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 Ciekawe, co myśli sobie taka bakteria w kropli wody, jak nie uda jej sie 
skapnąć na ludzia i zarazić go jakimś choróbskiem. Trochę taki rollercoaster ma. 
Najpierw powoli do kranu, w ciemnościach. Pewnie przytula się ze strachu do 
swojego wirusowego kumpla. JuŜ widać światło, ale tym razem nie wróŜy to nic 
dobrego. Coraz bliŜej, bliŜej i... Yuhu! W tym momencie w mojej głowie zaczyna 
lecieć piosenka zespołu Blur czy jakoś tak, a wycieczka bakterii zanurza się w tubie 
odpływu, gdzie z prędkością dla nich niemal kosmiczną kręcą się dookoła i spadają w 
dół, aŜ do końca kolejki na jakimś szczurze. Nie ma to jak miękkie lądowanie. 
-Enil, wyłaź z łazienki! Ile moŜna! Jest juŜ cholernie późno! 
Chcąc nie chcąc musiałam powrócić do brutalnej rzeczywistości. Otworzyłam drzwi  
z głupim wraŜeniem, Ŝe piosenka z bakteryjnego rollercoastera będzie mi jeszcze 
długo towarzyszyła. 
 Po raz ostatni zajrzałam do torby; polski, biologia, mata i ogólny. Wszystkie 
zeszyty są. Bynajmniej nie idę do szkoły, jakby mogło się wydawać. W wieku 16 lat 
zostałam niewolnicą swoich rodziców, chociaŜ oni wolą to nazywać tanią siłą 
roboczą. Mają własną firmę produkującą zeszyty. Niewielki zakładzik. Bynajmniej (jak 
to słowo pasuje do zeszytów) nie oznacza to, Ŝe te bruliony są jakieś słabe. Wręcz 
przeciwnie. Produkujemy je na potrzeby wielkiej prywatnej szkoły, gdzie chodzą 
dzieci śmiałych i pięknych. Zeszyty "Enil" to wybór godny Forresterów. Tak  
brzmi slogan firmy. No właśnie, zeszyty "Enil". W przypływie geniuszu rodzice 
kilkanaście lat temu postanowili, Ŝe jak dorosnę trochę, to zostanę twarzą firmy. 
PoniewaŜ wtedy byłam zbyt mała, Ŝeby oponować, albo po prostu podobała mi się 
wizja własnej marki i zdjęcia na okładce, teraz właśnie idę na spotkanie w sprawie 
nowych modeli zeszytów i będę się uśmiechała do ludzi, którzy przez pół godziny 
obradować będą nad szerokością marginesów (małe po 1,5 cm, średnie - 2cm, 
normalne - 2,5cm, duŜe - 3cm, czy moŜe ekstra duŜe - całe 3,5cm!)(zapomniałabym 
jeszcze wspomnieć o wymiarach niestandardowych). Oszaleć moŜna,  
ale dopiero po wyjściu, bo dziwnie by wyglądało, gdyby zapytali cię, które mi się 
bardziej podobają, średnie czy normalne, a ty zaczynasz im tańczyć na stole  
i śpiewać marsyliankę tudzieŜ inny hymn kraju byłego związku 
PomoŜemyWamPolacyAleNieDziwcieSięJeśliWasOlejemy. 
 
