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Pseudonim: Murena 

 

Your life, your choice – napisało dziecko kredą na ulicy 

 

Ach, te wspomnienia! Ilekroć przechodziła obok budynku z czerwonej cegły, 

wpatrywała się w okna, przez które kiedyś tak chętnie wyglądała z drugiej strony. Poczuła 

dobrze sobie znane uczucie, pojawiające się każdorazowo przy okazji powracającego, acz 

nieproszonego gościa – Sentymentu. Wymarzone liceum, w którym przeżyłam tak wiele… – 

westchnęła w duchu, przypominając sobie historie z młodzieńczych lat, gdy miotana 

obawami, nie wiedziała, kim będzie za tych pięć, dziesięć lat. Czy mogła przypuszczać, że 

współlokatorka ze stancji będzie jeszcze długo później cytowała wiersz „Między nami nic nie 

było”? Czy wpadło jej kiedykolwiek do głowy, że zamieszka przy ulicy Kasprowicza w 

miejscu dostępnym niegdyś tylko w snach, tak odległym od rodzimych korzeni? Nazwa ulicy 

budzącej skojarzenia z burzliwym okresem dojrzewania wydawała jej się symboliczna. Gdy 

świat napominał Memento mori! ona kurczowo starała się pamiętać o tym, kim jest i co ją 

ukształtowało. 

Mijane po drodze drzewo przywołało obraz dziewczyny sprzed lat, która szukała pod 

nim schronienia w czasie deszczu. Naprzeciw znajomy murek, przy którym zawiązywała 

przyjaźnie. W zasięgu zaś wzroku biblioteka, do której przychodziła wówczas, gdy na 

studiach stos zaleconych do przeczytania książek występował w mniejszej ilości niż pary rąk 

chcące po ten stos sięgnąć. Rozwijająca się przed nią wąska ulica mówiła o Marlenie w 

symbolach, które mogła rozszyfrować tylko ona. Nie potrafiła się wyrzec przeszłości, choćby 

przekreśliła ją w pamiętniku grubym markerem. Czy zrobiłaby to dla samej satysfakcji? 

Skądże! Uważała każde, nawet najgłupsze wspomnienie za drogocenny skarb – dzięki 

potknięciom w nastoletnim wieku miała więcej współczucia dla słabości zagubionych 

dziewcząt, a jej wzloty już wówczas wskazywały kierunek przyszłościowych dążeń. 

Spotkanie, na które zmierzała tak melodyjnym krokiem, zostało okraszone nazwą 20 lat po 

maturze w utworzonej konwersacji na Facebook’u. Niektórych spośród tych osób 

pożegnanych w klasie w jeden z czerwcowych dni nie widziała dokładnie tyle – dwadzieścia 

lat życia! Czy bardzo się zmienili? Weszła do Raciborskiej, przerywając nucone w głowie 

słowa piosenki Kaczmarskiego – A gdyby rzeczywiście ktoś z nas skończył w Szwecji, w porno 

klubie?... Uśmiechnęła się pod nosem ze swoich wybujałych fantazji i w tym samym 

momencie usłyszała głos dawnego kolegi – idealnie pasującego do wyobrażonej roli! 
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- Murena! Tutaj! – powiodła wzrokiem za miejscem, skąd dochodziło dawno zapomniane 

brzmienie szkolnego przezwiska.  

Jedna chwila – i coś się w niej zmieniło. Krok stał się mniej pewny niż jeszcze kilka sekund 

wcześniej. To przezwisko... Ona mogła o nim zapomnieć, ale oni nie. Cokolwiek sobą teraz 

prezentowała, dla nich wciąż jest Mureną – wiecznie zadumaną i powolną w ruchach 

dziewczyną. Miała ochotę spojrzeć na nich przelotnie, uśmiechnąć się i odwrócić na pięcie. 

- Wow, ale miło was wszystkich widzieć! – obrała inną strategię, która jeszcze chwilę 

wcześniej brzmiałaby naprawdę szczerze. 

Nauczeni dobrych manier, po kolei wstawali od stolika, by się z nią przywitać. Tuliła do 

siebie zmienione przez ząb czasu ciała kolegów i koleżanek, a dystans zbudowany przez 

wywołane przezwisko stopniowo zamieniał się w życzliwość. Kola – zawsze pierwszy do 

wszystkiego – przy witaniu również nie próżnował i nieco za mocno przycisnął do siebie jej 

wątłe ramiona.  

