ROZDZIAŁ 1

TORBA TYPU ,,JAMNIK”

Jak to możliwe, że przez prawie dwadzieścia lat małżeństwa nie dorobiła się nawet walizki? Kiedy wyjeżdżali
na wakacje, zawsze pakowała się w torbę typu „jamnik”.
Skrupulatnie wyprasowane ubrania po wyciągnięciu z takiej torby wyglądały jak psu z gardła wyjęte. Cóż miała
jednak robić, skoro Gerard zakazywał pakowania do walizki, ponieważ zajmowała zbyt wiele miejsca w bagażniku
ich wiekowego citroëna.
– Po co ci tyle ubrań? Kto to widział? Nie mogę zrozumieć, po co nam tyle maneli na wakacje – powtarzał za
każdym razem, okraszając swe wątpliwości zamaszystym
wymachem obydwu rąk. Naprawdę był multifunkcyjny.
Potrafił jednocześnie gestykulować, wyrażać swoje poglądy i palić papierosa.
Nic mu nigdy nie odpowiadała, bo po co wszczynać nieprowadzące do niczego rozmowy. Komunikacja w ich wykonaniu wyglądała tak, że Gerard mówił to, o czym myślał, a Julita to, o czym myślała, zostawiała dla siebie. Po co
tłumaczyć po raz dziesiąty, że w torbie znajdują się rzeczy
nie tylko jej, ale też dwójki ich dzieci. Do tego trzeba gdzieś
zapakować rzeczy psa. Potrzebny im był ten pies jak dziura w moście. Ale Gerard na niego nalegał, więc Banuś, gigantycznych rozmiarów owczarek niemiecki, zajmował
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zdecydowanie więcej miejsca w samochodzie, niż zajęłaby
walizka Julity. Sama Julita Snarska nigdy nie wpadłaby na
pomysł, aby się żalić. Gdyby tylko zaczęła, zaraz usłyszałaby, że źle wychowała dzieci (bo same nie umieją się spakować) i źle wychowała psa (bo za często chciało mu się siku),
a mógłby przecież „usprawnić pojemność pęcherza”, gdyby
tylko poświęciła mu więcej uwagi. Wolała więc przemilczeć
wszystko, jednym uchem wpuszczając paplaninę Gerarda,
a drugim wypuszczając. Wiedziała, że gdy tylko wyciągnie
kamień, runie na nią lawina „potrzebnych” rad męża, jak to
niby powinna postępować, by łatwiej jej się żyło.
Tak po prawdzie, to Gerard miał trochę racji. Dzieci
były już prawie dorosłe, powinny się spakować same. Marcin miał już dziewiętnaście lat i aż dziw, że chciał jeszcze
z nimi gdziekolwiek jechać. Julitę trochę martwiło, że syn
nie ma i nigdy nie miał żadnej dziewczyny. Pocieszała się,
że przynajmniej dostał się na polonistykę. Marzył o zawodzie nauczyciela. Doskonale się uczył, co roku przynosił
świadectwa z biało-czerwonym paskiem, na które Gerard
nie chciał nawet spojrzeć. Zbyt zajęty był obstawianiem numerów totolotka. Poza tym nie pochwalał wyborów syna.
Kamila była od Marcina młodsza o dwa lata. Uczęszczała
do liceum plastycznego. Julita zazdrościła jej artystycznego luzu i tego, że córka na wszystko miała czas. Dla niej samej czas był produktem deficytowym.
– Mamuś, po co się spieszyć?! Długość życia zapisana
jest w gwiazdach. Nie mamy wpływu na przeznaczenie.
Usiądź i odpocznij – mawiała.
– Jak mam odpocząć? Wszystko na mojej głowie. Przecież jutro wyjeżdżamy, a ja mam jeszcze tyle do zrobienia…
Na cmentarz chciałam pójść, ale chyba już się nie zdążę.
Przecież kanapek trzeba narobić. Ela dzwoniła, miałam ją
odwiedzić, no ale kiedy? – westchnęła zrezygnowana.
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– To idź na ten cmentarz i odwiedź Elę po drodze. Po co
