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Rozdział 1 
 

- Jeśli myślisz, że wyprowadzę się na jakąś śmierdzącą 

wieś zabitą dechami, to całkiem już ci odbiło! Zapomnij 

o tym chorym pomyśle! Ruderę trzeba sprzedać, o ile trafi 

się jakiś dureń, który to kupi. 

Jerzy wymownie postukał się w czoło i wrócił do 

komputera. Mariola westchnęła. W pierwszym momencie, 

gdy usłyszała wiadomość, myślała, że to jakiś żart. Ciotkę 

Franciszkę pamiętała jak przez mgłę. Przypominała sobie 

mały domek, duże podwórko i gęś, która była postrachem 

całej hałastry dzieciaków przyjeżdżających na wakacje do 

małej wioseczki, schowanej pośród lasów Puszczy Drawskiej. 

Wystarczyło zamknąć oczy, aby poczuć na języku 

smak świeżego chleba z wodą i cukrem, jagodowych 

racuchów i kompotu z rabarbaru. A w uchu syk i gęganie 

tej przeklętej gęsi... Wspominała swoje szalone zabawy 

z rodzeństwem ciotecznym, ale sama twarz Franciszki 

gdzieś umykała. Pamiętała tylko spracowane dłonie, które 

tak często podnosiły ich z ziemi po licznych upadkach. 

Pamiętała, jak wytrzepywały z ubrań tony kurzu, trawy 

i innych rzeczy, o których lepiej nie wspominać, aby 
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rodzice nie bulwersowali się za bardzo. - Tak, jako dziecko 

często tam bywałam. Dorosłe życie wymusza jednak 

zmiany. Może nie bałabym się już gęsi wariatki, ale czy 

z taką samą naiwną dziecięcą radością rzuciłabym się 

w wir wydarzeń? I życia w ogóle?  - Zadała sobie retoryczne 

pytanie. 

Mariola wyszła do kuchni. Trzeba zrobić jakieś żarcie. 

Jerzy jak zwykle mięso, a Dawid jak zwykle kluchy.  

- Może pogodzę to razem i naklepię pierogów z mięsem? 

 

W każdy weekend zmieniała swoje miejsce pracy ze 

szpitala na kuchnię. Pracowała jako pielęgniarka, zatrudniona 

na trzy czwarte etatu w prywatnej klinice medycyny 

estetycznej. Czy też może na pięć siódmych? Nie wnikała 

za bardzo w skomplikowaną, napisaną prawniczym żargonem 

treść umowy. W każdym razie soboty i niedziele miała 

wolne. Wyjątkowo zdarzył się jakiś dyżur. Jeśli już nikt 

inny nie chciał dorobić do pensji dodatkowymi godzinami, 

ściągali ją na odział, gdzie mierzyła temperaturę, pomagała 

w toalecie i samoobsłudze oraz rozdawała leki. Głównie 

jednak słuchała niekończących się opowieści o podłym 

losie, jaki doświadczył pacjentki doktora Grzegorza Niziny. 

Biedne kobiety straciły swą urodę i powabną figurę 

z powodu bezczelnego czasu, który mimo grubych portfeli 
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nie chciał się dla nich zatrzymać. Doprawdy skandal! 

Mariola właściwie nie musiała pracować. Jerzy był 

programistą komputerowym w całkiem sporej firmie 

z kapitałem zagranicznym i mimo że nie byli krezusami, 

na chleb powszedni starczało. Nawet na masełko i jakąś 

zachciankę co jakiś czas. Po studium pielęgniarskim 

planowała uczyć się dalej, ale pojawił się Dawid i zamiast 

w książkach zakopała się w pieluchach. 

Gdy urodziła, Jerzy był już na czwartym roku ekonomii. 

