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Dom pbka~ w szwach od goci. Co prawda zjecha~y
raptem cztery osoby, jednak budynek by~ ma~y, wiekowy i mia~ prawo pbkal. Jego w~acicielka, Barbara Kurczy~~ówna, od lat nie wydawa~a przyjbl, bo teÁ ludzie z jej
pokolenia dawno zmienili ziemski Áywot na inny, moÁe
nawet niebiaski, wibc pojawiali sib jedynie w snach, czasem we wspomnieniach. Miesiic wczeniej odszed~ najstarszy brat, W~adys~aw, senior rodu Kurczy~~ów. ¡redni
brat, Henryk, marynarz i obieÁywiat, zmar~ wiele lat
temu, a Barbara, najm~odsza z rodzestwa, przekroczy~a dziewibldziesiitkb i wciiÁ trwa~a na posterunku.
Jako kobieta niezambÁna i bezdzietna skierowa~a swoje
uczucia na dzieci i wnuczbta braci. Czu~a sib potrzebna, poniewaÁ w swoim mniemaniu sprawowa~a funkcjb
straÁniczki rodzinnych tradycji. Na odleg~ol co prawda, ale z ogromnym zapa~em ciotkowa~a i babkowa~a
potomkom wietnego rodu. W odpowiedzi na obszerne
memoria~y, dotyczice spraw rodzinnych bid\ ogólnego zdziczenia obyczajów, dostawa~a skromne karteczki
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na BoÁe Narodzenie, na Wielkanoc i czwartego grudnia
na imieniny. I na tym w~aciwie skoczy~yby sib kontakty, gdyby nie Emilka, wnuczka Henryka, która Áywo
interesowa~a sib losem staruszki, wpada~a do niej dol
czbsto, a jeszcze czbciej telefonowa~a.
Spó\nione rodzinne spotkanie zwiizane by~o ze schedi po zmar~ym W~adys~awie. Lada dzie majitek mia~
przejl w obce rbce, co Barbarb przejb~o taki zgrozi, Áe
zwo~a~a rodzinny sejmik. Za namowi mecenasa Lamety
i przy pomocy opiekunki Haliny Lipki rozes~a~a pibl
listów do Áyjicych cz~onków rodziny, a wibc do dwójki
dzieci swoich braci oraz do dzieci ich dzieci, czyli do
przyszywanych wnuczit. Na apel babki odpowiedzia~y
jedynie wnuczbta. Z Norwegii przylecia~ Feliks, wnuk
W~adys~awa. Wnukowie Henryka mieli znacznie bliÁej:
z Ostródy przyjecha~ Leszek, a z Torunia jego siostra
Emilka Korycka. Ta ostatnia nie rusza~a sib nigdzie bez
mbÁa Waldemara. Koryccy zjawili sib u babki pierwsi
i Emilka od progu zapowiedzia~a, Áe bierze na siebie
obowiizki pani domu. Raz, Áe czu~a sib zwiizana z babki bardziej niÁ kuzyni, a dwa, Áe lepiej od nich zna~a
sib na powlekaniu pocieli i szykowaniu niada. Oczywicie by~a jeszcze nieoceniona Halina Lipka, lecz ona
mia~a sprawowal pieczb nad staruszki, nie nad jej golmi. Zreszti Emilka i tak pibciu minut nie usiedzia~a
spokojnie. Jeli wierzyl jej mbÁowi, pod rudi strzechi
loków pali~ sib Áywy ogie. Temperament i urodb Emilia
odziedziczy~a po ojcu, wibc nie by~a zbyt podobna do
Kurczy~~ów. Prawdb mówiic, nie by~a w ogóle podobna
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do rodziny matki: ani po wierzchu, ani w rodku. Kurczy~~owie odznaczali sib posturi s~uszni, moÁna powiedziel, kwadratowi, poruszali sib i mówili ze spokojem
i dystynkcji odziedziczoni po kresowych przodkach.
Ojciec Emilii nie mia~ ze szlachecki sferi nic wspólnego, poza Áoni, oczywicie. Córka wda~a sib w niego jota
w jotb. Nie przywiizywa~a wagi do dóbr doczesnych,
by~a radosna i energiczna. Jak pracowa~a, to pracowa~a,
ale jak juÁ sib bawi~a, to na ca~ego.
