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Zaparzyłam dwie kawy! Niewiarygodne! Identyczne, w takich samych żółtych kubkach. 

W każdym jest tyle samo kawy, śmietanki i cukru. 

Uświadomiłam sobie tę niedorzeczność w momencie, gdy chciałam zabrać kawę do pokoju. 

To wtedy nastąpiło to uświadomienie sobie faktu, zdziwienie i zaskoczenie. No, bo jedna 

prawa ręka, a dwie kawy. Teraz siedzę na taborecie i patrzę. Jak to możliwe? Czy to początki 

sklerozy? Czy tak objawia się starość, czy to choroba? Naprawdę nic nie pamiętam. 

Czy robiłam każdą osobno czy też przygotowałam obydwie równocześnie? Co mnie napadło? 

Wariuję? Jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło. 

Całe życie słyszałam, że stare panny dziwaczeją z samotności, ale wiedziałam, ze mnie to nie 

dotyczy. Moja samotność to moja decyzja, świadomy wybór, najlepsze, co mogło mi się 

w życiu przydarzyć. Przeżywając gehennę życia z ojczymem tyranem, alkoholikiem 

przysięgłam sobie, że w moim życiu nigdy nie będzie mężczyzny. Żaden z nich nie będzie 

decydował za mnie, poniżał, wykorzystywał, znęcał się psychicznie. 

Moim nieszczęściem było to, że urodziłam się kobietą, no i że… z nieprawego łoża. 

To naprawdę wielka skaza urodzić się jako: „nieszczęście, które przytrafiło się mamusi”. 

To piętno zdecydowało o moim życiu. 

Mamusia całą ciążę ukrywała swój wstyd, płakała po kątach, próbowała różnych kobiecych 

sposobów, a ja uparcie trzymałam się życia. Moje pojawienie się na świecie nie było 

radosnym wydarzeniem, nikogo nie ucieszyło. I chociaż była wtedy mroźna zima, 

a w miasteczku szalała szkarlatyna, która zabrała wiele maleńkich duszyczek do nieba, 

ja zostałam. I rosłam tak sobie uparcie, na przekór wszystkim. W końcu do mamusi 

uśmiechnęło się szczęście, znalazł się mężczyzna, który naprawił sytuację. Ożenił się 

z mamusią i przestała być panną z dzieckiem. Służyła mu za to wiernie do końca życia, cała 

w nieustającej wdzięczności. Mnie też dał swoje nazwisko i pozwolił nazywać: tatko. 

Ale nigdy nie polubił. 

Mamusia co roku rodziła dziecko, ale każe żyło bardzo krótko. To pewnie dlatego tatko nie 

mógł na mnie patrzeć, często to powtarzał. Dopiero gdy skończyłam osiem lat urodziła się 

Kaśka i została. Cieszyłam się, bo wierzyłam, że teraz wszyscy będziemy szczęśliwi. 

No, ale tak naprawdę szczęśliwa była tylko Kaśka. To ona była huśtana na kolanach tatki, 

jeździła „na barana”, mogła bezkarnie ciągnąć go za wąsy i nigdy nie dostała klapsa, choćby 

nie wiem co spociła. 

A co do innych mężczyzn, to wiele lat temu znalazł się taki jeden, który bardzo o mnie 

zabiegał. Nawet poczułam do niego lekką słabość. Chciałam przedstawić go tatce, 

bo mamusia już nie żyła, ale przyszedł na spotkanie w brudnych butach! Jak śmiał! I to jego 

niedorzeczne tłumaczenie, że śpieszył się, a w domu zabrakło pasty do butów. Mężczyźni są 

do niczego! Nie chciałam mieć do czynienia z kimś tak nieodpowiednim. 

Od trzydziestu lat mieszkam sama, od pięciu jestem na emeryturze. Każdego ranka około 

ósmej rano parzę sobie kawę w żółtym kubku. 

A teraz stoją dwa obok siebie. Idiotyczne! Narasta we mnie rozdrażnienie. Przecież dobrze się 

czuję, nie mam gorączki. Nie stało się nic takiego w moim życiu, co mogłoby zachwiać moją 

równowagę psychiczną. 

Jest wtorek, za chwilę obejrzę kolejny odcinek mojego ulubionego serialu. Wstałam jak 

zwykle, a plan zajęć na dzisiaj mam od dawna ustalony. I nagle takie coś?! Kto wydał moim 

komórkom mózgowym taki rozkaz, bez mojej wiedzy, bez mojej akceptacji?!! Czy to już 



początek starczej demencji? Już? To przerażające, bo... co ze mną będzie? Kto się mną 

zaopiekuje? Nie pozwolę się zamknąć w tym strasznym „domu opieki”. Tyle się nasłuchałam 

o nich. 

