na drugi dzień, to ona wręczyła mu
list. Ich romans trwał prawie miesiąc. Wymienial i się l istami niemal
codziennie. Niestety. Gdy chciał ją zaprosić na wino, odmówiła.

- Nic z tego nie będzie. Dobrze mi z pisaniem listów -
oznajmiła.

Więcej do niej nie napisał.
Postanowił czym prędzej odpisać kobiecie z ogłoszenia.
„Szanowna pani, wiele radości sprawił mi pani l ist. Jestem

niezwykle ciekaw jak pani wygląda. Czy mógłbym poprosić o
zdjęcie?”. Wyśli j . Nie minęło piętnaście minut, jak przyszła
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odpowiedź. Odczytaj.
„Szanowny panie, w załączniku przesyłam swoje zdjęcie.

Liczę, że zrewanżuje się pan tym samym”. Otwórz załącznik. Boska!
Blondynka z długimi włosami. W pięknej, czerwonej sukni. W
szpilkach. Śl iczna twarz, drobna budowa. Istne cudo. Ciekawe co
powie na jego wygląd.

„Szanowna pani, z niezwykłą radością oglądałem pani
zdjęcie. Jest pani nieziemsko piękna. Wygląda też pani na istotę
wysoko intel igentną.”

Teofi l załączył swoje zdjęcie i wysłał wiadomość. Po chwil i
przyszła odpowiedź.

„Jest pan niezwykle przystojnym mężczyzną. Może mi pan
opowiedzieć coś o sobie?”

Opowiedzieć coś o sobie? Ale co? Teofi l się zakłopotał.
„Szanowna pani, jestem po pięćdziesiątce. Jestem

intel igentnym i statecznym mężczyzną. Nie stronię jednak od
zabawy. Mam dwie ręce i dwie nogi, ale nie pracuję. Miałbym dla pani
dużo czasu. Jestem ułożony i życzl iwy. Określam siebie jako
przebojowego i ciekawego. Chętnie podejmuję wyzwania. A teraz
niech pani coś o sobie napisze.”

„Jestem szaloną kobietą po pięćdziesiątce. Uwielbiam się
bawić i spotykać z ludźmi. Chętnie tańczę i się wygłupiam. Szukam
mężczyzny pewnego siebie, który będzie potrafił o mnie zadbać.”

To było to. Podobała mu się ta kobieta. Co prawda nie do
końca spełniał jej kryteria, ale był pewien, że gdy go pozna, zakocha
się. Tak. Pewności siebie mu nie brakowało. Postanowił podziel ić się
tą informacją z Adasiem. Zadzwonił po niego. Chwilę później sąsiad
już u niego był.

- Zna-zna-znalazłem!
- Co znalazłeś, Teo?
- Miłość swojego ży-ży-życia.
- Gdzie?
- Na portalu ran-ran-randkowym.
- Nie wiedziałem, że szukasz miłości.
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- Już od ja-ja-jakiegoś czasu.
- Teo ja wiem, że ty jesteś teraz rozradowany, ale czy o czymś

nie zapomniałeś?
- O czym?
- O zadaniu. Masz dzisiaj przeczytać „Lokomotywę” dzieciom.
- Pa-pa-pamiętam. Nie wiem jak to zro-zro-zrobię.
Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Teofi l pierwszy raz od

niepamiętnych czasów otworzył je bez spoglądania w wizjer. Pani
Janka.

- I jak tam panie Teofi lu? Gotowy na wielki dzień?
- Nie.
- A coś pan taki blady? Może przejdziemy się z Goliatem na

spacer. Trochę się pan dotlenisz.
- Teo, to nie jest głupi pomysł. Chodźmy.
Teofi l dał się namówić. Wziął psa pod pachę i wyszli .

W parku.
- Myślisz, że dasz sobie radę?
- Panie Adamie, co też pan. . . Oczywiście, że da sobie radę. Z

tyloma zadaniami już sobie poradził. Tym razem też na pewno
zakończy się to sukcesem.

- Goliat! Goliat! Goliat! - Teofi l nawet nie zauważył, że
czasami już się nie jąkał. - Gdzie wcię-wcię-wcięło tego psa?

- Tam jest! - Adaś wskazał ręką na ratlerka bawiącego się z
pudlem.

Teofi l ruszył pędem w jego kierunku. Nagle bęc. Leży na
trawie. Kapelutek spadł z głowy. Co się stało? Spojrzał w bok. Mała
dziewczynka. Leży i płacze.

„Tam do licha co za. . . ”
- Kraksa! Dziecko! Co-co-co-coś ty mi zrobi-zrobi-zrobiło? -

piekl i ł się strzepując loda z prochowca. - Tam do licha! Nie pła-pła-
płacz. Jak ja nie-nie-nie lubię dzie-dzie-dzieci! - spojrzał na tą małą.
Całe to to zapłakane. Gil leci z nosa. Czy to to nie ma żadnego
opiekuna? Kto puścił to to samopas? Żeby się ludziom pod nogami
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kręciło? Ktoś mu robił na złość.
- Justynka! Nic ci się nie stało? - do dziewczynki podbiegła

starsza kobieta.
- Ba-ba-babciu pilnuj to to!
- Chodź Justynka. Jesteś cała? Co za gbur - rzuciła w

kierunku Teofi la.
Co za bezczelność! Puszcza to małe coś pod nogi i jeszcze

ma pretensje. Świat schodzi na psy!
- Teo,Teo, nic ci się nie stało? - podbiegł do niego

zaniepokojony Adaś.
- Wi-wi-widziałeś? Puś-puś-puściła to to mi pod nogi i je-je-

jeszcze ma czel-czel-czelność. . .
- Widziałem, widziałem. Nie denerwuj się Teo - Adaś był

zdania, że to wina Teofi la, ale nie chciał go denerwować przed
dzisiejszym zadaniem.

