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Nota 
Ta publikacja opiera się na wymyślonej historii. Nazwy, postaci, miejsca i 

zdarzenia są wytworami wyobraźni autora lub są wykorzystywane 
fikcyjnie. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych zdarzeń, 
mieszkańców, lub osób żywych lub martwych jest całkowicie 

przypadkowe. 
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TRAJEKTORIA ZEMSTY 

 Szukałem kolejnej ofiary planowanego morderstwa. Spacerowałem 
niespiesznie wzrokiem po młodych, jędrnych ciałach ubranych w skrawki 
materiału szumnie nazywane sukienkami, spódniczkami, bluzeczkami. 
Z wiekiem będą ubierać się w coraz większą ilość szmat, zakrywając 
niedostatki swojej urody, maskując bezlitosny upływ czasu. Jednak póki 
co, drażniły mnie swoją bezwstydną, nieświadomą ponętnością. Stojąc na 
balkonie, z bezpiecznej odległości karmiłem oczy jak stary, wyposzczony 
lis. Zerknąłem w dół na ulicę. Spośród ciał nieinteresujących mnie płcią, 
wiekiem i formą wychwyciłem właścicielkę zgrabnych długich nóg 
poruszających się energicznie w stronę przeciwległego bloku. Wciśnięta w 
opiętą, czarną sukienkę dziewczyna trzymała w ręku doniczkę z 
miniaturowym drzewkiem. Sądząc po godzinie i stroju w stylu stonowanej 
elegancji biurowej, wracała zapewne z pracy do domu. Kiedy straciłem ją 
z oczu, pojawiła się natychmiast w mojej wyobraźni, jakby wewnętrzna 
kamera rejestrowała dalszy ciąg rozpoczętej właśnie historii.  
 Dziewczyna wsiadła do windy wypełnionej już częściowo przez 
innych pasażerów. Matka-Wózkowa ze śpiącym trzylatkiem spoglądała 
nerwowo na zegarek. W tym czasie jej konkubent klął, na czym świat stoi, 
bo zapomniała o obiedzie. Drugi pasażer, starszy, wysuszony jak wiór 
mężczyzna, kątem oka zaglądał w rozdekoltowaną strefę Matki-
Wózkowej. Nieuwagę swojego pana wykorzystał wierny, ale głupi jak 
noga od stołu gryfonik, próbując odgryźć kawałek pieczywa wystającego 
z dyndającej przy samej podłodze siatki. Dziewczyna, wchodząc do 
windy, uśmiechnęła się do pasażerów, po czym nacisnęła numer swojego 
piętra. Po krótkiej chwili otwierała już drzwi swojego mieszkania. 
 Położyła torebkę na półce i nie zdejmując butów, weszła do kuchni. 
Postawiła ostrożnie doniczkę na stole. Nie było łatwo dostać tego 
szczególnego okazu. Drzewko stanowiło osobliwą mutację rośliny, która 
w swoich naturalnych wymiarach nie nadawała się do warunków 



domowych. Ta odmiana została wyhodowana specjalnie dla niej. 
Uśmiechnęła się do swoich myśli.  
 - Jesteś już? - usłyszała głos wchodzącego do mieszkania męża. 
 Jej radość zgasła tak szybko jak gasnący od przeciągu plomień. 
 - Jestem - odpowiedziała ledwo dosłyszalnie.  
 Podeszła ponownie do  stołu, zabierając doniczkę z drzewkiem. 
Odgłos stukających obcasów roznosił się echem po całej kuchni. 
Postawiła doniczkę w zlewie i odkręciła kran, uwalniając wąską strużkę 
wody. Bardziej poczuła, niż  zauważyła, kiedy wszedł do kuchni. Wyczuła 
jego oddech, ciepło oraz zapach zmęczonego upałem ciała. I wyczuła 
coś  jeszcze... Zmoczyła odrobiną wody małą gąbkę kuchenną, następnie 
zaczęła delikatnie czyścić drobne listki miniaturowego drzewka. Dotykała 
ich, jakby miały receptory czucia bardziej wrażliwe od ludzkiego ciała. 
Dokładnie, bez pośpiechu usuwała widoczny kurz. Usłyszała, jak otwiera 
lodówkę.  
 - Jest coś do jedzenia? - zapytał.  
 Ponownie zwilżyła gąbkę. Mąż stał przed otwartą lodówką, lustrując 
wzrokiem jej zawartość. W końcu westchnął ciężko, po czym wyjął 
pojemnik z wczorajszym, niedojedzonym kotletem. 
 - Mogłabyś czasem zrobić coś na obiad - skomentował brak posiłku na 
dzisiejsze popołudnie.  
 Zanim postawił patelnię na blacie, włączył kuchenkę elektryczną. 
Następnie, trzymając ostrożnie ciężką, szklaną butelkę, dozował ostrożnie 
oliwę.  
 - Ups - obrócił gwałtownie butelkę do pionu, obserwując nadmiar 
wylanego tłuszczu.  
 Zapatrzył się przez chwilę na hipnotyzującą taflę matowego naczynia. 
Odczekał kilka sekund i położył delikatnie na rozgrzaną już patelnię 
nadgryziony, duży kotlet. Olej zaskwierczał w kontakcie z mięsem, 
wydobywając jednocześnie intensywny zapach. Podczas gdy on śledził 
rozwój wypadków na patelni, ona nadal zajmowała się czyszczeniem liści. 
Raz po raz nawilżała gąbkę i wprawnymi ruchami wydobywała soczysty 
blask liści i intensywną zieleń. Pochłonięta swoim zadaniem ani razu nie 
zaszczyciła go spojrzeniem. On też stwarzał wrażenie, jakby jej nie 
zauważał. Dopiero kiedy usiadł do stołu nad parującym jeszcze kotletem, 
przypomniał sobie o jej istnieniu.  



