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Ja i mój superszpieg 

 

Wyjaśnijmy sobie coś na wstępie. Nie jestem zwykłą dziewczyną. Przekonacie się 

dlaczego. Pamiętacie bohaterki filmów szpiegowskich, te olśniewające damy, które agent 

uwodzi z wdziękiem, a potem porzuca dla kolejnej misji? Ja do nich nie należę. Czeka 

was coś zupełnie innego. 

Zaczęło się od żarówki. Zwykłej, energooszczędnej żarówki. Czekała na mnie, 

kiedy władowałam się z wszystkimi gratami do nowo wynajętego mieszkania. Są w nim 

ceglane ściany i duże okna, pokryte szarymi zarysowaniami jak w starym zamku. Gdy 

zamknęłam za sobą drzwi, żarówka zakołysała się na wystającym z sufitu jak antena, 

kablu. Miała idealny, jajowaty kształt i błyszczała jak czarodziejska kula, a pręcik 

wewnątrz niej przypominał uwięzionego w bursztynie owada. Posprzątałam 

mieszkanie, skręciłam meble z IKEI i  rozpakowałam się. Pozostała ostatnia czynność – 

pozbyć się żarówki. Postawiłam taboret i  weszłam na niego. Miałam już triumfalnie 

zamknąć ją w pułapce moich rąk, kiedy podniosła niespodziewany protest. Oślepiła 

mnie intensywnym, złotym światłem i zamrugała kilkakrotnie jakby biła na alarm. 

Cofnęłam się jak oparzona i gapiłam na nią w akcie czystego zdumienia. Zeskoczyłam z 

taboretu i stawiłam się pod drzwiami mieszkania obok. Moja 88-letnia sąsiadka Marion 

twierdzi, że wynalazła bombę atomową i ukrywa się przez komunistami, którzy chcą ją 

za to zlikwidować. Zapytałam, czy ktoś majstrował przy prądzie, a  ona na to, że 

oczywiście, to Sowieci ją podsłuchują. Wróciłam do mieszkania zrezygnowana i rzuciłam 

wyzywające spojrzenie żarówce. Byłam tylko ja i ona w pojedynku na spojrzenia niczym 

kowboje. Wygrała, jarząc się znowu dokładnie dwa razy i było to zbyt dużo dla mojego 

ograniczonego, racjonalnego umysłu. 

Porozstawiałam lampy wokół kanapy, w kuchni i sypialni, ale żarówki nie 

tknęłam. Czasem budziłam się w nocy, a ona płonęła radośnie całą gamą kolorów 



niczym kula dyskotekowa, rzucając na ściany refleksy świateł, czułam się jak w  

planetarium. Nie wiedziałam, o co jej chodzi. To znaczy, czasami wiedziałam. To dzięki 

niej wpadłam na pomysł narysowania komiksu o Marsjance, która hipnotyzuje 

mężczyzn jednym pocałunkiem i podporządkowuje swojej woli. Żarówka zapaliła się raz 

na rubinowo i    kiedy wpatrywałam się w nią długo, przyszedł mi do głowy ten pomysł. 

Po to przecież przyjechałam do Nowego Jorku - tworzyć komiksy i zbić fortunę - jak 

Frank Miller. Rysowałam bez wytchnienia, a żarówka zmieniała kolor, w zależności, 

jakie tło akurat rysowałam. Marion wrzeszczała na mnie, że nawet Stalin widzi takie 

światła ze swojej siedziby na Kremlu i grozi to jej bezpieczeństwu. Bałam się, że dostanie 

zawału, więc kupiłam grube zasłony. 

