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Honorata nie lubi policji. Nie lubi detektywów. Ani inspektorów. Ani aspirantów. Ani milicji obywatelskiej, którą
pewnego dnia przemalowano na policję razem z samochodami, helikopterami i posterunkami. Honorata nie
lubi posterunkowych ani drogówki. Ponieważ pracuje
w policji.
Honorata nie jest policjantką, nigdy nie włożyła żadnego munduru. Jej legitymacja z nagłówkiem: „laboratorium
kryminalistyczne” tkwi od lat w torebce. Nigdy nie była
wyciągana, ponieważ każdy tu zna Honoratę, dlatego Honorata wchodzi na teren wojewódzkiej komendy policji
bez kontroli.
Honorata jest specjalistką od badań i analiz mikroskopowych. Krew, włos, ślina, sperma. Wszystko można
poddać analizie. A następnie przybić pieczątkę i złożyć
podpis na formularzu. I nie wolno się pomylić. Bo można
kogoś posłać na stryczek. A to byłoby nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne, szczególnie przy kolacji. Bo Honorata
lubi jeść. Szczególnie wieczorem, gdy ogląda w telewizji
filmy kryminalne, bo bardzo lubi filmy i seriale kryminalne, szczególnie Columbo, ale i te nowsze z dużą gorączką
w akcji i przystojnymi amerykańskimi aktorami w rolach głównych. Lubi amerykańskie efekty specjalne, ale
te w polskich filmach jakoś nie przypadają jej do gustu.
Przez to wieczorne obżarstwo przy telewizji tyje, a potem
się odchudza. Niestety wciąż jest gruba, bo co jakiś czas
dręczy ją niepowstrzymany apetyt, w końcu macha na
to ręką i znowu je. I popija. I to nie źródlaną wodę, ale
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czystą, z procentami. Oczywiście nie będąc, broń Boże,
alkoholiczką.
Honorata nie lubi policji, ponieważ pewien inspektor
wykorzystał swoją zależność zawodową, a niestety przystojny nie był. Odbyło się to w dobie panowania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, gdy nie bardzo było
wiadomo, kto komu podlega i do kogo ewentualnie się
skarżyć, tak aby nie popełnić błędu.
Honorata nie poinformowała przyszłego tatusia, że
nim zostanie, z obawy przed utratą pracy lub ewentualną
propozycją małżeństwa, gdyż sama nie była pewna, co
byłoby gorsze.
Córka za to zastąpiła jej małżonka od pierwszego dnia
pojawienia się na świecie. Terroryzując matkę i w dzień,
i w nocy, aż do swojej pełnoletności, kiedy to zażądała od
Honoraty „rozwodu”, czyli kiedy to postanowiła wynieść
się z domu. Co Honorata zaakceptowała bez mrugnięcia
okiem, a nawet z ulgą. Rozumiała Frankę. Wszak pełna
wolność w tym wieku to dobrodziejstwo nie do przecenienia. Franka kontrolowała jednak nadal matkę zaocznie,
głównie przez telefon, którego Honorata nie śmiała nie
odbierać, wiedząc, że ściągnie tym samym córkę do domu
na inspekcję. A to byłoby gorsze niż wojenna zawierucha.
Stąd grała rolę uległej matki najlepiej jak potrafiła, aby nie
drażnić nadopiekuńczej latorośli.
I tak płynęło życie Honoraty, spokojnie i bez wstrząsów.
Aż do tego dnia.
Bo właśnie tego dnia zaczęła się ta historia. I do tego
absolutnie nieprzewidzianie. Jak to bywa w filmach, które
Honorata tak lubiła, a czego tak nie lubiła w realnym życiu.
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Dzień wcześniej, równie nieprzewidzianie, Honorata
napatoczyła się na pewnego adwokata. Jej trasa z domu do
pracy i z powrotem była ściśle ustalona od lat, jak u Fileasa
Fogga. Drogi z ulicy Mogilskiej do Ronda Mogilskiego
Honorata, broń Boże, nie przebywała na piechotę. Nie
gardziła tramwajami, wręcz przeciwnie. Zbędny ruch
nadwerężał jej solidną tuszę. Ten kawałek do przejścia
z tramwaju do pracy i z powrotem do domu wystarczał
jej aż nadto. Honorata nie miała zwyczaju zbaczać z raz
obranej drogi. Adwokat nie był przewidziany na tej drodze.