 Ta szkoła zawsze mnie zadziwiała. NiewaŜne, jak często tutaj bywałam, za 
kaŜdym razem odkrywałam coś nowego. Nie mówię tutaj o remontach, które 
ostatnimi czasy próbowały zmienić szkoły w miejsca przyjaznych tortur. Chodzi mi  
o charakter tego miejsca. Jest po prostu... No właśnie. MoŜe zacznę od początku. 
Wejścia do budynku broni wielka, artystycznie postarzona dwuletnia brama.  
W pełnym słońcu wygląda trochę kiczowato na tle futurystycznego budynku. Od niej 
prowadzi długa, no dobrze, przesadzam, nie całkiem długa, niegdyś bardzo 
zaskakująca swoimi moŜliwościami obronnymi (o czym się kiedyś bardzo boleśnie 
przekonałam; to było zaskakujące) droga. Sam budynek jest, hmm…, jakby go 
nazwać, interesujący. Kojarzy mi się z kroplą rtęci. Chyba nie tylko mi, bo oficjalna 
nazwa to Hg. Skapnęła budowniczym na fundamenty tworzące dookoła trójstopniowe 
schody. Cały teren szkoły, nie licząc budynku i drogi, jest pokryty czymś, czym 
wyłoŜone są place zabaw przy McDonald’sie. Wygląda jak z tego filmu, w którym 
ludziom zakazano uczuć, chociaŜ jest na swój sposób pociągające.  
 Drzwi, a raczej system wchodząco-wychodzący, są jak najbardziej na miejscu. 
Z daleka nawet nie widać, Ŝe są tam jakieś drzwi. Z bliska teŜ ich nie widać, bo wtedy 
są szczelnie schowane w ścianie. W środku jest raczej przewidywalnie. Nie to co 
stara szkoła. Tam to był klimat. Mówiąc stara, naprawdę mam to na myśli. Brama 
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wyglądała jak z horroru Rose Red, podjazd z kamienia prowadził do otoczonego 
parkiem zamku. Znów dosłownie. To była rezydencja jakiś tam królów z jakiejś tam 
dynastii. Widząc drzwi miało się wraŜenie, Ŝe, by je otworzyć, potrzeba z pięciu 
chłopa. Za same kunsztownie zdobione zawiasy dostałoby się paręset tysięcy. 
Korytarze wyłoŜone zostały dywanami podobno jeszcze w dziewiętnastym wieku. 
Lekcje odbywały się w komnatach dla słuŜby na wszystkich 7 piętrach łącznie  
z dwupiętrowym poddaszem. W piwnicach urządzono pomieszczenia ku 
pokrzepieniu młodocianych serc. Nie było miesiąca, by nie odkryto nowego korytarza 
lub schodów donikąd, których naliczyłam 13. Jedynie, co łączy obie szkoły to 
uczniowie. Niektórzy mieli zaszczyt uczenia się w "starej". Niezmienne pozostały  
np. grupy dziewczyn o włosach koloru powszechnie nazywanego platynowy blond, ja 
jednak uwaŜam, Ŝe przypominały ptasie rakiety przeciwpiechotne. Dookoła białe,  
a w środku czarne wiadomo co. Jedna z nich minęła mnie niczym sarenka, beztrosko 
kręcąc białym kuperkiem. 
 
 
-Czy mógłby pan, z łaski swojej, przesunąć się? 
Jakiś idiota stanął w wejściu do autobusu, do którego miałam zamiar wsiąść  
i rozmawiał przez telefon. Sprzedający komórki powinni robić testy psychologiczne 
czy coś. Przesunął się, ale to i tak nie powstrzymało mnie od potrącenia go barkiem. 
Czy naprawdę nie mógł poczekać z tą rozmową jeszcze paru minut? 
 No dobra. JuŜ się nie wściekam. Spokój, spokój... Ale jak mam być spokojna, 
kiedy Wielka Rada Rodziców znalazła sobie nowy problem. Tym razem nie podobał 
się odcień bieli w zeszytach! Kurde! Jedna babka uznała, Ŝe to nie jest śnieŜna biel 
(a co? Zeszyty to nie firanki!). Kolejna uznała, Ŝe najlepszy byłby delikatnokremowy 
ecru albo brązowy, prawie biały. Czy ci ludzie naprawdę nie mają co robić? Po trzech 
(sic!) godzinach uznali, chociaŜ niejednogłośnie, Ŝe ten odcień (nazwany przez nich 
bladoniebieskokremowośnieŜnomlecznobiały) im odpowiada. Straciłam 3 cenne 
godziny mojego Ŝycia! I jeszcze teraz ten palant zatarasował mi wejście do 
ostatniego, tego dnia, autobusu. 
 
- Przepraszam, przepraszam... 
 No tak. Tak się zamyśliłam nad wszystkimi wkurzaczami, Ŝe minęłam swój 
przystanek. Pięknie. Będę musiała zasuwać dobre dwa kilometry na piechotę. Po 
ciemku. W ulewie. Trochę przesadziłam z tą ulewą. Ledwie mŜy. Ale i tak wkurza. 
 
 Zaczęłam iść najszybciej jak tylko się dało. Na ulicy nie ma nikogo. Nie licząc 
tego gościa,  który wyszedł za mną. O kurcze! To jest ten facet-zapora! Przeprosić, 
nie przeprosić... Nie przeproszę. A co ja jestem?  
 