- Panie Teofi lu, proszę chusteczkę - podeszła do nich pani
Janka.

No nie. Ten dzień nie mógł być udany. Na dodatek nie złapał
Goliata. Jak on pójdzie czytać tym małym potworkom?

- Jak ja niena-niena-nienawidzę dzieci!

- Dzie-dzie-dzień dobry.
Teofi l wszedł do księgarni. Była ładna. Cała w drewnie.

Drewniana boazeria, drewniane stol iki , drewniane ławki. Wszędzie
pachniało drewnem. Do tej pory Teofi l oglądał ją tylko z zewnątrz
przez witrynę.

- Dzień dobry. W czym mogę pomóc? - zapytała miła
ekspedientka.

- Ja-ja-ja w sprawie akcji .
- Cała Polska czyta dzieciom?
- Tak.
- Miło nam. Zapraszamy. Dzieci już czekają.
Podeszli do grupki rozbrykanych dzieciaczków. Małe to to

takie i rozwrzeszczane. A kysz z tymi bachorami! Teofi l aż się
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otrząsnął.
- Dzieci uspokójcie się. Posłuchacie bajki?
- Taaaak!
- Co pan im przeczyta?
- Lokomo-mo-mo-motywa.
- Świetny wybór. Proszę - podała mu kolorową książeczkę.
Teofi l odetchnął głęboko i otarł pot z czoła. Otworzył książkę i

nieśmiało zaczął:
- Sto-sto-sto-sto-sto. . .
„Tam do licha! Nie dam rady!”
Poderwał się z krzesła i podszedł do ekspedientki.
- Prze-prze-przepraszam. Nie róbmy nie-nie-niepotrzebnego

zamieszania. Pa-pa-pani mi da tę wskazowkę. Wyjdę ci-ci-cichaczem
i wszyscy bę-bę-będą zadowoleni.

- Nie wiem o czym pan mówi. Chce pan poczytać dzieciom
czy nie?

- Chcę wska-wska-wskazówkę - tupnął gniewnie nogą.
- Proszę pana. To chyba jakaś pomyłka. My tu mamy akcję

Cała Polska czyta dzieciom, a nie podchody.
- Będzie pan czytał, czy nie? Dzieci już się nastawiły.
A co jego mogły obchodzić te małe bachory? Przecież on nie

lubił dzieci. Przeczuwał, że to się źle skończy.
- Będę - spuścił głowę i usiadł na krześle jak na karnym

jerzyku. Jeszcze raz wziął książkę do ręki. Jeszcze raz wziął głęboki
wdech. I jeszcze raz otarł pot z czoła. Zdecydowanie ktoś musiał
mieć niezły ubaw z dręczenia go. Tylko kto i po co? Po co było to
wszystko? Po co wykonywał tyle ryzykownych o trudnych zadań?
Jaki to miało mieć cel? Kto za tym wszystkim stał? I le to jeszcze
potrwa? Z zamyślenia wyrwały go nawoływania dzieci:

- Baj-ka! Baj-ka! Baj-ka!
Niech ktoś uciszy te małe szkaradztwa. Ale nie miał wyboru.

Musiał wziąć i to zadanie na klatę. Przełknął śl inę i zaczął:
- Sto-stoi na sta-sta-stacj i lokomo-mo-motywa. Ciężka ogro-

ogro-ogromna i pot z niej spły-spły-spływa. Tłusta oliwa.
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- A czemu pan się jąka? Nie umie pan płynnie czytać jak moja
mama? - jakieś dziecko śmiało skomemtować jego jąkalstwo. No nie.
Tego było już za wiele.

Teofi l wstał z miejsca i poszedł do ekspedientki.
- Te dzieci są bez-bez-bezczelne - powiedział.
- Dobry panie, co się stało?
- Śmie-śmie-śmieją się ze mnie.
- Śmieją?
- Tak.
- A co pan im zrobił?
- Nic ja tylko czy-czy-czytałem.
- Chyba wiem w czym może być problem. Pan się jąka.
- Ow-ow-owszem.
- Przepraszam za dzieci. Po prostu nie słyszały nikogo

jąkającego się. Zaraz pójdę i im to wyjaśnię.
Ekspedientka podeszła do dzieci.
- Kochane, ten pan przyszedł wam poczytać. On się jąka. Ale

to nic nie szkodzi. Bądźcie dla niego miłe.
- Ale my jesteśmy mil i - odezwała się dziewczynka, która

upomniała Teofi la.
- Ja wiem Słoneczka. Posłuchajcie bajeczki. Proszę, niech

pan czyta.
- Stoi i sapie, dy-dy-dyszy i dmucha, żar z ro-ro-rozgrzanego

jej brzucha bucha: buch - jak go-go-gorąco! Uch - jak go-go-gorąco!
Puff - jak go. . .

