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Blance Soler Guasch i Blance Duran Soler, 
które razem łączą pięć ról: 

siostry, matki, przyjaciółki, siostrzenicy, córki
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BRZUCHY MUSZĄ 
PRZYPOMINAĆ WYDMY

– nie ma drugiego tak niebieskiego morza jak to – mówi 
Elvira. Obie dziewczyny leżą na piasku o tej porze, kiedy 
plaża wygląda, jakby miała się stopić. Kontury się rozmy-
wają, maleńkie żagle trzepoczą, popołudniowe chmury 
płyną powoli.

– Masz na myśli Morze Śródziemne?
Roser trochę się podnosi i wsparta na łokciach, roz-

gląda się w jedną i w drugą stronę. Właściwie nie ma tu 
już nikogo oprócz starszej kobiety w granatowym kostiu-
mie kąpielowym, która czyta, siedząc na ciemniejszym 
pasie piasku nieopodal wody, oraz grupki nastolatków 
pokrzykujących przy grze w piłkę. Śmiechy unoszą się 
na wodzie. 

– nie, nie. – Elvira pozostaje w bezruchu. nadal siedzi, 
osłaniając oczy ręką, jakby to był daszek. – nie chodzi mi 
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o Morze Śródziemne. Mam na myśli to morze, nasze! – 
Kładzie się na plecach i zamyka oczy, ręce umieszcza pod 
karkiem.

Kawałek morza należący do niej, ta mała i  okrągła 
niczym księżyc zatoczka, plaża, którą jej oczy widzia-
ły, odkąd zaczęły patrzeć. Roser przytakuje i lekko się 
uśmiecha.

– Wyobrażasz sobie, jak wyglądałybyśmy dla kogoś pa-
trzącego na nas z boku, kto leżałby tak jak my? Brzuchy 
muszą przypominać wydmy…

Są w ciąży. Brzuchy mają jak złote, zaokrąglone wydmy 
usypane na kolorowych ręcznikach. Elvira otwiera oczy, 
podnosi się i siada z rozchylonymi nogami i dłońmi na 
kolanach. Rozwiązuje kucyk, a ciemne włosy opadają jej 
na ramiona. Szybkim ruchem, takim samym, jaki co dzień 
wykonuje wielokrotnie od lat, znów zbiera włosy. Prze-
kłada je przez gumkę pierwszy raz, potem drugi i trzeci, 
wiążąc niedbale.

– Ostatnia kąpiel? – pyta Elvira. Wstała już z wielkim 
trudem, podniósłszy ciężki brzuch, i  teraz podaje rękę 
przyjaciółce. Roser przyjmuje pomoc, pozwalając, by 
Elvira ją pociągnęła. Dziewczyna chwieje się i traci rów-
nowagę, obie krzyczą, ale udaje im się uniknąć upadku. 
Śmieją się, strzepują sobie piasek z pośladków, po czym 
ruszają w  stronę morza. Ogromne brzuchy wystają im 
niczym dziób statku. Dwie sylwetki z  wielkim łukiem. 
Wchodzą do wody i brzuchy natychmiast znikają. Dziew-
czyny figlarnie podskakują, opryskują się, zanurzają. 
Starsza kobieta w  granatowym kostiumie kąpielowym 
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przestaje czytać. Kładzie książkę na kolanach i patrzy na 
nie z szerokim uśmiechem. 

– udajemy martwe?
Morze jest gładkie, tylko od czasu do czasu pojawiają 

się małe, piękne fale, które nikną nieśmiało w kontakcie 
z  piaskiem. Brzuchy utrzymują się na powierzchni jak 
boje. Roser i Elvira przez chwilę pozwalają się kołysać. 
W wodzie nienarodzone dzieci nie ważą nic. Czują się jak 
w stanie nieważkości. Kiedy przyjaciółki wracają na pla-
żę, słońce nie grzeje już tak mocno i dziewczyny trochę 
drżą z zimna. Roser owija się żółtym ręcznikiem, a Elvira 
osusza skórę, szczególnie delikatnie, kiedy przykłada tka-
ninę do brzucha. Siadają i patrzą na morze.

– Masz rację, ten niebieski jest bardzo intensywny. 
Odprężone twarze, lekko zarysowane uśmiechy, spoj-

rzenia zagubione po horyzont. nic nie mąci widoku. 
– Zostało już niewiele czasu – mówi Elvira, trzymając 

dłonie na brzuchu.
– Mnie jeszcze kilka tygodni – stwierdza Roser 

z uśmiechem.
– Będą razem chodzić do żłobka, podstawówki i szkoły 

średniej. Wyobrażasz to sobie?
– Jeżeli to dziewczynki, zostaną wielkimi przyjaciół-

kami.
– A jeżeli chłopcy – przyjaciółmi. Będą grać w jednej 

drużynie!
– A jeśli urodzą się chłopiec i dziewczynka?
Roser rozwiązuje ręcznik i wkłada białą sukienkę. Roz-

grzewa sobie ręce, ma gęsią skórkę. Elvira zaczyna zbierać 
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rzeczy i wkłada je do torby: krem do opalania, butelkę po 
wodzie, grzebień. 

