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Człowiek w garniturze sprowadził się do Domme- spokojnej miejscowości na południu Francji 

dwudziestego dziewiątego czerwca tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego roku w aż nadto upalny dzień. 

Termometry wskazywały wtedy ponad trzydzieści stopni Celsjusza. Pot na twarzy dżentelmena tworzył istny 

system rzeczny. Ciek miał swoje ujście na brodzie, gdzie mężczyzna zbierał go w chustę wyszywaną w żółte 

kwiaty. 

- Ładną Pan ma apaszkę- powiedziałam zawieszając ręce na płocie- Narcyzy to jedne z moich ulubionych roślin. 

Mogę oddać Panu kilka cebulek. Sama mam ich naprawdę dużo. Kupił Pan przeuroczy dom. Będzie wyglądał 

jeszcze piękniej w otoczeniu kwiatów. 

- Proszę?- prychnął- Nie potrzebuję żadnych kwiatów. Jestem człowiekiem poważnym. Ludzie poważni  

nie zajmują się takimi błahostkami jak ogród- dodał i oddalił się do wnętrza swego domu. 

Za każdym razem, gdy do Domme sprowadzali się nowi mieszkańcy serdecznie ich witałam. To była moja 

tradycja. Wieczorem (z reguły trzeciego dnia po ich przyjeździe do naszego miasteczka), pukałam do drzwi 

nowych sąsiadów z jakimś ładnym kwiatkiem doniczkowym i tacą ciasteczek. W ten sposób zyskiwałam nowych 

przyjaciół. Pan Poważny (tak przezywałam go w myślach, nie znałam przecież jego imienia) nie zniechęcił mnie 

swoją postawą w stosunku do mnie, podczas naszej pierwszej wymiany zdań. Bywałam czasem aż nadto uparta. 

Drugiego lipca punktualnie o godzinie dziewiętnastej sześć zapukałam do drzwi nowego sąsiada. Tego dnia 

włożyłam granatową sukienkę w nienaturalnie żółte słoneczniki, na nogach miałam zielone mokasyny. Włosy 

zaplotłam w długi dobierany warkocz. W prawej ręce trzymałam tacę w kolorze miętowym, na której 

poukładałam upieczone przeze mnie po południu maślane okrągłe ciasteczka. Na mojej lewej dłoni spoczywała 

brązowa doniczka, z której wychylały się piękne żółto-fioletowe kwiaty nazywane bratkami. 

Minęło już dobrych parędziesiąt sekund, a ja nadal tkwiłam na ganku domu Pana Poważnego. Postanowiłam 

poczekać jeszcze dziesięć sekund, a może gospodarz się zjawi. Dziś była niedziela. Praktycznie cały dzień 

poświęciłam na czytanie książek w ogrodzie i odpoczynek na świeżym powietrzu. Pan Poważny z kolei przez cały 

dzień nie wychodził z domu. Nie rozumiałam jego zachowania, upały już minęły, temperatura na dworze 

sprzyjała dobremu samopoczuciu. Zdążyłam doliczyć do ośmiu, kiedy drzwi wejściowe się uchyliły i wyjrzała zza 

nich czerwona twarz wykrzywiona w przedziwnym grymasie. 

-Jest Pani najbardziej natrętną i irytującą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem- wycedził przez zaciśnięte zęby.- 

Czego Pani znowu chce? 

-Komitet powitalny- uśmiechnęłam się i wcisnęłam do wnętrza domu. Wciąż pachniało w nim świeżą farbą. 

Ściany były pomalowane na biało. Pan Poważny wyprzedził mnie, kiedy przemierzałam hol i udał się do salonu. 

Podążałam za nim. Usiadł na jednym z czterech krzeseł znajdujących się przy stole. Zajęłam miejsce naprzeciw 

niego. Omiotłam salon wzrokiem. Nie było w nim zbyt wiele mebli, tylko stolik, siedziska, bujany fotel i kanapa. 

-Przyniosłam ciasteczka-podałam tacę mężczyźnie.- I kwiatki. To bratki. Są jednoroczne. Najlepiej, aby posadził 

je Pan na balkonie i od czasu do czasu dostarczał im odpowiedni nawóz.  

-Mogłaby Pani bardziej się postarać z prezentem- warknął Pan Poważny.- Kwiaty nie są nikomu rozsądnemu 

potrzebne. 

- Są piękne. Czy właśnie nie o to chodzi w życiu?- spojrzałam mężczyźnie w oczy. 

