
Nie bie ska

Na zy wa ły się Etu i Zu. Te go był pe wien. 
Tym ra zem nie cho wa ły się za sza fą ani za fi ran ką, tyl ko przy -

kuc nę ły pod biur kiem. Gdy po ru szył sto pą pod koł drą, pod -
sko czy ły i ude rzy ły gło wa mi w blat. Nie zbyt moc no. Na wet nie
pi snę ły. Jak za wsze, by ły ci chut kie. Przy cup nię te. Bez sze lest -
ne. Je dy ne, co mógł o nich po wie dzieć, to że kie dy bu dził się
w no cy, już na nie go cze ka ły. Cho ciaż nie za wsze. Prze waż nie
wte dy, gdy na stęp ne go dnia miał bar dzo waż ną kla sów kę. Al bo
gdy po przed nie go wie czo ru ro dzi ce roz ma wia li ze so bą pod nie -
sio ny mi gło sa mi lub prze ciw nie — mil cze li, bo by li na sie bie ob -
ra że ni. Tak jak wczo raj. 

Etu i Zu też mil cza ły. Ale Fi lip wie dział, że umie ją mó wić —
i kie dyś w koń cu się do nie go ode zwą. Na pew no. Kie dy przyj -
dzie na to po ra.
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— Nie sły sza łeś, tak? 
— Tak. Nie. 
— Do cio ci Agniesz ki. Za wie ziesz jej te rze czy. — Ma ma rzu -

ci ła na łóż ko wy pcha ną re kla mów kę. — Tyl ko masz być z po wro -
tem na ko la cję. Czy li naj póź niej o ósmej. Naj -póź -niej. Sły szysz? 

— Sły szę.
— Na pew no sły szysz?
— Na pew no. O ósmej. 
— Oj, Fi lip ku, Fi lip ku… — Ma ma po krę ci ła gło wą.
Fi lip wes tchnął. Nie lu bił te go zdrob nie nia. A po za tym nie

chcia ło mu się roz sta wać na dwie go dzi ny z Ty tu sem i mięk kim
łóż kiem. 

— A ta ta nie mógł by te go za wieźć sa mo cho dem? — za ry zy -
ko wał py ta nie, choć z gó ry znał od po wiedź. 

Ma ma szyb ko się od wró ci ła i ru szy ła w stro nę drzwi, rzu ca -
jąc pół gło sem, jak by do sie bie:

— Ta ta nie mógł by.
No tak. Prze cież ta ta cią gle, ale to cią gle był w pra cy. 
Fi li pa jed nak za każ dym ra zem to dzi wi ło, więc za wsze 

mó wił:
— Ale prze cież jest już szó sta. 
(Al bo siód ma, ósma, dzie wią ta lub dzie sią ta, w za leż no ści od

te go, o któ rej go dzi nie ta ta jesz cze był w pra cy).
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Lu bił te stwor ki i za wsze tro chę na nie cze kał. 
W pół mro ku nie wi dział ich wy raź nie, więc pró bo wał so bie

wy obra zić, jak wy glą da ją. Przy po mi na ły małp ki. I su ry kat -
ki. I skrza ty. 

Przy szły w no cy, a te raz był dzień. Fi lip sie dział na łóż ku
i prze glą dał Ty tu sa.

— Po je dziesz do cio ci Agniesz ki — usły szał głos ma my. —
Za wie ziesz jej tro chę ciu chów. Ja ich już nie no szę, a cio cia
chcia ła coś do pra cy w ogro dzie. Fi lip! Syn ku! Sły szysz?

Ma ma wo ła ła z kuch ni, ale je mu się wy da wa ło, że on jest na
bez lud nej wy spie, a ma ma dry fu je da le ko, bar dzo da le ko — na
tra twie. A po nie waż dzie li ły ich set ki fal, jed no staj ny szum mo -
rza i po dmu chy sil ne go wia tru, nie ro zu miał ani sło wa. 

Ma ma i tra twa sta wa ły się co raz mniej sze i mniej sze, i mniej sze… 
To się już zda rza ło. Wie le ra zy. W środ ku no cy otwie rał oczy

i od ra zu wie dział, że jest na bez lud nej wy spie. A do oko ła — za -
miast pod ło gi i me bli — by ła tyl ko wo da. Ogrom na, czar na i głę -
bo ka. Oce an po pro stu. 