- Go-go-go-go-gorąco - dziewczynka zaczęła się z nim
przekomarzać i go naśladować, po czym się roześmiała.

- Pro-pro-proszę pani! - Teofi l krzyknął dość głośno.
Ekspedientka podeszła do nich.
- Co się stało?
- Ona mnie przedrzeźnia - Teofi l wskazał palcem na

dziewczynkę.
- El izo, nie przedrzeźniaj pana. Słuchaj grzecznie bajeczki.
- Ale ten pan się jąka!
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- Ja wiem. Ale nic na to nie poradzimy.
- Niech pani nam poczyta!
- El izo, ten pan przyszedł tu specjalnie dla was. Poświęca

swój czas, żeby wam poczytać. Bądź miła.
- Uff - jak go-go-gorąco! Już ledwo sa-sa-sapie, już ledwo zi-

zi-zipie, a jeszcze palacz wę-wę-węgiel w nią sy-sy-sypie.
Teofi l czytał i męczył się niesamowicie. Niewdzięczne dzieci.

Nie potrafią docenić czyjegoś serca. To on tu przychodzi, co prawda
z przymusu, ale czyta im, a one tylko mu dokuczają. Postanowił się
tym nie przejmować. Doczytał wierszyk do końca.

- Koniec - powiedział zamykając książkę.
Co za ulga. Podołał temu zadaniu. Teraz niech tylko mu

dadzą wskazówkę i ucieka stąd. Podszedł do ekspedientki.
- Gdzie moja wska-wska-wskazówka?
- Już panu daję - sięgnęła do kieszeni.
- Czemu nie chcia-chcia-chciała mi jej pani dać?
- Bo takie dostałam wytyczne.
- Jakie?
- Powiedziano mi, że przyjdzie tu człowiek z kapeluszem na

głowie, który się jąka i będzie czytał dzieciom „Lokomotywę”.
Dostałam jasną wskazówkę, że mam to panu dać dopiero, jak pan
przeczyta w całości książeczkę.

Z tego porywacza to jednak kawał przebiegłego lisa. Całe
szczęście, że poradził sobie z tym zadaniem. Choć nie było łatwo.
Tak prawdę mówiąc, oprócz galeri i , było to najtrudniejsze zadanie.
Jednak był z siebie dumny. Podołał. Otworzył kopertę.

„Przeczytałeś. Jesteśmy z ciebie po raz kolejny dumni.
Podołałeś tak trudnemu zadaniu. Teraz z pewnością dasz sobie radę
z następnym zadaniem. Jutro o trzynastej na rynku jest impreza dla
biegaczy amatorów. Wystartuj w tym wyścigu.”

On miał brać udział w jakiejś imprezie? Na dodatek dla
biegaczy? Przecież on już nie biega!

Teofi l nie lubił sportu. A to za sprawą pewnych zawodów
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w klasie maturalnej. Lubił zawsze biegać, dlatego trenował biegi.
Postanowił jednak się socjal izować, więc wybrał sztafetę. Tuż przed
maturą odbyły się zawody z okazji końca nauki. Teofi l tego dnia źle
się czuł. Od rana bolał go brzuch. To nie wróżyło niczego dobrego.
Dobrze o tym wiedział. Kiedy go zaczęło czyścić, przez chwilę chciał
się poddać. Mając jednak na uwadze silne poczucie obowiązku,
postanowił wystartować w okolicznościowej sztafecie. Nałykał się
węgla i pognał na zawody. Tuż przed startem skorzystał jeszcze z
toalety i miał nadzieję, że to wystarczy. Niestety. Tuż przed końcem
biegu popuścił. Tak się zmieszał, że wypuścił pałeczkę i potykając się
o własne nogi przekoziołkował przez linię mety. Dziękowałby
niebiosom gdyby upadek był jedynym elementem tej pechowej
układanki, który zauważyli koledzy ze szkoły. Niestety. Wieść się
szybko rozniosła i przez wszystkie egzaminy maturalne przechodził z
przezwiskiem Obsrajmak.

Jak zatem ma wziąć udział w tej szaleńczej gonitwie? Na
samą myśl dostawał gęsiej skórki. Tego było już za wiele. Poddał się.
Nie wykona tego zadania. Nie otrzyma kolejnej wskazówki. Nie
uratuje terapeuty. Nie będzie kontynuował terapii . Nie wyleczy się. . .
Wpadł w panikę.

„Tam do licha! Co robić? Co robić? Czasu tak mało, a decyzja
do podjęcia taka trudna!”

Gdy wrócił do domu, chwycił za telefon.
- A-a-adaś? Przyjdź!
Po chwil i już był u niego.
- Teo co się stało?
- Mam wy-wy-wystartować w wyścigu.
- Jakim wyścigu?
- Biegaczy.
- To co za problem?
- Niena-niena-nienawidzę sportu.
Opowiedział mu historię ze szkoły. Adaś zanosił się od

śmiechu.
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- Teo, ty to zawsze masz takie przygody - skwitował. - To co
zrobisz?

