
Pewnego razu, samotna Miranda szła brzegiem rzeki. Była piękna pogoda, 
świergoliły ptaszki, latały sobie komary i brzęczały pszczoły. Miranda 
tęskniącym wzrokiem spojrzała na ławeczkę na której siedziała jej dawna 
miłość Pablo. Czytał książkę. Podeszła bliżej, ponieważ bardziej niż jego 
piękne brązowe oczy, interesowała ją czytana książka. Zamarła, kiedy 
ujrzała, że Pablo czyta … książkę kucharską. Ach, czyżby wreszcie powziął 
decyzję o nauce gotowania? Tego najbardziej przecież brakowało im w ich 
dawnym związku. Ona – dwie lewe ręce jeśli chodzi o gotowanie, on 
również. Czyżby myślał o powrocie do niej?? Czyżby chciał ją zaskoczyć 
wymyślną potrawą??

Była tak zaskoczona, że stanęła jak wryta… Pablo uniósł wzrok znad 
książki i powiedział : “Och, Mirando.. witaj, nie zauważyłem Cię, dlaczego 
się tak skradasz? “. Miranda zaczerwieniła się po samą szyję i 
odpowiedziała : ” Och Pablo, wyszłam sobie na spacer, żeby przemyśleć 
parę spraw, również jestem zaskoczona, że Cię widzę… co czytasz?” .

Pablo pomyślał “ależ ona tępa, nie widzi że to książka kucharska? niedługo 
zdaję egzamin na kucharza, przecież jej o tym wspominałem parę 
miesięcy temu” i powiedział:

Och Mirando, nie samym wzdychanie żyje człowiek, po tym, jak zdeptałaś 
me serce i rozpadło się ono na miliony maleńkich kawałeczków, wiele się u 
mnie zmieniło. Byłaś pasją mego życia, lecz wzgardziłaś mym uczuciem. 
Byłaś mą muzą, natchnieniem, miłością…Byłaś dla mnie niczym manna z 
nieba – a teraz nie mam co jeść. Więc przepraszam Cię złotko, ale muszę 
sam o siebie zadbać. Uczę się gotować, żeby głodnym nie chodzić – dodał 
Pablo całkiem trzeźwo

Choć może nie do końca, albowiem próbując dziś rano zrobić puszysty 
omlet, dla kurażu wychylił był ze trzy setki śliwowicy, którą wylosował na 
kursie kiperstwa. Tak, tak, bo Pablo nie poprzestał na zdobywaniu wiedzy 
o jadle, ale w swym mocnym postanowieniu o zmianie imidżu, postanowił 
zostać również koneserem trunków. I musiał przyznać szczerze, że z 
dwóch nowych hobby to ostatnie bardziej mu się podobało.
Tymczasem speszona natłokiem słów Miranda…spojrzała w dół i zobaczyła, 
że Pablo ma strasznie owłosione nogi. Jakoś przedtem tego nie zauważyła. 
To wydało jej się bardzo interesujące. I poczuła nagłe uderzenie ciepła. …

Och…” – zaczęła Miranda, lecz skończyć nie zdołała. Nagły emocjonalny 
wstrząs szarpnął jej ciałem skutkiem czego młoda dama momentalnie 
znalazła się w ramionach Pabla. Szczęściem młodzieniec zdążył odsunąć 
ostry kant książki kucharskiej spod upadającej rzyci samotnej Mirandy, 
chroniąc tym samym ją (rzyć, ma się rozumieć) przed okaleczeniem.

“Nędzna podpucha i takaż ropucha”, pomyślał z istnym przekąsem Pablo i 
skrzywił się grymasem srogim, lecz starał się nie wypadać z roli. “Och!” – 



odpowiedział udawanym altem, chcąc zsynchronizować monosylabiczny 
dialog. 