 - Dlaczego nic nie mówisz? - zapytał, ale nie czekał na odpowiedź.  
 Pusta przestrzeń między nim a nią wypełniała się powoli watą ze słów. 
Miękką substancją wygładzającą ostre krawędzie ich życia. 
 - Mieliśmy dzisiaj urwanie głowy z przyjęciem towaru... - zaczął. 
 Nie słuchała go. Nie zadała sobie nawet trudu, żeby odwrócić w jego 
stronę głowę, a on także nie szukał z nią kontaktu wzrokowego. Więcej 
sensu miałby ten monolog, gdyby skierował go do leżącego na talerzu 
kotleta. Nie przeszkadzało mu to jednak mówić dalej. Doszedł właśnie do 
momentu, w którym pokłócił się z kierowcą dostawy i odmówił przyjęcia 
uszkodzonych pudełek ze sprzętem. Wtedy dźgnął kotlet widelcem, 
wyładowując w ten sposób skumulowaną i przechowywaną do tej pory 
frustrację. Wprawnym ruchem ręki wcisnął nóż w kawałek mięsa i 
łapczywie wpakował go sobie do ust. Przeżuwając z głośnym mlaskiem, 
podjął przerwaną opowieść. W tym czasie ona skończyła czyszczenie liści 
i zajęła się owocami. Musiała uważać, żeby ich przez nieuwagę nie 
zerwać. Dotykała je z szacunkiem bliskim religijnej fascynacji. Niezwykle 
cenne, stanowiły osobliwy przypadek możliwości, jakimi dysponowała 
przyroda. Drzewko lśniło, odbijając światło słonecznego dnia. Równie 
mocno lśniły jej oczy. Stała wpatrzona przez chwilę w efekt swojej pracy, 
bezwiednie się uśmiechając. Wyjęła z szafki mały talerzyk i przetarła go 
kawałkiem ręcznika papierowego. Następnie podniosła doniczkę i 
postawiła naprzeciwko siedzącego przy stole męża. Przyglądała się 
owocom, przesuwając doniczkę powoli wzdłuż osi obrotu. Musiała 
dokonać ostatecznego, bardzo ważnego wyboru. Nie spieszyła się. Każdy 
owoc był na swój sposób inny, jak rodzeństwo z jednej matki, różniące się 
charakterem, temperamentem i życiowym celem... W końcu, po dłuższych 
oględzinach wybrała najbardziej dojrzały okaz. Delikatnie zerwała 
wybrańca. Talerzyk z zielonym jabłuszkiem postawiła obok znikającego 
kotleta. Usiadła naprzeciwko, patrząc na zmagania męża z posiłkiem. 
 - To dla mnie? - zapytał bez entuzjazmu, wskazując na talerzyk 
skinieniem brody, po której spływała strużka tłuszczu. Uśmiech zastąpił 
odpowiedź. 
 - Przecież wiesz, że nie lubię owoców - skrzywił się z niesmakiem. - 
Zwłaszcza kwaśnych zielonych jabłek - dodał.  
 Nie odpowiedziała, nie poruszyła się nawet. Siedziała, starając się 
nie wykonywać żadnych zbędnych ruchów, które mogłyby wybić go z 