M~odzi cz~onkowie rodziny Kurczy~~ów zjeÁdÁali
w czwartek i piitek, a na sobotb Emilka zaplanowa~a kolacjb w ogrodzie. Meszki po opryskach w~anie wyzdycha~y, komary przymulone suszi wzib~y na przeczekanie
i moÁna by~o spokojnie rozkoszowal sib wieczornym
ch~odem. Nikomu nie chcia~o sib siedziel w nagrzanych
murach, nawet seniorce d~ugowiecznego rodu, mimo Áe
ostatnio wciiÁ narzeka~a na ch~ód.
W domu babki Barbary nie by~o urzidzenia do grillowania, takiego najprostszego, na cienkich, chwiejnych nóÁkach. Emilka wyznaczy~a dwu ochotników
i – nie baczic na protesty ani na upa~ – wys~a~a ich
do ródmiecia. Przykaza~a, by dodatkowo kupili wbgiel
drzewny oraz piwo – i wibcej nie zawraca~a sobie g~owy
techniczni stroni przedsibwzibcia. Sama pobieg~a po
karczek i skrzyde~ka, a po drodze zajrza~a do Bulwickich, sisiadów babki zza wschodniego p~otu. PoÁyczy~a
od nich kilka krzese~ek ogrodowych, wymieni~a najwieÁsze ploteczki oraz zaprosi~a Jacka z Izi i wnukiem
Danielem na wieczór. Bulwiccy byli jedynymi sisiadami,
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których Barbara Kurczy~~ówna nie tylko powaÁa~a, ale
takÁe w~iczy~a do rodziny, zachbcajic, by nazywali ji
babcii. Podobnego wyróÁnienia nie dostipili Cieplakowie, ci od strony zachodniej. Wystarczy~o porównal Áywop~oty: mibdzy Barbari i Bulwickimi ros~y niewysokie
pibciorniki, a od strony Cieplaków k~bbi~ sib giszcz leszczyny, zza którego nic nie by~o widal. Cieplakowie nie
mieli prawa wstbpu do ogrodu Barbary, gdzie roliny
ros~y, jak same chcia~y, a najbujniej te dzikie. Obie posesje oddziela~ mur zieleni, zza którego wy~ania~y sib
fragmenty domu. Barbara popatrywa~a na ten budynek
z wielki nostalgii.
Oko~o szóstej wszystko by~o juÁ przygotowane do
ucztowania, ~icznie z nowym grillem. Sisiad Jacek Bulwicki nie bardzo sib zna~ na przyjbciach ogrodowych,
kiedy jednak Emilka wyznaczy~a go na swojego pomocnika, zgodzi~ sib bez szemrania. Mimo gorica macha~
szczypcami, zaglida~ pod pokrywb i uwalnia~ zapachy
przyprawiajice g~odnych o linotok. By~ zapalonym
myliwym, a do tego gawbdziarzem lubujicym sib
w opowieciach ociekajicych posoki. Myliwi kochaji
takie bajki i nic nie jest w stanie ich zniechbcil, nawet
wstrbt na twarzach s~uchaczy. Bulwicki odgrywa~ scenb
tropienia rannego kozio~ka, udawa~, Áe strzela z metalowych szczypiec, i plisa~ wokó~ grilla w dzikim tacu,
który ogromnie sib podoba~ szecioletniemu Danielowi.
Ch~opiec krbci~ sib pod nogami, na krok nie chcia~ odejl
od rozgrzanego piecyka i nic sobie nie robi~ z przeraÁonych okrzyków babci Izy w rodzaju: „Danielu, uwaÁaj,
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bo sib poparzysz!”. Dopiero Leszek Kurczy~~o spojrza~
na malca powaÁnie spod gbstych brwi i powiedzia~
tonem nieznoszicym sprzeciwu:
– Albo idziesz stid natychmiast, albo osobicie dopilnujb, Áeby zaraz po kotletach dziadek ciebie ustrzeli~
i upiek~ na ruszcie. Bbdziesz smakowal jak ma~e ko\litko.
Daniel zna~ sib na Áartach, jednak zwiod~a go sroga
mina i kategoryczny g~os obcego pana. W sprzeczki wola~ nie wchodzil, ale teÁ nie chcia~ zbyt szybko kapitulowal.
– Jestem ca~y w zarazkach, bo sib dzisiaj nie my~em –
zawo~a~.
Leszek wzruszy~ ramionami.
– Ogie zabije zarazki – wyjani~ zwib\le. – Resztb
za~atwi pieprz.