- O piękno? Bzdura-powiedział.- Gdzie Pani pracuje? 
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-Prowadzę kwiaciarnię, jest dwa domy dalej. Nasza kwiaciarnia sprzedaje jedne z najpiękniejszych bukietów we 

Francji. Gwarantuję to Panu. Powinien Pan sam się przekonać . Mamy również rzeźby do postawienia w 

ogrodzie, małe obrazy do powieszania na ścianie. To ja je tworzę. Zawsze chciałam być artystką- zamyśliłam się. 

-Kolejna artystka?!- oburzył się Pan Poważny- Gdzie się teraz nie obejrzysz, to sami artyści. Ale zdradzę coś Pani 

w sekrecie. Ktoś musi na tych artystów zarabiać. My, urzędnicy harujemy jak woły, żebyście wy mogli się bawić. 

Nasze społeczeństwo…-mówił coś jeszcze, ale ja już go nie słuchałam. Wstałam od stołu i spokojnym krokiem 

wróciłam do swojego domu. 

Od mojego ostatniego spotkania z Panem Poważnym minęło osiem miesięcy. Nastała wiosna. 

Malowałam właśnie płot na nowe, pastelowe kolory. Rok temu pomalowałam go na neonowo, barwy zdążyły 

już jednak wyblaknąć. My, mieszkańcy Domme tegoroczną zimę zapamiętamy z pewnością na długo. 

Trzydziestego stycznia przed południem zaczął padać śnieg i padał tak bez przerwy do dwunastego lutego. 

Drogi zostały zasypane, dzieci nie chodziły do szkoły, ludzie bali się wychodzić z domu z powodu ogromnego 

mrozu. Na szczęście poskutkowało to słoneczną, ciepłą wiosną. Praktycznie zapomniałam już o nowym 

sąsiedzie. Właśnie kończyłam malować ostatnią deskę, kiedy drzwi domu Pana Poważnego otworzyły się  

z impetem. Wyszedł zza nich ten sam człowiek, z którym spotkałam się osiem miesięcy temu, lecz inny. 

Odmieniony. Coś zmieniło się na jego twarzy. W jego zielonych oczach tańczyły wesołe iskierki, a wokoło nich 

pojawiły się drobne zmarszczki. Pan Poważny skocznym krokiem przemierzał podwórko. Kiedyś nazwałby 

zapewne takie zachowanie błazenadą. Ale on nie był już tym samym człowiekiem  W pewnym momencie 

odwrócił się w moją stronę. 

-Dzień dobry, Pani! Piękny dzień dziś mamy, nieprawdaż?- Uśmiech! Pan Poważny się uśmiechał. Ten widok był 

tak niesamowity, że odebrało mi dech w piersiach.  

-Żeby Pan wiedział, że piękny- błogo się roześmiałam. I śmiałam się tak długo, chcąc na zawsze zapamiętać ten 

widok. 

Z dnia na dzień Pan Poważny diametralnie się zmieniał. Z fascynacją obserwowałam jego przemianę. Pewnego 

razu odwiedził nawet moją kwiaciarnię. 

-Poproszę najpiękniejszy bukiet na świecie!- krzyknął. 

Od tego czasu coraz częściej kupował kwiaty. 

Sprowadziła się do Pana Poważnego dziewiątego września tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego pierwszego roku. 

Miała piękne lśniące zęby, kasztanowe krótkie włosy i duże błękitne oczy. Miesiąc później ściany ich domu były 

pomalowane na wszystkie kolory tęczy, wisiały na nich obrazy, na podłodze leżały puchate dywany, kuchnia 

zaopatrzona były w nowoczesne gadżety, a w ogrodzie rosły najróżniejsze kwiaty. 

Pan Poważny założył własną piekarnię, która cieszyła się największym powodzeniem w okolicy. Pani Poważna 

(nazywanie jej tak było moim prywatnym, głupim żartem) została dobrą duszą Domme. Ciągle gościła w domu 

sąsiadów, zaparzała im zieloną herbatę i częstowała ich borówkowym plackiem, który był jej specjałem.  

Dwa lata później narodziły się im bliźnięta. Pan Poważny został najtroskliwszym ojcem, jakiego kiedykolwiek 

znałam. Roztaczał wokół siebie aurę ciepła, bezpieczeństwa i troskliwości. Został moim serdecznym 

przyjacielem. 

Wielokrotnie zastanawiałam się, czy opowiedzieć Pani Poważnej, o tym, jaki był jej mąż zanim go 

poznała. Postanowiłam jednak, że pozostanie to moją słodką tajemnicą. 