rytmu i odwrócić uwagę od czynności, której wydawała się wyczekiwać. 
Wziął do ręki owoc, który prawie zniknął w jego potężnej, owłosionej 
dłoni. Przyglądał się uważnie jabłku, obdarzając go zainteresowaniem i 
uwagą równą przedmiotowi, który można by wyrzucić do kosza. Zerknął 
na drzewko w doniczce.  
 - To chyba nie są jednak jabłka? - spojrzał pytająco na żonę.  
Ta nie odpowiedziała.   
 - Co to właściwie jest? - zadał kolejne pytanie i tak, jak poprzednio, 
odpowiedzią było milczenie. W końcu zrezygnowany wzruszył 
ramionami.  
 - Niech ci będzie - powiedział i włożył sobie do ust cały owoc, 
nie przejmując się ani pestkami, ani łykowatą łodyżką.  
 Kilka głośnych chrupnięć, nie mniej głośne przełknięcie załatwiły 
sprawę. 
 - Nawet dobre - stwierdził zdziwiony. - Jednak nie ma to jak soczysty 
kotlet - dodał, sięgając po widelec.  
 Właśnie podnosił ostatnią już porcję do ust, kiedy nagle jego ciałem 
wstrząsnął silny dreszcz. Strach malujący się w jego oczach był dość 
wyraźnym sygnałem, że dzieje się coś niedobrego. Chwycił się rękami za 
gardło, czując kurczenie się krtani pod ciśnieniem niewidzialnej siły. 
Grube krople potu wystąpiły na jego nalaną, czerwoną z braku powietrza 
twarz. Próbował wstać, ale sparaliżowane trującą substancją ciało 
odmówiło posłuszeństwa. Oczy zamgliły mu się od napływających łez, a z 
gardła wydobył się nieartykułowany dźwięk. Podeszła do niego i czule 
pogładziła go po blond czuprynie. 
 - Manzanilla de la muerte - usłyszał jakby z oddali jej głos.  
Stanęła za nim, opierając się na jego mięsistych ramionach. Spojrzała 
na stojące naprzeciw, lśniące drzewko z pozostałymi trzema owocami.  
 - Manzanilla de la muerte, czyli jabłuszka śmierci. Najbardziej 
śmiercionośny owoc, jaki zrodziła ta planeta - mówiła niespiesznie. - 
Wyhodowałam i ofiarowałam ci swoje jabłko wiedzy. Wiedzy o twojej 
zdradzie i obłudzie. Nasze małżeństwo nie było udane, to fakt. Byłam zbyt 
młoda, zbyt zakochana, żeby trafnie ocenić, jak fatalnym okażesz się 
mężem. Jednak zostałam wychowana w wierze i nie uznaję rozwodów. 
Nie mogąc się z tobą rozwieść, muszę zostać wdową. Tylko takie 
rozwiązanie jest możliwe do zaakceptowania przez moją rodzinę. Sekcja 



zwłok wykaże zawał serca. Myślę, że dobrze przygotowałam się do 
twojego odejścia. 
 Podczas gdy mówiła, on trząsł się w śmiertelnych konwulsjach.  
 - Tak, kochanie - mówiła, gładząc go po ramieniu. - Wiedziałam 
o wszystkim od samego początku. Swoją nadgorliwością, z jaką 
nadskakiwałeś mi, kiedy wracałeś od kochanki, próbowałeś zmyć z siebie 
winę... Jej zapach na tobie, podejrzanie błyszczące oczy, kiedy ukradkiem 
rozmawiałeś z nią przez telefon... Oczywista wina doczekała się kary. 
Mam nadzieję, że nie masz do mnie żalu? - zapytała, szukając 
potwierdzenia w oczach sinego już z bólu małżonka. 
 - Nigdy... nie zdradziłem cię - wykrztusił z ponadludzkim wysiłkiem. 
Próbował coś jeszcze powiedzieć, jakieś słowo, może “urojenia”, ale było 
zbyt niewyraźne, żeby  je zrozumieć. 
 - Nie mój drogi - opowiedziała zabójczo łagodnie. - Nie ma sensu 
zaprzeczać. Kobieta w takich sprawach nigdy się nie myli - stwierdziła 
autorytatywnie.   
 - Jesteś chora... - wyrzucił z siebie ostanie słowa i osunął się martwy 
na podłogę. 