nas pakowałaś? Przecież mogliśmy sami – odpowiedziała córka.
– Jak to po co? Gdybym was nie spakowała, to połowy
rzeczy byście nie zabrali.
– No i…?
– No i nie miałabyś w czym chodzić.
– No i…?
– Co no i, co no i…?! Nie miałabyś w czym chodzić. To
niewystarczający powód?
– Szczerze?
– Nie jestem pewna, czy chcę słuchać twoich rad. Wystarczą mi rady twojego ojca.
– Mamusiu, mimo wszystko ci powiem, co o tym
myślę.
Julita przewróciła oczami, planując w myślach kolejne
działania.
– Przesadzasz! Uważasz, że świat przestanie się kręcić,
jak nie spakujesz nam ubrań? Cóż się takiego stanie, jak nie
zrobisz kanapek na drogę? Co się stanie, jak raz zjemy na
obiad wczorajszą zupę, i co się stanie, jak na przykład zostawisz na tydzień psa z babcią Kostkową? Odpoczniesz od
niego i będziesz miała w aucie miejsce na własną walizkę.
Uważam, że powinnaś ją sobie wreszcie kupić. Co roku mi
mówisz, że masz dość wymiętych ubrań. Dlaczego nie zrobisz czegoś dla siebie?
– Córcia, czy ty siebie słyszysz? Myślisz, że twój ojciec
pozwoli, aby Banuś został na tydzień z sąsiadką? – Julita siedziała okrakiem na torbie podróżnej, usiłując zapiąć
jej zamek.
Córka spojrzała na matkę i podrapała się po głowie.
Otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, lecz tylko
westchnęła.
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– Sama widzisz. Póki żyje Banuś, o normalnej walizce
mogę zapomnieć. Przecież nie uśmiercę psa. To niehumanitarne. Może i mnie trochę denerwuje ten ojca sierściuch,
ale w gruncie rzeczy lubię psy. Nawet takie jak Bany.
– To przynajmniej zrób coś dla siebie. Idź do Eli i na
cmentarz, a ja już zrobię te kanapki. Chociaż uważam, że
korony z głów nikomu by nie spadły, gdybyśmy raz zjedli
w McDonaldzie.
Oczy Julity otworzyły się ze zdziwienia.
– W McDonaldzie? Nigdy w życiu! Ojca rozboli żołądek.
– To niech sam coś przygotuje do jedzenia. Kiedy ostatnio coś dla ciebie zrobił? Kiedy ostatnio ty zrobiłaś coś dla
siebie?
Julita wstała, wyraźnie zadowolona z dopiętej do ostatniego centymetra „jamnikowej” torby.
– Widzisz? Jak się dobrze uklepie, to wszystko się zmieści – stwierdziła triumfalnie. Przyglądała się swojemu
dziełu.
– Mamo, pytanie ci zadałam… Nie zmieniaj tematu.
– Marudna jesteś, kochanie. Jak to kiedy ostatnio coś
dla siebie zrobiłam? Codziennie coś dla siebie robię. Każdego dnia. Przecież wiesz.
– Okej, to wymień jedną rzecz.
– Żaden problem, mogę nawet kilka. – Uśmiechnęła się.
– Nie ma takiej potrzeby, wymień jedną. Co ostatnio
dla siebie zrobiłaś? Dawaj.
Kiedy przyszło co do czego, Julicie trudno było znaleźć
odpowiedź. Po chwili namysłu rzekła:
– Odkurzałam dzisiaj, a potem siedziałam i podziwiałam, jak jest czysto. Lubię czyste przestrzenie. Co ja
na to poradzę? Po prostu lubię. Więc odkurzałam sobie
dziś rano. Sprawia mi przyjemność patrzenie, jak brudna
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podłoga nagle staje się czysta i pozbawiona sierści Banego.
Ludzie są różni. Ja jestem akurat taka.
Kamila nie wierzyła własnym uszom. Szczęka opadła
jej ze zdziwienia. Zorientowawszy się, iż wystawia na widok publiczny swoje odrutowane aparatem ortodontycznym uzębienie, zamknęła usta i przełknęła ślinę.
– Nic nie mów – burknęła Julita. – Każdy robi to, co lubi!

  