I co ja zrobię z dwiema kawami? Doktor Bogucki powiedział wyraźnie: „jedna kawa dziennie 

Pani nie zaszkodzi”. A ja mam dwie! To głupie, bo nie wiem, którą mam wypić. I co zrobić 

z tą drugą? Wylać szkoda. Przechować się jej nie da, wypić nie mogę, bo mi zaszkodzi. 

I śmietanki szkoda. Co za bezsens, głupia kawa tak mnie zdenerwowała! 

To pewno przez te identyczne kubki. Kupiłam je w Ikei, były w promocji, dwa w cenie 

jednego. Celowo wybrałam obydwa żółte, bo szybko się przyzwyczajam i nie lubię zmian. 

Pomyślałam, że jak jeden się stłucze, to drugi go zastąpi i nie odczuję tak bardzo straty. 

Żeby to była ostatnia sobota miesiąca to nie byłoby problemu, przyjechałaby Kaśka. Ale jest 

wtorek! Nic nie powinno mi zakłócić rozkładu dnia, bo wtedy czuję się niepewnie, a ja nie 

lubię się tak czuć. 

Moja siostra niczym się nie przejmuje, chętnie wypiłaby dwie kawy, nie martwi się o swoje 

zdrowie. W zasadzie zje i wypije wszystko, co jej się poda. Nie wybrzydza, a apetyty ma, 

że hej! Dlatego jest taka gruba, rozlała! Toczy się, a nie chodzi. Tak bardzo się różnimy, 

że nikt niewtajemniczony nie domyśliłby się, że jesteśmy siostrami. I ta jej wiara w przesądy, 

horoskopy, wróżby. Zaraz wymyśliłaby jakieś kawowe przesłanie. 

Po śmierci mamusi, Kaśka przejęła opiekę nad tatkiem. Codziennie przyprowadzała go 

z knajpy za rogiem. Znała wszystkich jego kolegów, w końcu zaczęła pomagać właścicielowi 

w kuchni, by spłacić długi tatki. A jak tatko zapił się na śmierć, a Kaśka nie miała za co żyć, 

to ten właściciel knajpy przyjął ją do pracy. Kaśka pomagała w kuchni, sprzątała, zastępowała 

kelnerkę. Płacił jej grosze, ale mogła jeść w kuchni ile chciała i jeszcze dostawała resztki dla 

Cocolino. Kaśką rządzą emocje. Przez tę swoją spontaniczność, naiwność graniczącą 

z głupotą cierpiała i płakała już nie raz. Człowiek powinien żyć logicznie, konsekwentnie, 

odpowiedzialnie.  

Na szczęście ja jestem inna. Konkretna i przewidująca. Trzydzieści pięć lat pracowałam 

na tym samym stanowisku, w tej samej firmie. Nie chciałam awansować i brać 

odpowiedzialności za innych, to zbyt ryzykowne, ludzie są tacy nieodpowiedzialni. 

Ściśle przestrzegałam swojego zakresu obowiązków, nigdy nie spóźniłam się do pracy. 

Rozmowy ograniczałam wyłącznie do tematów służbowych lub ogólnych. Nie znosiłam 

plotek, pomówień i kłamstwa. Nie potrafiłabym wybaczyć nieuczciwości. Takie osoby jak ja 

to dzisiaj rzadkość. Można nam zaufać, bo jesteśmy odpowiedzialne, nieprzekupne, bardzo 

uczciwe. Takiego pracownika się ceni, szanuje, ale… nie lubi. Trudno – nic za darmo na tym 

świecie – to ulubione powiedzonko tatki. Stale też słyszałam, że dzieci to same kłopoty, 

pożeracze pieniędzy. Rosną, często chorują i jeszcze kształcić je trzeba. O to kształcenie było 

najwięcej awantur, ale uparłam się i skończyłam Liceum. Dzień w którym rozpoczęłam pracę 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej, był najszczęśliwszym dniem w swoim życiu. 

Żyłam pracą, bo praca to godność człowieka. Codziennie wchodzenie do budynku biblioteki, 

widok regałów pełnych książek, pomaganie czytelnikowi podnosiło mnie na wyższy stopień 

człowieczeństwa. Wiele razy dziękowano mi za pomoc. Dostawałam kwiatki od maturzystów 

i magistrów. Byłam z siebie taka dumna. 