Czytał o tym całkiem niedawno w popularnonaukowym piśmie. Jeśli 
własne odpowiedzi – tak cielesne, jak i werbalne – dopasujemy do 
zachowania rozmówcy, to nastąpi przyjemne porozumienie i łatwiej będzie 
nam przemycać sugestie dla drugiej osoby. Jak uważny czytelnik słusznie 
przypuszcza, sugestią tej konkretnej sytuacji jest “wypierrrr… z mi 
skarpetki”.

“Wypierz mi skarpetki” – powiedział Pablo po minucie zadumy i 
opracowywania szczegółowego planu wyjścia z tej sytuacji. Widać zacne 
nauki przechytrzyły też jego podświadomość. Lotny umysł przyszłego 
kucharza ugiął się pod brzemieniem własnego szubrawstwa.

“Och!” – zdziwiła się rozentuzjazmowana Miranda. Po trzech sekundach 
zrozumiała. Tak. Pablo należy do niej, ona należy do niego. Są jednością. 
Yin i Yang. Dobro i Zło. Ogień i woda. Tarzan i Jane. Dziewczyna 
przymrużyła mocno umalowane oczka, mruknęła, prychnęła i machnęła 
łapk… znaczy dłonią, imitując zaczepny ruch napalonego kocurka.

“Co teraz, co teraz…” – myślał gorączkowo Pablo. Spocił się był niebożę 
okrutnie, widać mózg rozgrzewał też i ciało gorączkowymi operacjami 
zmiennoprzecinkowymi. W tym momencie komputer Pabla mógł się 
schować, żaden wentylator nie oziębiłby umysłu naszego spanikowanego 
młodzieńca.

“Co teraz… ukochany?” – spytała zalotnie… Nie, nie nie! Nie zalotnie! 
Zalotnie to za mało powiedziane! W tym pytaniu pojawił się tak potężny 
ładunek emocjonalności, że skóra Pabla przypominała gęsią! Ba, seks, 
seks w najdzikszym rodzaju zwerbalizowany pod postacią trzech 
niepozornych słów rozgrzał w posadach wewnętrzność i zewnętrzność 
naszej dwójki! Palili się w emocjach! Pożądanie i przerażenie. Seks i groza. 
Pragnienie i Sprite!

Pragnienie i Sprite!!. Miranda rzuciła się na Pablo. Zaczęli tarzać się w 
trawie, próbując ściągnąć z siebie ubranie. Ksiązka kucharska upadła na 
ziemię, otwierając się na stronie z nalesnikami!. Miranda rzuciła okiem i 
nagle odeszła jej ochota na seks.. Zaczęła myśleć jakby to było, gdyby 
takie naleśniki przyrządził jej Pablo.. Pomyślała i powiedziała: “Pablo, nie 
tutaj, proszę.. chodźmy do mnie…” Pablo przystopował, spojrzał dziwnie i 
pomyślał.. “Do niej?? Matko święta, przecież ona mieszka w tym 
obskurnym śmierdzącym pokoju ze swoją matką która zawsze chce mnie 
częstować bimbrem, a ja z założenie nie mieszam trunków: jak śliwowica, 
to nie bimber, do diabła!
Miranda już w marzeniach widziała Pabla i gromadkę małych dzieci. I 
wydawało jej się, że ma to wszystko na wyciągnięcie ręki.



Niestety jej marzenie rozbiło się o kant jej pupy, gdyż Pablo krzyknął 
“NIE!!!! nie chcę widzieć Twojej matki, nie pójdę do Ciebie, tam wszystko 
się skończyło… nie chcę wracać do tego miejsca..” Mirandzie zaszkliły się 
oczy i pomyślała “cóż. trzeba odpuscic te naleśniki… trudno, może jeszcze 
uda mi się go jakoś przekonać, za parę dni, jak już zda ten egzamin na 
kucharza, teraz dam mu spokój…”
Otrzepała spódnicę i wstała z tej trawy, w której się tarzali… 

Pablo natomiast pomyślał że trochę przesadził z tą odmową i widząc 
zaszklone oczy Mirandy był bliski odwołania swoich słów, ale za nic świecie 
nie chciał się spotkać z jej matką, która za każdym razem kiedy go widzi 
zakłada ostro różowe i puszysto futrzane kapcie, twierdząc, że jemu 
bardzo się podobają. Zresztą sam jest tego winny… Historia tych kapci 
ciągnie się od początków związku Mirandy i Pablo, kiedy to Pablo pierwszy 
raz pojawił się w mieszkaniu Mirandy, a jej matka wtedy siedziała w 
starym i zniszczonym fotelu…….