- Pój-pój-pójdę na metę.
- Od razu?
- Tak.
- Ale napisal i , że masz przebiec ten dystans. Myślisz, że nie

zauważą? Musisz to przebiec. Oni się zorientują, że oszukiwałeś. A
wtedy nie dostaniesz wskazówki. I nie uratujesz terapeuty!

Teofi l to wiedział. Wiedział dobrze, że musi się zebrać w sobie
i pobiec. Tylko już tak dawno nie miał do czynienia ze sportem.. .
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XIX

Na drugi dzień po śniadaniu zaczął się przygotowywać do
biegu. Rozciągał się i rozgrzewał. Potruchtał trochę w miejscu.
Kiedyś to były czasy. Gdy biegał wyczynowo. Tęsknił trochę za tym.

Po godzinie dwunastej wyszedł z domu. Udał się na
przystanek autobusowy koło galeri i . Gdy podjechał autobus, wsiadł
do niego z pewnymi oporami, bo w środku było sporo ludzi.
Wyciągnął bi let. Skasował go. I już miał skasować drugi raz, kiedy
przypomniał sobie niedawną przygodę z kontrolerem. Było mu
trudno, ale dał radę nie kasować biletu po raz drugi.

Przed trzynastą był na rynku. Rozglądał się i bacznie
obserwował kłębiących się na lini startu ludzi.

- Uwaga, uwaga. Do wszystkich zawodników biorących udział
w wyścigu - rozległ się głos przez megafon. - Linia startu jest tu, na
rynku. Biegniemy według drogowskazów. Ulicą Białowieską,
Żeromskiego, zawracamy na Białowieską i wracamy na rynek. Tam z
drugiej strony Ratusza jest meta. Proszę o przygotowanie się do
startu. Ruszamy za dziesięć minut.

Teofi l był przerażony. Tyle ludzi i on sam jeden. Nie chciał by
Adaś lub pani Janka byli tu z nim. Wierzył, że da sobie radę sam.

- Uwaga. . . Start! - rozległ się głośny wystrzał. Teofi l stał na
samym końcu. Po chwil i przekroczył l inię startu.

„Tam do licha, nie mogę.”
Cofnął się na start i ruszył ponownie.
Reszta zawodników była już spory kawałek od niego.
„Teraz albo nigdy” - przyspieszył.
Gdy dogonił ostatnich zawodników przypomniały mu się

dawne czasy. Poczuł chęć rywalizacji .
- Te, dziadku, ściągnął byś to palto - zaczął się z niego śmiać

jeden z nastolatków.
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On mu jeszcze pokaże dziadka! Znów przyspieszył. Wymijał
kolejne osoby. Kiedy wbiegał na ul icę Białowieską, znów dopadły go
wątpliwości. Czy dobrze zrobił, że dał się wciągnąć w ten wyścig?
Czy zdoła uratować terapeutę? Jego rozmyślania zostały brutalnie
przerwane przez pewną kobietę, która najzwyczajniej w świecie na
niego wpadła. Teofi l zaczął się otrzepywać. Tego było już za wiele.
Przystanął na środku trasy i postanowił dalej iść. Nie będzie robił z
siebie głupka. Nie będzie biegał tylko po to, żeby dostać jakąś durną
wskazówkę. Koniec. Skończyło się. Ktokolwiek się z nim w ten
ohydny sposób bawił - przesadził. On jest dojrzałym, poważnym
mężczyzną, a nie lalką do zabawy.

- Co dziadku, już wysiadł akumulator? Stary wapniak jesteś! -
głos tego samego bezczelnego nastolatka wyrwał go z gorączkowych
rozmyślań.

Co? On starym wapniakiem? Jemu wysiadł akumulator? Co
za wredny smarkacz! Nie pozwoli sobie na takie traktowanie! On mu
jeszcze pokaże! Zebrał się w sobie i znowu przyspieszył.

Mijał kolejne osoby otrząsając się przy tym. Za każdym
razem, gdy ktoś go dotknął robił spóźniony unik. Wyglądało to dość
komicznie. Gdy zawrócił na ul icę Białowieską, w biegu ściągnął
prochowiec. Kapelusz dalej tkwił na głowie.

- Ej, dziadku, przygrzało?
No nie. Ten nastolatek przekraczał wszelkie granice. On mu

jeszcze pokaże! Teofi l przyspieszył jeszcze bardziej. Biegł i le sił w
nogach. Nagle bach. Spadł mu kapelutek. Zatrzymał się niemal w
miejscu. To był błąd. Spowodował olbrzymią kraksę. Wpadł na niego
rozpędzony mężczyzna, na niego kobieta, na nią kolejna. Po chwil i
Teofi l leżał pod stertą sześciu ciał. Machał bezradnie rękami.

- Pomo-pomo-pomocy! Pomo-pomo-pomocy! Pomo-pomo-
pomocy! - ledwie mógł zaczerpnąć powietrza.

„Gdzie mój kapelusz? Gdzie on jest?” - jakby nie miał
większych zmartwień na głowie.