Zaniosłam komiks do agencji i codziennie, uparcie czekałam w poczekalni na 

dyrektora. Nie ufałam sekretarce na tyle, by zostawić jej moje dzieło, poza tym po 

tygodniu nazwała mnie natrętną wszą. Po jakimś czasie przyniosłam jej komiks o wszy, 

która mieszka pod pachą wrednej sekretarki. Spojrzała na mnie wilkiem, po czym 

sięgnęła po słuchawkę, żeby mnie umówić. Dyrektor to wąsaty, przyjemny tłuścioch, 

który zawsze przy biurku trzyma Snickersa. Rano Snickers, po południu Snickers, 

wieczorem Snickers, pewnie też myje nim sobie zęby. Ale docenił mnie, kupił komiks, 

dał zlecenie na kolejny i wręczył pierwszą wypłatę. Połowę przepuściłam na nocne 

świętowanie z przyjaciółkami, zalałam się w trupa i obudziłam rano na podejrzanej 

stacji kolejowej na pustkowiu przekonana, że UFO jest prawdziwe i właśnie mnie 

porwało. Żarówka odzywała się do mnie rzadziej. Kiedy miałam z czymś problem, 

znowu budziła mnie w nocy tańcem kolorów i wtedy życie stawało się lepsze. Był z niej 

raczej ugodowy lokator. 

W końcu poznałam jego. Wychodziłam ze spotkania od Pana Snickersa, mijałam 

już sekretarkę i zmierzałam do schodów. Facet pojawił się znikąd, wpadł na mnie, zaczął 

strzelać z karabinu i kazał wszystkim paść na ziemię. Wpadł do gabinetu dyrektora i 

zaryglował się w  środku. W ślad za nim przybył drugi, kopniakiem godnym Conana 

Barbarzyńcy rozwalił drzwi i dwoma strzałami w głowę zabrał tamtego ze świata 

żywych. Za oknami wyły syreny, kroki bębniły zewsząd jak echo. Nieznajomy schował 

spluwę, rozejrzał się czujnie, uciekł przejściem przeciwpożarowym i tyle go widziałam. 

Policjanci znaleźli jedynie ciało, które po sobie zostawił. Pan Snickers doznał nagłego 

skoku poziomu cukru i trafił do szpitala, a  sekretarka złamała sobie dwa tipsy. Zaś mnie 

tylko wysłuchali - opowiedziałam, co się stało i puścili mnie do domu. Serce waliło mi w 



piersi jak dzwon i uspokoiłam się dopiero, kiedy zamknęłam drzwi na klucz i usiadłam 

na własnej kanapie. Żarówka przyglądała mi się z  ciekawością. 

Ktoś zapukał do drzwi. Otworzyłam je i stanęłam twarzą w twarz z nieznajomym. 

Zajęło mi chwilę, żeby go rozpoznać, w trakcie strzelaniny nie zdążyłam mu się nawet 

przyjrzeć. A był boski jak Apollo. Wysoki, brunet, ta wyniosłość czająca się w niebieskich 

jak niebo oczach. Nic, tylko rodzić takiemu jego własne miniaturki. Ale żarówce się nie 

spodobał. Zaczęła rozrabiać, spluwać iskrami światła i wywijać harce na kablu. 

Walnęłam w  nią gazetą i przestała. Skupiłam znów uwagę na moim obiekcie 

zainteresowania. Idealna postura, skrojony garnitur (no, mógłby mieć szersze ramiona), 

choć jego dołeczki w  policzkach robiły wrażenie. Zapytał o torbę, którą miałam przy 

sobie na spotkaniu z  dyrektorem. Poprosiłam go grzecznie o nakaz, a on na to, że może 

wejść do środka bez mojego pozwolenia, więc lepiej bym dała mu torbę dobrowolnie. 

Staliśmy w drzwiach z  dziesięć minut i częstowaliśmy się nawzajem dwuznacznymi 

tekstami, dopóki nie wpuściłam go do środka. Z mojej torby wyjął czip wielkości 

tabletki. Facet, którego zabił musiał mi to wrzucić, kiedy się zderzyliśmy i Pan Agent, w 

swojej niezmierzonej błyskotliwości, wpadł na to bardzo szybko. Rozmawialiśmy 

jeszcze chwilę zupełnie niezobowiązująco, po czym zupełnie niezobowiązująco oznajmił, 

że pewni ludzie mogą wciąż myśleć, że mam czip, dlatego pozwoli sobie odwiedzić mnie 

jeszcze parę razy ze względu na moje bezpieczeństwo. Proszę bardzo, odparłam chyba 

zbyt ochoczo. Uśmiechnął się pewnie jak Sean Connery i wyszedł. 

