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Wysiadając ze służbowego auta, Ewa zamknęła oczy   
i przez chwilę rozkoszowała się letnim podmuchem wiatru. 
Zawsze doceniała te krótkie, czasem trwające zaledwie parę 
sekund momenty, kiedy mogła po prostu pobyć. Gdy na jej 
służbową skrzynkę pocztową nikt nie pisał, telefon milczał,            
a ona mogła się znaleźć w miejscu innym niż ponure, zimne 
biuro. Od wielu miesięcy marzyła o tym, aby wirujący dooko-
ła w pośpiechu świat zatrzymał się chociaż na chwilę. Z nie-
chęcią wyrwała się z zamyślenia i sięgnęła po teczkę zawiera-
jącą analizę sprzedaży Horsta. 

Dom był niemal całkowicie pokryty bluszczem. Stał 
dumnie nieopodal głównego ronda w samym centrum miasta, 
ale lokalizacja za starą aleją drzew sprawiała, że nawet stali 
bywalcy tych okolic zazwyczaj nie zdawali sobie sprawy           
z jego istnienia. Ewa po raz dziesiąty wyjęła zmiętą kartkę              
z adresem i, upewniając się co do treści, odczytała go na głos, 
porównując numer widniejący na furtce. Była pewna, że za-
szła pomyłka. GPS wiele razy wyprowadzał ją w pole – i to 
dosłownie. Z drugiej strony była bardzo wdzięczna, że wizyty 
u agentów były liczne i obowiązkowe. Gdyby nie one, od paru 
miesięcy z przepracowania nie zauważyłaby nawet, jak szybko 
zmieniają się pory roku. 

W końcu z lekkim wahaniem Ewa nacisnęła klamkę, 
która po chwili ustąpiła z dużym oporem. Drewniane drzwi 



skrzypnęły i doleciała ją intensywna woń palonych ziół.          
W środku panował półmrok, który rozświetlały niewielkie 
przebłyski światła wydobywające się spod przymkniętych 
okiennic. Wnętrze domu w dużej części było bardzo zagraconą 
pracownią ceramiczną, w której centrum stał sporych rozmia-
rów piec. Dookoła niego leżały porozrzucane kawałki potłu-
czonych glinianych figurek. Po krótkiej chwili Ewa zoriento-
wała się, że przedstawiają postacie aniołów. Pomyślała, że 
musiały paść ofiarą niespodziewanego przeciągu, chociaż inne 
wyroby nie potwierdzały tej teorii, gdyż stały spokojnie          
w miejscach zdecydowanie bardziej narażonych na nagłe 
zniszczenie. 

Ewa zamarła z przerażenia, gdy niespodziewanie 
usłyszała ten sam bezdźwięczny, oschły głos tuż przy swoim 
prawym ramieniu: 

– Zerowa sprzedaż to mój wielki błąd taktyczny. Przyznaję. 

Zobaczyła przed sobą bardzo szczupłego mężczyznę 
około pięćdziesiątki. Nie odrywając od niej wzroku, podał jej 
dłoń. Uścisk miał mocny i zdecydowany. Jasnoniebieskie oczy 
wyglądały jak wykute z lodu, ale od całej postaci biły niewy-
tłumaczalna moc i niezwykłe ciepło. Ewa niepewnie zerknęła 
raz jeszcze na potłuczone anioły. 

– Mają tak leżeć – skwitował, zapraszając Ewę skinieniem 
głowy do jednego z pomieszczeń. – Herbaty? 

– Tak, poproszę – odpowiedziała zaskoczona szybką reakcją 
mężczyzny, dokładnie taką, jakby czytał w jej myślach. 

