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Rozdział 2
KASIA

Kiedy zamierzasz odbić sobie wszystkie niewyspania, 
wczesne pobudki i poranną bieganinę, oczywiście nic 
z tego nie wychodzi. Masz zamiar pospać przynajmniej 
do dziewiątej, ale i tak z przyzwyczajenia zerwiesz się 
o świcie jak strażak gotowy do służby. A jeśli sama się 
nie zerwiesz, to ktoś cię wyrwie z najgłębszego snu. 
Niczym marchewkę z przydomowego ogródka. Z całej 
siły za nać!

Ten drugi wariant właśnie mnie dopadł niedziel-
nym rankiem. Rozdzwoniony telefon rozkazywał mi 
natychmiast pożegnać się z mrzonkami o wytęsknionym 
odpoczynku. Telefon stacjonarny, dodam dla ścisłości.

Marek smacznie pochrapywał obok, kompletnie 
nieświadom wypełniających cały dom dryńdryniów, 
które nawet umarłego wyrwałyby ze snu. Wiecznego 
rzecz jasna. Jedynie mocniej zacisnął powieki, westchnął 
jak dziecko i wykrzywił wargi, aż pogłębił mu się dołek 
koło ust. Kocham ten dołek, ale przez poranny alarm 
nie w głowie mi były pieszczoty.
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Wściekła, wciąż półprzytomna, powlokłam się do 
przedpokoju. Aparat telefoniczny wycinał hołubce na 
toaletce pod lustrem, jego jazgot wwiercał mi się w mózg. 
Choć to sprzęt z tak zwanej wyższej półki, ledwo się 
powstrzymałam, żeby nie trzasnąć nim o ścianę. Stoi jak 
wyrzut sumienia na tej toaletce już od paru lat. Głównie 
pokrywa go kurz, bo naprawdę mało kto dzwoni do nas 
na numer stacjonarny. Ale nie ona! Matka mojego męża. 
Jakby sprawdzała, czy należycie szanujemy jej bezcenny 
dar. Tyle razy mówiłam Markowi, żeby toto zlikwido-
wać! Przecież mamy telefony komórkowe, po co nam 
dodatkowy rachunek. Niestety on się upiera, bo przecież 
to prezent i ofiarodawczyni byłoby przykro. A że ja się 
muszę zrywać skoro świt, przykro mu nie jest…?

– Słucham – powiedziałam spokojnie, mimo że mia-
łam ochotę gryźć wredotę, która Bogu ducha winnym 
obywatelom w niedzielę o siódmej dziesięć śmie przery-
wać sen. Przez półprzymknięte powieki nie sprawdziłam 
nawet, czyj numer się wyświetla. Zresztą po co miałam 
sprawdzać. I tak wiedziałam.

– Katarzyno. – Miałam rację z tą wredotą! Głos 
teściowej wwiercił mi się w ucho jeszcze boleśniej niż 
sygnał telefonu. – Tu Eleonora. Wybacz, skarbie, że 
budzę was tak wcześnie, ale… Mareczek śpi?

– Tak, mam go obudzić? – Powściągnęłam złość 
i mój głos zabrzmiał niemal słodko.

Kasia
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Wbrew pozorom

– Nie, nie, Katarzyno, nie przeszkadzaj mu. Macie 
remont w domu, pewnie wczoraj pracował do późna.

Pracował?! Akurat. Balował do późna. Z jednym 
kolesiem z pracy. I bez przesady z tym remontem, to było 
tylko malowanie ścian w pokoju. Uporaliśmy się z tym 
w parę godzin i Marol poleciał się spotkać z kolegą we-
zwany przez niego nagłym telefonem, że coś tam. Oka-
zało się, że biedak pokłócił się z żoną. Marek przywlókł 
go późnym wieczorem: „Bo może by się Patryk u nas 
przespał? Trzeba pomóc bliźniemu w potrzebie, pocie-
szyć go, nakarmić i napoić”. Zwłaszcza napojenie dobrze 
im wyszło. Pocieszali się do pierwszej w nocy z udziałem 
półlitrówki, choć kolega ledwie już mówił, a i Marolowi 
ciut plątał się język.

Ten mój piękny mąż z uroczym dołeczkiem w po-
liczku zwykle pije niewiele, więc dramat kolegi Patryka 
musiał nim naprawdę wstrząsnąć. Ledwo zdołałam mu 
wybić z głowy ten pomysł z nocowaniem. Lojalność 
kobieca zobowiązuje, przecież gdzieś tam niepokoiła 
się ta cała żona, choćby i kłótliwa. Zadzwoniłam po 
taksówkę i jakoś udało się nam wyekspediować w miarę 
uspokojonego już gościa.

Ale przecież nie powiem tego Eleonorze. Zaraz mi 
zarzuci, że się skarżę, zamiast cenić Mareczka za empa-
tię. I znowu da mi do zrozumienia, że nie zasługuję na 
ten diament, jaki mi się trafił w postaci jej syna.



– Skarbie, dzwonię z wieścią, że dzisiejsze plany 
muszą ulec zmianie. Chciałabym was zaprosić na trochę 
wcześniejszą godzinę. Powiedzmy trzynasta. Może być? 
Bo potem wyjeżdżamy z Julią i Teodorem do teatru. 
Odpowiada wam? – Niby pytała, ale przecież i tak nie 
pozostawiała nam wyboru. Jakby nie mogła z tą waż-
ną wieścią zaczekać jeszcze z godzinę! – Tylko, proszę, 
bądźcie punktualni. Mareczek nie lubi zimnego rosołu.

– Oczywiście. Dziękuję, będziemy punktualnie. Do 
widzenia – wyrecytowałam grzecznie jak najprzykład-
niejsza synowa pod słońcem.

„Pewnie, nie lubi. Tylko ciekawe, czemu zawsze 
przed wyjściem z domu tak się guzdrze”. – Rzecz jasna, 
tego nie powiedziałam głośno, jedynie oczy wzniosłam 
do sufitu, oczywiście nie w celu wyszukania zacieków. 
Choć te akurat czasem się zdarzają, przecież mieszkamy 
na poddaszu.

– Do zobaczenia, skarbie, czekam. – Chłód w głosie 
Eleonory przeczył słodkim zapewnieniom. Jak zawsze.

„Skarbie”. Nie znoszę tego słowa w jej ustach. Już 
wolę tę poważnie brzmiącą „Katarzynę”. Zauważyłam, że 
dla mojej teściowej nie istnieją zdrobnienia, a jedynie for-
my oficjalne. Oczywiście Marek stanowi wyjątek. Jest dla 
niej Mareczkiem, Marusiem, syneczkiem. Mareczeńkiem 
nawet. Dla mnie zawsze ma, niczym ochłap, ten „skarb”. 
Puste słowo, brzmiące niby słodko, a tak fałszywie.

Kasia