Ten stary zniszczony fotel był pamiątka po jej mężu, który niefortunnie 
spadł ze schodów i umarł. Niestety. Od tamtej pory matka Mirandy 
zasiada w tym fotelu zakładając różowe kapcie. Dlaczego? Bo to prezent 
od jej męża.. dostała je kiedyś na urodziny..
I tak , kiedy Pablo pojawił sie pierwszy raz w domu Mirandy zwrócił uwagę 
na te kapcie twierdząc że są przepiękne i oryginalne.. Odbijały się od ścian 
tym oczojebnym kolorkiem i stanowiły jedyny wesoły akcent w pokoju.
Ale dlaczego Pablo za nic w świecie nie chciał spotkać się z matką 
Mirandy?… Otóż podejrzewa on że zaczęła żywić do niego jakieś blizej 
nieokreślone uczucie… Pomyslał wiec “cholera, jeśli tam pójdę, ona znów 
założy te bambosze, znów będzie sie slinić na mój widok, znów będzie 
mnie podrywac.. a ja.. a ja.. przeciez nie mogę robić jej nadzieji. Ok. lubię 
jej bimber ale bez przesady. Na kapcie nabrać się nie dam…. “.
Miranda przyglądała się i zastanawiała, co tez Pablowi chodzi po głowie .. 
dlaczego robi takie dziwne miny, a jego oczy rzucają błyskawice w blizej 
nieokreslonym kierunku..
Dlaczego?

Nagle słychać charakterystyczną melodię z Mody na sukces, która okazała 
się dochodzić z telefonu Mirandy. Dzwoni jej matka, a w tej chwili w 
głowie Pabla rodzi się kolejna myśl…….

Miranda krótko rozmawia z mamą, wypowiadając do telefonu na przemian 
tylko dwa słowa: “tak” i “nie”. Kończy rozmowę.
-Mamusi brakło cukru i drożdży, musze wrcając zajrzec do biedronki – 
Miranda lekko sie uśmiecha.
Pablo patrzy na nia i też się uśmiecha, w głowie kiełkuje mu pewien plan:
“Po pierwsze primo, ojciec mirandy spadł ze schodów. po drugie primo 
spadł i się zabił – to był wypadek potknął się na różowym kapciu. Po 
trzecie primo wypadki się zdarzają, chodza po ludziach… szit hapens. 
Przeciez mamusi też może się zdarzyc jakis wypadek, tez może spaść ze 



schodów, albo zjeść nalesnika z jakimś gównem…szit hapens. Po czwarte 
primo to by rozwiązało nasz problem, moglibyśmy żyć długo i szczęśliwie 
pędząc bimber….”
-o, lo, blo, ablo, Pablo…. – jak zza grubiej szyby akwarium ze skalarami 
dobiegł go głos Mirandy..
-szit hapens – powiedział bezwiednie Pablo
-Co??? – zapytała Zdziwiona Miranda
-Nie nic… taki nalesnik – wymigał sie Pablo…i zaraz szybko dodał – 
zabijmy twoja matkę!!!! a potem żyjmy długo i szczęśliwie…Mirando 
zajebmy ta stara kurwę!!!!!! a potem zakopmy ją gdzies głęboko… 
będziemy żyć długo i szczęśliwie nic nas nie powstrzyma…kocham Cię. 
Zabijmy twoja matkę…cio???

