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„To historia utkana ze światła i mroku, nadziei i smutku,
strachu i miłości, i może z krztyny magii.

To opowieść o naszych czasach na tym kurczącym się świecie,
ta, którą muszę opowiedzieć – przede wszystkim dla siebie.
Późno w nocy wypełnia chwile między uderzeniami serca,

budzi mnie.
Ubierając ją w słowa, wiem, że ani się od niej nie uwolnię,

ani jej nie zrozumiem”.
 Nick Jans

(tłum. Adam Pluszka)

A jaka jest twoja historia?
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Czarna praca

Zaprowadziła mnie do niewielkiego pokoju i  kazała po-
czekać przy stole nakrytym czerwoną chustą. Stała na nim 
lampa solna, roztaczała przyjemne pomarańczowe światło. 
Czytałam w jakiejś gazecie artykuł na temat właściwości jo-
nizacyjnych takich lamp, które podobno mają działanie lecz-
nicze, dobrze oczyszczają powietrze. Ile w tym prawdy? Nie 
wiem. Ale chyba nic nie powinno mnie dziwić w takim miej-
scu jak to. Czekałam na kobietę, która miała przeprowadzić 
ze mną rozmowę rekrutacyjną. Aplikowałam na stanowi-
sko, które miało dość dziwną nazwę: „doradca duchowy na 
wizji TV”. Co tak naprawdę kryło się pod tym określeniem, 
mogłam się jedynie domyślać. Małgorzata Gryzipiórek z fir-
my Maga TV zjawiła się szybciej, niż myślałam.
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 – Dzień dobry, pani Jaśmino! Przepraszam, ale musia-
łam wyjść na chwilę, już jestem, już zaczynamy. Bardzo 
zainteresował mnie pani list motywacyjny. Czy pani na-
prawdę wierzy w to, co robimy?

Zupełnie nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. 
Oczywiście, że nie wierzyłam, ale były mi na gwałt po-
trzebne pieniądze.

 – Jeżeli dzięki tej wiedzy rzeczywiście można pomóc 
ludziom, a nie tylko naciąga się ich na wydawanie pienię-
dzy, to tak, wierzę w to.

 – A czy praktykowała pani taką formę leczenia na od-
ległość?

 – Tak – skłamałam bez mrugnięcia okiem. Wprawdzie 
kiedyś zafascynowały mnie karty tarota. Ale teraz przede 
wszystkim pilnie potrzebowałam pieniędzy, niech w koń-
cu przejdzie do sedna.

 – I  jak to pani wychodziło? Proszę coś opowie-
dzieć. – Oparła dłonie na kolanach. Wyglądała zupełnie 
zwyczajnie, jak tysiące ludzi na ulicach.

 – Wie pani, ja mam nieodparte wrażenie, że ludzie 
sami sobie wyjaśniają kwestie, które ich dręczą. Ja tylko 
zadaję pytania i znam uniwersalne znaczenie poszczegól-
nych symboli widniejących na kartach. Mogę ich nakiero-
wać, ale to oni muszą podjąć decyzję. Staram się nikogo 
nie krzywdzić. – Postanowiłam być dyplomatyczna.

 – Tak, tak zgadza się, ja też tak uważam. Proszę kon-
tynuować.

 – Nie znam się na astrologii, ale chętnie się nauczę. 
Jeżeli Księżyc ma wpływ na przypływy i  odpływy oce-
anów, jeżeli dzięki niemu żółwie przemierzają tysiące 
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mil, aby powrócić do miejsca, gdzie każdego roku składa-
ją jaja, to dlaczego nie miałby mieć wpływu na ludzkie ży-
cie, prawda? – Bacznie obserwowałam jej ruchy. Teraz 
wzięła długopis i zapisała w swoim notesie: „szkolenie 
z astrologii u Zenka – pilne!” – Spojrzała na mnie, chcąc 
jeszcze coś usłyszeć, ale już nie mogłam wytrzymać  
i powiedziałam:

 – No dobrze, ale niech mi pani w końcu powie, na czym 
ma polegać moja praca oraz jakie są warunki finansowe?

 – Pani Jaśmino, to jest najzwyklejsza w świecie praca 
wróżki w telewizji. Praca w godzinach nocnych. Trzysta 
złotych brutto za godzinę transmisji. Jeżeli ludzie będą 
dzwonić, stawkę podwyższymy dwukrotnie, ale to oczy-
wiście zależy od pani talentu. Aha, jeszcze jedno. Żadna 
umowa nie wchodzi w grę. To jest praca na czarno, pro-
szę to zachować dla siebie, a po każdej nocy dostanie pani 
pieniądze do ręki.