Łapał wszelkie fuchy, jakie się trafiały i radzili sobie jak 

mogli w trzydziesto-cztero metrowym mieszkanku na 

szóstym piętrze, z wiecznie nieczynną windą. Mariola 

była zakochana i nie przeszkadzało jej, że cały dom, syn 

i organizacja rzeczy wszelakich była na jej głowie. Dawid 

był spokojnym, niekonfliktowym dzieckiem, a Jerzy spokojnym 

niekonfliktowym mężem. Ale po piętnastu latach, zaczął 

ją męczyć taki stan rzeczy. Tym bardziej, że Jerzy 

spokojny do tej pory, potrafił wybuchnąć nagle jak Etna 

i z całkiem spokojnego faceta robił się prawdziwy furiat. 

Dostał ciekawą propozycję pracy i przeprowadzili się 

do odległego Przemyśla, gdzie mieszkali już od dziewiętnastu 

lat. Przewidywalność każdego dnia, co jakiś czas urozmaicana 

kłótnią nie wiadomo o co, była dla Marioli nie do zniesienia. 

Dawid - student pierwszego roku Finansów i Rachunkowości, 
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był gościem w domu, a największą miłością Jerzego, który 

w międzyczasie zaocznie ukończył informatykę, był komputer. 

Drugą miłością był samochód, a trzecią pies. Dopiero na 

jakimś dalszym miejscu znajdowała się ona. Ich życie nie 

było zbyt pasjonujące. W ciągu tygodnia, gdy Dawid był 

w szkole, po powrocie z pracy małżonkowie jedli wspólnie 

obiad, po czym każde z nich szło do swojego pokoju 

i zajmowało się tym, czym chciało. A więc Jerzy siedział 

przy komputerze, czyścił auto lub oglądał po raz setny 

ukochanego Hansa Klossa, a Mariola cóż... Wegetowała 

szczerze mówiąc. Sprzątać w domu nie było czego, bo 

brudzić nie miał kto. Gości nie przyjmowali, bo na samą 

myśl o obcych w domu Jerzy dostawał szału. Na imprezy 

chodzili równie sporadycznie, gdyż oderwanie tyłka od 

krzesła lub sofy było zajęciem zbyt trudnym i nieprzyjemnym, 

aby to uczynić. Grała w beznadziejne komputerowe gierki, 

przeglądała internet, pogadała na Facebooku lub GG ze 

znajomymi, czasem spotykała się z nimi w kawiarni lub 

pubie i tyle. 

Trwał ten marazm od... kiedy? Nie wiadomo. 

Trudno było określić, kiedy oddalili się od siebie i zaczęli 

żyć obok. Mariola nie była broń Boże nieszczęśliwa. No 

cóż - nie była też szczęśliwa. Ich życie miało kolor waniliowej 

chałwy, a w najbardziej ekscytujących momentach (to znaczy 
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raz w miesiącu) lekko różowawej waty cukrowej. 

Matka, żona i... hmmm... kochanka, wsypała do 

miski mąkę i wstawiła czajnik. Lubiła robić pierogi. Zajęcie 

mało kłopotliwe. Palce sklejające kawałki ciasta z farszem 

żyły swoim życiem, a głowa miała wolne i myśli swobodnie 

przepływały przez eter. Ale tego wczesnego popołudnia 

nie myślała o pracy ani o najnowszej wyprzedaży kolejnego 

butiku, który pewnie zaraz zniknie lub zamieni w coś 

całkiem innego, tylko wróciła myślami do ciotki Franciszki. 

- Kiedy widziałam ją ostatnio? Chyba jeszcze 

w podstawówce. Taaak, to było wtedy, jak Anka zakochała 

się nieszczęśliwie w Bartku z trzeciej B i wśród krzaków 

czarnej porzeczki wypłakiwała mi na ramieniu wszystkie 

żale. Swoją drogą gdzie ten Bartek miał oczy, żeby adorować 

tę kretynkę Martę? No lalunia to ona może była, ale 

porozmawiać... mission failed. 

Uuups, kulka nadzienia spadła na podłogę. Mariola 

szybko podniosła ją i dmuchnęła na ewentualne brudki.  

- No cóż, leżała maksymalnie dwie sekundy, nie umrą 

w męczarniach od zjedzenia jej... - rozgrzeszyła się szybko. 