 Skręciłam między bloki. Kątem oka widzę, Ŝe on teŜ. No pięknie. Nie dość, Ŝe 
miałam perfidny dzień, to jeszcze na sam koniec musiałam wpaść na jakiegoś 
psychopatę. Genialnie. Przyspieszyłam. On teŜ. Nie dałam rady. Zwolniłam. On nie. 
Zebrałam się w sobie. Przyspieszyłam. On nie musiał. Zaczęłam iść tak szybko, na 
ile pozwalała mi wypchana torba. On ciągle szedł tym samym tempem. Czy 
psychopaci się nie meczą? Razem z ośrodkiem miłosierdzia w mózgu wyłącza się 
ten od zmęczenia? Nie wiem jak, ale udało się. Przyspieszyłam.  
Aua! Kur**! Kto tu zrobił tę przeklętą dziurę! Czemu akurat teraz musiałam się o nią 
wywalić?!  
Dogonił mnie. Zatrzymał się. Uśmiech. Nigdy go nie zapomnę. Podał mi rękę. Tak, to 
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jest ręka. Nie nóŜ. Zwykła ręka. 
 
- Nic sie pani nie stało?  
Dziwne pytanie jak na przyszłego mordercę. 
- Zgubiła pani coś. 
Podetknął mi pod nos małą karteczkę. 
- W autobusie. 
Stałam z głupią miną i wpatrywałam się w paragon. Tak, paragon. 
- Dziękuję. 
Nic więcej nie byłam w stanie wykrztusić. Wzięłam do ręki świstek, a kiedy 
podniosłam głowę, co musiało wyglądać na slow motion, zobaczyłam jego plecy parę 
metrów ode mnie. 
 
 Nie bardzo pamiętam, jak doszłam do domu. Zamknęłam drzwi za sobą  
i padłam na krzesło. Przedpokój jeszcze nigdy nie wydawał mi sie taki przytulny. 
Rachunek ciąŜył mi w lewej ręce. Udało mi się rozewrzeć skostniałe palce. Patrzę,  
a to rachunek z tej nowej kawiarni po drugiej stronie miasta. PrzecieŜ ja tam nigdy 
nie byłam. Odwróciłam kartkę. Na drugiej stronie było coś, co mnie jeszcze bardziej 
zaskoczyło. Numer telefonu. I imię. Literki były trochę niewyraźne, ale myślę, Ŝe 
udało mi się poprawnie odczytać: Jovic. Cyfry napisane zostały z większą 
starannością. 738226809. 738-226-809. 73 82 26 809.  
7 
3 
8 
2 
2 
6 
8 
0 
9. 
Do końca dnia powtarzałam sobie ten numer jak buddyjską mantrę. Powinnam 
jeszcze usiąść w pozycji kwiatu lotosu czy jakiegoś innego latającego koczkodana. 
 
 Szłam z nim ulicą, trzymaliśmy się za ręce. Znaleźliśmy się w pustym parku. 
Znowu poczułam strach, jak przy naszym pierwszym spotkaniu. Nie, to nie był taki 
strach. Zatrzymaliśmy się i wiedząc, co się za chwilę wydarzy, bałam się. Był blisko, 
bardzo. 
-Enil...-wyszeptał. 
Miał dziwny głos. Nie pasujący do tej twarzy. 
- Jest juŜ późno. 
Wszystko zaczęło się rozwiewać. Próbowałam złapać chociaŜ ostatnie spojrzenie 
jego brązowych oczu, ale silny chwyt niespełnionego karateki skutecznie mnie 
odciągał. 
- Grr! Nie mogłeś przyjść później. Albo wcześniej? Zanim... A niewaŜne. 
 Ladys and gentelmen. Panie i panowie. Chłopcy i dziewczęta. Mam zaszczyt 
ogłosić, Ŝe tegorocznego Oscara za scenę najgorszej w Ŝyciu pobudki dostaje - 
orkiestra tusz - mój brat Kaczor! Gratuluję i zapraszam do głosowania w plebiscycie 
audiotele. 
 Kaczor powstało jeszcze w podstawówce, kiedy mój wspaniały, męski jak 
kartofel brat zaczął przechodzić mutację. Jak on sie naprawdę nazywał? Hmm...  
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A, wiem! Drouse. Trochę jak ten genialny lekarz kuternoga. Niestety tylko imię ma 
podobne. Urody za grosz, mądrości teŜ niewiele, a uprawianie sportów skończyło się 
na kilku treningach karate i złamanej ręce, którą musiał potem ćwiczyć. To jednak 
przyniosło taki skutek, Ŝe brat potrafi całkiem skutecznie obudzić.  
 