- Pomo-pomo-pomocy! - krzyczał w niebo głosy.
Gdy tylko pozostal i zawodnicy wstal i , zerwał się na równe
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nogi. Otrzepywał się i podskakiwał nerwowo.
„Tyle brudu! Tyle zarazków!”
Gdzie jego kapelusz? Rozejrzał się dookoła. Jest! Cały

zniszczony. Podeptany. Brudny! Dobrze wiedział, że to się źle
skończy. Po co on się na to zgodził?

- Gów-gów-gówniarz! - przypomniał sobie nagle. Musiał go
wyprzedzić. Tyle czasu zmarnowane na tak głupią kraksę. Podniósł
szybko kapelusz i ruszył przed siebie z kopyta. Minął kobietę, która
na niego wpadła. Minął mężczyznę. Właśnie wbiegał na rynek gdy
zauważył nastolatka. Ma go! Teraz on mu pokaże!

- Ej, dziadku, a ty dalej walczysz? - powiedział, gdy tylko
zauważył Teofi la. Ten przyspieszył do granic możliwości. W jednej
ręce płaszcz, w drugiej zdeptany kapelusz, a język na brodzie. Tak
przekroczył l inię mety. Udało się! Był przed wrednym chłopakiem.
Ludzie z zainteresowaniem na niego patrzyl i , gdy odwrócił się na
pięcie i cofnął się przed linię mety. Ją też chciał przekroczyć
dwukrotnie. Po drugim razie podszedł do niego mężczyzna w
garniturze.

- Pan Teofi l?
- Ta-ta-tak - odpowiedział ledwie łapiąc oddech.
- W pierwszej kolejności gratuluję ukończenia wyścigu.
- Do-do-dobra, do-do-dobra - odrzekł zniecierpl iwiony. Czego

ten mężczyzna mógł od niego chcieć? Skąd znał jego imię?
- A teraz druga sprawa - wręczył mu kopertę.
Wskazówka! Postanowił wykorzystać okazję.
- Kto-kto-kto to dał?
Mężczyzna w garniturze wcale go nie słuchał. Odwrócił się i

odchodził wolnym krokiem. Teofi l do niego podbiegł i położył mu rękę
na ramieniu.

- Kto-kto-kto to dał? - ponowił pytanie.
Mężczyzna obrócił się do niego.
- Czego pan chcesz?
- Kto-kto-kto to dał? - zapytał po raz trzeci.
- A nie wiem. Jakiś mężczyzna. Powiedział, że mam to panu
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dać - wskazał palcem na kopertę.
- Jak wyglą-wyglą-wyglądał?
- A co pan? Z CBŚ jesteś?
- Jak wyglą-wyglą-wyglądał?
- Panie, odczep się pan. To ja robię panu przysługę, a pan

mnie przesłuchuje?
- Ską-ską-skąd pan wie-wie-wiedział, że ja to-to-to ja?
- Ze zdjęcia - wyjął z kieszeni fotografię i mu pokazał. - A teraz

daj pan spokój - strzepnął z siebie rękę Teofi la i odszedł.
Teofi l otworzył kopertę.
„Gratuluję. Zbliżasz się do końca. Została Ci do odnalezienia

tylko jedna wskazówka. Wybierz się jutro na koncert na rynku z okazji
dni miasta. Szukaj mężczyzny w zielonych spodniach i czerwonym
swetrze”.

Nie mógł w to uwierzyć. Czy to naprawdę już będzie koniec
jego mordęgi? Czy naprawdę już zaraz uwolni terapeutę? Nie mógł
się tego doczekać. Szybko poszedł na przystanek. Wsiadł do
autobusu, mimo że panował w nim tłok. Nawet bilet skasował raz i po
raz kolejny nie miał już ochoty go kasować. Poleciał do domu jak na
skrzydłach. Kiedy tylko przekroczył próg mieszkania, chwycił za
telefon. Wybrał numer.

- Adaś? Chodź! - z tego wszystkiego aż zapomniał się jąkać.
Po chwil i sąsiad był u niego. W tak zwanym międzyczasie

zadzwonił jeszcze po panią Jankę. Ona też po chwil i już była.
- Kochani, udało się.
- Przebiegłeś tę trasę? Gratulacje.
- To też.
- Jak to też? - dopytywał się Adaś.
- To koniec. Znaczy to bę-bę-będzie koniec. Po następnej

wska-wska-wskazówce. Patrzcie - z dumą pokazał im kartkę.
- Teo, gratulacje!
- Gratuluję panie Teofi lu. I jakoś pan przetrwał to całe

porwanie.
- Ale cho-cho-chodźmy stąd. Zapraszam do pokoju na lam-
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lam-lampkę wina. Trzeba to u-u-uczcić - zaprosił ich gestem do
środka.

Po chwil i wrócił z kuchni z kiel iszkami i winem. Otworzył wino
i nalał. Podał kiel iszki gościom. Po czym wzniósł toast.

- To co, za po-po-porwanie!
- Za to, że podołałeś wszystkim zadaniom!
- Za to, że się pan mimo wszystko nie poddał!
- Za was!
- Zdrowie!
Stuknęli się kiel iszkami i zrobil i po łyku. W końcu usiedl i .
- Ale, ale. Panie Teofi lu, a co było w tej wskazówce?
- Mam iść na ko-ko-koncert jutro i zna-zna-znaleźć

mężczyznę w zielonych spodniach i czer-czer-czerwonym swetrze.
On będzie miał os-os-ostatnią wskazówkę.