-Cio??? – Miranda była zszokowana pomysłem Pabla. Jej świat stanął na 
głowie… by jakos temu zaradzić ona również stanęła na głowie… własciwa 
perspektywa wróciła. Zaczęła mysleć trzeźwo…
“moja matka, stara franca cuchnąca bimbrem, w różowych kapciach, 
własciwie to nigdy nie miałam pewności czy jest moją biologiczna matką, 
ponoć w młodości sie nieźle puszczała, zabicie jej wcale nie byłoby złym 
pomysłem”
-Mydłem – szepnęła cicho Miranda
-Co mydłem??? – Pablo patrzył na dziewczynę jakby była z dystryktu nr 9 
– jakie mydło???
Miranda spojrzała głeboko w oczy Pabla, zobaczyła w nich… własciwie to 
nic w nich nie zobaczyła… no może troche gruzu i jakieś papierki…
-Zabijmy ją mydłem – powiedziała wreszcie

Ale jak to mydłem ? – spytał Pablo zaszokowany… po czym trochę gruzu i 
papierki wypadły z jego oczu wprost pod nogi Mirandy…

Miranda wynurzyła się z otchłani snu, biorąc oddech tak zachłanny, jak 
Jacques Mayol po powrocie na powierzchnię oceanu.
- Ożeszty, orzeszku!!! – pomyślała – Nie wiem czy hapens, ale ten shit, 
który wypaliłam z Pablem daje niezły odpał.
Rozejrzała się po pokoju, gdy nagle z niedowierzaniem, spostrzegła 
przywiązane do krzesła zwłoki kochanka. Z czarnych, czernią najgłębszej 
nocy i pustych jak porozwalane po podłodze butelki po bimbrze, 
oczodołów, zwisał jeden z ocalałych w tym miejscu papierków. Reszta, 
wraz z gruzem ścieliła się u stóp nieboszczyka.
- O, ja pierdzielę! – krzyknęła – Ciągle jeżdżę na czarodziejskim smoku! 
Co za TOWAR!!!! – i roześmiała się perliście.

Nagle, na zwłokach kochanka pojawiła się mrówka. Niosła miniaturowe 
mydełko. Na mydełku zaś wygrawerowany był napis “Mydło Szare BHP 
200g”.
- Mydło? – spytała Miranda otaczającą pustkę.
- Jaaakie myyydło? – szyderczo odpowiedziała pustka.
Silny wstrząs załomotał u nasady czaszki Mirandy. Czuła, jak mózg 



wylewa jej się z głowy, by po chwili wrócić na swe dawne miejsce. Dłonie i 
stopy ogrzewały się, to oziębiały. Ciepło, chłód – na zmianę, jak w 
cholernym kalejdoskopie doprowadzało kobiecinę do szału. Tak, Miranda 
popadała w niekontrolowane szaleństwo.
- ARRGHH! – dała upust zwierzęcym emocjom.

- Niech to jasna dupa! – Janek Kowalski wyrzucił te słowa w przestrzeń 
malutkiego pokoiku, zastawionego tylko krzesłem i stolikiem, na którym 
stały wypełniona kiepami popielniczka oraz rozklekotana maszyna do 
pisania. – To miała być powieść mojego życia, a znów wychodzi thriller z 
elementami mdłego melodramatu. Ale czemuż się dziwię? Gawiedź żądna 
jest krwi i pieprzenia, więc łupię kolejne produkcyjniaki, bo mam z tego 
kasę i tak weszło mi to w krew, że nie jestem już w stanie stworzyć nic 
innego.
W tym momencie ktoś zapukał. Janek zwlókł się z krzesła i poczłapał do 
drzwi. Uchylił je i przez szparę ujrzał dwóch smutnych panów. Obaj 
trzymali w wyciągniętych rękach otwarte legitymacje.
- Policja! Czy możemy zadać panu kilka pytań w związku ze śmiercią Pabla 
Cervantesa?