 I co teraz? Teraz i co? Co teraz i? Teraz co i? Teraz i co? Nie. To juz było. Co 
mam zrobić? Kurcze! Zadzwonię. Nie, napiszę smsa. Nie, nic nie zrobię. Kurde! 
 
- A, to ty. 
- A kogo się spodziewałaś? Księcia z bajki? 
- W sumie to tak. 
Nego spojrzała na mnie lekko wytrzeszczonymi oczami. Przepraszam. Wywaliła gały 
tak, Ŝe zaraz musiałaby po podłodze ich szukać. 
- Chcesz mi o czymś powiedzieć? 
Tak naprawdę to nie. Nie powiedziałam jej tego zdania, bo było w nim za duŜo, hmm, 
tajemniczości? Opowiedziałam jej wszystko ze szczegółami, które chciałam ominąć. 
Ach te psychologiczne gierki. By nie musieć patrzeć jej w oczy zaproponowałam coś 
do picia i wybiegłam z pokoju. Wróciwszy przywitała mnie zaskakująco  
i zatrwaŜająco: 
-Wysłane! 
I spojrzała na mnie z uśmiechem, za który chciałam ją udusić. 
 
- Wysłane co? 
- No jak to co? Sms do tego Twojego papiermena. 
Z przeraŜeniem chwyciłam za telefon. Napis "wiadomość dostarczono" raził w oczy 
mocniej niŜ światło w kuchni zaraz po obudzeniu. 
- Co Ty tam napisałaś? 
 
 ZdenerwowaniepomieszanezprzeraŜeniem. Mniej więcej coś takiego 
wypełniało mój przewód pokarmowy. W głowie latały mi myśli o tym, co moŜe pójść 
nie tak. Mogę się potknąć. Mogę nie trafić  drzwi. Albo trafić. W słup. Albo pobrudzić 
się jedzeniem. Albo palnąć jakąś idiotyczną mowę. Albo wszystko naraz. Albo po 
kolei.  
 
 Szliśmy małym parczkiem, a w sumie to wybiegiem dla psów z panami na 
smyczy. Rozmawialiśmy. Tak! Rozmawialiśmy! Czasem się nawet odezwałam! 
Chyba mądrze, bo nie miał zaŜenowanego uśmiechu. Bynajmniej (tym razem nie 
będzie o zeszytach) nie był to uśmiech z serii CoJaTutajRobięLubCoOnaTutajRobi, 
kiedy opowiadałam monosylabami o mojej "pracy" (a jednak znów te zeszyty), a on 
próbował przekształcić to w coś zrozumiałego. 
 
- Enil. 
O nie! To znowu sen? 
- Jest juŜ późno. 
Powiedział to, ale nie słyszę w tle mojego brata. Śpię dalej. 
- Muszę Ci coś powiedzieć. 
To jednak nie sen. 
- To, co powiem... Wątpię, Ŝe uwierzysz od razu, ale proszę, wysłuchaj do końca. Nie 
uciekaj. 
Uciekać? Gdzie? 
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- Od czego zacząć? Hmm.. 
Jego cudne zamyślone oczy biły po moich piwem. Znaczy sie odwrotnie. Piwne oczy 
biły zamyśleniem. Bez sensu. Skup się. 
- Od początku. Nie przerywaj. Mam moc. Wiem, Ŝe to głupio brzmi. To prawda. 
Jestem wysłannikiem Vehi. To moja królowa. Ma największą manę z nas wszystkich. 
Mam moc odczytywania mocy innych. Między innymi. Dlatego odnalazłem Ciebie. 
TeŜ masz moc. 
Ciekawa zabawa. Gramy dalej. 
- Co to za moc? 
- Przyspieszasz czas. 
- A Ty przychodzisz, Ŝeby powiedzieć mi, Ŝe Vehi ma kłopoty i tylko ja mogę ją 
uratować. 
- Nie. Przychodzę, bo takie mamy prawo, Ŝe kaŜdy musi wiedzieć o swojej mocy. 
- A to przenoszenie się w czasie to chyba coś duŜego, nie? 
- Nie. To bardzo popularna umiejętność. W sumie, to prawie kaŜdy z nas ją ma.  
A przy okazji mamy jeszcze inne. Ty nie masz. 
- To trochę jak mugol w Harrym Potterze. 
- Mniej więcej. 
 