Ch~opiec odwróci~ sib na pibcie i pobieg~ w g~ib ogrodu. Nie by~ to dla niego teren zupe~nie obcy, bywa~
u dziadków bardzo czbsto, wibc przy okazji przesiadywa~
z babcii Izi u sisiadki zza p~otu. Z wielki ciekawocii
patrzy~ na staruszkb, której m~odol umiejscawia~ mniej
wibcej w epoce lodowcowej. Próbowa~ podpytywal ji
o wbdrówkb Manfreda, jednak przyszywana prababcia nie kojarzy~a Manfreda z mamutem, przyjacielem
Sida i Tygrysa, tylko z jakim Mordredem, podobno
siostrzecem króla Artura. Daniel jak dotid nie s~ysza~
o królu, a kiedy jeszcze sib okazywa~o, Áe prababcia teÁ
nie zna~a tego Artura, traci~ zainteresowanie dla przesz~oci i oddawa~ sib ciekawszym zajbciom.
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Ledwie ch~opiec znikni~ w wysokim zielsku, Emilka
sib rozemia~a.
– xadnie to tak straszyl dzieci? – spyta~a.
Jej brat nie wyglida~ na skruszonego.
– Nikogo nie straszy~em – wyjani~ z powagi. – Postawi~em przed m~odym alternatywb: albo sobie pójdzie,
albo da sib upiec. Jak widal, wybra~ rozsidne wyjcie.
– A gdyby wybra~ mniej rozsidnie, to co by zrobi~? –
docieka~a Emilka.
– To juÁ by~oby zmartwienie dziadka. Ja by~bym za
upieczeniem.
– Pan oczywicie Áartuje? – upewni~a sib Iza Bulwicka,
babcia kandydata na pieczyste.
– A kto go tam wie! – wykrzyknb~a rozbawiona Emilka. – To zawodowy policjant, i tak trzeba na niego patrzel. Z kim on przestawa~ ca~e Áycie? Ze zboczecami,
z bandytami, wibc móg~ sib do nich upodobnil.
Iza poczu~a wyra\ni antypatib do Leszka Kurczy~~y.
Uwierzyl mu nie uwierzy~a, jednak sam pomys~ uzna~a
za kompletnie g~upi. A jak pomys~, to i pomys~odawcb.
Na szczbcie nadesz~a pora kolacji, wibc darowa~a sobie uszczypliwoci i posz~a szukal wnuka. Gocie przy
ogrodowym stole zabrali sib do jedzenia.
Barbara Kurczy~~ówna, otulona lekkim b~bkitnym kocykiem, przypomina~a kruchi, aczkolwiek dol poka\ni lalkb. Cerb mia~a jasni, do z~udzenia przypominajici
mocno zgnieciony kawa~ek jedwabiu w kolorze koci s~oniowej. Brizowe oczy rozglida~y sib wokó~ Áywo i przytomnie. Dla wygody opiekunka posadzi~a ji na wózku
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inwalidzkim. Taki wózek ~atwiej by~o przepchal z domu
do ogrodu, ~atwiej teÁ staruszkb otulil, a nawet nakarmil kaszki z jab~kami. Danie by~o pomys~em opiekunki, Haliny Lipki, i wysz~o na to, Áe Lipka spokojnie
mog~a sobie tb kaszkb zjel sama. Barbara Kurczy~~ówna prze~knb~a dwie pierwsze ~yÁki, po czym zdecydowanym, chol cichym g~osem poprosi~a o to, co jedli wszyscy, czyli o kawa~ek kotleta. Zgodzi~a sib, Áeby to by~
kawa~ek chudy i drobno pokrojony. Dzioba~a go potem
z wielkim upodobaniem, zagryzajic wieÁym chlebem.
– A moÁe piwka? – spyta~ Waldemar, rozglidajic sib
za szklaneczki dla babci.
– To nierozsidna propozycja! – zgromi~a go opiekunka.
Pos~a~a mia~kowi gro\ne spojrzenie, które natychmiast powinno po~oÁyl kres niemidrym Áartom. Jednak Waldemar nie Áartowa~ i ca~kiem szczerze chcia~ sib
dzielil z seniorki rodu wszystkim, co najlepsze.
– Nie, nie, ch~opcze, dzibkujb ci za dobre serce, ale
dla mnie piwne czasy juÁ minb~y. Teraz nawet po dwu
~ykach mam zgagb – wyjani~a babcia, po czym skinb~a
rbki na panii Halinb i poleci~a jej, by przynios~a z kredensu kieliszek nalewki pieprzowej.