— Fi lip! Zbie raj się. 
Ką tem oka do strzegł ja kąś po stać o pół kro ku od swo je go 

łóż ka. Ma ma? Na je go bez lud nej wy spie? Jak to? 
— A do kąd mam iść? — za py tał, pod no sząc gło wę znad ko -

mik su.

6



Cio cia czę sto wa ła go cia stem, któ re pie kła raz na ty dzień —
ser ni kiem al bo szar lot ką. I so kiem, któ ry wy ci ska ła z owo ców
ro sną cych w jej ogro dzie. Lu bił ją też za to, że nie py ta ła: „Co
tam w szko le?” ani nie wo ła ła na je go wi dok: „Aleś ty wy rósł!”.
Po za tym czę sto się uśmie cha ła.

No i mia ła bar dzo, bar dzo faj ne go i mą dre go psa, Bod ka, pra -
wie gol den re trie ve ra, któ ry był ła god ny jak owiecz ka. Uwiel biał
dzie ci i sza leń czo cie szył się na wi dok go ści. A szcze gól nie — na
wi dok Fi li pa. Wy glą dał wte dy jak kłę bek szczę ścia. 

Bo dek umiał wszyst ko, co psy po win ny umieć, a na wet tro -
chę wię cej. Znał na zwy swo ich ośmiu za ba wek, apor to wał, cho -
dził przy no dze, pra wi dło wo re ago wał na: „Wa ruj!”, „Siad!”,
„Le żeć!”, „Zo stań!” i mnó stwo in nych po le ceń. Tyl ko że w do -
mu cio ci Agniesz ki nikt te go od nie go nie wy ma gał. 

— Wy star cza mi świa do mość, że on wszyst ko ro zu mie — ma -
wia ła cio cia, uśmie cha jąc się ta jem ni czo. — Po za tym wiem, że
kie dy go za wo łam, za wsze do mnie przy bie gnie, na wet z Ala ski.
Cze go chcieć wię cej? 

Fi lip nie miał po ję cia, skąd cio cia wie, że Bo dek przy biegł by
z tak da le ka. Pew ne rze czy chy ba po pro stu się wie. Na przy kład
to, że Etu i Zu ma ją na imię Etu i Zu. 

I to wca le nie dla te go, że gdy Fi lip zo ba czył je po raz pierw szy,
gło śno i wy raź nie po wie dział, że by uspo ko ić sa me go sie bie: 
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A ma ma ni gdy nie od po wia da ła na je go zdzi wie nie ani sło -
wem. 

Fi lip wsko czył w adi da sy (żad ne fir mo we, zwy kłe pod rób ki)
i wy pro wa dził z przed po ko ju ro wer (ta aaki tam, nic spe cjal ne -
go, gór ski, ale bez ba je rów, zresz tą czte ro let ni i z hi per mar ke -
tu). Za wie sił re kla mów kę na kie row ni cy, za wo łał: „Cześć!” —
i już był za drzwia mi. 

Za drzwia mi miesz ka nia na dzie sią tym pię trze dzie się cio pię -
tro we go blo ku. 

Blo ku, któ ry stał na po zba wio nym drzew i ła wek osie dlu
Czte ry Wia try. 

Na osie dlu, skąd do cen trum je cha ło się czter dzie ści mi nut
au to bu sem (w go dzi nach szczy tu), a do cio ci Agniesz ki — tyl ko
dwa dzie ścia mi nut ro we rem (o każ dej po rze dnia). 