- I co, tak z perspektywy, co było najtrudniejsze dla pana?
- Bo ja wiem. Tak patrząc z per-per-perspektywy to wczo-

wczo-wczorajsze czytanie, galeria i bar mle-mle-mleczny. Pani
słyszała, że prawie nie uma-uma-umarłem?

- Tak, tak. Pan Adam mi wszystko opowiedział.
- Ale patrząc od począ-począ-początku, wszystko było bardzo

tru-tru-trudne. Teraz pójście do do-do-dozorcy nie byłoby pro-pro-
problemem. Ale wtedy. . . To było nie-nie-niemal nie do przejścia.
Trudność za-za-zadań rosła powoli , sto-sto-stopniowo. Dlatego je
wszy-wszy-wszystkie wykonałem.

Tego dnia pil i i świętowali aż do późnego wieczora.
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XX

Teofi l obudził się z kacem. Całe szczęście, że miał w domu
ogórki kiszone. Zawsze na kaca pomagało mu zjedzenie słoika
ogórków i wypicie wody. Poszedł na boso do kuchni i wyjął słoik z
szafki. Odkręcił i zaczął pić wodę. O, jak dobrze. Wyciągnął ogórka i
zaczął go konsumować. Dzisiaj na śniadanie nie będzie sera białego
z pomidorem. Przesadził wczoraj. Niepotrzebnie otwierał drugie wino.
Chociaż było bardzo miło. Miał w końcu okazję, żeby świętować.

Włączył komputer. Portal randkowy. Zaloguj. Nowa
wiadomość.

„Szanowny panie, ciekawa jestem jak by się nam rozmawiało
na żywo. Co pan powie na kawę?”

Szok! Kobieta chce się z nim spotkać! I co on ma jej
odpowiedzieć? Boi się tego spotkania. Choć z drugiej strony nie
przekreśla kategorycznie tego pomysłu. W końcu wykonał już tyle
różnych zadań, że spotkanie przy kawie wydawało się mało
inwazyjne.

„Szanowna pani, z wielką przyjemnością się zgadzam z
panią”.

Wyśli j . Teraz miał umówione spotkanie. Stresował się, ale w
granicach rozsądku.

Dokończył jeść ogórki i postanowił zabrać Goliata do parku.
To mu pomoże się trochę odprężyć przed ostatnim zadaniem.
Ciekawe, co porywacz wymyślił tym razem. Jak on w ogóle znajdzie
tego mężczyznę? Co prawda zielone spodnie i czerwony sweter
wyróżniają z tłumu, jednak na koncercie będzie bardzo dużo osób.
Czy podoła? Co on sobie myśli . Na pewno podoła. Przecież robił już
trudniejsze rzeczy.

Ubrał się i wziął psa pod pachę. Wyszedł z domu i dwukrotnie
upewnił się, że zamknął drzwi. Zszedł po schodach i wyszedł na
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podwórko. Było ciepło. Jesienne słońce przyjemnie świeciło. Teofi l
wziął głęboki wdech. Uwielbiał zapach rozgrzanego słońcem
powietrza. Ruszył wolno w kierunku parku.

Gdy doszedł na miejsce, wypuścił psa. Goliat zaczął radośnie
biegać dookoła. Tak. Gdyby nie te zadania, nie wychodziłby z psem
do parku. Ba! W ogóle by z nim nie wychodził tylko zmuszałby go do
załatwiania się na balkonie. Teraz dostrzegał jaką krzywdę robił psu
pozbawiając go możliwości spacerów. W sumie to nie wiedział czego
się tak bał. Przecież wyjście do parku nie jest stresujące.

Nagle jego rozmyślania przerwał rozpędzony jegomość, który
biegnąc potrącił Teofi la.

- Co jest?! - zdenerwował się.
Nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Za to został potrącony po raz

drugi przez kolejnych dwóch mężczyzn. Teofi l odwrócił się żeby
zobaczyć, gdzie pobiegl i . Nagle rozległo się:

- Stać! Policja! Stój, bo strzelam!
Po chwil i rozległy się trzy wystrzały ostrzegawcze. Teofi la

przeraziła ta scenka. Spojrzał w kierunku mężczyzn. Jeden leżał na
ziemi, a dwóch do skuwało. To ci historia.

Teofi l wrócił do domu. Zadzwonił po Adasia. Chwilę później
już był u niego.

- Co tam, Teo?
- Nie uwie-uwie-uwierzysz. Widziałem dzisiaj pol i-pol i-

pol icyjne zatrzymanie.
- Gdzie?
- W parku.
- Ty to masz zawsze jakieś przygody - skwitował Adaś.
- Poje,poje-pojedziesz ze mną?
- Na koncert?
- Tak.
- Pojadę.
- Nie mogę uwie-uwie-uwierzyć, że to już koniec.
- Czas najwyższy.
- Wiesz. . . Wiele mi to da-da-dało. Te zadania. Były stre-stre-
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stresujące, ale się otwo-otwo-otworzyłem. Wcześniej w życiu bym
sam nie po-po-poszedł na zakupy. Teraz mo-mo-mogę iść nawet na
targ.

