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Julia Fortuna  

Piękno na trzech łapach 

 

Ja, Lloyd Olivier Gangon, zrodzony z rodu Gangonów, dziedzic dworku w Carson, 

siwiejący adwokat i kibic Los Angeles Galaxy, dopiero w wieku trzydziestu pięciu lat 

doszedłem do wniosku, że nie zaliczam się do grona osób normalnych. Uświadomiła  

mi to dziś moja pierworodna, Ellen, która dwie godziny temu, po powrocie ze spaceru, 

zamknęła się w swoim pokoju i do tej pory siedzi tam jak mysz pod miotłą. Każdy inny ojciec 

na moim miejscu cieszyłby się z błogiej ciszy oraz świętego pokoju, lecz ja, przypadek 

osobliwy, zamiast celebrować, snuję się po mieszkaniu i zachodzę w głowę, co trapi Ellen.  

Są wakacje, powinna bawić się na podwórku, piszczeć, oglądać Słoneczną Sonny i zadawać 

mi masę durnych pytań, które na co dzień mnie irytują i których dzisiaj mi brakuje. 

Doskonale wiem, co muszę teraz zrobić. Zamiast postąpić jak tchórz i zbagatelizować sprawę, 

powinienem spróbować przeprowadzić z córką szczerą rozmowę. Dlaczego więc ciągle siedzę 

w gabinecie, pochylam się nad papierzyskami, które w tej chwili nie mają żadnego znaczenia, 

i chowam głowę w piasek? Sam nie wiem. Skłaniam się ku prostej odpowiedzi – boję się 

tego, co mogę usłyszeć. A jeśli Ellen odrzucił właśnie chłopak? Co mam jej poradzić w takiej 

sytuacji? Najlepsze rady dają kobiety, a mnie, mam nadzieję, do niej daleko. Ojcowie  

są od straszenia adoratorów, nie od słuchania romantycznych historyjek.  

– Mogę wejść? 

Smutny głos mojej córki dobiega zza drzwi. Oddycham z ulgą – nie muszę wychodzić  

z inicjatywą. Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry. Najwyraźniej 

Ellen miała dosyć czekania na wykazanie zainteresowania jej osobą z mojej strony. 

Zrywam się z krzesła, chyba trochę za szybko, bo pokazują mi się gwiazdy. Takie 

gwałtowne ruchy nie są wskazane dla ludzi w moim wieku. Starość to żadna radość. 

Otwieram drzwi i wpuszczam strapioną Ellen do środka. Siada ona na moim obrotowym 

krześle i zaczyna się kręcić. Dobrze wiedzieć, że chociaż to ją cieszy pomimo złego nastroju, 

w którym się znajduje. 

– Tato? – odzywa się Ellen po chwili milczenia. Modlę się w duchu, żeby nie chodziło  

o żadne problemy miłosne i inne…kobiece sprawy. 
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– Tak, szkrabie? 

– Chcę cię o coś zapytać, tylko obiecaj, że mnie nie okłamiesz. 

– Nigdy cię nie okłamuję. 

– Powiedziałeś, że prezenty świąteczne przynosi Mikołaj. I że ukłucie igłą nie boli.  

O, i że szpinak jest dobry! 

Chyba nigdy nie zostaną mi zapomniane te drobne klamstewka. Usprawiedliwiałem się 

na wiele różnych sposobów, jednakże Ellen nie przekonuje gadka o drobnym łgarstwie  

w dobrej sprawie. Gdybym nie zapewnił jej, że pobranie krwi to coś przyjemnego, nigdy nie 

weszłaby do tego przeklętego gabinetu. Co miałem zrobić, opowiedzieć o bólu i ją spłoszyć? 

Każdy rodzic powtarza te same nieprawdziwe historyjki,  nie powinno upatrywać się w tym 

niczego złego. 

– No dobrze, nawet świętym czasami zdarza się zgrzeszyć. O co chodzi? Prosto z mostu 

poproszę – dodaję, mając na uwadze tendencję Ellen do owijania w bawełnę. 

– Czy Samuraj jest brzydki? 

Marszczę brwi i posyłam jej pytające spojrzenie. Dopiero po chwili dociera do mnie, 

kogo Ellen ma na myśli. Nie wiedzieć czemu po wycieczce do Japonii nasz labrador, Drops, 

stał się Samurajem. Może w ten sposób chciała pochwalić gwardię cesarską i jej 

wojowników? A może to po prostu taka moda? Tak czy owak, wciąż nie przyzwyczaiłem się 

do nowego imienia pupila. Gdyby tylko Ellen wiedziała, jak ochoczo zajadają się psami  

w Azji… 

– No coś ty. Skąd taki pomysł, że mogę uważać go za brzydkiego? 

– Pani Pepper powiedziała, że to najpaskudniejszy pies w okolicy i że straszy jej jamnika.   