Pokój, w którym się znaleźli, był przytulniejszy i ja-
śniejszy od reszty domu. Było w nim dużo ceramicznych ak-
centów, abstrakcji malarskich wiszących na ścianach i całkiem 



pokaźna biblioteka. Miękka kanapa z welurowym obiciem 
była wygodniejsza, niż można się było spodziewać. Ewa roz-
luźniła się z ulgą i zdobyła się na odprężający uśmiech, aby 
dodać sobie otuchy. Wiele razy była zapraszana do prywat-
nych mieszkań w celu odbycia wizyty biznesowej, gdyż agen-
ci ubezpieczeniowi prowadzący biuro w domu stanowili 
przynajmniej jedną trzecią sieci, którą dostała pod opiekę. 
Wbrew pozorom tego rodzaju spotkania na neutralnym grun-
cie, na przykład w restauracjach, należały do rzadkości. Działo 
się tak z bardzo prozaicznej przyczyny – braku wytycznych 
dotyczących rozliczenia kosztów firmowych lub zbyt zawiłych 
procedur na tak zwane wydatki reprezentacyjne. Poza tym w 
obecnej sytuacji faktura za usługę gastronomiczną, która zo-
stałaby umotywowana spotkaniem z powodu braku sprzedaży 
w danej agencji, mogłaby stanowić kolejny powód do zarzu-
tów o bezmyślne zarządzanie lokalnym budżetem. 

– Faktycznie, miesięcznie mogę co nieco wam wrzucić. Zdaje 
się, że wasze taryfy lubią markę Audi pod każdą postacią. 
Teraz nawet mam na tapecie takiego klienta – kontynuował           
z kuchennego pomieszczenia Horst. 

W tym samym momencie rozdzwonił się służbowy 
telefon Ewy. Zerknęła na wyświetlacz i poczuła nieprzemo-
żoną chęć ucieczki. Wzięła głęboki oddech i, wznosząc oczy 
do nieba, odebrała połączenie. Natychmiast zalał ją potok 
słów: 

– To jest skandal, a ja zaraz oszaleję! Jesteście całkowicie 
niepoważni! Kto wam dał prawo, aby tak mnie wyprowadzać 
z równowagi! Dzwonicie, błagacie o jakiś wynik, przekonuję 
klienta do waszej parszywej oferty i co? I już drugą godzinę 
nie mogę wystawić polisy! Nigdy więcej nie dam się nabrać 
na wasze żałosne błagania! Co więcej, za moment napiszę 



oficjalne pismo do prezesa i powiem mu, co myślę na temat 
naszej współpracy! 

– Pani Wiesławo, proszę mi powiedzieć, dlaczego nie może 
pani wystawić tej polisy? – Ewa wysiliła się na pewny i profe-
sjonalny ton głosu. 

– Po prostu nie mogę! Wasz system polisowy nigdy nie był 
czytelny, a ja nienawidzę go od pierwszego wejrzenia! Tysiące 
zakładek i podzakładek, a chodzi to gówno wolno jak trzystu-
letni żółw w agonii. Ja nie mogę sobie pozwolić na takie ner-
wy, pani Ewo! Ja mam niedługo operację kolana. Proszę tylko 
o to, aby uszanować moje zdrowie. Czy to tak wiele? To się 
natychmiast musi skończyć, inaczej wypowiadam z wami 
umowę i tak was w gazecie obsmaruję, że pożałujecie mo-
mentu swojego urodzenia. Mój Czesiek jest prawnikiem, wie-
działa pani o tym, pani Ewo? On tego tak na pewno nie zosta-
wi! Ale z drugiej strony to przede wszystkim wina mojej na-
iwności! Czesiek zawsze mi powtarza, że mam zbyt dobre 
serce. A kto ma dobre serce, powinien mieć twardą dupę. Zna 
pani takie powiedzenie, pani Ewo? Wy tam na tych swoich 
ciepłych etatach gówno, za przeproszeniem, wiecie o tym, ile 
się zwykły, skromny człowiek, taki jak ja, musi napracować! 
A wam tylko tyłki rosną, spijacie kawusię za kawusią, nigdy 
nie można się do was dodzwonić i jeszcze tylko same preten-
sje! Ja nie mam na to nerwów, pani Ewo, żeby użerać się z tak 
nieprofesjonalnymi młodocianymi ważniakami, co to wszyst-
kie rozumy pozjadały! Trochę szacunku, pani Ewo, czy wy-
magam zbyt wiele? 

– Czy na ekranie wyświetla się na czerwono jakiś komunikat? 

– Pani Ewo, ja jestem przed emeryturą, całe życie przodowa-
łam w sprzedaży ubezpieczeń i naprawdę nic nie jest w stanie 



mnie zaskoczyć. Ale ten wasz system to jest jakaś maka-
bryczna pomyłka! Gdzie ja to podziałam okulary, a tak! Ano, 
świeci się: „Proszę wybrać formę płatności”. 