- No co? – zapytałam. 

Żarówka milczała jakby moje zdeprawowane zachowanie doprowadziło ją na 

skraj rozpaczy. Wzruszyłam ramionami. Mówił coś, że będą czyhać na moje życie? E tam. 

Tak zaczął się mój pięcioletni związek z Lukiem, pasjonujący, urywany i długi jak 

gumka od majtek. Rzeczywiście, przyszedł kilka razy i za każdym razem kochaliśmy się 

na mojej kanapie, która skrzypiała jakby przetrwała atak bombowców. Żarówka 

patrzyła na mnie oskarżycielsko tą swoją wielką gałą jak cyklop. Nic sobie z tego nie 

robiłam. Luke miał ładne, granatowe bokserki, które zdejmował z szybkością 

olimpijczyka i bliznę na prawej łopatce. Potem siedzieliśmy naprzeciwko siebie, 

wypalaliśmy papierosy i kochaliśmy się znowu. Skrzypienie było tak intensywne, że 

Marion bała się, że KGB zakłada miny pod jej podłogą. Mogliśmy się przenieść do 

sypialni, ale nigdy nie zdążaliśmy. Dzięki rozmowom z nim wpadłam na kilka świeżych 

pomysłów na komiks. Luke nie zostawał dłużej niż dzień i  w końcu musiał okryć swój 



cudowny tyłek granatowymi bokserkami i zniknąć jak duch. Raz zjawił się po tygodniu z 

dziwną miną na twarzy. Trzymał w lewej ręce walizkę. Był leworęczny. Zakończył swoją 

misję i ochrona mnie nie była więcej potrzebna. 

- Wygląda na to, że musimy się pożegnać – rzekł oficjalnie. 

Pociągnęłam go za krawat i zatrzasnęłam drzwi. Po oficjalnym pożegnaniu 

wyszedł bez słowa. Nie chciałam, żeby odchodził, choć żarówka pewnie tak. Kiedy tylko 

jego kroki ucichły na korytarzu, rozjaśniła się na szmaragdowozielony kolor. Wcale mi 

to nie pomogło. Wyżaliłam się przyjaciółkom, że rzucił mnie facet, obejrzałyśmy denny 

film w kinie i jak zwykle skończyłyśmy w klubach. Rano obudziłam się na zapleczu 

supermarketu, otoczona brukselkami i szpinakiem. 

Zabrałam się za komiksy z takim zapałem, że zrzuciłam trzy kilo. Obok 

wprowadził się młody Koreańczyk z niewiarygodnym talentem kucharskim. Był słodki, 

ale bardziej ode mnie pragnął mojego nowoczesnego miksera, więc nic z tego nie 

wyszło. Radziłam sobie więc naprawdę dobrze, a wtedy co? Wrócił. 

Byłam na zakupach, a po powrocie zastałam go w kuchni, przy stoliku, palącego 

papierosa jak panicz. Miałam ochotę go wywalić, żarówka pewnie chętnie zrzuciłaby się 

z  sufitu, żeby rozwalić mu głowę. Nie powiedział, dlaczego wrócił, jedynie, że ma kilka 

dni przerwy między jednym zadaniem a drugim. Myślał, że przyjechał na darmowe 

wakacje czy co? Tym razem dotarliśmy do sypialni, a to dlatego, że chciałam oszczędzić 

zszarganych nerwów żarówce, która ostatnio bardzo rzadko zachwycała mnie swoimi 

iluminacjami. W  sklepie chyba nie będą wiedzieć, jak zapobiec depresji żarówki. 