*** 
 - Co robisz? 
 Na dźwięk głosu żony drgnąłem, o mało nie upuszczając laptopa z 
kolan. Z narastającym poczuciem winy szukałem w myślach 
odpowiednich słów. Nie zdążyłem otworzyć ust, a moja żona już miała 
gotową odpowiedź. 
 - Znowu gapisz się na wpół gołe dziwki - stwierdziła, wychylając 
swoje cielsko ponad barierkę balkonu.  
 Przez głowę przebiegła mi sprintem myśl o nieszczęśliwym wypadku, 
jaki mógłby się w tej chwili zdarzyć, uwalniając mnie od koszmaru 
nieudanego związku. 
 - Ależ Lucynko, kochanie... Jak możesz tak mówić - próbowałem 
nadać słowom brzmienie lekkiego oburzenia. - Przecież wiesz, jak bardzo 
się staram - dodałem. 
 Lucyna oderwała się od balustrady balkonu, pozbawiając mnie tym 
samym nadziei na tragicznie przerwany mezalians. Stanęła nade mną, 
górując swoją wagą ciężką i równie ciężkim spojrzeniem, podparła się 



serdelkowatymi rękami w miejscu, które kiedyś prawdopodobnie i u niej 
było talią, mówiąc: 
 - Starasz się? Pan pisarz raczy żartować - zaczynała odtwarzać swój 
stary, ulubiony utwór. - Gdyby nie ja, już dawno nie mielibyśmy, gdzie 
mieszkać i co jeść...  
 Faktycznie, pomyślałem, apetyt mojej żony był odwrotnie 
proporcjonalny do obecnych przychodów ze sprzedaży moich książek. Po 
chwili wyłączyłem odbiór. I pomyśleć, że kiedyś było tak miło. 
Poznaliśmy się, kiedy miałem trzydzieści jeden lat na karku i udany debiut 
literacki za sobą. Rozrastające się w szybkim tempie grono czytelników, a 
także zadowalająca frekwencja podczas spotkań autorskich wróżyły mi 
kolorową przyszłość. To już dziesięć lat... Jak ten czas szybko minął. 
Lucynę poznałem podczas jednego ze spotkań autorskich. Ona trzydzieści 
kilko chudsza, z wydatnym biustem utkwionym w moich roziskrzonych 
gorączką pożądania oczach szybko mnie w sobie rozkochała. Nie ma co 
się dziwić, biorąc pod uwagę smutny fakt mojego braku doświadczeń w 
relacjach damsko-męskich. Poza tym, kto by się interesował lekko 
przygarbionym, wymizerowanym introwertykiem, z niezdrowo bladą cerą 
i okularami w grubych oprawkach. Nie miałem powodzenia i nie byłem 
przygotowany na nagłe zainteresowanie kobiet, które dopadło mnie 
dopiero na początku trzeciej kreski. Nie zdążyłem się jednak nacieszyć 
niespodziewanym powodzeniem. Lucyna szybko przekonała mnie do 
małżeństwa, odcinając tym samym od uroków życia, których bohaterem 
byłem od tej pory tylko w swojej wyobraźni. Radość ze zmiany stanu 
kawalerskiego trwała dokładnie do momentu, w którym wyczerpały się 
wszystkie moje oszczędności i dochody ze sprzedaży książki. Od tamtej 
pory Lucyna ewoluowała w coś, co w niczym nie przypominało 
dziewczyny z tamtych lat. 
 Chowając dumę głęboko w kieszeń, robiłem dobrą minę do złej gry. 
Nadal pisałem, ale moje książki nie sprzedawały się tak jak pierwsza. 
Wraz z moją frustracją tworzona przeze mnie fabuła powieści stawała się 
coraz bardziej mroczna, odpychająca i pesymistyczna. Nie potrafiłem się 
przełamać, a Lucyna dolewała oliwy do ognia swoimi pretensjami. 
Niezadowolona z moich niepowodzeń pod byle pretekstem zarzucała mi 
nieudolność i brak zapału do pracy. Pracując jako księgowa, zarabiała 
całkiem przyzwoicie, ale w jej mniemaniu zawsze zbyt mało i nie po to, 