- Nie znam! Któż to taki? – “Oprócz tego, że jest postacią wymyśloną na 
potrzeby pisanej właśnie przeze mnie szmiry” – pomyślał Janek i 
zastanawiał się, czy to jest ta chwila w której prosi się o nakaz, bądź 
adwokata.
- To pewien niebieski ptaszek, który prowadzał się z niejaką Mirandą 
Orlovsky – odezwał się wyższy gliniarz – a którego dziś rano sąsiedzi 
znaleźli martwego w towarzystwie ubzdryngolonej do granic możliwości 
towarzyszki. Niestety, w tej chwili jej stan nie pozwala na przesłuchanie.
- Acha, ale … Przepraszam, bo nie bardzo rozumiem… Cóż z tą całą 
sprawą mam wspólnego ja? Nie znam tych ludzi! – “Gówno prawda!”, 
krzyczał głosik z tyłu jankowej czaszki, “Miranda, człowieku! Miranda i 
Pablo! Te imiona przed chwilą spłynęły za sprawą twych palców na kartkę 
papieru, która ciągle jest nawinięta na wałek”.
- Bo widzi pan – tym razem, to był ten mniejszy – w ustach denata 
znaleźliśmy kawałki kartki. Po ich złożeniu w laboratorium okazało się, że 
to strona tytułowa maszynopisu. Stało tam jak byk pana imię i nazwisko. 
A propos, czy przeprowadzał pan ostatnio jakiś remont?
- Chciałbym rozmawiać z adwokatem – wyszeptał pisarz.

Policjanci rozejrzeli się po mieszkaniu. W kącie pokoju zauważyli kawałki 
gruzu… “zaraz zaraz przecież to samo widzieliśmy w mieszkaniu denata – 
coś tu nie gra… ”

Komisarz Wallander o którym się naczytali ostatnio w książkach pewnego 
poczytnego autora, a bardzo popularnego wśród kolegów z komisariatu 
pewnie powiązałby te sprawy od razu.. 

“o co tu może chodzić… ?”



Kowalski pomyślał natomiast … gorączkowo. “Głupcze, po co wpuszczałeś 
ich za drzwi? To psy i aż do czasu przybycia K. powinny warować przed 
drzwiami. A teraz? Popatrz jak węszą. Zaraz zainteresuje ich maszyna. Co 
robić, co robić? Ratunku!”
W tym momencie, jak gdyby Los usłyszał jego mentalne wołanie o pomoc, 
do pokoiku wpadł zdyszany, młody człowiek. Kowalski rozpoznał w nim 
gońca z kancelarii “K. i synowie”.
- Który z was… jest… Kowalski? – spytał obcesowo, nie przestając łapać 
powietrza ustami. – Wiadomość … mam …
- To ja – Kowalski zastanawiał się, czym jeszcze pokarze go złośliwa 
Fortuna.
- Panie, ale jaja, szef nie żyje, ale to nic … – młodzieniec aż zachłysnął się 
z przejęcia i radochy, jaką daje prawdziwemu Polakowi przekazywanie 
złych wieści o bliźnich – … otwarli testament i okazało się, że stary zapisał 
wszystko jakiejś lasce, swojej nieślubnej córce, Melindzie, czy jakoś w ten 
deseń. – wyszczerzył się, zadowolony ze spełnionego z nawiązką 
posłannictwa.
Kowalski zbladł, rzucił się w kierunku okna, a kiedy policjanci próbowali go 
powstrzymać, zawrócił i z rozpędu uderzył głową w wałek. Krew i kawałki 
mózgu zamazały tekst, z którego uratowały się tylko ostatnie słowa: ” …
rando, kocham Cię nad życie …”.

- Nie, kochanie, to zbyt pokręcone – powiedziała do swego męża, kręcąca 
się po kuchni Miranda – I jeszcze my jako bohaterowie? Nie podoba mi się 
to i dostaję dreszczy. Odłóż do szuflady, albo najlepiej zniszcz, spal, 
porwij…
- Porwij? – Pablo z uśmiechem porwał w objęcia swoją żonę – Nigdy! 
Zobaczysz, to będzie kolejny bestseller, a co za tym idzie, kolejne futro 
dla ciebie.
- Ach! – Szepnęła Miranda i osunęła się na klęczki, żeby utrzymać 
równowagę między masakrą i seksem, co zawsze wpływa dobrze na 
sprzedaż.

