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Zniechęcona i rozgoryczona zmieniłam nieco temat. Przestawiłam się na nielegalny i 

zakonspirowany romans. Wyobraźnia miała największe pole do działania przy bezmyślnych 

zajęciach gospodarskich, więc tym razem trafiło mnie przy praniu. Zamiast mydlin kłę-

biących się w pralce ujrzałam miejsce akcji, a mianowicie piękny, piętrowy budynek, były 

pałac, obecnie zamieniony na siedzibę jakiejś państwowej instytucji. Dookoła budynku stary, 

zapuszczony park, wysokie drzewa, alejki, częściowo porosłe trawą, zrujnowane ogrodzenie, 

za nim pola, łąki i lasy. W budynku mieszkała grupa ludzi, wydelegowana w te okolice przez 

macierzystą instytucję w celu spełnienia jakiegoś bardzo ważnego zadania. Rodzaj pracy tych 

państwa na razie mnie nie interesował. 

 

Pośród innych osób była tam pewna pani i pewien pan, płonący ku sobie nawzajem 

niedwuznacznymi uczuciami. Pani miała męża, a pan żonę, przy czym obie te drugie połowy 

również były na miejscu obecne. Chwilowo dodawało to obrazowi miłej pikanterii, ale 

gdybym wiedziała, jakie komplikacje przyniesie mi później stan cywilny tych państwa, bez 

wątpienia starałbym się usilnie jakoś go zmienić. 

 

Za lasem, na samym skraju, ujrzałam starą stodołę, spróchniałą, nie używaną i chylącą się ku 

upadkowi. W stodole leżało nieco siana, a na środku, między sąsiekami, stała bardzo stara, 

połamana, zardzewiała sprężynówka. Ta właśnie stodoła miała być miejscem spotkania 

nielegalnie romansujących. 

 

Przez spotkanie przebrnęłam szczęśliwie, z powodzeniem przełamując takie trudności, jak 

niezbędne usunięcie z pola widzenia dwojga kantowanych małżonków oraz przedostanie się 

do stodoły zainteresowanych bohaterów bez świadków. Komplikacje zaczęły się po powrocie 

z czarującej randki. 

 

Otóż razem z powracającą panią na werandzie pałacu z niepokojem ujrzałam mundury milicji 



obywatelskiej. Od razu mi się to nie podobało, ale zaryzykowałam i przez chwilę pozwoliłam 

działać władzy ludowej, a potem było już za późno. Morderstwo, popełnione w czasie 

nieobecności tych państwa, stało się faktem nieodwracalnym. 

 

Oczywiście dwoje głównych bohaterów nie miało alibi, bo przecież usilnie się starali, żeby 

ich nikt nie widział. Nie dość na tym, nie mogli się nawet przyznać do przebywania w swoim 

towarzystwie, bo małżonkowie słuchali. A ci państwo wcale nie zamierzali się ujawniać i 

powodować jakichś potężnych zaburzeń matrymonialnych, bo obie pary miały dzieci, 

małżeństwa były bardzo zgodne i świetnie dobrane i tylko chcieli sobie trochę spokojnie 

poromansować. 

 

Wbrew trudnościom akcja toczyła mi się nadspodziewanie dobrze, nawet wizyta pani w 

stodole miała się przyczynić do wykrycia przestępcy i nagle nastąpiła katastrofa. Pani weszła 

do pokoju, zajmowanego wraz z mężem, i spojrzenie jej padło na stół. Na stole leżał list. 

Zwyczajny list w niebieskiej kopercie ze znaczkiem za 15 groszy. Pani się tym nie przejęła, 

ale mnie włosy stanęły dęba na głowie, bo znałam treść listu. To był anonim, który całą moją 

akcję rozsypał w gruzy. 

 

Do końca prania usiłowałam ten anonim zlikwidować. Chciałam go wrzucić do ognia, dać 

myszom na pożarcie, wszelkimi siłami starałam się sprowadzić burzę i ulewę, która by go 

dokładnie rozmoczyła, wszystko na próżno. List leżał niewzruszenie jak sfinks na pustyni. 

 

Przez ten przeklęty list wszystko się pomieszało. Pani już nie mogła współdziałać w 

wykrywaniu mordercy, znalezione na starej sprężynówce odciski palców świadczyły na 

niekorzyść głównych bohaterów pod każdym względem, zakochana para przestała być 

zakochana i zaczęła się kłócić, aż wreszcie w tym całym zamieszaniu zginął mi gdzieś 

nieboszczyk. W takiej sytuacji byłam zmuszona zaniechać kontynuowania tej niesłychanie 

skomplikowanej powieści. 

 

Po pewnym czasie podjęłam jeszcze jedną próbę. Tym razem miało to być dzieło sensacyjno-

obyczajowe. Na samym początku główny bohater, młody lekarz, obarczony żoną i 

potomkiem płci męskiej zamierzał wyjechać na urlop nad morze, gdzie właśnie miała się 

toczyć wspomniana sensacyjna akcja. Oczywiście, z uwagi na rodzinę, był zmuszony jechać 

slipingiem i to mnie zgubiło. 



 

Kupowanie biletów sypialnych w okresie letnim jest czynnością trudną i skomplikowaną. 

Młody lekarz udał się pod Orbis w celu zajęcia miejsca w ogonku już poprzedniego dnia 

wieczorem i tym razem nawaliło mi całe oporne społeczeństwo. Pod Orbisem nie było 

nikogo, co w równym stopniu zaskoczyło mnie, jak i młodego lekarza. Po godzinie 

denerwowania się nietypową sytuacją z ulgą ujrzeliśmy, on i ja, zbliżającego się starszego 

pana z parasolem. Pan z parasolem robił wrażenie człowieka, dla którego stanie w ogonku po 

bilety sypialne jest chlebem powszednim. Zbliżył się do młodego lekarza, który na jego 

widok pełen nadziei zerwał się z parapetu orbisowskiego okna. 

 

Obaj panowie zamienili ze sobą kilka zdań, przy czym pan z parasolem, wyraziwszy 

zdziwienie i oburzenie, że młody lekarz przebywa tu sam i nie dysponuje uprzednio 

sporządzoną listą amatorów na bilety, zastygł w zamyśleniu. Młody lekarz, z wyrazem 

nadziei i ożywienia na twarzy, również zastygł w oczekiwaniu na inicjatywę starszego 

pana. 

 

Tak mi obaj zastygli, stojąc naprzeciwko siebie w piękny, letni wieczór, przed wejściem do 

Orbisu na ulicy Brackiej i chyba do dziś tam stoją. Ilekroć o tej scenie pomyślę, zawsze ich 

tak widzę. Stoją i ani drgną, nie zmieniając wyrazu twarzy. 

 

I jak ja mogłam w tych warunkach napisać powieść?! 

 

 

 

 