Byłam coraz bardziej zdumiona. Teraz to już chcia-
łam stąd uciec. Jednak trzysta złotych za godzinę to nie  
byle co.

 – A ile godzin miałabym pracować?
 – Takie programy robimy co kilka dni. Na początek 

dwie godziny. Zobaczymy, jak przyjmą cię widzowie, je-
żeli się sprawdzisz i  dasz radę, to można przeciągnąć 
taki program do czterech godzin. Na początek proponu-
ję pracę dwa razy w tygodniu po dwie godziny, a potem 
się zobaczy.

Od razu przeszła na „ty”, dziwne. Wszystko przeliczy-
łam w myślach. Wyszło na to, że w ciągu tygodnia zarobię 
tysiąc dwieście złotych! A w ciągu całego miesiąca cztery 
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tysiące osiemset złotych! To istna żyła złota! Fakt, brutto, 
ale to i tak zostaje sporo pieniędzy! Moja córka przecież 
będzie w tym czasie spała, pozostając pod opieką Zośki, 
u której teraz mieszkam.

 – Ale ja tylko umiem stawiać tarota, nic więcej – od 
razu dałam do zrozumienia mojej rozmówczyni.

 – Nic nie szkodzi, najważniejsze, żeby pani umiała od-
powiednio dobierać słowa. Dobrze, w takim razie, proszę 
wyciągnąć karty i mi powróżyć. – Szybko zaczęłam grze-
bać w torebce, w ręce wpadły mi tylko amulety, które do-
stałam od Szeptuchy. Wilcze kły. Ścisnęłam je w dłoni, 
myśląc: pomóżcie! I wyciągnęłam karty. Nie wróżyłam już 
chyba od roku, ale podobno tego się nie zapomina, to tak 
jak z jazdą na rowerze. Prawą ręką wyrównałam czerwo-
ny obrusik i spróbowałam wróżyć. Wyciągnęłam Głupca 
i Cesarza i już przestawało mi się to podobać, bo znałam 
ich symbolikę, ale przecież sama w to nie wierzę, praw-
da? Mam być tylko wiarygodna, takie pieniądze! Muszę 
dostać tę pracę!

 – Ma pani naturalną predyspozycję do nadużywania 
swojej władzy i związanej z tym energii. Musi pani zacząć 
to kontrolować, bo widzę problemy z sercem. Nie chodzi 
mi o życie uczuciowe, tylko o ciśnienie w żyłach. Niech 
pani na siebie uważa, może potrzebny jest urlop? – za-
pytałam, a moja rozmówczyni pobladła. Chyba za dużo 
jej powiedziałam, ale przecież taka jest właśnie symbo-
lika tych kart. Przecież nie skłamałam. Miałam powie-
dzieć prawdę, to powiedziałam. Jeżeli choć trochę zna 
się na tej sztuce, to od razu wyczułaby, gdybym zaczęła 
blefować. 
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Nie utrzymam się w Warszawie tylko z  tego, co zo-
staje z mojej nauczycielskiej pensji. Po opłaceniu wszyst-
kich rachunków za mazurski dom i za opiekę nad moimi 
zwierzętami, którą podczas mojej nieobecności sprawuje 
sąsiad Mietek, w portfelu mam dosłownie kilkaset zło-
tych. Muszę dostać tę pracę! Joachim ma przelewać jakieś 
pieniądze na Marysię, ale każdy, kto mierzył się z takimi 
problemami, wie, jak to wygląda w rzeczywistości, więc, 
żeby złagodzić wymowę moich wróżb od razu dodałam:

 – Ale ja jeszcze tu widzę, że wyjdzie pani ze swoich 
kłopotów. Tylko potrzebny jest czas, a ten czas to chyba 
właśnie urlop. Jeżeli jest pani chora, to na pewno wyzdro-
wieje, tylko potrzeba czasu i spokoju – zakończyłam. 

Teraz czekałam na jej reakcję. Nie trwało to długo, 
rozpłakała się, mówiąc przez łzy:

 – Pani Jaśmino, ja wiem, ja to wszystko wiem. – Chli-
pała coraz głośniej. – Tylko ja nie umiem się w tym życio-
wym pędzie zatrzymać. 

Podałam jej chusteczkę.
 – Ma pani już tę pracę. Pierwsze wejście na wizję bę-

dzie za dwa dni. Zaczniemy o północy, wtedy jest najwięk-
sza oglądalność. Ach, jeszcze jedno. Chce pani być ucha-
rakteryzowana czy pozostać naturalna? Wszystkie wróżki 
się przebierają, żeby nikt nie mógł ich rozpoznać na ulicy. 
Niech pani pomyśli i do mnie zadzwoni. Zaczynamy ze 
środy na czwartek. Proszę przyjść wcześniej. – Wyciera-
jąc czerwony od płaczu nos, odprowadziła mnie do drzwi.