Luke postanowił pchnąć nasz związek dalej. Spędziliśmy czas na odwiedzaniu 

galerii, wystaw i parków, nie chcieliśmy iść do kina, bo woleliśmy spożytkować czas na 

rozmowach. Za nic nie pozwolił przedstawić się moim znajomym, a szkoda, bo gdyby go 

zobaczyli, zyskałabym szacunek w ich oczach do końca życia. Gotowaliśmy razem, 

czytaliśmy przed snem i chodziliśmy na zakupy jak młode małżeństwo - tylko ja, Luke, 

żarówka i jego spluwa spoczywająca zawsze na stoliku obok gazet, na dodatek chyba ta 

druga para się nie zaprzyjaźniła. Chyba konflikt na linii metal-szkło. 

A po tych kilku dniach sielanki Luke wyjeżdżał, zostawiając mnie w samych 

majtkach, poczuciu opuszczenia i durną żarówką nad głową, która patrzyła na mnie 

wymownie w stylu „A nie mówiłam?”. Czułam się jak porzucony śmieć, nic mi nie 

wychodziło. Dyrektor zerwał ze mną kontrakt, bo zwróciłam mu uwagę, że zjadanie tylu 

Snickersów zrobi z niego ludzika z reklamówek opon Michelin. Przerzuciłam się na 



zlecenia, z czego miałam trochę mniej pieniędzy, ale było co robić. Przemeblowałam 

mieszkanie. Zaczęłam zapuszczać włosy. Luke zawsze wracał, zostawał na dłużej albo 

krócej i wyjeżdżał, wracał, wyjeżdżał, wracał, aż do zarzygania. A ja co? Jak to, wierna 

dziewczyna czekała zawsze, waląc się w głowę, żeby nie myśleć o babkach, które 

prześmignął w komitywie z  granatowymi bokserkami. Zaczęłam bezmyślnie oglądać 

„Simpsonów” w telewizji i  zajadać się piankami. Luke’a ciągnęło do mnie, a mnie do 

niego, ok, ale ile tak można? Do dupy z takim superszpiegiem, wolę Homera Simpsona. 

Przyjaciółki wiedziały, że z kimś byłam, ale on cały czas wyjeżdżał i zaczęły coraz 

bardziej na mnie naciskać, żebym to skończyła. To było po trzech latach naszego 

związku. Najgorzej było, kiedy pojechałam na Boże Narodzenie do domu, a mama 

dowiedziała się od jednej z moich przyjaciółek, co się działo. Kłóciłyśmy się tak, że nasz 

pudding wyszedł jak zblazowana zupa. Po świętach wracam, a pod drzwiami kto? 

- Niespodzianka! – krzyczy cudowny Luke. 

Przywiózł mi plastikową choinkę. Żarówka skwitowała to przeciągłą smugą 

czerwonego światła. 

Minął kolejny rok, a ja ciągle wychodziłam z depresji, wracał Luke, było 

wspaniale, Luke wyjeżdżał, ja znowu w depresji. Zaczęłam szukać nowego mieszkania, a 

moje komiksy stały się, delikatnie mówiąc, mroczne, brutalne i zupełnie bez sensu. A 

ludzie je kupowali. Świat stoi na głowie. 

Zaczęłam nawet ubierać się jak dorosła, odpowiedzialna osoba. Zmiany 

nastrojów miałam z intensywnością jednej, niekończącej się miesiączki. Żarówka też 

czasem była wesoła i rozweselała mnie, a czasem burczała na mnie ponurymi błyskami. 

Może toksyczność mojego związku przeżarła ją do tego stopnia, że miała dość. Albo 

złapała jakiegoś wirusa, może wilgoć na suficie. Byłam uzależniona od super szpiega, 

który przywozi mi plastikowe choinki, brawa dla mnie. 

