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Płynęły lata, czas leciał, wyszłam za mąż, (zakończyć) edukację, ale cokolwiek się działo, 

ciągle chciałam napisać powieść. Niestety, z upływem lat wyrosła we mnie przeszkoda nie do 

przezwyciężenia. Podły los obdarzył mnie nadmierną wyobraźnią, która (utrudniać) mi nie 

tylko ewentualną twórczość, ale także i życie. 

 

W życiu powodowała komplikacje małżeńskie. Pewnego dnia (dojść) nagle do wniosku, że 

powinnam wzbudzić w mężu nieco zazdrości. Na żadne rzeczywiste działania nie miałam 

czasu, ale (wyobrazić) mogłam sobie wszystko, cokolwiek mi tylko strzeliło do głowy. 

Wyobraźnia zaczęła więc działać i zanim się zdążyłam obejrzeć, już zobaczyłam siebie przy 

boku szalenie przystojnego blondyna, który, wpatrzony we mnie olśnionym spojrzeniem, 

(czynić) wysiłki, żeby mnie poderwać. Oczywiście wszelkie jego starania były już z góry 

skazane na niepowodzenie, bo przecież nie o romanse mi chodziło, tylko o demonstrację. 

Udawałam szalone nim zainteresowanie wyłącznie w tym celu, żeby mąż się wreszcie 

(zaniepokoić). Długo to trwało, blondyn się (zniecierpliwić), mąż na nowo tak jakby 

(zapłonąć) uczuciem, więc w końcu uznałam, że czas przystąpić do sceny puszczenia 

blondyna kantem i całą rzecz wyjaśnić. 

 

Stałam nad deską i (prasować) dziecinne koszule. Oczyma wyobraźni widziałam wnętrze 

kawiarni „Krokodyl”, na piętrze, sala w głębi, po schodkach. (Siedzieć) z blondynem przy 

stoliku pod ścianą i (wyjaśniać) mu subtelnie, że służył tylko za narzędzie, a moje płomienne 

uczucia do niego były wyłącznie przemyślaną fikcją. Równocześnie wyrażałam nadzieję, że 

mi to wybaczy i że (pozostać) w przyjaźni. Blondyn okazał się człowiekiem kulturalnym i na 

poziomie, nie wpadł przeze mnie w przesadną rozpacz, wybaczył i toczyliśmy konwersację w 

doskonałej zgodzie i znakomitym humorze. Zamierzałam sobie dalej wyobrazić, jak mąż, 

szalejący z rozpaczy i odrodzonego uczucia, robi mi piekielną awanturę, jak mu padam w 

ramiona, jak wszystko się wyjaśnia i w idealnej harmonii gramy z blondynem w brydża. 

Czwartym mógł być byle kto. 

 

Tymczasem w trakcie rozmowy z blondynem patrzyłam na wejście i nagle ujrzałam, jak w 



tym wejściu staje mój mąż w towarzystwie szałowej blondynki… 

 

Zdenerwowało mnie to nieco, bo tej sceny nie (mieć) w programie. Sięgnęłam po następną 

dziecinną koszulę i cofnęłam się do początków wyjaśnień z blondynem. Dojechałam do tego 

samego momentu konwersacji, spojrzałam na wejście i znów ujrzałam męża z szałową 

blondynką. Postanowiłam nie walczyć z obrazem, tylko patrzeć, co będzie dalej. Mąż z 

blondynką (wejść) i (usiąść) przy stoliku, mąż w lansadach, blondynka godna i królewska. 

Zaniedbałam mojego blondyna i przyglądałam się im w milczeniu. 

 

Mąż wstał i (pójść) do bufetu. Podniosłam się, (podejść) do blondynki, usiadłam obok i 

spytałam: 

 

— Bardzo panią przepraszam, co panią łączy z tym panem, który pani towarzyszy? 

 

Blondynka spojrzała na mnie z lekkim zdziwieniem. 

 

— To mój mąż — odpowiedziała spokojnie. 

 

Nie (wierzyć) własnym uszom. Niesłychanie zdumiona obejrzałam się na faceta przy bufecie. 

Nie, no mój własny mąż, jak byk! 

 

— Przecież ten pan jest żonaty! — zawołałam ze zgrozą. 

 

— Ach, proszę pani — odparła blondynka pobłażliwie. — Cóż znaczą papierki wobec 

uczucia… 

 