Szkoda tylko, że płaca była taka niska, ledwo starczało na życie i przez to bibliotekarzy się 

nie szanowało. Czasy się zmieniały i …. było coraz gorzej. Po kolei zabierano nam nagrody, 

premie „trzynastkę” pensję. Rząd stale prosił o „zaciskanie pasa”. No i teraz mam taką 

cieniutką emeryturkę. Za to świat książek stał przede mną otworem, mogłam czytać do woli 



podróżować po wymarzonych miejscach, podziwiać dzieła sztuki. Od tego były w końcu 

przewodniki i albumy. Teraz wprowadzili obowiązkowe opłaty za korzystanie z biblioteki, 

emeryci i byli pracownicy też muszą płacić. 

- Kuku, kuku! – to zegar z głupią kukułką, prezent od Kaśki, która lubi niepotrzebny hałas 

w domu. Teraz uświadomił mi, że już jest po moim serialu, a ja nie wyłączyłam nawet 

telewizora i nie spróbowałam kawy, a lubię tylko gorącą, świeżo zaparzoną! Co za dzień, 

co się ze mną dzieje? Czy dopadła mnie jakaś choroba? 

Dzwonek do drzwi. Tego już za wiele! O tej porze? Nikt nie powinien dzwonić o tej porze. 

Nie lubię takich zaskakujących mnie sytuacji. Wywołują u mnie lęk. 

Za drzwiami stała Kaśka. Zapłakana, szlochająca, włosy w nieładzie. Płaszcz, pomimo mrozu, 

szeroko rozpięty odsłaniał falujący biust uwięziony w poplamionym sweterku. 

- Wybacz mi. Ja wiem, że to nie jest moja sobota, ale jestem taka nieszczęśliwa, rozszlochała 

się. 

Wciągnęłam ją do kuchni i posadziłam na taborecie. Jeszcze tego potrzeba, by ten wścibski 

sąsiad z naprzeciwka zobaczył ją w takim stanie. Ręką wskazałam jej kubki z kawą. Chwyciła 

pierwszy z brzegu i wypiła łapczywie, już spokojniejsza powiedziała: 

- Zabili mojego Cocolino! 

Kamień spadł mi z serca. To tylko stary kundel. Wyjęłam z szafki tabliczkę czekolady 

przeznaczoną na ostatnią sobotę miesiąca i podsunęłam razem z kartonikiem chusteczek 

higienicznych. Wysłuchałam cierpliwie wstrząsającej relacji o pędzącym samochodzie, 

ostatnim skowycie Cocolino i piracie drogowym, który nawet nie zwolnił nie mówiąc 

o zatrzymaniu się. 

Biedna Kaśka, ten kundel był do niej wyjątkowo przywiązany. To było takie okrutne 

brzydactwo. Kaśka znalazła go gdzieś przy śmietniku, bardzo o niego dbała, bardziej niż 

o siebie. Nigdy się nie rozstawali, zabierała go wszędzie ze sobą, spali w jednym łóżku, 

on pierwszy dostawał jedzenie. Nawet na mnie wymusiła zgodę na jego sobotnie wizyty, 

chociaż tego nie lubiłam. No cóż, w końcu był to jakiś członek rodziny. Serdecznie jej 

współczułam, bo to była naprawdę szczera i ogromna rozpacz. 

Podałam jej drugi kubek kawy i rozerwała folię czekolady. Lubię patrzeć jak Kaśka 

zachłannie je, chociaż twierdzę, że to obrzydliwe. Oblizuje się, cmoka, zawsze coś ląduje 

na tym jej wystającym biuście, okruch ciasta, bulki, nawet zupa czy kawa. Jedzenie sprawia 

jej tyle przyjemności. Ona często się  śmieje, wtedy jej brzuch i biust falują, paple bez 

przerwy, wzrusza się z byle powodu. Od śmierci mamusi i tatki jest całą moją rodziną. No cóż 

rodziny się nie wybiera. Wyznaczyłam jej na wizyty ostatnią sobotę miesiąca, częściej nie ma 

potrzeby się spotykać. Wyjątkiem były święta  i nasze urodziny. Kaśka bywa taka żywiołowa, 

wprowadza tyle zamieszania, tyle rzeczy naopowiada, że muszę mieć później kilka dni 

na uporządkowanie sobie tego wszystkiego. 

Jednak dobrze, że zjawiła się dzisiaj, bo wszystko wróciło do normy. Nareszcie znalazłam 

logiczne uzasadnienie swojego dzisiejszego irracjonalnego zachowania. 

Ta dodatkowa kawa, to efekt kobiecej intuicji, która podpowiedziała mi, że muszę zrobić 

dwie kawy, ponieważ Kasi zdarzy się nieszczęście i przyjdzie do mnie. Czytałam gdzieś 

o tym, kobieca intuicja jest naukowo potwierdzona. Odetchnęłam z ulgą. Życie musi być 

logiczne, sensowne i wytłumaczalne. 

Bytom, kwiecień 2013  