- Ej, drapiesz brodą mój obojczyk! – wykrzyknęła, chcąc jednocześnie oznajmić, że 

zauważyła zmianę stylizacji twarzy. 

- Nie udawaj, że ci się nie podobało! – zażartował, a ona przewróciła oczami, przypominając 

sobie szkolne przekomarzanie. 

Stary, dawny Kola. Jak na prawie czterdziestolatka wyglądał wciąż jak młody bóg – z miną 

badboya i sylwetką sportowca z pewnością sprowadzał na siebie spojrzenia przechodniów 

płci przeciwnej. Mureny nigdy nie zainteresowała jego uroda. Przypuszczalnie dlatego, że 

sposób bycia Koli wydawał jej się irytujący, a gdy znajdował się w szczytowej formie – 

obrzydliwie arogancki. Upływ czasu niespodziewanie spowodował, że autentycznie ucieszyła 

się na jego widok. Tym bardziej, kiedy zauważyła delikatny gest kierowany w stronę 

długowłosej dziewczyny siedzącej tuż obok. 

- Madame? – powiedział Kola, podając dżentelmeńsko dłoń, aby się na niej wsparła.  

To była Nina! Murena mogłaby przysiąc, że ten związek rozpadł się wieki temu, w końcu nikt 

w klasie nie wróżył im wspólnej przyszłości. A jednak! 

- Co?! To wy jeszcze jesteście razem?! – Murena nie mogła się powstrzymać od tego 

wybuchu emocji. W tym momencie pożałowała, że wcześniej nie zrobiła przeszpiegów na 

Facebook’u, co słychać u dawnych znajomych. Może wówczas udałoby jej się nie zdziwić na 

wieść o tym, że para stojąca przed nią stanowi małżeństwo już od przeszło piętnastu lat… 

- Ciebie też miło widzieć, Marlenko! – odpowiedziała Nina, rozbawiona reakcją koleżanki.  

Serce naszej bohaterki przepełniło się wdzięcznością na dźwięk swojego imienia – i to jeszcze 

w zdrobniałej formie! Przyobiecała Ninie, że usiądzie niedaleko, aby dowiedzieć się 
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wszystkiego z ich życia: gdzie mieszkają, czy mają dzieci, czy są zadowoleni z pracy… 

Mimo braku więzi z Niną w liceum, teraz poczuła do niej ogromną sympatię. Wyglądała tak 

świeżo, tak z klasą! Murena w duchu doceniła naturalny wdzięk dziewczyny, która z klasowej 

piękności wyrosła na zadbaną, pewną swoich atutów kobietę.  

 Następne osoby przewinęły się już w większym tempie. Sara była wprost nie do 

poznania – nie tylko zmarszczki oszpeciły jej twarz, ale przede wszystkim wyglądała jakby 

żarła ją jakaś choroba. Bladość cery i podkrążone oczy kontrastowały ze wspomnieniem 

energicznej i impulsywnej licealistki. Gabi z kolei mocno schudła i widać, że to dodało jej 

pewności siebie. Jola – wciąż swojska ślązaczka, odróżniała się sposobem mówienia i 

gestykulacją. Bartek słuchał śląskiej gwary z nieskrywanym entuzjazmem – najwidoczniej 

czuł dzięki temu, że po latach życia na emigracji, wreszcie jest w domu.  

- Ileż mam na ciebie czekać? – zapytał z udawanym wyrzutem Chojrak, siedząc na krześle z 

założonymi za głową rękami. 

Nie takiego widoku się spodziewała. Oto naprzeciw niej siedział chłopak, który zawładnął jej 

ciałem i duszą w okresie młodości. Przed oczami stanęły jej sceny dawnego przywiązania, 

pocałunki wyrwane w zaciszu szkolnego korytarza i wszystkie przepłakane noce, gdy okazało 

się, że jednak to nie w niej był zakochany.  

- Tyle, ile potrzeba czasu na przywitanie się ze wszystkimi i dojście na koniec stołu – 

odpowiedziała pogodnie, starając się, by wspólna przeszłość nie przeszkodziła im obojgu w 

spędzeniu miłego popołudnia. 

Łaskawie wstał i ruszył w jej stronę. Lustrowała jego sylwetkę i nie mogła się nadziwić, że to 

ten sam mężczyzna, którego traktowała jako swoje przeznaczenie. To wprost niemożliwe! 

