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Rozdział 6
KASIA

Bardzo się już śpieszyliśmy, a i tak drżałam, że się spóź-
nimy. I ona znowu uzna, że przeze mnie. Bo raz tak 
było…? Marol jest kochany i w pracy ma opinię jed-
nego z najlepszych, lecz gdy w niedzielę wisi nad nim 
konieczność szybkiego i sprawnego działania, wtedy 
wszystkie jego wewnętrzne sprężyny, w normalnych 
warunkach działające bez zarzutu, zaczynają się jedna 
po drugiej luzować i pękać. Człowiek to materia złożo-
na, wiem, każdy ma co najmniej dwie natury, ale czy ta 
mniej sprawna musi się ujawniać właśnie w niedzielę?

Tym razem zanim odpalił, pobiegł do piwnicy, bo 
mu się przypomniało, że właśnie dziś musi dolać płynu 
do spryskiwaczy w samochodzie. Potem kolejna kłoda 
rzuciła się nam pod nogi: zapomniał komórki, więc na 
skrzyżowaniu gwałtownie zawrócił! Dłuższą chwilę 
zajęło mi wyperswadowanie mu pomysłu wracania do 
domu po głupi telefon, który przecież nie zginie. Zro-
biliśmy kolejne kółeczko. Znowu czekanie na zmianę 
świateł. Cholera! Nasze miasto jest nieduże i krzyżówek 
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ze światłami ma tyle co na lekarstwo, tylko szkoda, że 
wszystkie są po drodze do Eleonory!

– Biednemu zawsze wiatr w oczy – powiedziałam 
do Marola pocieszająco, choć już gotowało się we mnie 
przez te jego manewry. Przy okazji przyszło mi do głowy, 
że ten niemal coniedzielny taniec w zwolnionym tem-
pie to reakcja mojego męża na stres, bo cóż by innego. 
I pogłaskałam go po policzku.

Wpadliśmy wreszcie. Zziajani, a i tak spóźnieni. 
Ledwie siedem minut, lecz to i tak o siedem za dużo. 

Już od progu rozpoczęło się tradycyjne niedziel-
ne przedstawienie.

 – Rosół całkiem zimny – ogłosiła Eleonora lodowa-
tym tonem. Adresatką tej pretensji oczywiście byłam ja, 
mimo że rosół został ugotowany dla całej naszej trójki. – 
Przecież prosiłam o punktualność. Czy naprawdę tak 
trudno to uszanować? – Jej oczy wycelowały we mnie 
dwa ostre pociski.

Żarliwie, jedno przez drugie, próbowaliśmy coś tłu-
maczyć, wymawiać się korkami, przepraszać. Na nic! 
Z tymi korkami to zresztą była wersja po desperacku 
naciągana, przecież w niedzielę jest o wiele mniej samo-
chodów na ulicach… Oczy Eleonory potwierdzały, że nie 
łyknęła tej wymówki, ale gdyby nawet na przeszkodzie 
stanęła nam rzeczywista katastrofa drogowa, i tak nie 
byłoby to dla niej usprawiedliwieniem.
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– Ja rozumiem, że korki – wycedziła – ale przecież 
można wcześniej wyjść z domu. – W dalszym ciągu pa-
trzyła z wyrzutem tylko na mnie. Na mnie, Bogu ducha 
winną. A czy to przeze mnie się spóźniliśmy?

Wyniosłym gestem zabrała wazę do kuchni, żeby 
podgrzać jej zawartość, ubolewając przy tym, jak bar-
dzo podgrzewanie psuje smak i klarowność rosołu. My 
z Markiem spojrzeliśmy na siebie z porozumiewawczym 
uśmiechem i gdy teściowa wróciła z parującą wazą i po-
stawiła ją przed nami, to moje Marczysko ostentacyj-
nie zerwało się z krzesła i pocałowało ją w rękę – a za 
sekundę mnie w usta. Oddałam pocałunek, choć po 
reprymendzie Eleonory czułam się jak uczennica, która 
zapomniała butów na gimnastykę, i miałam ochotę kop-
nąć go w kostkę. Ale on, ponownie usiadłszy za stołem, 
przysunął się i mocno mnie przytulił. Rozbroił mnie tym 
uściskiem. Zwłaszcza że nic sobie nie robił z tego, co 
pomyśli jego matka, która, jak zawsze zresztą, patrzyła 
na te czułości z dezaprobatą.

Obiad był smaczny, jakżeby inaczej. Kaczka roz-
pływała się w ustach – moja teściowa to przecież mi-
strzyni. Zabytkowa porcelana również i tym razem nie 
doznała uszczerbku. Lecz atmosfera przy stole wciąż 
nie buzowała radością. Była jedynie uprzejmą wymianą 
zdań trojga dobrze wychowanych ludzi, przestrzegają-
cych zasad savoir-vivre’u. Próbowałam z siebie krzesać 
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entuzjazm, chwalić, Marek tym bardziej – lecz oboje 
mieliśmy poczucie, że adresatka i tak woli się okopać 
w swej obrażonej dumie.

Po obiedzie łaskawie przyjęte zostały nasze pochwalno- 
-dziękczynne mowy końcowe, lecz pożegnanie miało 
temperaturę listopada w fazie pierwszych przymrozków. 
Teściowa bez uśmiechu zaprosiła nas na obiad za tydzień. 
Mnie nie zaszczyciła już choćby przelotnym spojrzeniem. 
Jedynie dla Mareczeńka miała porcyjkę serdeczności 
(mówię „porcyjkę”, bo tym razem i jemu ich poskąpiła). 
Pewnie za karę, że mnie tak ostentacyjnie pocałował. 
Zamiast się cieszyć, że syn i synowa się kochają!


