
1. 

Zaledwie Dagmara wyszła z lodziarni, oślepiły ją promienie słońca. Już wcześniej 

upał sprawił, że sukienka przykleiła jej się do ciała, ale teraz, po wyjściu 

z klimatyzowanego lokalu, poczuła, jak fala gorąca prawie odbiera jej oddech. I chociaż 

w lodziarni panował nieznośny chłód, to chętnie by tam wróciła. Szybkim krokiem 

udała się jednak do pobliskiego parku. Cieszyła się, że wzięła mrożone napoje – w takiej 

temperaturze lody stopiłyby się, zanim odnalazłaby Radka i Krzyśka z rodziną. 

Kiedy weszła na teren parku, ruszyła w kierunku, gdzie się umówili. Już z daleka 
dostrzegła sylwetkę męża. Zatrzymała się i przez chwilę obserwowała iście 
sielankową scenę. Radek ganiał Zuzię, wydając z siebie bliżej niesprecyzowane 

odgłosy. Dziewczynka z piskiem kluczyła między innymi dziećmi na placu zabaw. 
Dagmara kilka razy aż otworzyła usta, żeby ostrzec małą przed zderzeniem z kimś lub 

czymś, ale jakimś cudem Zuzia zawsze w ostatniej chwili omijała przeszkody. 

Uśmiechnęła się na ten widok, jednak gdzieś w środku pojawił się też ucisk. 
Starali się o dziecko już ponad pół roku i nadal nic z tego nie wychodziło. Dagmara 

była coraz bardziej sfrustrowana. Nic nie pomogła wizyta u ginekologa, który próbował 
ją uspokoić i powiedział, że jeszcze jest za wcześnie na to, aby się martwić. 

Na co dzień rzadko mieli okazję przebywać w towarzystwie dzieci. Dziś umówili się 

z kuzynem Radka i jego rodziną, którzy akurat przyjechali do gdańskiego zoo z okazji 

dnia dziecka. Dagmara wiele razy widziała już Zuzię i za każdym razem była pod 
wrażeniem tego, jak rezolutna i kochana jest to dziewczynka. Pamiętała, jak podczas 

jednego ze spotkań Zuzia z wypiekami na twarzy opowiadała jej o tym, jak niedaleko 
domu znalazła małego ptaszka ze złamanym skrzydłem. Albo gdy na placu zabaw 

przybiegła do mamy po chusteczkę, kiedy jedno z dzieci miało okropny katar. Teraz 

stała i patrzyła na nią jak zaczarowana, a instynkt macierzyński szalał w niej jak morze 
podczas sztormu. Pragnienie posiadania dziecka było aż bolesne, tym bardziej że 

wiedziała, iż jej mąż także o tym marzy. Widziała, jaką radość sprawia mu zabawa 
z córką kuzyna. 

Przypomniała sobie, jak któregoś razu Zuzia upadła i rozbiła sobie kolano. Radek 

bez słowa wziął ją na ręce i szybko zaniósł do domu, w międzyczasie opowiadając jej 

historie o księżniczkach i rycerzach, aby odwrócić jej uwagę od bolącej nóżki. Albo 

wtedy, gdy wpadli do nich bez zapowiedzi, bo akurat wracali z wesela znajomych 

i okazało się, że Zuzia jest chora. Tylko Radek umiał ją przekonać do zażycia 
antybiotyku. Tak, miała pewność, że Radek byłby fantastycznym ojcem. 



Czuła absurdalne wyrzuty sumienia i narastającą frustrację, która zaburzała trochę 

jej racjonalne myślenie. Każdej innej kobiecie powiedziałaby, że posiadanie dziecka nie 
jest jakimś obiektywnym wyznacznikiem kobiecości. Mimo to, rozczarowanie 

kolejnymi nieudanymi próbami zajścia w ciążę sprawiało, że raz po raz myślała, że to 

z nią jest coś nie tak i może nie jest stuprocentową kobietą… 

– Dagmara? Cześć, kochana. Jak miło cię widzieć. – Nawet nie zauważyła, kiedy 

Krzysiek z Igą do niej podeszli. Uśmiechnęła się do nich szeroko, próbując odegnać 
ponure myśli. 

– Hej! – Uściskała Igę serdecznie, a później przywitała się z jej mężem. – Proszę, to 

dla was. – Podała im kupione w lodziarni mrożone kawy. Kątem oka dostrzegła też 

zbliżającego się Radka, który, trzymając roześmianą Zuzię na ramionach, szedł w ich 

kierunku. Po raz kolejny poczuła, jakby ktoś wbijał jej szpilkę prosto w serce. Ze 

wszystkich sił starała się nie rozpłakać. 