Przemknęła jej myśl przez głowę, że chwała mu za to, że rozpoznał o wiele wcześniej niż ona, 

że do siebie nie pasują. Teraz miała ochotę śmiać się do rozpuku ze swoich młodzieńczych 

uczuć. A on? Jego wyraz twarzy zdradzał, że wciąż się łudzi, że robi na niej to samo 

wrażenie. 

 Przelotnie spojrzała na swoją prawą dłoń i lewą pogładziła z wierzchu obrączkę, 

wdzięczna Bogu, że tak potoczyły się jej losy. W tym momencie poczuła ciepło bijące od 

ciała Chojraka, gdy przez kilka sekund znaleźli się – jak kiedyś – w swoich ramionach. 

Dwadzieścia lat temu myślała, że trzyma w objęciach cały świat, teraz czuła, jakby przytulała 

się do wielkiego misia. 

- Ktoś tu wyraźnie przybrał na masie! – usłyszeli głos Franka, przywracający ich do 

rzeczywistości.  

Roześmiała się. Wiedzieli doskonale, do kogo kierował te słowa. 
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- Ja ci dam! – Chojrak jak strzała podbiegł do przyjaciela i złapał go od tyłu mocnym 

ramieniem, a drugą ręką rozburzył Frankowe, i tak będące w wiecznym nieładzie blond 

włosy. 

Towarzystwo rozweseliło się, patrząc na tę scenę. Kola nie pozostał obojętny i dołączył się do 

chłopięcych wygłupów. Tylko Bartek pozostał na miejscu, a po minie można było 

wnioskować, iż chciał, aby wszyscy się uspokoili, bo on jeszcze nie zdążył się wyluzować. 

Czyżby dalej był taki wycofany jak w szkole? Marlena usiadła na wolnym krześle koło Niny i 

żywo podjęła rozmowę na neutralne tematy.  

- Nie gadaj, że prowadzisz szkołę tańca! Ja nie wiedziałam, że ty w ogóle tańczyłaś! – 

ekscytowała się, całkiem już niepodobna do dawnej Mureny. 

 Przed zaserwowaniem obiadu do spotkania dołączyło jeszcze pięcioro: nierozłączne 

Beti i Meryl, Karola w różowej sukience, a na samym końcu Łukasz z Dawidem. Największe 

wrażenie wywarła Karola, a to z racji całkowitej zmiany stylu. Dawniej cała ubrana na czarno 

i choć była brunetką, farbowała włosy na czarno, aby ten kolor dominował w jej wizerunku. 

Mroczna i surowa w obyciu Karola. Różowa sukienka to najmniej spodziewana kreacja, jaką 

mogli połączyć z twarzą najbardziej zacietrzewionej metalówy. W jej ruchach nie było 

skrępowania, na przekór reakcji rówieśników czuła się w nowej stylizacji jak ryba w wodzie.  

Marlena odwróciła się na dźwięk otwieranej puszki piwa. Sara pod obrusem nalewała napój 

do trzech szklanek, chcąc powitać Dawida i Łukasza dawnym zwyczajem.  

- A to nie mogli zamówić? – rzuciła w eter Nina.  

- Ej, ludzie! Zjedzmy obiad a później może poszalejemy na Końcu Świata – Kola 

odpowiedzialny za organizację spotkania przyłożył dłoń do szyi i dwa razy lekko uderzył 

ostatnim palcem o kark.  

Wykonany gest wzbudził powszechny aplauz. Kola postanowił przejąć dowodzenie na 

spotkaniu i obmyślił, że ten, kto nie dostał jeszcze nudel zupy, opowiada co robił przez 

ostatnie dwadzieścia lat.  

- To my na zachętę zaczniemy! Pojechaliśmy razem na studia do Katowic. Tam Nina robiła 

studia na AWF, ale tylko licencjat. Później otworzyła Shall we dance? i teraz ma pod sobą 

ile? Trzy lub cztery instruktorki. Cztery – poprawił się, widząc gestykulację żony. – A ja 

pracuję, zgadnijcie gdzie. 

- W korpo? – strzeliła Gabi.  

I nie trafiła. Beti i Meryl spróbowały jeszcze kilku propozycji: bank, sklep z garniturami, 

kancelaria prawna. 

- Kola to nadaje się do cyrku! – zażartował Chojrak. 
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- Blisko! – zawołał Kola – W Teatrze Śląskim! 