Kiedy opuściłam budynek znajdujący się na ulicy Ma-
gnificenta, nie mogłam otrząsnąć się z szoku i niedowie-
rzania. Z jednej strony bardzo się cieszyłam, że w końcu 
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zarobię, ale z drugiej sama posada wydawała mi się dzi-
waczna. Joachim już się wyprowadził, mój ukochany dom 
stał pusty. W każdej chwili mogę tam wrócić, ale z czego 
będę żyć? Trudno, spróbuję z tą dziwną pracą. Umalują 
mnie, założę jakąś chustę na głowę, pogadam jak nawie-
dzona, zgarnę pieniądze i będę żyć. 

Kiedy weszłam do trzypokojowego mieszkania Zośki 
na dziewiątym piętrze szarego bloku, już od progu przy-
witała mnie gromada kotów. W wigilijną noc przygarnę-
łam ciężarną kotkę, którą nazwałam Bezową Maryjką*. 
Joachim chciał ją wyrzucić, ale zdecydowanie się temu 
sprzeciwiłam i została. Nie miałam wyjścia, musiałam ją 
zabrać ze sobą do Warszawy. Urodziła trzy cudowne, pu-
chate kotki. Ledwo widzą, ale już nauczyły się sikać w każ-
dym kącie i zajmować nam czas zabawą i sprzątaniem. 

Zośka pośpiesznie wręczyła mi jakiś list i  biegiem 
uciekła do pracy. Nawet nie zdążyłam jej opowiedzieć 
o moim dzisiejszym spotkaniu. W  lewym górnym rogu 
koperty widniała pieczątka nadawcy: „Sąd Okręgowy 
w Olsztynie Wydział Cywilny”. Zośka trzasnęła drzwia-
mi, Maryśka bawiła się moim telefonem, a  ja usiadłam 
na krześle i zbladłam. Wiedziałam, co jest w środku. Nie 
chciałam otwierać tego listu, miałam wrażenie, że koper-
ta parzy mnie w ręce. Położyłam ją na czystym, szydeł-
kowym obrusie i ze łzami w oczach patrzyłam na ciemny 
atrament stempla. Czy mam wrócić do panieńskiego na-
zwiska? A moja Marysia? Będziemy miały różne nazwi-
ska? Pewnie dzieci w przedszkolu będą się z niej śmiały, 

* Historię Bezowej Maryjki można przeczytać w książce Sekretna zima Jaśminy, 
Białystok 2016.
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nie chcę o  tym myśleć, jeszcze nie teraz. I  tak wiedzia-
łam, że nadejdzie ten moment, tylko nie przeczuwałam, 
że aż tak szybko. Widać Joachimowi się spieszy z uzyska-
niem wolnego stanu. Chciałam uspokoić rozedrgane ręce 
i poszłam zaparzyć kawę. Zapach kardamonu i goździków  
pobudził zmysły i choć na chwilę przyćmił zdenerwowanie.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad naszą kilkulet-
nią córką oddał mnie. Zdziwiłam się, że przyszło mu to 
z taką łatwością. Nie zadzwonił do mnie w tej sprawie ani 
razu. Z drugiej strony dzięki temu zaoszczędzę Marysi i so-
bie wielu przykrości. Gdybym miała jeszcze teraz o nią wal-
czyć, użerać się z nim. Nie wyobrażam sobie życia bez cór-
ki… W dokumencie pozwu zaznaczył rozwód bez orzekania 
o  winie. Gdyby nie było winy, bylibyśmy małżeństwem, 
czyż nie mam racji? Oboje byliśmy winni, może gdybym 
pewnego letniego popołudnia nie spotkała Władka, to dalej 
przymykałabym oko na bezczelne zachowanie Joachima? 
Może bym się nie obudziła i nie zaczęła walczyć o siebie.