żeby holować przez życie takiego trutnia jak ja. Zauroczenia czar dawno 
już prysł. Tak, Lucyna potrafiła uprzykrzyć mi życie, ale to nie ona była 
największym moim utrapieniem. Był nim... 
 “...taki Stefan, dlaczego on potrafi...”. No właśnie. To kolejny stały 
element tyrad mojej przerośniętej wątpliwej jakości formą nad intelektu 
treścią małżonki. Stefan to, Stefan tamto. Znała mnie lepiej niż ja sam 
siebie, a co najważniejsze, w małżeńskich sprzeczkach trafiała we 
wszystkie moje czułe punkty. Stefan również zajmował się pisaniem, ale 
w przeciwieństwie do mnie nieprzerwanie od dziesięciu lat był na 
wydawniczym topie. Debiutowaliśmy w tym samym roku i mieliśmy 
potencjalnie te same szanse. Co ciekawe, także w tym samym roku, każdy 
z nas się ożenił. Może to właśnie kwestia żon. Może to od nich zależy 
sukces w tej branży? Zastanawiałem się nad tym niejednokrotnie, 
dochodząc do wniosku, że coś w tym musi być. Żonę Stefana znałem ze 
studiów. Nawet się w niej podkochiwałem, chociaż pewnie nie ja jeden. 
Ona - królowa wszystkich bali oraz imprez tanecznych, ja - cherlakowaty 
szkaradek snujący się jak dzwonnik z Notre-Dame po korytarzach uczelni. 
No i Stefan, piekielnie elokwentny, dusza kobiecego towarzystwa i 
przystojne, męskie ciało. Urodzony szczęściarz. Zgarniał wszystkie 
punkty z bazy zarówno na boisku, jak i w życiu. Zgarnął też Helenę. 
 - Czy ty mnie w ogóle słuchasz? - zapytała Lucyna, szczypiąc mnie 
dotkliwie w policzek.  
 Zapewne efekt bólu nie był zamierzony, niemniej od dawna uważałem, 
że jak na kobietę Lucyna ma zbyt dużo siły.  
 - Ałaaa - jęknąłem z opóźnionym refleksem, łapiąc się za dotkliwie 
piekącą twarz.  
 - Nie przesadzaj - zrugała mnie, przyglądając mi się z podejrzanym 
zainteresowaniem.  
 Wychwyciłem to jej spojrzenie i już wiedziałem, co się święci. 
Uśmiechnęła się zalotnie. - Muszę wyjść za dwie godziny do klienta z 
rachunkami, a do tego czasu...  
 Mrugnęła do mnie.  
 - Przecież dopiero środa - niezdarnie próbowałem się bronić.  
Niepisaną zasadą naszego związku był obowiązkowy seks małżeński 
w szabas i święta. W pozostałe dni miałem dyspensę ze względu 
na przedłużające się godziny mojej pracy.  



 - Dzisiaj możesz zrobić sobie krótką przerwę, przecież i tak nie idzie 
ci specjalnie to pisanie - miażdżyła mnie swoją kobiecą logiką.  
 - Mylisz się - próbowałem odwlec wyrok, od którego i tak nie było już 
ucieczki. - Właśnie wymyśliłem początek intrygi mojego nowego 
kryminału - próbowałem wybronić się pierwszym z brzegu argumentem.  
 - Pewnie jak zwykle zaczyna się od zabójstwa niewinnego męża 
przez niedobrą żonę - uśmiechnęła się rozbawiona. - Co ty, biedaku, byś 
beze mnie zrobił - poczochrała mnie jak smarkacza po przerzedzających 
się, półdługich włosach.  
 Niezgrabnie próbowałem poprawić fryzurę, ale ona jak na złość raz 
jeszcze przejechała mi grubymi paluchami po głowie, śmiejąc się tylko z 
mojej irytacji.  
 - No co robisz? - żachnąłem się, wstając gwałtownie z fotela.  
 - No już, już, uspokój się - nie przestawała się śmiać, co jeszcze 
bardziej mnie rozzłościło, chociaż i tak wiedziałem, że z nią nie wygram. - 
Masz już ponad czterdzieści lat i nadal niewiele wiesz o kobietach - 
stopiła śmiech w uśmiech. - Ale ja przypilnuję, żebyś wyszedł na ludzi i 
osiągnął sukces. Zobaczysz, jeszcze wszystkim pokażemy - wypowiadane 
słowa zabrzmiały jak złowrogie proroctwo. 
 Niestety, kolejne także.  
 - Idź do sypialni i poczekaj tam na mnie. Szybko się odświeżę i zaraz 
wracam - z zadziwiającą lekkością jak na swoją wagę potruchtała do 
łazienki. Z miną niesłusznie ukaranego skazańca poszedłem w kierunku 
sypialni. 

*** 
 