Ponieważ nigdy nie był tu widziany. Nigdy się na niego nie
napatoczyła. Nie mogła więc przewidzieć, że coś takiego
się stanie. I to tego dnia. Bo pewnie zostałaby w domu.
Niestety właśnie wychodziła do pracy.
To znaczy dopiero co wyszła ze swojej kamienicy.
Tak więc gdy ów ktoś raptem stanął na jej dotąd dobrze
znanej drodze i przypatrując się z niedowierzaniem, bąknął: „Honorata?”, miała ochotę zawrócić i zwiać. Niestety
tusza nie pozwalała jej na tak szybki unik. Zrezygnowana,
mając świadomość swoich nieco już siwych i potarganych
przez wiatr (a wiało mocno) kosmyków i wymalowanego
na twarzy nocnego oglądania kryminałów, zakłopotała
się, nie wiedząc, jak wybrnąć z tak trudnej, afektowanej
sytuacji.
— To ja! Ziemek! Poznajesz mnie? — wykrzyknął pan,
nie będąc chyba pewnym, czy Honorata go słyszy.
Przysunął twarz blisko jej twarzy. Może źle widział bez
okularów i chciał się upewnić, czy aby nie robi pomyłki.
Był podstarzałym chudzielcem, w za dużym prochowcu,
kapelusz z trudem siedział na jego łysinie. Machał laską
to w tę, to we w tę, Honorata czuła, że spóźni się do pracy.
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— Mieszkasz tu? — Machnął laską w stronę jej kamienicy, aż ciarki przeszły Honoracie po plecach. — Już cię
tu kiedyś widziałem, ale nie byłem pewny. — Jego oczy
świdrowały ją na wylot. — No, Ziemek! Ziemowit! Nie
poznajesz? — Znów wykrzyknął, aż spłoszone gołębie
poderwały się do lotu.
— Owszem, mecenasie. — Honorata usiłowała zakończyć spotkanie. — Spieszę się do pracy.
— To co? — krzyknął ponownie, tym razem uradowany.
— Do jutra? Musimy to oblać!
Honorata lubiła oblewać różne okazje: wygrane lub
przegrane wybory właściwego lub niewłaściwego prezydenta, wizytę Papieża i sterty śmieci na Błoniach,
odpowiednie i nieodpowiednie demonstracje, ciekawy
lub nieciekawy film kryminalny w telewizji. Ale oblewała to wszystko sama ze sobą. Swoje towarzystwo lubiła najbardziej. Oblewanie z obcym, nawet jeśli kiedyś
dobrze znanym mężczyzną, nie wchodziło w grę. Było
faux pas. Na to Honorata nie wyraziłaby zgody. Czy
jednak Ziemek, którego kiedyś znała, jako dzisiejszy
Ziemek zaakceptowałby odmowę? Nie była pewna, więc
przybrała wiele mówiący albo raczej nic nie mówiący
wyraz twarzy, to znaczy mglisty uśmiech, choć wiedziała, że pokaże przy tym wszystkie swoje zmarszczki, co
ją wkurzało.
— Pogadamy sobie! — krzyknął za nią mecenas, gdy go
w końcu wyminęła, i nie była pewna, czy to, co wydobyło
się z jego ust, nie zabrzmiało jak groźba.
Honorata nigdy nie spóźniała się do pracy. A tego feralnego dnia spóźniła się pięć minut. Szła dobrze sobie
znanym korytarzem, a wszyscy, których mijała, przyglądali
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się jej bacznie i w zadziwieniu, tak to sobie przynajmniej
tłumaczyła. Honorata spóźniona? No, no!