No właśnie, a ciotka umarła. Po prostu... ze starości... Dla 

niej również czas się nie zatrzymał, ale jakoś ciężko było 

Marioli wyobrazić sobie Franciszkę, jako pacjentkę doktora 

Niziny. Mizdrzącej się o podniesienie cycek, wycięcie 
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obwisłej skóry albo zlikwidowanie zmarszczek jakimś 

czarodziejskim sposobem. I wiecznie narzekającej na los. 

A jej los nie był wcale taki łaskawy. Wujka nie pamiętała 

w ogóle. Podobno zmarł zaraz po wojnie, zostawiając 

młodą żonę w małym domku pośród lasów. Przypomniała 

sobie ślubne zdjęcie wiszące na ścianie w głównym pokoju. 

On wysoki, przystojny w mundurze, ona drobna i uśmiechnięta. 

 - No ciociu już za nim nie tęsknisz... 

Pokrywka zaczęła podskakiwać na garnku z gotującą 

się wodą. Mariola wróciła do rzeczywistości, posoliła wodę 

i wrzuciła pierogi. 

 

- Zrobisz jakąś kawę? 

Jerzy wstał, zostawiając jak zawsze naczynia na stole. 

- Jasne. 

Mariola pozbierała talerze i ruszyła do kuchni. 

- Idę do Matiego. Nie wiem, kiedy wrócę. 

Dawid trzasnął drzwiami. 

Włożyła naczynia do zmywarki, umyła w zlewie 

patelnię po podsmażonej cebuli i wstawiła czajnik z wodą. 

Po chwili, z filiżankami w ręku weszła do pokoju, gdzie 

pan i władca rozwalił się w fotelu z pilotem w dłoni. 

 - Jerzy co robimy z tym domem po ciotce? 

Pan i władca spojrzał na żonę niczym na uprzykrzoną 
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muchę. 

- Trzeba to będzie obejrzeć z rzeczoznawcą i dać 

ogłoszenie. Ale na mnie nie licz. Mam do skończenia ten 

projekt dla Margulskiego. Sama wiesz co to za typ, czepia 

się każdego szczegółu, więc na pewno nie będę się wlókł 

na drugi koniec Polski, żeby oglądać jakieś ruiny. Poza 

tym ktoś musi zająć się psem. Swoją drogą nie rozumiem, 

czemu ciotka akurat tobie zwaliła ten kłopot na głowę, 

bo to będzie tylko kłopot, uwierz mi. 

 - No faktycznie... 

Mariola spojrzała na męża z przekąsem. 

- Franciszka całe życie dumała jakby tu mnie zgnębić 

i wydumała, że zostawi gospodarstwo. Nie przesadzaj... 

Zastanowiła się przez chwilę. 

- Choć właściwie możesz mieć trochę racji. Nie mam 

pojęcia co z tym fantem zrobić. Jechać do Choszczna muszę 

tak czy siak, choćby zapalić znicz na jej grobie, to przy 

okazji mogę rzucić okiem na nasz nowy majątek. 

- Nie rozśmieszaj mnie... majątek! 

Jerzy kpiąco podniósł do góry jedną brew. 

- Jak ktoś da nam za to ze sto tysięcy to maks. A połowę 

z tego stracisz na podatki, opłaty i inne biurokratyczne 

gówna. Najlepiej olać to i nie przyjmować spadku. Po 

cholerę ci te wszystkie nerwy. 
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Mariola rozważała słowa mężczyzny. 

- Zadzwonię chyba do Anki. Niech poszuka jakiegoś 

fach- majstra, który stwierdzi czy to coś warte. 

Lekki uśmiech rozjaśnił jej oczy. 

- Właściwie z przyjemnością się z nimi wszystkimi 

zobaczę. 

Znikł równie nagle, jak się pojawił, a w głosie kobiety 

zabrzmiała gorycz. 

- Ostatnie parę lat żyjemy w odosobnieniu od wszystkich. 

Jak borsuki. I to borsuki wybitnie terytorialne... 

Jerzy nie odpowiedział, bo w telewizorze zabrzmiała 

początkowa muzyczka „Stawki większej niż życie” a w związku 

z tym, że ten odcinek leciał dopiero szesnasty raz, 

niepodobna było zainteresować męża niczym innym. 