*** 

– Ależ jestem padnięty – sapnął Radek i opadł na kanapę. 

– Ja też. – Usiadła obok niego i westchnęła. Po kilku godzinach w pracy i godzinie 

spędzonej w parku, była niebywale zmęczona. – To pewnie przez ten upał. 
– Yhy… – mruknął Radek, nawet nie otwierając oczu. Leżał z wyciągniętymi nogami 

i rękami założonymi za głową. 
– Pójdę chyba wziąć prysznic. Cała się kleję. – Skrzywiła się, kiedy dotknęła swoich 

włosów. 

– OK, kochanie. Zaraz może do ciebie dołączę. – Zerknął na nią i uśmiechnął się 
znacząco. W odpowiedzi nachyliła się i cmoknęła go w policzek, a później zniknęła 

w łazience. 

Zrzuciła z siebie sukienkę i spojrzała w lusterko nad umywalką. Miała wrażenie, że 
po całym dniu makijaż, zamiast tuszować mankamenty jej wyglądu, tylko je 
uwydatniał. Kiedy go zmywała automatycznymi ruchami, myśli odpłynęły. 

Przypomniała sobie to, jak szczęśliwy był dziś Radek, gdy bawił się z Zuzią. Tak bardzo 

chciała oglądać codziennie takie obrazki, tyle że z ich dzieckiem lub dziećmi. Jako 

jedynaczka marzyła o tym, by mieć rodzeństwo. 

Usiadła na toalecie i odruchowo sięgnęła do szafki obok. Wyjęła test ciążowy 
i przez chwilę się w niego wpatrywała. „Może to dziś? Może w końcu się uda?”. Niby 

wiedziała, że najbardziej wiarygodne wyniki mają testy wykonywane rano, a poza tym 

termin najbliższej miesiączki wypadał dopiero nazajutrz, ale musiała to sprawdzić. 

Natychmiast. Może popołudnie z Zuzią i te wszystkie myśli o Radku w roli ojca były 

znakiem od losu. Może tym razem się uda. 

Wykonała wszystko zgodnie z instrukcją, której nawet nie musiała czytać, 

ponieważ znała ją na pamięć. Czekanie ciągnęło się w nieskończoność, ale tych kilka 

niewyobrażalnie długich minut później nie poczuła radości, jedynie rozczarowanie, tak 
bolesne, że aż łzy pociekły jej po policzkach. Osunęła się na podłogę. 

– Kochanie, czy… – urwał Radek, otwierając drzwi do łazienki. Po chwili poczuła 
ciepło jego dłoni na swoich udach. – Koniec z tym – powiedział w końcu. 



– Słucham? – Dagmara podniosła głowę. Zauważyła, że wpatrywał się w test leżący 

na umywalce. 
– Koniec z tym. Koniec z robieniem testów przed dniem zero. – Tak od jakiegoś 

czasu nazywali pierwszy dzień cyklu. Radek orientował się w nim równie dobrze, co 

ona sama, tyle o tym mówiła. – Mam tego dość. To cię za dużo kosztuje i do niczego 

nie prowadzi. Jak tak dalej pójdzie, dostaniesz nerwicy. Jesteś kompletnie zafiksowana. 

– Że jak? – Nie wierzyła w to, co usłyszała. 
– Myślisz tylko o tym, czy jesteś w ciąży, kiedy będziesz miała owulację, kiedy 

będziesz mogła zrobić test… – Radek przejechał ręką po karku. 

– Nieprawda – odparła bez przekonania. 

– Prawda. Znam cię i wiem, co siedzi w twojej głowie. Widziałem dziś, jak 

patrzyłaś na Zuzię. 

– Nie rozumiem, o co ci chodzi. – Wstała i założyła szlafrok. Skrzyżowała ręce na 

piersiach i spojrzała wyzywająco na męża. On również wstał. 

– O to, że nie myślisz racjonalnie. Jestem twoim mężem i… 
– No, dziękuję ci bardzo – przerwała mu w pół zdania. Jego słowa zabolały. – 

Uważasz, że jestem wariatką? 

– Nie przekręcaj moich słów. Nie jesteś wariatką, ale przesadzasz. Nie możesz 

funkcjonować tak, jakby ciąża i dziecko były jedynym, co się liczy. 
– Przecież ty też chcesz mieć dziecko… 

– Tak, kochanie. – Podszedł do niej i przytulił. – Ale chcę też, żebyś przestała się 
zadręczać. Przecież wiesz, że twoje ciągłe myślenie o tym może nawet wszystko 

utrudniać. 