Kiedy wróciła do domu tramwajem i tymi samymi,
wiele razy odmierzanymi krokami, czuła, że ma mętlik
w głowie. Nie miała ochoty na żadne odwiedziny. Kiedyś
ktoś uszczęśliwił ją psem rasy pies i było to bardzo niefortunne uszczęśliwienie. Zarówno dla niej, jak i dla psa. Pies
nie chciał jeść ani prażonej kukurydzy, ani pizzy, którymi
zajadała się Honorata, i trzeba mu było przynosić jakieś
paskudne psie konserwy. I wciąż chciał gdzieś wychodzić,
szczególnie wieczorami, gdy lało i wiało, albo właśnie w telewizji leciał jej ulubiony serial kryminalny. Pies zyskał
więc nowego pana, a Honorata święty spokój. Nie na długo
jednak, gdyż uszczęśliwiono ją znów, tym razem Franką,
i tej niestety nie dało się już nikomu upchnąć.
A teraz był przeraźliwy czerwcowy upał i zbierało się
na burzę. Od kiedy pies Honoraty, który przeraźliwie bał
się burzy, nauczył ją bać się burzy, bała się burzy równie
przeraźliwie jak kiedyś jej pies. Zamknęła więc na wszelki
wypadek okno, choć po chwili duchota zaczęła ją dusić,
ale wolała się dusić niż zginąć od pioruna, który mógłby wpaść do pokoju przez okno, jak to gdzieś wyczytała.
Wiatr szarpał gałęziami rosnącego obok kamienicy drzewa, a ich stukot o szyby przypominał jej złowrogi stukot
gałęzi z Wichrowych Wzgórz.
Honorata nie lubiła burzy ani stukotu gałęzi o okno.
Honorata lubiła święty spokój.
A tymczasem dotarło do niej, że jutro ten spokój zostanie brutalnie zakłócony.
Gdyby jutro miała się odbyć w mieście jakaś demonstracja, Honorata chętnie wybrałaby się na nią i czułaby
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się usprawiedliwiona chęcią uczestniczenia w zbiorowym
proteście, a jej nieobecność w domu byłaby równie usprawiedliwiona.
Ale nie zapowiadano żadnej demonstracji. Ani żadnego
protestu. Żadnego marszu. Na żadną okoliczność. Nic nie
zapowiadało możliwości usprawiedliwienia jej nieobecności w domu. Za to zapowiedział się mecenas. Z wizytą.
To było gorsze niż uderzenie pioruna. Temu należało się
przeciwstawić. Honorata myślała gorączkowo, jak tego
dokonać.
W końcu wpadła na pomysł, aby po prostu zwiać. O ile
Franka pozwoli na wyjazd...
Zwiać! Od upału. Od nagłej i niespodziewanej wizyty.
Od Franki, zanim ta zaprotestuje.
To był cud, ta myśl! Jak objawienie. Wyjechać. Rano. Daleko. Wziąć urlop. Wypoczynkowy. Choćby tylko na dzień
czy dwa. Miejsce wypoczynku się znajdzie. Przez dzień
czy dwa świat bez niej się nie zawali. Ani laboratorium.
Nawet przez tydzień się nie zawali. Była coraz bardziej
zdeterminowana. Rano zadzwoni do komendanta i coś mu
powie, wymyśli jakiś powód, dla którego ona natychmiast
musi wziąć urlop. Niech on już coś wykombinuje, żeby
ona wzięła ten urlop. Niech coś nawinie w laboratorium.
Jeśli zrobił jej dziecko, to niech teraz postara się wydobyć
ją z kłopotów, skoro wtedy ją w kłopoty wpakował.
A o kłopotach ówczesnych poinformowała go niedawno jego własna córka. W jaki sposób Franka doszła do
pełnoletności, mniej więcej wiadomo, ale jak doszła do
prawdy, będąc dopiero co pełnoletnią, trudno powiedzieć.
Pewnie drogą dedukcji. Szef przeraził się skandalu i reakcji
ślubnej rodziny do tego stopnia, że nawet nie zamierzał
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zaprzeczać ojcostwa. Tym bardziej, że podobieństwo pannicy do niego było uderzające. Ten sam brak urody, za
duży nos i zdecydowanie apodyktyczna natura. Od tej
chwili płacił córce po kryjomu, co miesiąc, sensowną sumę
i czuł się bezpiecznie.