 Znowu siedzę w łazience. Ta kapiąca woda wygląda naprawdę zabawnie  
|w zwolnionym tempie. 
 

* 

 

Uśmiech, a raczej uśmieszek mówiący: „wiem coś, czego wy nie wiecie, ale 
wam nie powiem” gościł juŜ od kilku dni na mojej kilkunastoletniej twarzy. I miał rację. 
Bo to, co się wydarzyło parę dób, tak chyba się to pisze, temu daje pozwolenie na 
taką minę. No, ale po kolei. 

Powrót ze szkoły. Niby zwykły, ale… Nie no, w sumie to był całkowicie 
zwyczajny. Nie licząc małej wywrotki mojej koleŜanki. I chyba właśnie od tego się 
zaczęło, bo gdyby nie lot nad kukułczym gniazdem w wykonaniu Klary (wiem, 
strasznie pretensjonalne imię, ale cóŜ) i półgodzinne tarzanie się ze śmiechu  
w wykonaniu moim i Oskara nie znalazłabym się tam, gdzie powinnam,  
w odpowiednim, acz zbyt późnym, czasie. 

Po rozstaniu się z Klarą szliśmy z Oskarem wolniej niŜ zazwyczaj roztrząsając 
róŜne aspekty wydarzenia dnia. Wtedy jakiś facet zerwał mi torebkę i pognał, Ŝe nie 
byłam w stanie się przyjrzeć. Jednak czasami przydaje się mieć przyjaciela 
sportowca. Osk ruszył z kopyta za złodziejem. Skręcił za róg i wtedy usłyszałam 
głośny trzask i zobaczyłam okrutnie silny błysk. Chcąc nie chcąc, rzuciłam się  
w tamtym kierunku, chociaŜ myślałam przez chwilę o przeciwnym. Z przeraŜeniem 
stwierdziłam, Ŝe mój obrońca i ten złodziejaszek od siedmiu boleści siedzą na ziemi  
z oszołomionymi minami. 

- Osrar! – Co to było? Nie to miałam na myśli. 
- Oskar! 
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Wtedy zauwaŜyłam, jak bardzo są podobni. Ba, gdyby nie ubranie, w Ŝyciu nie 
powiedziałabym który to który. Ale przecieŜ jeszcze przed chwilą… Ten gościu tak 
nie wyglądał! 

Oskar spojrzał na napastnika i zerwał się z miejsca, jakby dotarło do niego, Ŝe 
siedzi z tyłkiem w ognisku. 

- Co jest?! 
Na to pytanie odpowiedzi udzieliła mu kobieta, której jeszcze przed chwilą nie 

mogło tu być.Z pewnością. 
- Jestem Vehi.- powiedziała to z taką miną, jakby wyjaśniła sens zła na 

świecie. 
Wiem, Ŝe to dziwne, ale zwróciłam uwagę na jej paznokcie. Były krwistoczerwone, 
śliczny kolor. Będę musiała sobie sprawić taki lakier.  

- No tak, wy raczej nigdy o mnie nie słyszeliście. 
Zgadła. 

- Ten tutaj, perfidny złodziejaszek, to Suua. Niedawno się dowiedział, ze ma 
bardzo duŜą manę. Wiecie, co to jest? 

-To moc magiczna w RPG, o ile się nie mylę. –odparłam, a czerwono 
szponiasta spojrzała na mnie jak na idiotkę.  

-Po części masz rację, bo nazwa ta przeniosła się z naszej kultury do 
waszego malutkiego świata. Ale to nadal niczego nie wyjaśnia. Jak juŜ mówiłam, 
nazywam się Vehi. Rok temu zostałam mianowana królową Schepor, czyli 
dziewiczych mieszkańców Ziemi, którzy zostali obdarzeni, jakby to powiedzieć, 
umiejętnościami. Suua potrafi, jak juŜ zauwaŜyliście, zmieniać swój wygląd. Niestety 
nie umie jeszcze w pełni nad tym zapanować, dlatego przez chwilę on i jego awatar 
będą oszołomieni. 

Niewiele z tego rozumiałam. Znaczy się, rozumiałam wszystko, ale nie miało 
to sensu. Nie lubię tego uczucia. 

