
Niespodzianka 

Dzisiaj było ich święto: dziesiąta rocznica ślubu! Dla 

jednych to na tyle dużo, że aż nieosiągalne, dla innych 

jednak zaledwie mgnienie oka, czyli tyle co nic. Dla jednych 

i drugich jednak z całą pewnością jest to czas próby ich 

związku, miłości i bycia razem. Oni należeli do tej drugiej 

grupy i ich miłość, mimo upływu czasu, nadal była miłością 

młodzieńczą, niemalże beztroską, a z czasem stała się 

również silniejszą, bo dojrzalszą. Świadomą! 

Od dłuższego już czasu planowała zrobić mu 

niespodziankę tego właśnie dnia. 

Zaraz po pracy wybrała się do kosmetyczki, gdzie 

zrobiła sobie manicure oraz peeling twarzy, następnie poszła 

do fryzjerki, gdzie nie tylko skróciła włosy, ale również, co 

może być zaskakujące dla tych, którzy ją znali, rozjaśniła je. 

Nie wiem, czy wyglądała lepiej w nowych włosach, tak 

samo, czy jednak gorzej, ważne, że je zmieniła, 

zdecydowanie odmieniając przy tym nie tylko siebie, ale 

także bieg zwykłych do tej pory zdarzeń. 

Gdy znalazła się przed drzwiami mieszkania, 

nacisnęła dzwonek. Odczekała krótką chwilę, po czym 

zapukała do drzwi. Była pewna, że Leszek jest w domu – w 

końcu tak się umówili – więc ta cisza była trochę 

zaskakująca. Otworzyła torebkę i zaczęła szukać klucza. W 

międzyczasie zapukała jeszcze raz, ale tym razem 

natarczywiej. Powtórnie odpowiedziała jej cisza. Na powrót 

chciała powrócić do przetrząsania torebki, gdy 

niespodziewanie zza drzwi dobiegł męski głos: 

– Kto tam? 

– Ja. Otwórz. 
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– Co za „ja”? 

– Nie wygłupiaj się, Leszek. To ja – Gośka. 

Głos nie odpowiedział od razu, jakby starannie ważył 

coś w umyśle, po czym rzucił stanowczo: 

– Pani kłamie! Znam swoją żonę. 

– O co ci chodzi? Zwariowałeś?! 

– Proszę nie krzyczeć! Nie jest pani u siebie. 

– Leszek, przestań się wygłupiać. Wpuść mnie. – Na 

powrót przyjęła miękki ton. 

– Przykro mi, ale nie znam pani. 

– Albo mnie wpuścisz natychmiast, albo… albo 

pójdę na policję! – W jej głosie dało się wyczuć teraz 

poirytowanie. – Wybieraj! Raz, dwa… – Zaczęła wolno 

odliczać. 

– Trzy – dokończył za nią głos za drzwiami. 

– Dobrze, sam tego chciałeś – rzuciła na odchodne i 

w następnej chwili szybko zbiegła po schodach. 

Po pewnym czasie ponownie stała przed drzwiami 

mieszkania, tym razem jednak nie była sama – asystowało 

jej dwóch policjantów. Jeden w stopniu posterunkowego, 

drugi starszego posterunkowego. I właśnie ten drugi zapukał 

w tym momencie do drzwi. Gdy nikt nie odpowiedział, 

nacisnął dzwonek. Po chwili powtórzył czynność. 

– Niestety – powiedział – nikogo nie ma. 

– Wtedy też tak było – powiedziała Małgorzata. – Za 

pierwszym razem, kiedy przyszłam – dodała wyjaśniająco, i 

w tym momencie, jakby na potwierdzenie tych słów, z 

wnętrza mieszkania dobiegło: 

– Kto tam?! 
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– Policja! – rzucił krótko, jak komendę, policjant 

niższy stopniem. – Proszę otworzyć! 

– Policja? Po co? Nie wzywałem. 

– Pana żona wzywała – uściślił policjant. 

– Żony nie ma – wyszła do fryzjera, więc nie mogła 

tutaj nikogo wzywać. 

– Właśnie o tym mówimy – rolę negocjatora przejął 

starszy posterunkowy. – Pana małżonka jest tutaj z nami i 

chce wejść do domu. Niech pan otworzy – nie będziemy 

przecież rozmawiać przez zamknięte drzwi. 

– A skąd ja mogę wiedzieć, że panowie to nie jacyś 

przebierańcy? Teraz tyle się słyszy nieprawdopodobnych 

rzeczy, że sam już nie wiem, co jest prawdą a co 

zmyśleniem. 

– Niech pan otworzy drzwi, to się pan przekona, że 

jesteśmy prawdziwi. 

– Aha, nie ma głupich! A co będzie, jak się okaże, że 

jednak jesteście fałszywi? 