Honorata, zadowolona z powziętej decyzji o wyjeździe,
wywlekła z pawlacza wielką walizkę i wybebeszyła rzeczy
z szafy na środek pokoju.
Bo należało się zastanowić, co ze sobą zabrać. Na wypadek, gdyby ucieczka miała się przeciągnąć. Połowa czerwca to trudna pora roku. Nieprzewidywalna. Sorry, jak cały
nasz klimat. Może na przykład lać i lać przez dwa tygodnie.
Mimo że Honorata zamierzała uciec z domu tylko na parę
dni, to przecież takie ulewy mogły spowodować, że nie
będzie miała jak wrócić. Przez takie ulewne deszcze będzie
zmuszona siedzieć gdzieś ze dwa tygodnie.
Wrzuciła więc do walizki to, co według niej było absolutnie niezbędne. Niestety walizka nie zamierzała dać
się dopiąć.
Rozrzucona po pokoju sterta ubrań przyprawiła Honoratę o napad melancholii. Miała wrażenie, że dokonuje
czynu zabronionego, czyli ucieczki z miejsca przestępstwa.
Okłamywanie nie tylko komendanta policji, ale też szefa
laboratorium kryminalistycznego i zostawienie go z górą
nie wykonanych na czas analiz laboratoryjnych było według niej przestępstwem. Miejsce przestępstwa nie do końca się zgadzało, bo Honorata nie uciekała z laboratorium,
ale nie czepiajmy się szczegółów. To drobiazgi wobec wagi
samego zagadnienia. Poczucie winy świadczyło, że była
świadomym sprawcą czynu zabronionego, a to podlegało karze. Honorata nie miała jednak zamiaru poddawać
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się żadnej karze ani tym bardziej presji psychicznej, jaką
według niej będą stosować szef oraz Franka, aby zmusić
ją do pozostania w domu i pójścia jak zwykle do pracy.
Postanowiła wyjechać. I wyjedzie.
Pomimo burzy i ulewy. Pomimo stukotu w okno. Nie
przestraszy się. Nie zrezygnuje.
Zadowolona nastawiła budzik na siódmą rano, aby
zwiać tak, by nikt tego nie zauważył, a do szefa i Franki
zamierzała zadzwonić z drogi. Żeby postawić ich przed
faktem dokonanym. Następnie włączyła telewizor, aby
obejrzeć ulubiony serial kryminalny.
Usłyszała dźwięk komórki.
To dzwoniła Franka. No i klops! Honorata zastygła
z ręką nad telefonem. Odebrać czy nie? Jeśli nie odbierze, Franka zjawi się natychmiast na inspekcję i zobaczy
to, czego zobaczyć nie powinna, czyli nie całkiem spakowaną walizkę, i wtrąci się, bo zawsze się wtrąca. Jeśli zaś
Honorata telefon odbierze, to ta mała spryciara i tak się
domyśli, o co chodzi, bo z Honoraty słaba krętaczka.
Oj, niezły problem.
Telefon zabrzęczał drugi raz, ponaglająco, i tego już
Honorata nie mogła zignorować.
— Co jest, mam? — usłyszała w słuchawce. — Dzwonię
i dzwonię.
— Oglądam serial — poinformowała ją Honorata zgodnie z prawdą. Wykrywacz kłamstw w umyśle córki działał
jednak bez zarzutu.
— To czemu nie odbierasz? — spytała podejrzliwie.
— Przecież odebrałam — powiedziała Honorata
i o mało nie zaklęła. Sama usłyszała w swoim głosie fałszywy ton. Co teraz będzie?
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W słuchawce przez chwilę panowała cisza, jakby Franka
się zastanawiała.
— Wszystko w porządku? — Córa upewniła się na
wszelki wypadek i Honorata odetchnęła z ulgą. Chyba
udało jej się wywieść Frankę w pole.
— Jes, jes… — Honorata przytaknęła zadowolona i wyłączyła komórkę.