Coraz trudniej było mi przemycać do szarej rzeczywi-
stości małżeńskiej strzępy własnego, twórczego życia. Co-
dziennie oszukiwałam samą siebie. Ograniczałam się je-
dynie do milczącej uległości wobec męża. Nie podnosił 
mnie na duchu, kiedy upadałam. Na zewnątrz byłam zrów-
noważona i spokojna, ale kiedy moje serce zaczynało być 
obojętne nawet na własne potrzeby, coś w środku zawyło, 
zaczęło uwierać i pewnego dnia wierzgnęło jak dzikie zwie-
rzę. Kiedy poczułam, że zostałam złapana w sidła jak wilk, 
chciałam zrobić wszystko, żeby się uwolnić. Nie chciałam 
być upokarzana, nie chciałam, żeby ktoś ograniczał mój in-
stynkt, moją seksualność i kobiecość. Chciałam żyć!
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Jest coś w każdej kobiecej duszy, co nie pozwala na zwy-
kłą wegetację. Wielokrotnie wstrzymywałam oddech tylko 
po to, żeby nie wszczynać awantur, żeby w domu było spo-
kojnie i miło, ale w końcu zabrakło mi powietrza i myśla-
łam, że się uduszę. Wypuściłam z siebie wszystko, co do 
tej pory trzymałam w zamknięciu. Kiedy wzięłam pierw-
szy oddech świeżego powietrza, odnalazłam siłę, która 
bezczelnie żądała wstępu do prawdziwego, a nie udawane-
go życia. Za sprawą jakiej siły kobiety kulą się ze strachu, 
płaszczą, udają i proszą o życie, które i tak do nich należy?

Miałam stawić się w sądzie dokładnie za miesiąc. Już 
nie było odwrotu. Potrzebowałam pieniędzy i  spokoju. 
Mleko się wylało. Teraz trzeba było posprzątać.

Musiałam czymś zająć ręce. Usiadłam do komputera, 
żeby przygotować ulotki. Musiałam jak najszybciej poin-
formować ludzi, że mieszkają w tym bloku piękne małe 
kocięta, które szukają nowego domu. Cały czas w  my-
ślach widziałam pozew rozwodowy. Nie mogłam się od 
niego uwolnić.

Zośka wyśmiała mnie i moją nową pracę tak, że mało 
szyby w  oknach nie popękały. Chłopcy po powrocie ze 
szkoły patrzyli na swoją ciotkę w zupełnym osłupieniu, 
a ja tak naprawdę byłam z siebie bardzo dumna, tylko zu-
pełnie nie wiedziałam, co mnie czeka. 

Wieczorami wróżyłam wszystkim. Musiałam przecież 
ćwiczyć, żeby nie dać plamy w pracy. Każdy program jest 
przecież emitowany na żywo. Nie miałam pojęcia, jak to 
będzie wyglądało i  czy w  ogóle mi zapłacą. Często sły-
szałam, że takie stacje telewizyjne tylko naciągają ludzi, 
którzy potrzebują pomocy psychologa czy terapeuty. Nie 



21

miałam czasu zastanawiać się nad tym, potrzebowałam 
pieniędzy. Musiałam szybko zająć się czymś, żeby nie 
zwariować, żeby przestać myśleć o Joachimie i nie wynaj-
dywać nowych problemów. 

Rozwiesiłam informację o kotkach na klatce schodo-
wej i przed wejściem do budynku. W powietrzu czuło się 
zapach wczesnej wiosny. Zgniłe liście, jeszcze twarda zie-
mia i ten charakterystyczny powiew zapowiadający rozto-
py. Przy samych drzwiach zaczepiła mnie sąsiadka z pierw-
szego piętra. Chciała zobaczyć kotki. Zaprowadziłam ją do 
mieszkania i specjalnie położyłam wszystkie zwierzątka na 
jej kolanach. Musiałam kuć żelazo, póki gorące. Nie mo-
gła oprzeć się pokusie głaskania i całowania tych małych 
puchatych kuleczek, aż do momentu, kiedy ta najbardziej 
ruda zsiusiała się wprost na jej spodnie. Byłam pewna, że 
sąsiadka się strasznie obrazi, ale ona tylko ucałowała Rudą 
w pyszczek i powiedziała, że jak ją odchowamy, to zabiera 
kotkę do siebie… Nie mogłam wyjść ze zdumienia, że to 
wszystko stało się tak szybko! Myślałam, że szukanie no-
wych domów dla zwierzaków będzie trwało miesiącami, 
a tu wystarczyła dosłownie jedna wizyta!

Sąsiadka nie mogła przestać przytulać Rudej. Kiedy 
już podziękowała za gościnę i wyszła, poczułam, jak roz-
lewa się we mnie fala ciepła. Przez pół dnia byłam pogrą-
żona w smutku i rozpaczy, a teraz w jednej chwili wypeł-
niła mnie radość. To było niesamowite. Miałam w sobie 
niezwykłe pragnienie spokoju. Pośród tych wszystkich 
burz i nawałnic chciałam harmonii. Dała ją bezinteresow-
na pomoc tym biednym kociakom. Dobro powraca, dobro 
się czyni, to pomaga żyć.
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