– Proszę w prawym dolnym rogu wybrać opcję, czy klient za 
polisę będzie płacił gotówką, czy przelewem. 

– Jest! Przeszło! Polisa wystawiona. Dziękuję, pani Ewo! Pani 
profesjonalizm jest nieoceniony! Dziękuję, kochanieńka, za 
pomoc, dziękuję! Wyjątkowa z pani dziewczyna! Pa, pa, no 
pa! 

Ewa rozłączyła się, westchnęła i podniosła wzrok. Od 
pewnego czasu Horst siedział naprzeciwko niej, nie kryjąc 
swego rozbawienia. 

– Przepraszam, musiałam odebrać. 

– Proszę nie przepraszać, to pani praca – odpowiedział krótko 
i podał jej plik zapisanych ręcznie kartek. – Przygotowałem 
tutaj parę ofert ubezpieczenia. Miały być zrobione u konku-
rencji, ale skoro pani się już do mnie pofatygowała, to proszę 
je przejrzeć. Może da się klientom przedstawić satysfakcjonu-
jącą ofertę w waszej firmie. Myślę, że bez zbędnej straty czasu 
temat braku sprzedaży możemy załatwić właśnie w ten spo-
sób. Niestety, nie znam waszego systemu sprzedażowego. 
Przyznaję, że nawet nie próbowałem z niego korzystać. Do tej 
pory jakoś udawało mi się pozostawać niewidocznym. Musia-
ło was nieźle przycisnąć, jeżeli traci pani czas na spotkanie          
z takim niepozornym pośrednikiem jak ja. 

– Nie znam pana potencjału sprzedażowego, panie Igorze. 
Wiem jednak, że brak biura nie oznacza wcale niższej sprze-
daży. Jest to po prostu inna forma tej samej pracy, a poprzez 



mobilność może pan sobie zapewne pozwolić na obsługę firm, 
które mogą być naszymi strategicznymi klientami. 

Horst, wykrzywiając w grymasie uśmiechu wąskie 
usta, wysłuchał przemówienia z nieskrywanym rozbawieniem, 
jednocześnie cały czas patrząc rozmówczyni prosto w oczy. 
Ewa poczuła, że ten mężczyzna wie o niej wszystko. Im bar-
dziej starała się przybrać obronną postawę, tym bardziej jego 
spojrzenie tylko utwierdzało ją w przekonaniu, że nic przed 
nim nie ukryje. Ratując resztki godności, rozejrzała się po 
pokoju. Nagle poczuła zimny dreszcz pełznący po karku aż   
po czubek głowy. Na podłodze, między biblioteką a rogiem 
kanapy, leżały kolejne dwa potłuczone ceramiczne anioły. 
Irracjonalny strach zacisnął pętlę na jej szyi, gdy w tym sa-
mym czasie usłyszała trzask drzwi wejściowych, a z przedpo-
koju dobiegł męski głos: 

– Igor, już jestem. 

W drzwiach pojawił się mężczyzna o wyglądzie wilka 
morskiego. Miał długie, siwe, zmierzwione włosy i brodę. 
Jego strój i stan higieny wskazywały, że prawdopodobnie kil-
ka ostatnich dni spędził na łowieniu ryb w miejscu zdecydo-
wanie oddalonym od cywilizacji. 

– O! Przepraszam, masz gościa. – Przybysz cofnął się, zasko-
czony widokiem Ewy. 

– W zasadzie to sprawy biznesowe mamy już omówione. Pani 
Ewo, to jest Wincent. Jest moim przyjacielem i wspólnikiem – 
przedstawił ich sobie Horst. 

– Bardzo mi miło. Czyli rozumiem, że działacie razem          
w branży ubezpieczeniowej? 



– Nie do końca. – Zaśmiał się niepewnie Wincent i skierował 
wzrok na Horsta. Sekundy milczenia sprawiły, że atmosfera         
w pokoju stężała do konsystencji galarety. 

– Powinnam już iść – powiedziała Ewa, usiłując wziąć głębszy 
oddech. 