Duma w jego głosie dała wyraz, iż jest z siebie zadowolony. Spełniony, ale próżny Kola. 

Niektórzy nawet mu przyklasnęli. 

- Uważaj, bo artyści szybko kończą żywot – powiedziała kąśliwie Sara. 

- Masz na myśli siebie? 

- Mam na myśli na przykład Bozia. Powiesił się. Nie wiecie? 

Przy stole zapadła cisza, nie licząc brzęku odkładanej łyżki, wcześniej oblizywanej przez Jolę. 

Kilka osób wiedziało, na twarzy pozostałych malował się smutek i niezrozumienie. 

- Co się stało? – odważyła się zapytać Marlena. 

Sara wzruszyła ramionami – mając wiedzę i nie chcąc się podzielić. Czyżby miała z Boziem 

bliższy kontakt po maturze? 

- Słyszałam, że troszkę się rozpił. Moja kuzynka mieszka blisko jego rodziny. Tam była 

patola, ale ludzie nie wiedzą, czemu się powiesił – powiedziała Beti – a ty coś wiesz więcej? 

Skierowała wzrok na Sarę, a wywołana do wypowiedzi właśnie robiła solidny łyk piwa. 

- Mówił mi tylko, że żona dała mu wybór. Albo ona i dzieci, albo alko. Wybrał ją, z tego co 

mi mówił. Ale my rozmawialiśmy trzy lata przed tym, jak to się stało. 

- A ty? – zapytał Kola. 

- Co ja? 

- Co u ciebie? 

- Żyję. 

Harda Sara. Wyglądała, jakby jej odpowiedź nie wymagała komentarza. Dlaczego Marlenie 

robiło się przykro na jej widok? W liceum ceniono zdolności językowe Sary, najwidoczniej 

ich nie wykorzystała. Trudno było określić, czym się teraz zajmuje. Czy popadła w 

uzależnienie jak Bozio? Każdy pamięta Sarę jarającą zioło na długiej przerwie. Teraz bardziej 

od zbuntowanej sprawiała wrażenie chorej. Ale skoro nikt wprost nie pyta, temat pozostaje w 

świecie domysłów. 

- Twoja kolej, Bartek – zakomenderował Kola. 

Opowieść o Szwajcarii i pracy programisty trwała dłużej niż ktokolwiek chciał słuchać. 

Bartek mówił i mówił, jakby miało mu to wystarczyć na kolejne dwadzieścia lat samotności. 

Gdy doszło do tego, iż zaczął opowiadać, na jaki kolor zamierza teraz pomalować ściany w 

swoim pokoju, Jola przerwała trajkotanie. 

- A jo nawet ni mom kiedy myśleć, jako farba bydzie na suficie. Momy już cało gromadka! 

Antoś najmniyjszy cztery lata, Tadeusz do szkoły już poszeł, a Asia i Ola po czternoście lot. 
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Za nimi to ciągle musza lotać, więc tylko zjym, pogodomy chwila i ida, bo do garów coś im 

musza wrzucić. 

Nie tak szybko jednak odeszła, zatrzymywana przez Bartka i Gabi. Zdradziła, że w przerwach 

na urlopy macierzyńskie i wychowawcze pracowała na poczcie i było jej tam dobrze – bo 

gdzie ludzie życzliwi, tam i dupsko wygodnie leży. Jej słowa. 

Towarzystwo lustrowało się nawzajem wzrokiem. Kto wygląda starzej? Na kim i dziś 

można oko zawiesić? Komu się udało, a kto jest przegranym? Większość uznała, że ci, którzy 

nie przyszli, należą do tej drugiej grupy.  

- … teraz to jestem wolny ptak – powiedziała z dumą w głosie Beti. – Po moich dwóch 

małżeństwach mam serdecznie dość wiązać się z kimś na stałe. Po co się męczyć i jeszcze 

kłamać przed ludźmi? Jestem wolna i to mi daje radość. 

- Nikt cię nie zmuszał do kłamania przed ołtarzem – różowa Karola po raz pierwszy zabrała 

głos, odsłaniając oblicze tradycjonalistki. 

- Presja otoczenia, moja droga. Taka kultura, że się mówi to, czego oczekują. 

- Twój błąd, że nie skorzystałaś z prawa wyboru w tamtej chwili – wszyscy ucichli na głos tak 

jawnej krytyki. Żeby tak w oczy? – dziwili się. 