- Tak naprawdę to nie powinniście o tym wiedzieć, bo jako oddzielne postaci 
nie macie Ŝadnej mocy. Jednak kiedy jesteście razem moŜecie naprawdę sporo. 

- Czyli co, na przykład? 
- Panujecie nad ludzkimi ciałami. MoŜecie sprawić, Ŝe ktoś wsadzi rękę do 

nosa, drugą zacznie odtwarzać bitwę pod Troją, a nogi będą pląsać w rytm Mazurka 
As-dur Chopina. Wtedy przed oczami stanęła mi wywracająca się Klara. 

- O, właśnie o to chodzi. 
- Ale skąd Pani… 
-To jedna z moich licznych umiejętności. 

Co za skromność. 
- Nie mam czasu z wami tutaj sterczeć. Przepraszam za Suuę i juŜ mnie nie 

ma. I rzeczywiście juŜ jej nie było. Nie było teŜ Ŝadnego puff czy bum. Jest i nie ma.  
I znowu jest. 

- Bym zapomniała. Musicie uwaŜać. 
Nie było sensu zadawać pytanie „na co?”, bo znów zniknęła. Oskar spojrzał na mnie 
przeraŜony. 

- A jeśli ona mówiła prawdę? 
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- Nie wygłupiaj się. – powiedziałam, jednak bez większego przekonania. 
Wzięłam torebkę z ziemi i poszliśmy. 

Po dosyć długim marszu milczenia trochę pomilczeliśmy, potem jeszcze nic 
nie mówiliśmy, następnie Ŝadne z nas nic nie powiedziało. 

- A moŜe by tak wypróbować? –zapytał Osk z podnieceniem godnym 
szczeniaczka, którego pan wrócił do domu z nową kanapą. 

- Ale jak? 
Po dłuŜszej chwili ponownego nicniemówienia, w którym byliśmy juŜ całkiem nieźli 
Oskar zaczął szeptać pod nosem: 

-Ty tam, w czerwonej czapce, zrób fikołek. 
Nic. 

- Ty w zielonej kurtce, podrap się po głowie. 
Nadal nic. Złapał mnie za rękę. Miło. Bardzo. 

- Ty w czekoladowych butach, zdejmij płaszcz. 
Niespodziewanie… nic. 

- PomóŜ mi! Co ja sam będę się maltretował. 
Cały czas zaaferowana ręką trzymaną przez Oskara najpierw nie wiedziałam, o co 
mu chodzi, jednak po chwili poczułam, Ŝe zesztywniałe mięśnie twarzy układają się 
do mówienia: 

- Chcę… Chcemy, Ŝebyś ty, kręcono włosa, zaczęła tańczyć salsę. 
- O kurde! Ona naprawdę tańczy! 

Nie bardzo chciałam odrywać wzrok od zaczerwienionych policzków Oskara, jednak 
podświadomość szepnęła mojej świadomości, Ŝe jednak powinnam to zrobić. 
Naprawdę tańczyła! Ba, wywijała jak szalona! 

- Przestań juŜ! –krzyknęłam, a kilkoro ludzi oderwało spojrzenia od dziwnej 
tańczącej i przerzuciło je na mnie. A ona przestała. Wtedy Oskar zrobił coś, przez co 
zapomniałam o oddychaniu i kilku innych rzeczach w stylu bicia serca. Przytulił mnie. 
Rzucił się na mnie uradowany jak dzieciak na widok wystawy cukierków. 

- Jesteśmy genialni! –wykrzyczał mi do ucha, ale mnie to nie bardzo juŜ 
obchodziło. 
 

* 

 

-Hej! To Ty jesteś Enil, tak? 

-Tak… Oskar? Monika? 

Dwa dni temu Enil oraz Oskar z Moniką dostali swoje namiary w ramach 
dokształcania. Taka wymiana umiejętności. Enil przyszła na spotkanie prosto ze 
spotkania, na którym podpisywano umowę na dostarczenie zeszytów do szkoły. 
Oczywiście nie obyło się bez awantur. Jeden z głównych zarządzających postanowił, 
Ŝe wywalczy rabat, ze względu na wieloletnią współpracę. I walczył jak lew. A raczej 
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jak kibol po przegranym meczu. No i przegrał, co Enil przypłaciła mokrą od śliny 
twarzą.  