– Jeśli chłopiec i dziewczynka, to się w sobie zakocha-
ją, prawda?

Wybuchają śmiechem i wstają, gotowe, by wrócić do 
domu. Zanim jednak odejdą, raz jeszcze spoglądają na 
morze, gładkie i szerokie niczym świeże prześcieradło. 
uśmiechają się bezwiednie, ponieważ widok wody i nie-
ba jest przyjemny i  odprężający. Ani jedna chmura nie 
przesłania błękitu nad nimi, a fale docierają do brzegu, 
jakby robiły to ot tak, leniwie i niechętnie. Ani Roser, ani 
Elvira nie pamiętają w tej chwili, czy widziały to morze 
w dni burzowe. Wiedzą, chociaż teraz o tym zapomnia-
ły, że spokój może zostać zmącony w parę chwil i że tam, 
gdzie była cisza i bezruch, może zapanować chaos. Że fale 
mogą się zrobić większe i groźne, z całą mocą uderzając 
o brzeg, i że horyzont, teraz niewzruszony, może się za-
trzeć, zakryty przez sztorm, a w końcu zniknąć. Tego czy 
innego dnia nadejdzie burza, przyjdą błyskawice, grzmoty 
i czarne chmury. Wiedzą o tym, ale nie chcą być świado-
me, ponieważ dzisiaj są młode i pełne nadziei, ich brzuchy 
zaokrąglają wszystkie kontury, a morze jest gładkie, nie-
bieskie i odpoczywa.

Elvirze odeszły wody podczas lekcji solfeżu, wywołując 
wielkie zaniepokojenie u jej młodziutkiego ucznia, który 
zobaczył, że ze stołka do fortepianu cieknie płyn i two-
rzy na podłodze małą kałużę. Był pierwszy czerwca i do 
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wyznaczonej daty brakowało jeszcze dziesięciu dni. Po-
ród okazał się długi, bolesny i bardzo wyczerpujący. Jej 
syn urodził się z zaczerwienioną pod wpływem cierpienia 
skórą i meszkiem czarnych jak smoła włosków. nie był 
ładnym dzieckiem. Ona sama to powiedziała, kiedy po-
łożono go jej na piersi. Stwierdziła: „Jeszcze wyładnieje”, 
i uśmiechnęła się do męża, który wciąż patrzył przestra-
szonym wzrokiem. Mijał pierwszy dzień bardzo gorącego 
czerwca 1961 roku. 

Roser przyszła w odwiedziny następnego dnia. Lekko 
popchnęła drzwi szpitalnej sali i dyskretnie zajrzała do 
środka. Powitał ją głośny śmiech.

– Widzę tylko twoje oczy i brzuch!
Przyjaciółki przytuliły się do siebie ponad wystającym 

brzuchem Roser. uścisk Elviry był serdeczny, zdecydowa-
ny i mocny. Był to uścisk mówiący „wszystko będzie do-
brze, nie bój się, będzie boleć, ale to nic wielkiego”. Potem 
obie obserwowały noworodka, który smacznie spał w ko-
łysce. Wsłuchiwały się uważnie w jego rytmiczny oddech, 
popatrzyły na siebie i znów skierowały wzrok na dziecko. 

– Za kilka dni będziesz miała swoje – powiedziała El-
vira. – Zdajesz sobie z tego sprawę?

Roser energicznie pokręciła głową. Jak mogła mieć 
świadomość, że niebawem stanie się cud?

Cud stał się w noc świętojańską. To była dziewczyn-
ka. Kiedy Elvira ją zobaczyła – różową, zaokrągloną, bez 
włosów – powiedziała do swojego syna, łapczywie ssącego 
jej pierś, że to nowo narodzone dziecko pachnące talkiem 
najpewniej będzie dziewczynką, która przebierze się za 



księżniczkę, kiedy on założy strój rycerza, nastolatką, któ-
ra będzie odrywać go od nauki, dziewczyną, która będzie 
na niego patrzeć z pożądaniem, kobietą, z którą będzie 
się uzupełniał. Zanim mężowie zepsuliby im tę zabawę, 
uprzedziły ich: „Zgoda, istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że z naszych planów nic nie będzie. Właściwie jest 
jedna szansa na milion, że wszystko ułoży się tak, jak by-
śmy chciały. Ale teraz, w tym momencie, wszystko jest 
możliwe”. Śpiący spokojnie chłopiec westchnął. Dziew-
czynka właśnie się obudziła i zaczęła marudzić.