Lu bił tę cio cię. Nie na rze ka ła, że nie za ło żył sza li ka al bo czap -
ki, że nie po sprzą tał swo je go po ko ju, że za póź no wró cił z po dwór -
ka al bo że nie zjadł w szko le ka nap ki. Bo nie by ła je go ma mą, tyl ko
star szą sio strą je go ma my. Nie mia ła po ję cia, o któ rej wra cał z po -
dwór ka. Ani czy brał do szko ły ka nap ki. I rzad ko wi dy wa ła je go
po kój — ro dzi ce wła ści wie jej nie za pra sza li. Sa mi też pra wie
u niej nie by wa li. Nie wie dział dla cze go. Nie za sta na wiał się nad
tym. Tak by ło i już. Za to on od wie dzał ją bar dzo czę sto. Na przy -
kład z ta kie go po wo du jak dziś. I dla te go, że lu bił.
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Ale w wa ka cje Fi lip nie zaj mo wał się ta ki mi spra wa mi jak
szko ła. Ani tro chę. Ani przez chwi lę. Na wet gdy na nią pa trzył,
to jej nie wi dział. Tym bar dziej że już był gdzie in dziej — wje -
chał pro sto do par ku. A ra czej na gi gan tycz ny dy wan z tra wy
i mi lio na ko lo ro wych punk ci ków, na któ rym lu dzie wy dep ta li
ścież ki prowadzące w różnych kierunkach. Ro sły tu bar dzo sta -
re drze wa o ko na rach tak po wy gi na nych, jak by wiatr chciał na
nich za wią zać su pły i su peł ki. 

Fi lip przy śpie szył. Po par ku spa ce ro wa ło tyl ko kil ka osób, 
i to w od da li, więc nikt nie wcho dził mu w dro gę. 

Śmi gnął, tak jak lu bił. Jak by ści gał się sam ze so bą. Bo ni -
by z kim in nym miał by się ści gać? Wszy scy po wy jeż dża li na wa -
ka cje. Nie li cząc Paw ła. Ale Pa weł wo lał te raz przy jaź nić się
z Ad ria nem, czy li by ło tak, jak by Pa weł też wy je chał. 

„W czym Ad rian jest ode mnie lep szy?” — Fi lip za dał so-
bie to py ta nie chy ba po raz sto trzy dzie sty siód my w cią gu te go 
la ta. 

I od po wie dział so bie do kład nie tak sa mo, jak od po wia dał do
tej po ry: 

„W ni czym nie jest lep szy. 
We wszyst kim jest lep szy.
Nie praw da, w ni czym.
No tak, we wszyst kim…”.
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— Eee, tu ni ko go nie ma. Zupeł nie ni ko go. 
Bo dek przez trzy czwar te ro ku wy le gi wał się na ta ra sie lub

w ogro dzie na tra wie. A po zo sta łą jed ną czwar tą spę dzał na po -
sła niu w cie płym ką cie sa lo nu, nie da le ko ko min ka. Był bar dzo
szczę śli wym psem. Miał to wy pi sa ne na py sku i wy ra żał to każ -
dym mach nię ciem ku dła te go ogo na.

Wła śnie za czął się sier pień. Przy jem nie by ło je chać ro we rem
w po god ny dzień przez nie mal wy lud nio ne osie dle, po tem je go
obrze ża mi i da lej. Da lej — czy li w le wo, w uli cę Mar ce pa no -
wą. I od ra zu zna leźć się w zu peł nie in nej baj ce. A mo że na wet
na in nej pla ne cie, któ ra nie na zy wa ła się osie dle Czte ry Wia try.
Tu rzad ko wi dy wa ło się prze chod niów i prze jeż dża ją ce sa mo -
cho dy. Nie by ło też ani jed ne go dzie się cio pię tro we go blo ku. Za
to w ogród kach sta ło mnó stwo ład nych, ko lo ro wych, zu peł nie
no wych do mów z du ży mi bal ko na mi i ogrom ny mi okna mi. Ża -
den nie miał wię cej niż trzy pię tra. 

Fi lip po my ślał, że ta pla ne ta mo gła by się na zy wać Da lej 
i Da lej. Bo su per by ło zna leźć się gdzie in dziej niż przed chwi-
lą i wciąż je chać przed sie bie, da le ko. 

Skrę cił w na stęp ną ci chą uli cę i prze mknął wzdłuż zie lo ne -
go ogro dze nia, za któ rym wzno sił się ogrom ny bu dy nek ze spa -
dzi stym da chem. Sta ry i oto czo ny wy so ki mi drze wa mi. Je go
szko ła.
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