 Weszli do pizzerii, pod którą się umówili. Trochę niepewnie, bo widzieli się po 
raz pierwszy w Ŝyciu złoŜyli zamówienie: dwie duŜe pizzy (dla Enil z podwójnym 
serem; walka o dobre imię rodzinnej firmy była męcząca) i jeszcze bardziej 
niepewnie zaczęli rozmawiać. Pierwszym tematem był moment poznania Vehi. Enil 
starała się nie pokazać jak bardzo zazdrości tego spotkania Oskarowi i Monice. 
Właśnie przyszło zamówione jedzenie, kiedy do lokalu wszedł jakiś facet  
z dzieckiem.  

-Co jest? -zapytał zdziwiony Oskar na widok chowającej się pod stolik Enil.  
-To jest facet, który przed godziną zmieszał mnie z błotem za to, Ŝe nie chciałam mu 
dać 50 procentowego rabatu na zeszyty. Kurde, co on tu robi? 

 Po chwili okazało się, Ŝe prawdopodobnie szukał moŜliwości rozładowania 
negatywnych emocji ze spotkania biznesowego. Zaczął krzyczeć na bogu ducha 
winną kelnerkę, Ŝe ta nie raczyła mu powiedzieć o promocji. Skorzystał z okazji 
wyrzucenia z siebie paru całkiem nieprzyjemnych epitetów. Jego córka, na oko około 
ośmioletnia, patrzyła tępo na telewizor i nie zwracała uwagi na poczynania ojca. 
Widać przyzwyczajona. Kelnerka juŜ nie wie, jak przepraszać. Młoda dziewczyna  
o niebieskich oczach, które teraz zaczynały się błyszczeć od bezsilnej złości.  
W końcu nasz klient, nasz pan, więc nie moŜna mu odszczeknąć, nawet jeśli 
zachowuje się jak najgorszy burak.  

 Enil nadal ukryta za stołem słuchała pomysłu Oskara. Widać było jego 
zadowolenie z genialności planu.  

 Kelnerka usłyszała jakiś świst i nagle zobaczyła, jak piekielny pan klient pada 
na tyłek. Jego sznurowadła od brązowych skórzanych butów były związane. Nie 
wiadomo, kto był bardziej zaskoczony: ona, bo właśnie była świadkiem 
samoczynnego zaplątania sznurówek, córka, bo hałas upadającego ojca wyrwał ją ze 
stanu otępienia, czy sam klient, którego ręka wędrowała właśnie w kierunku szklanki 
z Colą, a następnie prosto nad głowę rozgrzanego ze złości pana.  

 

 Spotkanie w ramach wymiany doświadczeń skończyło się kilka godzin później. 
Okazało się, Ŝe oprócz many ta trójka posiada wiele wspólnych spraw. Zadowolona 
jak nigdy Enil wracała juŜ do domu i wspominała wykonanie misternego planu 
Oskara. Siedząc w pizzerii i wysłuchując przemowy swojego zeszytowego 
dręczyciela napięła mięśnie i czas zwolnił. Towarzyszył temu cichy świst. Enil, 
przyzwyczajona juŜ do analizy min zwolnionych ludzi, szybko podreptała do klienta,  
a raczej jego butów, zawiązała sznurówki jak tylko mogła najmocniej i wróciła na 
miejsce przywracając czasowi normalną prędkość. Wtedy do akcji wkroczyli Oskar  
i Monika. Nakazali cofnąć się panu klientowi, co z racji związanych butów skończyło 
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się na podłodze, a potem zmusili do ochłodzenia głowy szklanką Coli. Wkurzony 
maksymalnie piekielny najpierw próbował rozwiązać przeklęte sznurówki, potem, 
zrezygnowany juŜ trochę, ale dumny nadal wstał i wykonał krok w kierunku drzwi, 
czym jeszcze mocniej zacisnął węzeł. Dokuśtykał się do klamki i z pełną oburzenia 
miną wybiegł (a raczej wyskoczył) na zewnątrz. Do córki dopiero po chwili dotarło, Ŝe 
została tu sama i z płaczem pobiegła w kierunku znikającego za szybą ojca. Enil 
zrobiło się trochę Ŝal dziewczynki. W końcu nie jej wina, Ŝe ojciec lubi rabaty, ale 
uznała, Ŝe nie ma co psuć sobie nastroju. Miała tylko nadzieję, Ŝe jej ulubiony klient 
nie zauwaŜył jej obecności przy całym zajściu. A nawet jeśli, to co?  

 


