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Prawdziwe
historie

Bogdana i Basię znałam od za-
wsze. Wychowywaliśmy się na tej
samej ulicy. Bogdan mieszkał tuż
za płotem, a Basia kilka domów
dalej. Chodziliśmy do tej samej
szkoły, tyle, że Bogdan o jedną
klasę wyżej. Codziennie się wi-
dzieliśmy, albo w drodze do szkoły,
albo na podwórku, albo wieczorem
w kinie lub klubie. Do szkoły śred-
niej też poszliśmy wspólnie. W
okolicy funkcjonowało tylko jedno
liceum, więc wybór był oczywisty.
Cała nasza trójka chciała mieć ma-
turę. Udało się, byliśmy dobrymi
uczniami. 

Tak naprawdę nie wiem, dla-
czego byliśmy sobie tacy bliscy.
Wokół mieszkało mnóstwo dziew-
cząt i chłopców w naszym wieku, a
my nie dopuszczaliśmy ich do
swojej paczki. Basia bardzo
wcześnie straciła tatę i mama
sama wychowywała trójkę dzieci.
Pomagaliśmy jej czasem. Bogdan
był dobrze sytuowany, rodzice
mieli prywatny warsztat. Nigdy nie
słyszałam, by mu czegoś brako-
wało. A u mnie było zwyczajnie,
tata pracował, mama prowadziła
dom, często brakowało pieniędzy
do pierwszego. Dziś wydaje mi się,
że byliśmy tacy różni, a jednak coś
nas do siebie ciągnęło. Lubiliśmy
się, wierzyliśmy sobie, wiedzie-
liśmy o sobie wszystko. 

Ta dziecięca znajomość na-
prawdę zamieniła się w przyjaźń.

Gdyby nas była czwórka, to
pewnie "utworzylibyśmy" dwie
szczęśliwe pary. Ale byliśmy we
troje. A Bogdan coraz częściej pat-
rzył na Basię. Zdarzało się, że na
spacer zapraszał tylko ją. Bywał
też u niej w domu. Basia miała
młodsze rodzeństwo, więc chodził,
pomagać im w nauce. Mama Basi
bardzo go lubiła. Właściwie
wszyscy oczekiwali, że któregoś
dnia się oświadczy. I w końcu to
się stało, zostali parą. Nie zazdro-
ściłam im, byli tacy zapatrzeni w
siebie, tacy radości. Naprawdę pa-
sowali do siebie. Byłam pewna, że
zostaną nie tylko przyjaciółmi, ale
w przyszłości także bliskimi dla
mojej rodziny i moich dzieci. 

To narzeczeństwo Bogdana i
Basi trwało kilka lat. Nieraz zasta-

nawiałam się, dlaczego odkładają
datę ślubu. Nawet pytałam ich o to,
ale zawsze znajdowali jakieś wy-
jaśnienie. A to, że nie mają pienię-
dzy, później, że przecież się nie
spieszy, że muszą się spraw-
dzić…. takie tam "dyrdymały".
Bogdan ciągle nie widział świata
poza Basią. Tymczasem ja także
znalazłam swoją drugą połówkę.
Mój mąż jest ode mnie trochę star-
szy, nie był naszym szkolnym ko-
legą i nie pochodził z naszej
miejscowości. Ale dla mnie prze-
prowadził się na prowincję. Za-
wsze uważał, że jest tu ładnie,
spokojnie, że tylko tutaj tak na-
prawdę da się żyć. Ja do dziś tak
myślę. 

Pewnie nie uwierzycie, ale to ja
pierwsza wyszłam za mąż. Basia
zamieszkała z Bogdanem, ale
ciągle nie byli małżeństwem. A u
nas na świat przyszło maleństwo.
Wtedy Baśka zaczęła częściej do
nas wpadać. Chętnie bawiła się z
naszą córeczką, zabierała ją na
spacer. Kiedyś przyszła z kolegą.