Ta myśl towarzyszyła Kowalskiemu, gdy jechał radiowozem w 
towarzystwie dwóch panów policjantów na przesłuchanie. Miał plan. No, 
dobra, zaczątek planu.

Gorączkowo próbował wymyśleć najlepsze wyjście z sytuacji. Pablo nie 
żył, tego nie dało się cofnąć. Ale została jeszcze Miranda. Mocno naćpana, 
ale wciąż żywa. I z pokaźnym spadkiem po ojcu. Swoją drogą, ucieszy się 
dziewczyna, że wreszcie znalazł się jej biologiczny ojciec. Szkoda tylko, że 
od razu martwy…

Siedząc w pokoju przesłuchań Kowalski poprosił o kawałek papieru i coś 
do pisania, pod pretekstem spisania swoich zeznań. Zadowoleni z takiego 
obrotu spraw policjanci dali mu, o co prosił. Kowalski zaczął pisać…

Miranda ocknęła się z chyba największym narkotykowym kacem w życiu. 
Trzymając obiema rękami głowę, żeby jej przypadkiem nie zgubić, 



rozejrzała się wokoło. Nieco zwolniony proces myślowy doprowadził ją w 
końcu do wniosku, że jest w szpitalu. A to stanowiło poważny problem.

Otóż kiedy Miranda była małym szkrabem, złapała zapalenie płuc i trafiła 
na kilka dni do szpitala. Wszystko było w porządku aż do ostatniego dnia. 
Wtedy to urządzono w skrzydle dziecięcym dzień z klaunem. Sęk w tym, 
że mała Mi najbardziej na świecie bała się klaunów. Nawet pająki były jej 
nie straszne, ale wymalowani we wściekłe kolory ludzie – jak najbardziej. 
Możecie próbować sobie wyobrazić co się stało, kiedy taki klaun wszedł do 
pokoju Mirandy.

Możecie próbować, ale i tak wam się nie uda. Powiem wam. Mała Mi 
zaczęła krzyczeć tak okropnie, że klaun aż upadł na ziemię. Dziewczynka 
zerwała się z łóżka, wyrwała z ramienia kroplówkę, wbiła ją klaunowi w 
szyję i uciekła, najpierw z pokoju, a w końcu ze szpitala. Obserwujący to 
personel zgodnie stwierdził, że nie będą jej szukać.

Wspomnienie tych wydarzeń otrzeźwiło Mirandę na tyle, że mogła zacząć 
opracowywać plan ucieczki. Zanim jednak zdążyła cokolwiek wymyśleć, do 
jej sali wszedł chłopak, na oko 25 lat. Zamknął za sobą drzwi i podszedł 
bliżej. Ręka Mirandy już wędrowała w kierunku wbitej w ramię igły…
- Pani Mirando, proszę się nie obawiać, wyciągnę panią stąd.
- Och… – niezwykle elokwentnie odparła dziewczyna.
- Proszę ze mną – młody wyciągnął do niej rękę. Miranda uznała, że w 
sumie co jej zależy, wszystko było ciekawsze od siedzenia tutaj. Wyrwała 
kroplówkę i złapała nieznajomego za rękę.

Młody ostrożnie otwarł drzwi, rozejrzał się, i wyszedł, ciągnąc Mirandę za 
sobą. Otoczył ją ramieniem szeptając coś w stylu “jak zwyczajne 
odwiedziny, nie zwrócą uwagi”. Gdzieś po drodze mignęła dziewczynie 
myśl o strażniku, pilnującym jej drzwi, ale szubko się ulotniła, bo oto 
wyszli ze szpitala. Chłopak zaprowadził ją do pobliskiego parku, posadził 
na ławce i zaczął wyjaśniać sprawę.

− Na początek: mam na imię Antonio i jestem bratem Pabla…

−

cd nastąpi... :)