– Spokojnie. Pani Ewo, jak tak dalej pójdzie, to nabawi się 
pani wrzodów dokładnie tak samo jak pani kolega. Nalegam, 
aby pani została i po ludzku chociaż wypiła do końca herbatę. 
Ja tymczasem porozmawiam z przyjacielem i za moment do 
pani wracam. – Horst jedynie pozornie starał się ulżyć w jej 
poczuciu zagubienia. Mężczyźni udali się do kuchni, gdy 
tymczasem Ewa, trzymając w dłoni filiżankę z herbatą, pode-
szła do miejsca, gdzie leżały dwa rozbite anioły. Mimowolnie 
wsłuchiwała się w dialog dochodzący z kuchni, będąc prze-
konana już od pierwszego słowa, że to, co słyszy, zdecydowa-
nie nie jest przeznaczone dla jej uszu. 

– Chyba dłużej nie wytrzymam. Ona czeka na swoją przemia-
nę już od paru tygodni. Wszędzie upatruje znaków, zastanawia 
się, „jak to się zadzieje”. Jakiś czas temu przyszło jej na myśl, 
że zdarzy się jakiś wypadek, być może przeżyje śmierć kli-
niczną i dzięki temu dostąpi wejścia na poziom wyższych 
wibracji. Jednym słowem – to ma być niezłe pierdolnięcie. 
Przeglądaliśmy notatki ze styczniowego tarota. Aż zrobiłem 
zdjęcie, niezłe wariatkowo, spójrz tylko. 

– Kurwa mać, Wincent, daj spokój. Nic nie będę oglądał. 
Ostatnim razem też miał być koniec świata, biblijny potop              
i nie tylko. Dała się przecież nawet zamknąć w szpitalu pod 
warunkiem, że nie podłączą jej do żadnej aparatury służącej 
do lobotomii. 



– Ona to robi cały czas! Zaczęła upatrywać znaków, kiedy 
szliśmy kupić owoce na koktajl i warzywa na sałatkę. Wiesz, 
bo jakiś czas temu odrzuciło nas od mięsa. A ja od kilku dni, 
odkąd Mirka rozwiązała mi „supełek”, nie jestem w stanie 
patrzeć na półki sklepowe, które uginają się pod samym prze-
tworzonym i niezdrowym żarciem. Przerażające. Naprawdę 
jestem o krok od poproszenia jej, żeby mi oczyściła też ochotę 
na alkohol. 

– Uważaj, żeby przy okazji nie usunęła ci jaj. 

Mężczyźni niepostrzeżenie skierowali się do pokoju, gdzie 
zastali Ewę trzymającą w zamyśleniu kawałek ceramicznego 
skrzydła anioła. 

– To taki proces. Linie żeńskie rodu się oczyszczają – wyjaśnił 
Horst. – Proszę zostawić. Mają tam leżeć, jest im to potrzebne. 

– Komu? – Zdziwiła się Ewa. 

– Przodkom. 

Podczas gdy Ewa stała jak wryta, przetwarzając odpowiedź, 
którą otrzymała, mężczyźni, jak gdyby nigdy nic, kontynuo-
wali rozmowę o miejscach mocy i zbudowanych tam w póź-
niejszych wiekach kościołach, które w ten sposób sztucznie 
podnosiły wibracje wiary samej w sobie. 

– U mnie to się zaczęło od tej mojej śmierci klinicznej – po-
wiedział Wincent. 

– Byłeś w stanie śmierci klinicznej? – Ewa wypaliła z niedo-
wierzaniem, nie zważając na to, że niepostrzeżenie przeszła         
z mężczyzną na ty. 

– Miał zapaść – wtrącił Horst. 



– Według wyników badań lekarskich nie powinienem żyć.           
A jak zemdlałem, to obudziłem się na pięknej łące i było mi 
tak błogo, że za cholerę nie chciałem tutaj wracać. Ale wtedy 
ta dziewczyna z pogotowia mnie ocuciła. 

– A to kurwa! – skwitował Horst i oboje wybuchnęli niepo-
hamowanym, głośnym śmiechem. 

To był moment, który przelał czarę absurdu. Ewa odstawiła 
filiżankę i bez słowa ruszyła do wyjścia.  

 