Od zajścia w ciążę, Honorata żyła w nieustannym
podporządkowaniu się dziecku. Zasadzie: dobro dziecka ponad swoje dobro. Ponieważ sama tego nie zaznała
od swojej matki, oczywistym było dla niej, że jej relacje
z dzieckiem będą zupełnie inne. To ona zdecydowała, że
dziecko będzie rządzić jej życiem, jej wolą, decyzjami,
wyborami. Planami i rezygnacjami z planów. Skrywanymi,
nigdy nie realizowanymi marzeniami. Po to, by mogły być
realizowane marzenia dziecka. Cokolwiek Honorata zrobiła dla siebie, wywoływało w niej nieustające poczucie winy.
Szczególnie gdy przez to nie mogła czegoś zrobić dla Franki. Córka odmowy nie tolerowała i kary, jakie stosowała
potem wobec matki, na przykład niejedzenie, nieuczenie
się, stany depresyjne, niemożność spania w nocy i lęki,
które wyrażała głośno w szkole i u psychologa, nauczyły
Honoratę właściwej hierarchii w domu. Oduczyły ją buntu
i samowoli wobec córki. Dlatego uchodziła za wzorową
matkę, a i Franka mogła być z niej dumna. I była. Wszystkie koleżanki jej zazdrościły. Jedno słowo Franki i matka
natychmiast spełniała jej prośbę. Franka nawet nie musiała
już nalegać czy krzyczeć. Bo oczywiste było dla Honoraty,
że skoro córka chce i grzecznie, oj, grzecznie prosi, to nie
wolno, oj, nie wolno odmawiać. Bo córka może przez to
nie być szczęśliwa, a powinnością Honoraty jako rodzica
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jest sprawiać na każdym kroku, aby dziecko było szczęśliwe. Żyło bez stresu i miało zaspokojone wszystkie, ale to
wszystkie potrzeby. Dlatego życie Honoraty przebiegało
płynnie od kredytu do kredytu na zaspokajanie potrzeb
córki, aby ta z braku owego zaspokajania nie wpadła w złe
towarzystwo, narkotyki albo, co gorsza, nie stała się jedną
z galerianek. Lepiej żeby za to wszystko płaciła matka,
a nie na przykład jakiś zwyrodnialec. Córka odpłacała jej
wierną miłością i Honorata nigdy, ale to nigdy nie czuła
się samotna. I choć samotność swoją bardzo lubiła, wolała
jednak tę wiedzę o lubieniu swojej samotności zostawić
dla siebie. Aby nie martwić troskliwej, bardzo troskliwej
córki. Zaspokajana w ten sposób córka nie sprawiała żadnych trudności wychowawczych, uczyła się bardzo dobrze
i Honorata również mogła być z niej dumna, podobnie
jak z siebie.
Niestety po bardzo ciekawym serialu kryminalnym rozpoczął się kolejny i tak arcyciekawy film kryminalny, długi
i wciągający, a jego akcja była tak powikłana i skomplikowana, że Honorata, mimo ciągłego stukotu gałęzi o szybę,
nie wiedząc kiedy, zasnęła.

Dzień 1
Obudził ją wrzask budzika.
Nagłe przebudzenie i nagłe przypomnienie o czekającej
ją podróży wpędziło Honoratę w nerwowy popłoch.
Teraz przypomniała sobie, że nie ma pojęcia, gdzie trzyma swoje prawo jazdy. Rzadko jeździła autem, nawet nie
pamięta, kiedy ostatnio, więc również rzadko potrzebne
jej były dokumenty.
Ale prawo wymagało, aby kierujący pojazdem miał
dowód tych umiejętności przy sobie i mógł się nim wylegitymować na żądanie przedstawicieli prawa. Oj, kłopot.
Wywróciła wszystkie szuflady do góry nogami. Właśnie
ujrzała przed sobą upragniony dokument oraz kluczyki do
wozu i wydała pisk rozkoszy, gdy odwracając się, zobaczyła
przed sobą Frankę. I jej oczy, wybałuszone na matkę jak
dwa reflektory.
— Co się tu dzieje? — Ton głosu Franki nie pozostawiał
wątpliwości co do jej oceny sytuacji.