Zapanowała chwilowe milczenie. 

– Sami, panowie, widzicie. – Głos za drzwiami 

triumfował. – Dzisiaj trzeba być ostrożnym. Niezmiernie 

ostrożnym! 

– Proszę pana, jest tu za nami pana małżonka – 

zaczął ugodowo policjant numer jeden – która… 

– Żona? Moja? – Leszek zdawał się być zaskoczony. 

– Oczywiście! Niech pan spojrzy przez wizjer – 

powiedział starszy posterunkowy i odsunął się na bok, żeby 

Leszek lepiej mógł widzieć Małgorzatę. – No i? – podjął po 

chwili ponownie. – Widzi pan? 

– Tak, widzę – odparł spokojnie głos za drzwiami. 
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– Więc niech pan teraz otworzy drzwi i skończmy w 

końcu tę zabawę. 

– Ale to nie jest moja żona! – powiedział głos. 

– Jak to nie pańska żona? – Starszy posterunkowy nie 

krył zaskoczenia. – Przecież… 

– Chyba znam swoją żonę?! Moja żona jest brunetką. 

Ma czarne włosy, a ta pani jest blondynką, tak? 

– Właśnie. – W tym momencie wtrąciła się do 

rozmowy Małgorzata. – Nie powiedziałam tego panom: 

dzisiaj jest dziesiąta rocznica naszego ślubu i chciałam 

zrobić mężowi niespodziankę. Więc poszłam do fryzjera i… 

Obaj policjanci znacząco spojrzeli na siebie i w 

następnej chwili parsknęli śmiechem. 

– Proszę wybaczyć. – Policjant numer jeden 

próbował powstrzymać atak śmiechu. – Ale… ale to 

nietypowa sytuacja. Co najmniej jak... 

– Groteska? – weszła mu w słowo Małgorzata, 

uśmiechając się jednak. – To pan miał na myśli, prawda? 

– Rzeczywiście – zgodził się  z nią numer jeden. – 

Mam wrażenie, że nawet Jaś Fasola lepiej by tego nie 

wymyślił. 

– Albo i Benny Hill – dodał policjant numer dwa. 

I nagle wszyscy troje parsknęli śmiechem na tyle 

głośnym, że część lokatorów wyszła na klatkę schodową 

zobaczyć, co jest źródłem niespodziewanego hałasu. Gdy 

cała trójka miała już za sobą atak śmiechu, starszy 

posterunkowy ponownie zapukał do drzwi. 

– Co, śmiesznie było? – zapytał głos zza drzwi. 

– Niech pan da spokój i otworzy w końcu te drzwi. 

Jest pan przecież dorosły! 

Do negocjacji dołączyła również Małgorzata. 
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– Leszek, kochanie… Proszę cię… 

Właściciel głosu za drzwiami pozostawał nieugięty. 

– Powiedziałem przecież wyraźnie: nie znam pani! 

Moja żona wygląda zupełnie inaczej. Pani ją tylko 

przypomina, zresztą bardzo nieudolnie.  

– Przestań, do jasnej cholery! – Irytacja Małgorzaty 

była coraz większa i coraz trudniejsza do ukrycia. – Nie 

kompromituj się! 

– Proszę odejść od tych drzwi. I to już. Bo zawołam 

policję! 

– Niech się pan nie fatyguje, już tu jesteśmy –

powiedział z uśmiechem na twarzy młodszy rangą policjant. 

– Proszę się nie wtrącać! I odejść stąd! – W głosie 

Leszka również słychać było teraz lekkie podenerwowanie. – 

To skandal, żeby tak bezczelnie zakłócać spokój porządnym 

obywatelom. I to kto – policja! Jeżeli rzeczywiście panowie 

są z policji. 

Zapanowało milczenie. Żart sytuacyjny się skończył i 

nagle nikomu nie było do śmiechu. 

– Przepraszamy panią – podjął po chwili starszy 

posterunkowy – ale nie możemy tutaj spędzić całego dnia. 

To, tak naprawdę, sprawy małżonków, my… my w 

zasadzie… 

– Tak, oczywiście – powiedziała z rezygnacją 

Małgorzata. – Świetnie panów rozumiem. Przepraszam za 

kłopot. I dziękuję. 

– Żaden kłopot – odparł policjant. – W końcu od tego 

jesteśmy. 

– Właśnie! – ochoczo zgodził się z nim policjant 

numer jeden. 
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W następnej chwili już ich nie było. Małgorzata 

została sama ze swoim problemem zupełnie bezradna. 

Postała jeszcze kilka chwil w pustce klatki schodowej, po 

czym zeszła na dół i wyszła na ulicę. Myślała o 

niespodziance, jaką chciała zrobić Leszkowi, a która okazała 

się niespodziewanie jeszcze większą dla nie samej. 
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