- Ale obiadów chyba nie będziesz jadł na mieście?
- O nie. Co to, to nie.
- A które zadanie najbardziej ci się podobało?
- Zde-zde-zdecydowanie bibl ioteka. Już dawno chcia-chcia-

chciałem iść do bibl ioteki, brakowało mi czytania. Ale nie potra-potra-
potrafiłem się przełamać.

- Czyli jednak coś dobrego z tego porwania wyniknęło?
- O tak! Tak samo wyjścia z psem. Teraz wi-wi-widzę, jak

Goliatowi brakowało spa-spa-spacerów. Jest taki szczę-szczę-
szczęśliwy jak idziemy do parku.

- Ale co, cieszysz się, że to już koniec?
- Tak! Choć z dru-dru-drugiej strony. . . Chyba będzie mi tego

bra-bra-brakować. Czuję się jak detektyw. O właśnie! Napiszę ksią-
ksią-książkę o tym. To będzie bestsel ler!

- Spokojnie. Najpierw ją napisz.
- Auto-auto-autobiografię już wysłałem do wy-wy-wydawnictw.

Teraz tylko czekam na od-od-odpowiedź.
- A odezwał się już ktoś?
- Nie. Czekam. Ale to może po-po-potrwać ze trzy mie-mie-

miesiące.
- To musisz się uzbroić w cierpl iwość.
- O tak. Dużo cier-cier-cierpl iwości.
- O której wychodzimy?
- A nie wiem. Spra-spra-sprawdzę, o której zaczyna się kon-

kon-koncert.
Teofi l poszedł do pokoju i włączył komputer. Przeglądarka.

Wyszukiwarka. Koncert z okazji dni miasta. Jest. Koncert zaczyna się
o szesnastej. Teofi l wrócił do kuchni.

- O szes-szes-szesnastej się zaczyna.
- To chyba jakoś o tej godzinie pojedziemy, nie?
- Tak. A właśnie. Jeszcze jedną wia-wia-wiadomość dobrą
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mam.
- Jaką?
- Ta ko-ko-kobieta, z którą piszę.
- Co z nią?
- Chce się spo-spo-spotkać na kawie.
- I co?
- Zgo-zgo-zgodziłem się.
- Nie no, Teo. Gratulacje. Czyżby zanosiło się na panią

Teofi lową?
- Nie zape-zape-zapesz.
- Dobra Teo. To ja spadam do siebie. Będę u ciebie po

piętnastej.
- Na razie.
- Cześć.
Kiedy Adaś poszedł do domu, Teofi l zabrał się za

przygotowywanie obiadu. Dziś zaserwuje sobie ziemniaki, pierś z
kurczaka i buraczki. Już dawno miał ochotę na taki obiad.

Po obiedzie zadzwonił do pani Janki i zaprosił ją do siebie.
Chwilę później u niego była.

- I co tam, panie Teofi lu?
- Poje-poje-pojedzie pani z nami na koncert?
- Oczywiście.
- Adaś zaraz po-po-powinien być.
- Spokojnie. Poczekamy na niego.
Pół godziny później byl i już w komplecie.
- To co? Mo-mo-możemy iść?
- Tak - odparl i zgodnie sąsiedzi.
Wyszli z mieszkania. Teofi l zamknął drzwi i dwukrotnie

sprawdził. Wyszli od strony ulicy. Skierowali się w kierunku
przystanku koło galeri i . Teofi l już nie miał oporów, żeby koło niej
przejść. W końcu był nawet w środku. Ale więcej już tam nie pójdzie.
To nie dla niego.

Gdy podjechał autobus, cała trójka wsiadła do niego. Teofi l
skasował swój bi let i wcale już nie chciał robić tego dwukrotnie.
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Przygoda z kanarem skutecznie oduczyła go podwójnego kasowania
biletów.

Gdy dotarl i na rynek, koncert już się zaczął. Było dużo ludzi.
Jak w tym tłumie znajdzie tego mężczyznę? Teofi l znów zaczął
doszukiwać się przeszkód. Przecież tu było tyle osób. On nie da
sobie rady.

- Nie dam rady - przyznał sąsiadom.
- Daj spokój, Teo. Poradziłeś sobie z tyloma zadaniami. Z tym

też na pewno sobie dasz radę.
- Ale gdzie go zna-zna-znaleźć?
- Musisz wejść między ludzi i go poszukać.
- Właśnie tego się bo-bo-boję.
- Poradzisz sobie na pewno. Tylko wytrwałości.
Teofi l wziął głęboki oddech. Przełknął nerwowo ślinę i wszedł

między ludzi. Pani Janka i Adaś poszli za nim.
- Nie wi-wi-widać go!
- Szukaj dalej!
- To bez-bez-bezsensu!
- Nie poddawaj się!
Teofi l szedł i się otrząsał. Co chwilę ocierał się o jakiś ludzi.