Honorata w panice szybko schowała prawo jazdy oraz
kluczyki pod ciuchy w rozbebeszonej walizce. Na wszelki
wypadek, gdyby córka pilnie potrzebowała właśnie w tej
chwili jej samochodu.
Franka rozejrzała się po pokoju.
— Wyjeżdżasz? — Bardziej skonstatowała niż zapytała,
a jej czoło przybrało marsowy wyraz.
— Skądże... — bąknęła Honorata, nie bardzo wiedząc,
co powiedzieć w tak doniosłej chwili. — To znaczy tak.
Muszę się… odprężyć… Tylko na parę dni, przecież ja się
nigdy nigdzie nie ruszam. Praca, dom. Tyję.
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— Dlatego kupiłam ci pół roku temu karnet na aerobik
— obraziła się córka. — Czemu z niego nie korzystasz?
To odpręża. Tyjesz.
Honorata nie zamierzała spierać się teraz o swoją tuszę.
Patrzyła na chudą jak szczapa córkę i zazdrościła jej
figury. Choć sama w jej wieku też była niczego sobie, na
pewno chudsza niż teraz. Westchnęła. Co nie uszło uwadze córki.
— Mam, co ty wyprawiasz? Już wczoraj jak mnie tak
zbyłaś przez telefon, wiedziałam że muszę tu przyjść rano,
przed szkołą, i pogadać z tobą zdecydowanie. No i proszę,
co tu zastaję? Wybierasz się w podróż? Ale z kim, gdzie
i po co? I na jak długo?
Honorata, przytłoczona liczbą pytań, na które musiała
udzielić szczegółowych odpowiedzi, zamilkła na chwilę,
aby zebrać myśli.
A co najgorsze, sama nie znała odpowiedzi na te pytania. Należało je więc naprędce wymyślić. I żeby jeszcze
były prawdziwe na tyle, aby ominąć wykrywacz kłamstw
w umyśle Franki. Oj, kolejny kłopot...
— Jadę… do pani Irenki. — Zadowolona, wpadła wreszcie na właściwy trop.
To zadowolenie jednak wydało się France podejrzane.
— Do Jastrzębiej Góry? To kawał drogi. Pani Irenka
o tym wie?
— O czym? — Honorata słodko udała, że nie rozumie
pytania.
— O tym, że przyjeżdżasz.
— Zadzwonię do niej, oczywiście. — Honorata odwróciła się, aby nie patrzeć córce w oczy i usiłowała szybko zamknąć walizkę. Próba ta jednak okazała się bezskuteczna.
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— Coś się stało, przecież widzę. — Córka nie dała za
wygraną. — Chyba nie jesteś w ciąży?
— Nie, nie! — zaprzeczyła gwałtownie Honorata, zadowolona, że choć raz mogła powiedzieć prawdę.
— Może szkoda — zawyrokowała córka. — Miałabyś
wreszcie jakieś sensowne zajęcie. A tak pijesz. Starzejesz
się. I tyjesz.
— Spóźnisz się do szkoły. — Honorata poczuła, że coraz
bardziej się spieszy.
Znów spróbowała domknąć walizkę. Po kolejnej nieudanej próbie poczuła też, że zaczyna się pocić. A to nie
było przyjemne, zupełnie nie.
— Po co ci ten cały wyjazd? — nie ustępowała córcia.
Widać było, jak bardzo troszczy się o matkę. — Czego ci
brakuje w domu?
— Potrzebuję konia, nie gulaszu z konia — jęknęła Honorata, usiłując w popłochu przypomnieć sobie, czyj to
aforyzm.
Ponieważ nikt nie przyszedł jej na myśl, doszła do wniosku, że chyba sama wymyśliła tę sentencję. A to znacznie
poprawiło jej humor. Tym bardziej, że po tak wnikliwym
stwierdzeniu Franka zamilkła na dłużej, prawdopodobnie
usiłując znaleźć coś sensownego na takie dictum.
Honorata wyrzuciła parę rzeczy z walizki, na chybił
trafił, i nareszcie udało się ją domknąć. Zasunęła zamek
i wyprostowała się triumfalnie. Franka patrzyła na matkę
jak urzeczona. Jej oczy zrobiły się wielkie jak złotówki.