– Babcia jest okay! – ucieszy~ sib Feliks Kurczy~~o,
lekarz z dalekiego Bergen w norweskiej prowincji Hordaland.
Halina Lipka i jemu pos~a~a nieprzychylne spojrzenie.
– W nocy, gdyby co, to pan doktor bbdzie babcib ratowa~, bo ja za godzinkb koczb pracb i jadb do domu.
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– Wierzy pani, Áe ten kieliszek nalewki moÁe zaszkodzil? – zdumia~ sib Feliks.
– Nie mówib o nalewce, tylko o tej spieczonej wininie – wyjani~a z godnocii Halina Lipka. Postawi~a
przed babcii kieliszek, a sobie do~oÁy~a kaszki z jab~kami. Kotletów ani skrzyde~ek nie tknb~a.
Barbara Kurczy~~ówna niewiele sobie robi~a z przeraÁenia opiekunki, chociaÁ znakomicie s~ysza~a ca~i rozmowb. By~a postbpowi staruszki, nie wstydzi~a sib okularów
ani aparatu s~uchowego wmontowanego w oprawkb. Pogawbdka z nii by~aby prawdziwi przyjemnocii, gdyby
nie upiera~a sib tak bardzo przy niektórych opiniach.
Kiedy juÁ biesiadnicy zaspokoili pierwszy g~ód, popuka~a kocistym palcem w stó~.
– Pos~uchajcie, co mam wam do powiedzenia! – zakomunikowa~a uroczystym tonem. Odczeka~a, aÁ sib uciszi, i ciignb~a dalej: – Miesiic temu, za tymi oto krzakami leszczyn, w rodzinnym domu Kurczy~~ów zosta~
otruty mój brat W~adys~aw.
– Babciu, nie wracajmy do tego! – poprosi~a Emilka,
co znaczy~o, Áe pomys~ z nienaturalnym zejciem dziadka nie by~ dla niej tajemnici. Wydawa~a sib znuÁona
i przybita.
– Dlaczego babcia uwaÁa, Áe zosta~ otruty? – spyta~
Leszek.
– Odezwa~ sib detektyw – mruknb~a niechbtnie Emilka. – Bo tak w~anie uwaÁa, i to musi ci wystarczyl, nawet
jeli jeste zdania, Áe dziewibldziesibcioszecioletni cz~owiek ma prawo umrzel bez pytania rodziny o zgodb.
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– Nie gadaj, bo ciebie przy tym nie by~o, a ja by~am! –
fuknb~a gniewnie Barbara. – Mia~ swoje lata, to prawda, ale by~ dziarski i zdrowy. A potem nagle podupad~,
z dnia na dzie. W sobotb jeszcze z nim rozmawia~am, w niedzielb mnie nie pozna~. Oddech mia~ krótki, urywany, jakby sib dusi~ i – zawiesi~a dramatycznie
g~os – pachnia~ migda~ami. Jest taka silna trucizna,
która pachnie migda~ami, nazwa wylecia~a mi z pamibci...
– Cyjanek – podpowiedzia~ Feliks.
– MoÁliwe, Áe cyjanek – przytaknb~a Barbara. – Nafaszerowali go cyjankiem.
– Kto? – spyta~ Leszek.
– Za rbkb nikogo nie z~apa~am! – Áachnb~a sib staruszka. – ¡ciignb~am was, bo trzeba z~oÁyl doniesienie do
prokuratora, zaÁidal ekshumacji i przeprowadzil ledztwo, które potwierdzi, Áe to ja mam racjb. ¡ledztwo
powinno teÁ wskazal winnego.
– No, no! – wykrzykni~ z podziwem Leszek. – Nasza
babcia nie\le sib orientuje w kwestiach prawnych.
– Radzi~a sib mecenasa – mruknb~a Emilka.
– A owszem! – przytaknb~a Barbara. – Mój ojciec,
a wasz pradziad mawia~, Áe do spraw powaÁnych trzeba
podchodzil powaÁnie. Radzi~am sib mecenasa... jak mu
tam... Przyzna~, Áe wszystko to razem wyglida podejrzanie. Dla niego zaledwie podejrzanie, a ja swoje wiem.