Źle mu z tym było. Jednak dzielnie szedł przed siebie.
- A jak go nie ma?
- Na pewno jest.
- Może jeszcze nie przy-przy-przyszedł.
- A ja myślę, że gdzieś tu jest. Nie przestawaj szukać.
Nagle oczom Teofi la ukazał się czerwony sweter pod czarną

kurtką. Spojrzał w dół. Zielone spodnie. Jest! Odnalazł go!
- Prze-prze-przepraszam. Ma pan dla mnie wska-wska-

wskazówkę?
- A kim pan jest?
- Teofi l . Ma pan zielone spodnie i czerwony swe-swe-

sweter.
- A, pan Teofi l . Tak. Mam coś dla pana - mężczyzna sięgnął

do kieszeni i wyjął kopertę. - Proszę.
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- Dzię-dzię-dziękuję.
Teofi l wziął l ist i zaczął się wycofywać. Kiedy wyszli z tłumu

otrzepał się i wzdrygnął. Jak on nienawidził takich zbiegowisk.
Otworzył kopertę.
„Gratulacje. Znalazłeś ostatnią wskazówkę. Czas na ostatnie

zadanie. Wejdź na scenę i trzykrotnie zawołaj „Terapeuto wróć!””.
Czy to mogło być takie proste? Czy to na prawdę koniec jego

udręki? Czy odzyska terapeutę? Ale jak? Czyżby porywacz był na
koncercie i przetrzymywał tu terapeutę? I jak ma się dostać na
scenę? Znów będzie się musiał przeciskać przez tych wszystkich
ludzi.

- I jak, Teo? Co tym razem masz zrobić?
- Mam wejść na scenę i trzy-trzy-trzykrotnie zawołać „Tera-

tera-terapeuto wróć!”.
- To proste zadanie. Tylko jak się dostaniesz na scenę?
- Nie wiem.
- Niech pan pójdzie od tyłu. Chodźmy tamtędy - pani Janka

wskazała palcem tył sceny.
To był dobry pomysł. Teofi l odetchnął. Teraz to już naprawdę

koniec. Koniec zadań i poświęceń. W jakimś sensie będzie mu tego
brakowało.

Poszli na tył sceny. Teofi l przeskoczył przez ogrodzenie. Całe
szczęście, że ochroniarz poszedł akurat w drugą stronę. Teofi l wszedł
za kulisy. Było tam spore zamieszanie, bo akurat zmieniał się zespół.
Gdy nowy zespół wszedł i zaczął grać, wyszedł na scenę. Stanął
sobie z boku. Gdy skończyli grać piosenkę, podszedł do wokalisty i
wyrwał mu mikrofon.

Stanął na środku sceny i nerwowo przełknął śl inę. Patrzył na
tysiące widzów. Zdziwił się, ale ten widok już nie napawał go lękiem.
W końcu się przemógł. Uniósł rękę by ludzie byli cicho. Tłum
posłuchał i patrzył na niego z napięciem.

- Te-te-terapeuto wróć! Te-te-terapeuto wróć! Te-te-terapeuto
wróć!

Rozbawiony tłum szybko to podchwycił. Czyżby to była nowa
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zabawa?
- Te-te-terapeuto wróć! Te-te-terapeuto wróć! - wszyscy

krzyczeli jednym głosem.
„Tam do licha. To nie działa!” pomyślał.
- Mam do-dość! - powiedział na głos.
- Mam do-dość! - jak echo wtórował mu tłum.
Teofi l poczuł czyjąś rękę na ramieniu.
- Dobra robota - usłyszał znajomy głos.
Odwrócił się. Terapeuta!
- Panie Ja-ja-jankowski! - ucieszył się.
Terapeuta wziął od niego mikrofon.
- Proszę o uwagę, bo wydarzył się cud! Ten oto mężczyzna

przez pięć lat bezskutecznie leczył się na fobię społeczną i nerwicę
natręctw. Zastosowałem nowatorską metodę terapii wyzwań.
Wystawiłem go na stresujące sytuacje. Pan Teofi l dzielnie wykonał
wszystkie zadania i doczekał się nagrody. Jest prawie uleczony.
Nagrodźmy go brawami.

- Uleczony! Hura! - wiwatował tłum.
Teofi l stał na środku sceny. Zrobił się czerwony jak burak.
- Cz-czyli nikt pana nie por-por-porwał?
- Nikt. Opracowałem tę metodę specjalnie dla pana. Nie udało

by mi się to, gdyby nie zaangażowanie ludzi z pana otoczenia.
Kochana pani Janka, dzielny Adaś, dozorca. Pomogli również obcy
ludzie. Ochroniarz, stróż na cmentarzu czy kościelny. Gdyby nie ich
pomoc, nic by z tego nie wyszło. Ma pan szczęście, że przy panu jest
tyle wspaniałych osób. Jeszcze raz. Dla Teofi la hip hip!

- Hura! - dokończył rozbawiony tłum.
- Hip hip!
- Hura!
- Hip hip!
- Hura! Hura! Hura!
- A teraz zapraszamy na scenę panią Jankę i Adasia.

Dzielnych przyjaciół, dzięki którym to wszystko było możliwe.
Gdy tylko się zjawil i , Teofi l rzucił im się na szyję.
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- Dzię-dziękuję! Dzię-dziękuję! Dzię-dziękuję! To cud! - Teofi l
już prawie się nie jąkał.
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