Po raz pierwszy matka nie posłuchała perswazji Franki.
Po raz pierwszy przeciwstawiła się córce. Po raz pierwszy
zrobiła, co chciała. To było nie do pojęcia.
Franka wyglądała na bezradną i zagubioną.
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Nie śmiała zagrodzić matce drogi. Ponieważ po raz
pierwszy widać było, że to nic nie da.
Franka poprawiła palcem lenonki na swoim za dużym
nosie.
Honorata objęła ją i potargała lekko rudą kitę, w jaką
uczesane były włosy Franki. To nie był zwykły „koński
ogon”, nie. Upstrzony kolorowymi sznureczkami radośnie
dyndał na czubku jej głowy. Franka stała dziwnie rozkraczona w tych swoich podprutych dżinsach i mrugała
oczami, jak w dzieciństwie, kiedy czegoś się bała lub nie
mogła zasnąć w nocy bez światła.
Honorata nie musiała patrzeć, by wiedzieć, że córce
drżą nadgarstki. Znała ją na wylot, lepiej niż siebie samą.
Franka drżała, bo Honorata drżała, i to się jej udzielało.
Odkąd Franka zorientowała się, że tak naprawdę ma tylko
Honoratę, poczuła się za nią odpowiedzialna. W praktyce
oznaczało to, że córka nie pozwalała matce decydować
o niczym, ani o sobie, ani o niej. Na wszystko musiała być
zgoda Franki. O wszystkim musiała wiedzieć, nad wszystkim czuwać, jak to ona określała. Bardziej niż matka za
nią, to ona za matkę chciała być odpowiedzialna.
Może była mentalnie starsza od matki, czego Honorata
nie lubiła, bardzo nie lubiła.
— Zrobić ci kanapki na drogę? — zapytała Franka i nie
zrobiła ani jednego kroku w stronę kuchni.
Jakby bała się, że jeżeli wyjdzie stąd choćby na chwilę,
matka zniknie, i kiedy ona wróci tu z tymi kanapkami, nie
zastanie nikogo, tylko pusty pokój.
— Nie trzeba. Zjem coś po drodze. — Głos Honoraty zadrżał, czego nie dało się ukryć. Zadrżał gniewnym
niepokojem.
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Ona z kolei chyba bała się, że Franka siłą woli zatrzyma
ją w miejscu. Że wzrok córki i własne wyrzuty sumienia
nie pozwolą jej zrobić kroku. Dlatego nie patrzyła na Frankę. Klepnęła ją za to w ramię, choć drużynowe nie cierpią,
gdy harcerki klepią je po ramieniu.
Franka odsunęła się. Nigdy nie pozwalała sobie przy
matce na chwile słabości. Wolała robić wrażenie silnej
i twardej, takiej, na której matka może się oprzeć.
Na to Honorata czekała. Ujęła walizkę za rączkę i ruszyła w stronę wyjścia, wymijając całkiem zręcznie córkę.
— Posprzątasz? — Wskazała ręką za siebie na bałagan,
który zostawiła w pokoju. — I podlejesz kwiatki?
Bo Honorata miała w domu dwa kaktusy. Na które wymieniła swojego psa. Z kaktusami nie trzeba było
wychodzić wieczorami. I można było spokojnie oglądać
kryminalne seriale.
— Wporzo — Franka przytaknęła natychmiast, machinalnie. — Kwiatki też. — Znów poczuła się potrzebna.
— Czym właściwie zamierzasz jechać? — zapytała nagle
podejrzliwie.
— Autem. Oczywiście. — Honorata od tego dnia zaczęła
uwielbiać mówić prawdę. — Jak to też? — nie zrozumiała.
— No, nie. — Franka zaprotestowała gwałtownie, niczego nie wyjaśniając i nie odpowiadając na pytanie Honoraty. — To czym ja pojadę do szkoły?
— Jeździsz moim autem? — zdumiała się Honorata. —
Skąd masz kluczyki? I prawo jazdy?
— Prawko zrobiłam. Kluczyki dorobiłam. — Franka
wzruszyła ramionami z politowaniem nad naiwnością
matki.