- Polak mądry po szkodzie – ucięła Beti, wyraźnie niezadowolona z przebiegu konwersacji.  

- Nie oceniaj, Karolcia. Nie wiesz, jak było – wtrącił się Chojrak.  

Murena przysunęła krzesło bliżej Beti, zaciekawiona zdaniem swojego ex. 

- Ja też się rozwiodłem i mam dwoje dzieci z tamtą kobietą. Nigdy się nie dowiesz, jaki to 

ból, gdy twoja córka uważa cię za zdrajcę, a ty jedynie szukałeś swojej drogi. 

- Słucham? – Karola wybałuszyła oczy. – Nie wierzę, że wy wszyscy myślicie, że wolność to 

prawo do krzywdzenia tych, którym się obiecało, że się będzie i w zdrowiu i w chorobie! 

Twoja córka ma prawo uważać cię za zdrajcę. Jaki to ojciec, który nie wychowuje swojego 

dziecka, który nie daje dziecku miłości, na jaką zasługuje?! – Karola wybuchła świętym 

gniewem.  

 Nikt już nie jadł. Chojrak zacisnął zęby, a inni zaczęli stawać po jego stronie. Każdy 

wiedział, że w liceum to Karola miała etykietę dziecka rozwiedzionych rodziców, ale cóż z 

tego? Teraz są dorośli i widzą rzeczy z innej perspektywy. No, nie wszyscy. Po bąknięciu 

Chyba się nie dogadamy… różowa sukienka pofalowała od eleganckiego dygnięcia w geście 

pożegnania. Tyle widzieli Karolę. Nic nie wiedząc o niej, prócz tego, że z szukającej własnej 

tożsamości nastolatki teraz – o zgrozo – nie bała się wyrażać swojego zdania. Ta odwaga 

wzbudziła w Murenie podziw. Jednocześnie ze współczuciem patrzyła na Chojraka, który z 
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beztroskiego chłopaka stał się niespełnionym w swojej roli ojcem. Przestała w duchu kpić z 

jego wyglądu i skarciła się za to. Czy to nie naturalne, że w tej sytuacji się zapuścił? 

 Po demonstracyjnym wyjściu Karoli, nie odważyli się popełnić tego samego błędu. 

Rozmawiali o ulubionych knajpach, o pracy, o polityce – a co mogli, obracali w żart. Murena 

cieszyła się, że nie dane jej było zdradzić swojej historii. Nie czuła się gotowa na to, by bez 

emocji opowiedzieć o tym, gdzie spędza wolne popołudnia. Część osób po uroczystej części 

spotkania postanowiła jeszcze upoić się drinkami na Końcu Świata. Odprowadziła ich, 

żegnając się pod pubem. Gdy upewniła się, że nikt jej nie zobaczy, zamiast do samochodu, 

skierowała swoje kroki do Parku Jordanowskiego ulokowanego koło starego Domu Harcerza. 

Usiadła na huśtawce, ledwo wciskając swoje szerokie biodra pomiędzy metalowe pręty. 

Odruchowo wyciągnęła komórkę, ale zamiast sprawdzić aktualności na Instagramie, w 

wyszukiwarce Youtube’a wklepała ulubionego wykonawcę. Nat King Cole śpiewał treść 

wypełniającą jej życie – When I give my heart/ It will be completely/ Or I’ll never give my 

heart (…). Zamknęła oczy. Nie myślała o Beti i Karoli, ani o Chojraku. Myślała o tym 

miejscu na cmentarzu, na którym pochowała część siebie. Przetarła raz jeszcze obrączkę, 

która jak nowa lśniła na jej palcu. Uśmiechnęła się pod nosem. Świadoma, że ktoś w wolności 

swojej kochał ją do końca życia. Miała szczęście.  

 

*** 

 

 Stoi na tym samym cmentarzu, z obrączką starszą o trzydzieści lat. Obok przyklęka 

pani w kruczoczarnych włosach, z jej policzka płyną łzy na świeżo skopaną ziemię. Szmatką 

przeciera wygrawerowany napis na pomniku Pozbawiona prawa do życia, przeżyła piętnaście 

tygodni w łonie matki i powiększyła liczbę aniołów niebie. Murena w zadumie patrzy na tę 

scenę. Waluta złotego ciągle zmienia wartość. Cena wolności tak wysoka, że można ją 

przypłacić życiem. Odchodzi w dal, mijając po drodze dziecko bazgrzące coś kredą na ulicy. 
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