– Czyli to moja wina, tak? – Z trudem przełykała łzy. W sumie nie powinna się temu 

dziwić, bo przecież zawsze przed okresem przeżywała emocjonalną huśtawkę. 
– Dagmara. Znowu to robisz. – Pokręcił głową z rezygnacją. – Nie wkładaj mi w usta 

słów, których nie powiedziałem. To nie jest niczyja wina. Czasem tak po prostu jest, że 
dziecko nie pojawia się wtedy, kiedy chcemy, tylko wtedy, kiedy ma się pojawić. Sama 

mówiłaś zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny – przywołał jej ulubione motto. 
– Ale ja tak bardzo chciałabym mieć dziecko… – Opuściła w końcu ręce i spojrzała 

na niego udręczonym wzrokiem. – Ja też widziałam dziś, jak patrzyłeś na Zuzię. Byłeś 

taki szczęśliwy, gdy biegałeś z nią na placu zabaw. Chciałabym móc zobaczyć cię 

takiego z naszym dzieckiem – dodała, pociągając nosem. 

– Owszem, świetnie się bawiłem. I tak samo będę się bawił z naszym dzieckiem, 
kiedy już się pojawi. – Mężczyzna uśmiechnął się i pocałował ją w czubek nosa. – Ale 

robimy wszystko, co w naszej mocy i nic poza tym się nie da. Tak, jak powiedział lekarz: 

jeśli w ciągu najbliższych miesięcy się nie uda, zaczniemy drążyć. OK? 
– Yhy… – odparła bez przekonania. 

– Nie yhy, tylko obiecaj mi, że dasz już sobie spokój z tymi testami. Jak się uda, to 

raczej prędzej czy później się o tym dowiemy, prawda? W najgorszym razie później, ale 

to tylko będzie oznaczało, że tym krócej będziemy czekali na małą Dagmarę. 
– Albo małego Radka. – W końcu i ona się uśmiechnęła. – Dobrze, obiecuję. 



– Tak lepiej. – Pogładził kciukiem jej brodę. – Pamiętaj. Zamartwianie się nic nie 

zmieni. Będziesz się tylko coraz bardziej dołować i wkurzać. A ja chcę, żeby moja żona 
była uśmiechnięta, bo jest wtedy najseksowniejszą kobietą w Trójmieście. 

– Tylko w Trójmieście? 

– Hmm… – Udał, że się zastanawia. – Nie tylko. Jest najseksowniejszą kobietą na 

tym kontynencie, ale ciii… – szepnął jej do ucha i zaczął zdejmować z niej szlafrok 

i bieliznę. – Nie mów jej tego, bo jeszcze jej się w tej ślicznej główce poprzewraca. 
– OK. Będę milczeć jak grób. 

– Dzięki. A teraz chodźmy w końcu pod ten prysznic. Panie przodem. – Mężczyzna 

skłonił się i gestem zaprosił ją do kabiny. 
 

 

 

*** 

Dagmara, opasana fartuszkiem, stała przy zlewie i próbowała uporać się ze stertą 
brudnych naczyń. Mimo to uśmiechała się do siebie i nuciła pod nosem kolędy. 

– Kochanie, czy możesz podać mi ten niebieski łańcuch? – usłyszała za plecami. 

Odwróciła się. Radek stał przy choince i kończył owijać ją długim sznurem 
różnokolorowych lampek. Wytarła ręce w fartuszek i podeszła do niego. Im bliżej była, 

tym bardziej czuła zapach świeżo ściętej choinki. Odetchnęła głęboko, wciągając 
powietrze przywodzące na myśl las i sięgnęła po granatowy łańcuch, który miał otulić 

drzewko niczym ciepły szal. 

– Gdzie go powiesić? 

– Zacznijmy od góry – wysapał Radek pochylony przy dolnych gałęziach choinki. 
Kiedy się wyprostował, jego twarz była czerwona. Dagmara dostrzegła na niej kropelki 

potu. Wyciągnęła rękę, żeby je otrzeć. Gdy kończyła, przyciągnął ją do siebie i ucałował 
wewnętrzną część nadgarstka. Uwielbiała, gdy to robił. Uśmiechnęła się szeroko 

i zarzuciła mu łańcuch na szyję. 

– Hmm… Do twarzy ci w granatowym. 
– W każdym mi do twarzy – rzekł nieskromnie. W duchu przyznała mu rację. Fakt, 

może brakowało jej obiektywizmu, bo to jej mąż, ale od zawsze uważała, że jest 
cholernie przystojny i pociągający. – A najbardziej mi do twarzy z żoną u boku. – 

Pochylił się i pocałował ją delikatnie w usta. 

