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To było już zbyt wstrząsające! Nie wiem, co uczyniłabym za chwilę w „Krokodylu”, gdyby 

nie to, że pod żelazkiem z sykiem roztopił mi się guzik z masy plastycznej. Gwałtownie 

oderwana od męża z blondynką, wyprowadzona z równowagi, podniosłam żelazko i przez 

chwilę nie wiedziałam, co z nim zrobić. Usiłowałam je postawić na maselniczce, potem 

umieściłam je na filiżance z wodą do moczenia koszul, i wreszcie oprzytomniałam, kiedy 

zleciało z hukiem na podłogę. 

 

Obraz blondynki był tak natrętny, że nie mogłam się go pozbyć i przez kilka dni odnosiłam 

się do męża podejrzliwie i nieufnie, co w połączeniu z naprawą żelazka spowodowało 

przejściowe niesnaski. 

 

Miałam przyjaciółkę, przyjaciółka miała brata. Brat z kolei miał motocykl, żonę i antytalent 

mechaniczny. Żona była czarującą kobietą, przy której nasi panowie wyraźnie nabierali 

wigoru. Jeszcze mój mąż się jako tako trzymał, bo, acz piękna, była nie w jego typie, ale mąż 

przyjaciółki na sam widok rzeczonej Danusi ogniem z nozdrzy parskał i iskry krzesał, a 

możliwe, że zdarzało mu się nawet zarżeć, kiedy nikt nie słyszał. 

 

Wszystkie trzy pary miały motory i snuliśmy plany wspólnego spędzenia wędrownego 

urlopu. Zważywszy istotnie wyjątkowy antytalent mechaniczny brata przyjaciółki i jego 

doskonałe w tej dziedzinie nieróbstwo, obaj nasi mężowie już z góry zaprzysięgli się, że w 

razie awarii nie będą mu pomagać. Zaprzysięgali się tak już wielokrotnie w różnych 

okolicznościach i zawsze łamali przysięgę, robiąc za niego i warcząc, ale tym razem to miało 

być co innego. 

 

— Ty sobie to wyobrażasz? — mówił marząco mąż przyjaciółki do mojego. — Tadeusz robi 

dętkę, a my nic! Tadeusz koło odkręca, oponę zdejmuje, a my sobie na trawce, w rowie… 

Masz pojęcie? 

 

— Pompuje… — dodawał mуj mąż równie marząco. — A my nic!… 

 



Jadąc trolejbusem i patrząc przez okno na zalaną słońcem ulicę, ujrzałam nagle doskonale mi 

znany widok: długa, szara szosa, drzewa po obu stronach, z boku szosy stoją trzy motory… 

Przy jednym z nich opływający potem nieszczęsny Tadeusz szarpie się z opornym kołem. Na 

zboczu zielonego, trawiastego rowu dwaj nasi mężowie promienni, tryskający humorem, 

szarmancko obskakują roześmianą Danusię. Istna sielanka! A my obie z przyjaciółką na 

uboczu, opuszczone, zapomniane, samotne… 

 

Sugestywny obraz zasłonił mi cały świat. Weszłam w rolę! 

 

Z niesmakiem przyjrzałam się rozflirtowanej grupie w rowie, a potem rzuciłam okiem na 

przyjaciółkę. Patrzyła również na nich, a na obliczu jej widniała ponura wściekłość. 

Uznałam, że przepełniają nas jednakowe uczucia, wobec czego mogę oczekiwać od niej 

pełnego zrozumienia. Trąciłam ją w łokieć i gestem wskazałam nasz motor, stojący z 

kluczykiem w stacyjce. Przyjaciółka bez słowa kiwnęła głową, w oczach jej zapłonął 

mściwy blask. Podeszłyśmy do motoru, zepchnęłam go z podnóżka i kopnęłam rozrusznik. 

Zapalił natychmiast, co mogło się zdarzyć tylko w mojej fantazji, bo w rzeczywistości był 

wyjątkowo oporny w zapalaniu, ale nie miałam teraz czasu uwzględniać głupich fanaberii 

pojazdu mechanicznego. Zanim promienne towarzystwo w rowie zdążyło zwrócić na nas 

uwagę i zareagować, już silnik ryknął, już przyjaciółka siedziała za mną i wspaniałym 

zrywem ruszyłyśmy w siną dal. Ze złości leciałam stówą i nie było mowy o tym, żeby nas 

mogli dogonić, zresztą istotnie nasz motor ciągnął najwięcej ze wszystkich. 

 