Już tamtego dnia powinnam
coś zauważyć. Choćby spojrzenia
w stronę Andrzeja jakieś gesty,
uśmiechy. Ale ja nie patrzyłam tak
na nich. Wiedziałam, że razem
pracują, uznałam że są kolegami,
że pewnie spotykają się czasem z
Bogdanem, Dla mnie była to zwy-
czajna sytuacja, bez żadnych pod-
tekstów, żadnych podejrzeń.
Dziwne stało się to wtedy, gdy wi-
zyty Basi i Andrzeja zaczęły się po-
wtarzać. Najpierw zaglądali do nas
raz na miesiąc, dwa, niby przypad-
kiem, w drodze do pracy. Ale
potem zaczęli bywać częściej. Nie
podobało mi się to, bo przecież
Basia była ciągle z Bogdanem. Nie
zastanawiałam się jednak dla-
czego wychodzi z domu, co się
dzieje między nią, a narzeczonym.
Może nie chciałam tego wiedzieć?
Nawet nie zorientowałam się,
kiedy Baśka wciągnęła mnie w tę
swoją intrygę. 

Dużo później dowiedziałam się,
że moja przyjaciółka nie mówiła mi
całej prawdy. Zwierzyła mi się, że
flirtuje z Andrzejem, ale nie powie-
działa, że wychodząc z domu tłu-
maczy Bogdanowi, że chce mi

pomóc, że idzie do mnie. Nie wie-
działam, że jestem swego rodzaju
parawanem dla jej zdrady. Ale i tak
domyślałam się, że oszukuje Bog-
dana. Powinnam wtedy zrobić coś
więcej. Dziś wiem, że przyjaźń wy-
maga szczerości. Gdybym wów-
czas szczerze rozmawiała i z nią, i
z Bogdanem, nasza znajomość nie
skończyłaby się na tych kłam-
stwach. A ja chroniłam Baśkę, tłu-
maczyłam jej, że źle postępuje, ale
w pewien sposób pozwalałam jej
na to. Byłam wyrozumiała dla niej,
a razem z nią krzywdziłam Bog-
dana. A przecież on także był
moim przyjacielem.

Bogdan o wszystkim się dowie-
dział. To była głośna historia, bo
Andrzej z Bogdanem się pobili. Nie
dało się ukryć, że walczyli o ko-
bietę. Basia bardzo to przeżyła.
Myślałam nawet, że wróci do
mamy, ale nie zrobiła tego. Chyba
zrozumiała co jest w życiu ważne.
Bogdan naprawdę ją kochał. A mi-

łość potrafi wiele wybaczyć. W
końcu pobrali się i od wielu lat są
już razem.

A ja musiałam zamknąć ten
rozdział mojej młodości. Okazało
się, że najwięcej straciłam. Bog-
dan nie mógł uwierzyć, że nie sta-
nęłam po jego stronie, że nie
uprzedziłam go o flircie Baśki, nie
ostrzegłam. Basia chciała jak naj-
szybciej o wszystkim zapomnieć,
więc coraz rzadziej ze mną rozma-
wiała. Nie byłam na ich ślubie, cho-
ciaż zawsze sobie to
obiecywaliśmy. Nie zapraszali
mnie do domu. Czułam się winna,
chociaż nigdy nie chciałam znisz-
czyć naszej młodzieńczej przy-
jaźni. Ot takie życie. Moim
dzieciom ciągle tłumaczę, że
szczerość i lojalność są najważ-
niejsze w życiu. I oczywiście mi-
łość.
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Tę historię, a może historyjkę z mojego życia piszę ku prze-
strodze. Mnie nauczyła, że brak lojalności i uczciwości nie
opłaca się. W bardzo przykrych okolicznościach straciłam
znajomych, zawiodłam się na bliskiej mi koleżance, zamknąć
musiałam pewien rozdział życia. 