— Czemu ja nic o tym nie wiem? — jęknęła Honorata.
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— A co, miało tak stać? A akumulator by ci tak długo
wytrzymał od nieużywania? A jakby ktoś ci autko zajebał?
O pardon, zarąbał? Chyba lepiej, że się nim zajęłam. Do
tego tyjesz. Nigdzie się nie ruszasz. I pijesz. A po pijaku się
nie jeździ. A tak w ogóle to chuchnij! — Franka okazała
bezwzględność. I nieugiętość. Jak zwykle.
Honorata na szczęście wczoraj przedwcześnie zasnęła,
więc ulubiona szklaneczka pozostała prawie nietknięta.
Jednak fakt faktem, Honorata nigdy nie upijała się w trupa.
Z całą pewnością nie była alkoholiczką. Była tylko i wyłącznie amatorką degustacji. Co z tego, że jednej marki
wina? Degustator to nie alkoholik. Pije dla przyjemności.
Nie z przymusu. A Honorata lubiła wino. I degustację wina.
Co trudno było jednak córce wytłumaczyć. Córka jej picie
tłumaczyła sobie jednoznacznie. Bo dla niektórych ludzi
picie znaczy zalewanie się, aż po zalanie słynnego robaka.
Honorata jednak nie dopuściła do wyhodowania w sobie
żadnego robaka. Więc nie musiała niczego w sobie zalewać.
— Pochodzisz do szkoły na piechotę — poradziła France. — Będziesz miała trochę ruchu za darmo i zaoszczędzisz na aerobiku. — A alkomatów się nie boję. Ostatecznie pracuję w policji. Swój swego nie ruszy.
— A wypadek? Jak spowodujesz? To co wtedy zrobisz?
— spytała jeszcze Franka ponuro, wiedząc już, że matka
nie ustąpi.
— Wtedy będzie się martwił twój tata. — Honorata postanowiła pójść na całość, czując, że wygrywa. Naprawdę
pojedzie sobie, gdzie chce! — Gdzie zaparkowałaś?
— Pod domem — jęknęła Franka. — Nie poznaję cię.
— Tyle wiemy o innych, ile nam o sobie powiedzą.
— Honorata wypuściła z siebie kolejną sentencję. Tym
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sposobem zadowolona opuściła oniemiałą Frankę i swoje
jak dotąd bezpieczne mieszkanko. Franka podążyła za
nią…
Dzięki temu, że córka zajęła się autkiem, było ono na
chodzie, co Honorata stwierdziła z wyraźnym zadowoleniem. Ruszając, pomachała France, którą kątem oka
widziała w lusterku, stojącą w bramie kamienicy osłupiałą.
Czerwony peugeocik co prawda był na chodzie, ale
wyglądał leciwie. Franka raczej o niego nie dbała, a może
sam już marzył o bliskim zezłomowaniu. I spokojnej emeryturze. Na pewno zaś nie o tak szalonej, wielogodzinnej
podróży, która go teraz czekała... W jego wieku? Żeby
tylko nie zaprotestował...
Honorata prowadziła bardzo nerwowo z powodu nieustającego przypominania sobie, jak się prowadzi auto.
Narażało ją to na niewybredne gesty ze strony innych,
wymijających ją kierowców. Gesty niekoniecznie miłe,
z uniesionym środkowym palcem włącznie. Honorata
jednak z chwili na chwilę wpadała w coraz większy trans
i jazda powoli zaczynała sprawiać jej przyjemność.
Honorata lubiła lubić. Lubienie sprawiało jej największą
przyjemność. Tyle że niewiele rzeczy dawało się lubić.
I niewielu ludzi. A już polityków w szczególności. Honorata oczekiwała od polityków klasy, takiej, jaką miał
onegdaj Zbigniew Brzeziński, doradca ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zawsze wzdychała na to
wspomnienie. Polskich polityków nie lubiła, oj nie lubiła,
za ich butę, arogancję, napastliwość. Za przyzwolenie na
różne przyzwolenia, których bardzo, ale to bardzo nie
lubiła.
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