Ach tak…zagadka złego humoru Ellen właśnie się wyjaśniła. Któż inny mógłby zamącić 

jej w głowie, jeśli nie wstrętna, nadęta, złośliwa stara panna z naprzeciwka? Ta okropna 

kobieta doskonale wie, jak dogryźć sąsiadom, zarówno młodszym, jak i starszym. Nie 

potrafię zliczyć, ile razy słyszałem od ludzi wiele niemiłych komentarzy o naszym pupilu, 

jednakże Pepper przoduje w dziedzinie obrażania labradora. Niespełna rok temu Samuraj 

znalazł się w złym miejscu o niewłaściwym czasie. To poniekąd moja wina – spuściłem go ze 

smyczy, a on postanowił uczynić z siebie kalekę i wpakował się pod koła samochodu. Od tej 
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pory biedak ma tylko jedno oko i tylko trzy łapy. Ellen ciężko było pogodzić się z losem 

zwierzaka, a kiedy wreszcie przestała się tym martwić, musiała napatoczyć się ta nieszczęsna 

Pepper. Już ja się z nią rozmówię. Dni jej krasnali ogrodowych są policzone. 

– Pani Pepper ma…specyficzny gust. Nie przejmuj się nią – odrzekłem spokojnie. 

– Inni też mówią, że Samuraj wygląda strasznie – odparła. 

Ciężko wzdycham i zaczynam myśleć o tym, jak przetłumaczyć Ellen, że piękno jest 

pojęciem względnym. Im wcześniej oswoję ją z pojęciem piękna, tym lepiej. Ja zrozumiałem 

stosunkowo późno, że za tym słowem kryje się coś więcej niż Mona Lisa, Dawid Michała 

Anioła czy ciało Megan Fox. 

– Kochanie…czy uważasz, że kot pana Evansa jest ładny? 

– Nie! – na samo wspomnienie o Sfinksie sąsiada dziewczynka cała się wzdryga.  

– Śmierdzi i jest łysy. 

– Widzisz, dla pana Evansa z pewnością jest to najpiękniejszy kot na świecie, mimo  

iż inni postrzegają tego kocura jako małego potworka.  

– Skąd to wiesz? 

Skąd to wiem? Z własnego życia. Moja matka, swego czasu ceniona florystka (świeć, 

Panie, nad jej duszą) stawiała rośliny wszędzie, gdzie się dało – na parapecie w kuchni,  

w salonie, koło telewizora, czasami nawet w toalecie, co uważałem za szczyt głupoty. 

Kwiaty, jak to kwiaty, pierwszego dnia prezentowały się zjawiskowo, pachniały jeszcze 

lepiej, a mama zachwycała się nimi od świtu do zmierzchu. Niestety, mijały dwa, czasami 

trzy dni, a roślinki więdły, traciły cały swój urok. To, co rano zachwycało, wieczorem 

potrafiło straszyć.  

Ojciec nie podzielał pasji mamy. Kwiaty go drażniły, nie to, co samochody. Potrafił 

zachwycać się markami motoryzacyjnymi tygodniami, lecz nawet chevrolet camaro nie 

potrafił być piękny przez wieki — wystarczyła reklama najnowszego BMW, aby tata 

zapomniał o poprzednim aucie. Często zastanawiałem się nad tym, czy rodzice nie stracą sobą 

zainteresowania, skoro kwiaty i auta, które im się podobały, potrafili uznać za brzydkie  

po paru chwilach. Sam nie postępowałem inaczej – w poniedziałek deskorolka Enuff była 

najpiękniejszym okazem w mojej sporej kolekcji, a w piątek miałem ochotę ją sprzedać. 



4 
 

Wiadomo, związek to nie zabawka, działa na innych zasadach. Siedemnastoletni  

ja dostałem odpowiedź na frapujące mnie pytania stosunkowo szybko — udzieliła mi jej 

choroba mamy. Nowotwór złośliwy, konkretnie rak trzustki. Chemioterapia, utrata włosów, 

ziemista skóra, spadek wagi i kompleksy z powodu fatalnego wyglądu. Przez to właśnie 

przechodziła moja matka. Byłem przekonany, że ojciec ją zostawi, w końcu żaden mężczyzna 

nie chce mieć nieatrakcyjnej żony. Tyle zgrabnych kobiet kroczyło w tym czasie po 

wybiegach mody, odejście do jednej z nich mogło być kwestią czasu. Mogło, ale nie było. 

Ojciec kochał matkę, dlatego piękniała w jego oczach. Łysa głowa czy wystające kości nie 

uczyniły z niej nieatrakcyjnej kobiety, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zbliżyły  

ją do ideału. Ojca nie obchodziły opinie innych czy wygląd modelek na okładkach gazet, 

które tak namiętnie kupował. Liczyła się tylko miłość, która sama w sobie była pięknem.  

Im więcej rzeczy i osób darzy się takim uczuciem, tym więcej piękna odnajdujemy w swoim 

życiu. Nie najgorsze tłumaczenie, prawda? Aż sam jestem zdziwiony, na jakie mądrości 

czasami wpadam. Może powinienem się przebranżowić, a nie ślęczeć nad papierami do rana? 

Z chęcią opowiedziałbym Ellen historię jej babki, ale nie jestem pewny, czy nie przerazi się. 

Poczekam z tym jeszcze dwa, może trzy lata. Starczy jej wrażeń na dziś. 

– Jeśli kochasz Samuraja, nigdy nie będziesz postrzegać go jako brzydkiego psa  

– powiedziałem.  

– A jak straci kolejne łapy? 

– Wtedy będzie jeszcze piękniejszy.  

 

  