– To na pewno – roześmiała się. – Ale żona teraz musi iść dokończyć zmywanie. – 

Wysunęła się z jego objęć. – A ty, mój drogi, też masz co robić. Jak skończysz z choinką, 

to trzeba będzie jeszcze zrobić makowiec. 

– Tak jest, proszę pani – zasalutował z błyskiem w oku i faktycznie zajął się 
dekorowaniem drzewka. Dagmara obserwowała go kątem oka. Czuła się szczęśliwa. 

Uwielbiała święta, kochała męża, mieli w perspektywie kilka dni wolnego, które 

zamierzali spędzić z jej rodzicami. Widok choinki, która z każdą chwilą nabierała 



świątecznego wyglądu, sprawiał, że wewnątrz podskakiwała jak mała podekscytowana 

dziewczynka. 
Jakiś czas później, oboje lekko zmęczeni, siedzieli na kanapie. Ciemność nocy 

rozświetlały tylko choinkowe lampki. 

– Ale mi dobrze, wiesz… – Dagmara spojrzała na męża. Ten pocałował ją w czubek 

głowy. 

– To dobrze – odparł sennym głosem. Chyba już zasypiał, bo coraz słabiej słyszała 
jego głos. 

– Kocham cię. 

– Ja ciebie też kocham, moja piękna i mądra żono. I zawsze będę cię kochał. Was 

kochał… – Z tymi słowy dotknął jej brzucha. 
 

 

 

*** 

– Już, już… 

Na dźwięk telefonu Dagmara wybiegła z łazienki, zapinając w międzyczasie guzik 

bluzki, którą uwielbiał Radek. Granatowa, z koronkową górą i kołnierzykiem 
przylegającym do szyi. Zawsze mówi, że wygląda w niej tak, że mógłby ją z niej od razu 

ściągnąć. 
Telefon uparcie dzwonił, jakby chciał ją ponaglić. 

“To pewnie Radek. Znowu nie może znaleźć kluczy” – przemknęło jej przez głowę. 

Kiedy złapała komórkę, okazało się jednak, że to jakiś nieznany numer. 

– Dzień dobry. Czy rozmawiam z żoną pana Radosława Dolińskiego? – Dagmara 
usłyszała suchy, rzeczowy ton rozmówcy i poczuła mrowienie na karku. Objaw, który 

czuła zawsze, gdy się czymś denerwowała. 
– Tak, przy telefonie. – Powoli usiadła na brzegu kanapy. Spływające z włosów 

kropelki wody tylko potęgowały uczucie chłodu, jakie ją ogarnęło, gdy wsłuchała się 

w ten mimo wszystko miły głos. W ułamku sekundy w jej umyśle pojawiło się dziesiątki 
myśli. Żadna z nich nie była optymistyczna. Nie wiedziała, czy to intuicja, czy coś 

innego, ale miała niejasne przeczucie, że za chwilę usłyszy coś złego. 
– Aspirant Barbara Sobczak, III Komisariat Policji w Gdańsku. Pani mąż miał 

wypadek samochodowy. Przed chwilą karetka zabrała go do szpitala na Zaspie. Pani 

numer znaleźliśmy w jego… – Chłód, który czuła wcześniej Dagmara, zmienił się 

w lodowatą falę, która uderzyła w nią z całą mocą. Z trudem utrzymała w dłoni telefon 

i wydusiła z siebie: 

– Co z moim mężem? 
Nie rozpoznała nawet własnego głosu. 

– Jest w ciężkim stanie. Ale w tej chwili nie potrafię pani nic więcej powiedzieć – 

usłyszała jeszcze Dagmara, zanim się rozłączyła. 



Jak w transie złapała torebkę. W przedpokoju wskoczyła w pierwsze z brzegu buty 

i zatrzasnęła za sobą drzwi. Na klatce schodowej trzęsącymi palcami wybrała numer 
korporacji taksówkarskiej, z której zwykle korzystali. Chwilę po zakończeniu rozmowy 

z operatorem nie pamiętała już, czy podała właściwy adres. Wybiegła przed blok, 

modląc się o to, by wszystko było dobrze. Szukała pomocy u Boga i wszystkich 

świętych, jacy akurat przyszli jej do głowy. 

Kiedy wsiadła do taksówki i z trudem wyszeptała adres szpitala, poczuła w ustach 
metaliczny smak. Jednak dopiero, gdy kierowca podał jej chusteczkę, zrozumiała, że 

przegryzła wargę do krwi. 

 
 