Kiedy Luke widział, że miałam dość, zabierał mnie na wycieczki poza miasto do 

jakiegoś domku albo hotelu nad brzegiem jeziora. Wtedy było lepiej, myślałam nawet, że 

coś z tego jednak będzie. Raz przemalowaliśmy całe moje mieszkanie, nawet Marion 

stwierdziła, że mój facet chyba nie jest agentem KGB, ale agentem na pewno. Ona jedna 

znała prawdę. 

I tak dotarliśmy do piątego roku. Obudziłam się rano w sypialni, Luke gdzieś 

wyszedł, pewnie po gazetę. Od razu poczułam, że coś było nie tak. Weszłam do salonu, 

rozejrzałam się. Niedobrze. Z walącym sercem zaczęłam kręcić się nerwowo po 



mieszkaniu, szukać, grzebać i sprawdzać. Niby wszystko na miejscu, a jednak dopadło 

mnie przerażenie, że czegoś brakowało, czegoś ważnego. Obmacałam się cała, żeby się 

upewnić, że chociaż ja byłam w kawałku. Luke wrócił z gazetą i spojrzał na mnie ze 

szczerym zaciekawieniem. Zaglądałam właśnie za kaloryfer. Zarzuciłam go pytaniami. 

Wzruszył ramionami z  zadowoleniem i wyjaśnił mi. Najpierw mnie zatkało, potem 

poprosiłam, żeby powtórzył. 

- Wyrzuciłem twoją żarówkę. Zwisała z sufitu na tym ohydnym kablu przez pięć 

lat, pomyślałem, że cię wyręczę i zabiorę ją sprzed twoich oczu. 

Popatrzyłam na niego zupełnie ogłupiała, a on podszedł, pocałował mnie i udał 

się do kuchni, żeby przygotować nam kawę. Gapiłam się w jeden punkt i cała 

rzeczywistość spadła na mnie jak lawina. Dobrze mu było ze mną, za dobrze. Czuł coś do 

mnie, ale nie na tyle, żeby stworzyć stały związek. Gdyby chciał, ciągnąłby to przez 

dekady, aż zostanie spierniczałym szpiegiem, a ja zgrzybiałą babcią. O nie! Wykorzystał 

już zbyt wiele mojego życia. Takim sposobem doszłam do prostej konkluzji. Kipiąc ze 

złości, chwyciłam za pierwszy przedmiot, nie pamiętam nawet, co to było. Weszłam do 

kuchni. Krzątał się przy ekspresie do kawy, ten jego nonszalancki styl, kiedy się 

poruszał… Zamachnęłam się i walnęłam go w  tył głowy. Nie zdążył nawet pisnąć i runął 

na podłogę. Chyba dobrze wymierzyłam, bo więcej się nie podniósł. Postękując jak słoń, 

chwyciłam go za ręce i pociągnęłam go do łazienki, dopóki rozlewająca się z rany krew 

nie zalała mi mieszkania. Zamknęłam łazienkę i ubrałam się szybko. Zgarnęłam do torby 

trochę ciuchów, coś do rysowania i parę innych rzeczy. Narzędzie zbrodni wytarłam 

papierem toaletowym i wrzuciłam do klozetu, nie wiem dlaczego. Zanim wyszłam, 

rozejrzałam się ostatni raz. Wreszcie wolna. 

Po drodze zajrzałam do kubłów na śmieci, ale po mojej żarówce zaginął ślad. 

Zebrałam się w sobie, pojechałam na dworzec i wsiadłam do pociągu. Ciekawe, czy 

pracodawcy Luke’a posprzątają jego ciało, a jeśli nie, czy policja szybko mnie znajdzie. 

Rozważałam te opcje z całkowitym opanowaniem i spokojem. Ważne przecież, że 

odzyskałam wiarę w siebie. 

Tak kończy się mój romans z superagentem. Mówiłam wam, że to będzie coś 

innego. A, i pamiętajcie: jeśli zabiorą wam waszą żarówkę, zawsze walczcie o swoje. 