Skończyła kawę i postanowiła zadzwonić. Anka była 

młodsza od Marioli o cztery lata. Choć ich matki były 

rodzonymi siostrami, córki okazały się różne jak woda 

i ogień. Mariola spokojna i zrównoważona, Anka miała 

najgłupsze pomysły i najbardziej pozdzierane kolana. Mariola 

średniego wzrostu, średniej tuszy i w ogóle średnia, 

a Anka wysoka blondyna o zgrabnych nogach i ciętym 

języku. W dzieciństwie Mariolka była wyrocznią i opoką 

dla młodszej siostrzyczki, ale po wkroczeniu w dorosłość 

to Anka grała w ich teamie pierwsze skrzypce. Choć od 



Dysonanse i harmonie – Joanna Kupniewska 14 
 

dobrych paru lat, team ten istniał wyłącznie w wirtualnych 

pogawędkach na Facebooku i w SMS- ach. Mariola wyszukała 

w kontaktach numer kuzynki i nacisnęła zieloną słuchawkę. 

Anka odezwała się po trzech taktach jakiejś skocznej melodyjki. 

- Kobieto! To jakaś telepatia! Właśnie miałam do 

ciebie dzwonić. Kiedy przyjeżdżacie? Niezły numerek 

cioteczka wywinęła z tym domem co? Tak się cieszę, że 

cię zobaczę. Dawida to już chyba na ulicy bym nie poznała. 

Nie zmajstrował ci jeszcze żadnego wnusia? 

- Wypluj ty to przez lewe ramię i odpukaj w swoją 

pustą głowę! 

Roześmiała się z paplaniny Anki, ale profilaktycznie 

odsunęła serwetę i postukała w drewniany stolik, przy 

którym siedziała. 

- Mari, żebyś ty wiedziała, jak ja za tobą tęsknię! Nie 

ma kto mnie przystopować, nikt się na mnie nie drze I nie 

wyzywa od głupich wariatek. Tylko ty miałaś na to odwagę. 

- No trudno się dziwić, że do pani policjant nikt nie 

podskakuje. Chyba że pan policjant z lepszymi naszywkami 

na pagonach. 

- Taaa. Ale Marek, mój szef, jest mądry i wie, że ja 

i tak zrobię po swojemu, więc na wszelki duch przymyka 

oczęta i w ten sposób na komendzie nie ma większego 

mordobicia. No ale ja tak gadam, jak nakręcona i nie daję 
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ci dojść do słowa. No więc kiedy będziecie? 

- Po pierwsze będę, bo Jerzy pracuje, a Dawid studiuje, 

a po drugie chcę się właśnie z tobą umówić. Jak zadzwonił 

mecenas Franas i powiedział mi, w czym rzecz, to mało 

nie padłam. Wiadomość o śmierci Frani była oczywiście 

smutna, no ale nikt nie żyje przecież wiecznie, ale ten jej 

zapis w testamencie powalił mnie na kolana. Dlaczego 

ja? A nie ty czy Piotrek? 

W słuchawce zaległa chwila ciszy. Po jakimś czasie 

Anna podjęła temat. 

- Nie wiem, choć się domyślam. 

- Gadaj. 

- Wiesz jaka była ciocia... Byłaby najszczęśliwsza, 

gdybyśmy wszyscy mieszkali w jednym domu, jedli z jednej 

miski i wycierali się w ten sam ręcznik. My wszyscy mieszkamy 

w odległości maksymalnie dwudziestu kilometrów od siebie, 

tylko ciebie wywiało prawie pod ukraińską granicę. Dla 

biednej Frani, traktującej komputer jako wymysł szatański 

i gardzącej telefonem, to koniec świata. Myślę, że ona 

chciała, żebyś wróciła na kochające łono. 

- Bzdura. Chyba nie myślała, że rzucę wszystko 

i zamieszkam w jej domu. Z jej drzewami owocowymi 

i zwierzyńcem. O matko! Ty pamiętasz tę psychopatyczną 

gęś? 
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Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego 

wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil przy 

kolejnych naszych publikacjach. 
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