Otruli go, Áeby szybciej dorwal sib do majitku. Cieplakowie si mocno niecierpliwi. Oczywicie ta Szar~atowa
teÁ ma swoje za uszami.
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– A co z Áoni dziadka? – zdziwi~ sib Feliks. – Powinna
jeszcze Áyl, nie dostalimy wiadomoci, Áe umar~a.
Emilka litociwie pokiwa~a g~owi. Nie po raz pierwszy
mia~a okazjb sib przekonal, jak niewielki wagb przywiizuji mbÁczy\ni do koligacji rodzinnych. Inna rzecz, Áe
babka Barbara mówi~a po swojemu, i Feliks mia~ prawo
sib pogubil. Emilka usiad~a obok niego i starannie dobierajic s~owa, Áeby nie urazil babki, przypomnia~a koleje losów W~adys~awa Kurczy~~y. Ze swoji pierwszi Áoni
Julii dziadek przeÁy~ prawie czterdzieci lat, dochowa~
sib syna Marka i wnuka Feliksa, tego samego, który teraz siedzia~ obok i potakiwa~. O pierwszym ma~Áestwie
dziadka jego najbliÁsza rodzina wiedzia~a prawie wszystko. Luki dotyczy~y czasów pó\niejszych, kiedy W~adys~aw Kurczy~~o oÁeni~ sib powtórnie. Mia~ wówczas
szeldziesiit szel lat, a jego wybranka, Zoﬁa Szar~at,
zaledwie czterdzieci cztery. W tym drugim stadle przeÁy~ trzydzieci lat, a wibc teÁ szmat czasu. Wydawa~ sib
szczbliwy i nawet rodzona siostra nie zdo~a~a mu wmówil, Áe by~o inaczej. Po prostu Barbara Kurczy~~ówna
nigdy nie uzna~a drugiej Áony brata. UwaÁa~a ji za
prowincjuszkb odpowiednii na gosposib, ale niegodni
miana towarzyszki Áycia cz~owieka wykszta~conego,
kulturalnego, a przede wszystkim dobrze urodzonego. O drugiej Áonie brata mówi~a „ta Szar~atka” lub „ta
kobieta”. Jeszcze wibkszi odrazi przejmowa~a ji córka
Szar~atowej, zwana nie wiadomo czemu Mirabelki, i jej
miÁ Maciej, czyli Cieplakowie, od trzydziestu prawie
lat znienawidzeni sisiedzi.
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– Ci Cieplakowie to rzeczywicie takie straszne
gady? – spyta~ Leszek.
G~os mia~ tubalny i nawet nie próbowa~ go ciszyl.
Zdziwi~ sib bardzo, kiedy Iza Bulwicka przy~oÁy~a palec
do ust i oczami wskaza~a na leszczynowy Áywop~ot.
– Mówilicie, Áe tam nikogo nie ma! – broni~ sib
Leszek wciiÁ tym samym d\wibcznym basem.
– Bo nie ma – uspokoi~ go Jacek Bulwicki. – Cieplakowie z matki wyjechali na jaki rodzinni uroczystol,
bodaj na lub kuzynki.
– Wyjechali, ale nie wiem, czy nie wrócili – zauwaÁy~a cicho Iza. – Z ca~i pewnocii kto sib plicze wokó~
domu. I G~upol ca~y czas szczeka.
– A kiedy on nie szczeka? – zdziwi~ sib Jacek.
Iza niecierpliwie machnb~a rbki.
– Szukajic Daniela, zapuci~am sib aÁ pod p~ot i wyra\nie s~ysza~am Cieplaka. Trudno nie poznal jego g~osu, bo skrzeczy niczym przyduszony paw. I tak w~anie
skrzecza~. T~umaczy~ komu, Áe pieniidze nie si najwaÁniejsze. Dla niego si, wibc widocznie mówi~ o kim
innym – wyjani~a.
– Przyduszony paw? – rozemia~ sib Leszek Kurczy~~o. –
Dzibki tej informacji jedno wiemy na pewno: pani Iza
nie znosi Macieja Cieplaka. Zgad~em?
Milczica dotid babka Barbara nagle sib oÁywi~a.
– Jego nikt nie znosi – stwierdzi~a z moci. – Jacek
wiadkiem. Jaki czas temu nie pos~ucha~ mnie, zada~
sib z Cieplakiem i na w~asnej skórze dowiadczy~, co to
za kanalia. A uprzedza~am go, oj, uprzedza~am!
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