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Mam 57 lat, a moja siostra o
rok mniej. Kiedy byłyśmy małe,
wszyscy traktowali nas jak bliź-
niaczki. Może dlatego, że byłyśmy
do siebie bardo podobne, a może
dlatego, że mama ubierała nas za-
wsze równo i że wszędzie chodzi-
łyśmy razem. To było oczywiste, że
razem wyjeżdżałyśmy na kolonie,
razem chodziłyśmy do kina, we
dwie sypałyśmy kwiaty w czasie
procesji w kościele, równocześnie
poszłyśmy do pierwszej klasy.
Siostra po prostu rozpoczęła
naukę o rok wcześniej. Zostałyśmy
więc bliźniaczkami dla rodziny, dla
koleżanek, dla sąsiadów. I tak się
czułyśmy. Bardzo byłyśmy ze sobą
związane i bardzo się kochałyśmy.
Nikt się nie dziwił, że wspólnie wy-
brałyśmy się do liceum i razem
zdawałyśmy maturę. Poszło nam
dobrze. 

Po maturze nasze życiowe
drogi się rozeszły. Siostra posta-
nowiła pójść na studia, a ja zdecy-
dowałam się rozpocząć pracę.
Rodziców nie było stać na finanso-
wanie nauki dla dwóch córek, więc
na studia poszła ta zdolniejsza. A
siostra naprawdę była zdolna,
zwłaszcza w przedmiotach ści-
słych. Ona była wspaniałą mate-
matyczką. Ja obiecywałam sobie,
że kiedyś skończę studia zaoczne.
No więc siostra wyjechała z domu
jesienią, tamtego maturalnego
roku. To było trzydzieści osiem lat
temu, a ja dokładnie jej wyjazd pa-
miętam. Obiecywałyśmy sobie, że
zawsze będziemy się wspierać i że
nie pozwolimy, by cokolwiek nas
poróżniło. I chyba ta obietnica
sprawiła, że przez kilka lat niepo-
trzebnie chciałyśmy siebie nawza-
jem chronić.

Moja siostra studentka przyje-
chała do domu na gwiazdkę. Nie
przyjechała jednak sama. Rodzice
pozwolili, by zaprosiła swoich no-
wych przyjaciół. Na kilka dni wpadli
więc do nas jej koleżanka i chłopak
Marcin. Było wesoło i świątecznie.
Domyślacie się chyba, że to właś-
nie o Marcinie chcę wam opowie-
dzieć. Spodobał mi się już

Prawdziwe
historie
Przeczytałam u Was ostatnio historię dwóch sióstr, które ko-
chały tego samego mężczyznę i który wybrał jedną z nich. Ta
druga nie mogła się z jego decyzją pogodzić i zerwała kon-
takty z rodziną. Czytałam te zwierzenia i nie mogłam uwie-
rzyć, że są tak bardzo podobne do moich przeżyć. Chwilami
wydawało mi się, że czytam o sobie, o mojej siostrze, o moim
rodzinnym domu. Ale ja miałam dużo więcej szczęścia. Mnie
się udało. Pomyślałam, że warto Wam o tym opowiedzieć. 

wówczas, w czasie tej pierwszej
wizyty. Był taki układny, wyciszony,
a przy tym ciągle w czymś poma-
gał, zwłaszcza moim rodzicom. No
i był przystojny, przynajmniej dla
mnie, ja go takim widziałam. Bar-
dzo zazdrościłam siostrze, że tam,
na studiach spotkała takiego chło-
paka. Kiedy wyjechali, nie mogłam
przestać o nim myśleć. Dziś wiem,
że od tamtego dnia go pokocha-
łam. Ale wtedy broniłam się przed
tym uczuciem. Nie mogłam prze-
cież skrzywdzić siostry. 

W miejscowości, gdzie miesz-
kałam po maturze, został też ko-
lega z naszej klasy. Już w liceum
się przyjaźniliśmy, a potem, gdy z
naszej paczki zostaliśmy tylko we
dwoje, spotykaliśmy się dość
często. To jednak była tylko przy-
jaźń albo aż przyjaźń. O miłości ani
on, ani ja nie mówiliśmy. Ale nasze
rodziny widziały nas już na ślub-
nym kobiercu. Nic dziwnego, że w
takiej roli widziała mnie też moja
siostra. Była pewna, że ulokowa-
łam uczucia w szkolnym koledze i
że to się kiedyś skończy małżeń-
stwem. Nie wiedziała, że od dawna
kocham jej Marcina. I przyjeżdżała
z nim do rodzinnego domu coraz
częściej. Razem bywali na Wielka-
noc, razem w czasie wakacji, oczy-
wiście razem na gwiazdkę.
Któregoś roku wspólnie wyjecha-
liśmy na wyprawę w góry. Było cu-
downie. 

Nie mogłam siostrze powie-
dzieć, że nigdy nie wyjdę za kolegę
z liceum i że kocham Marcina. Nie
wyobrażałam sobie jak mogłabym
ją tak skrzywdzić, jak kazać jej wy-
bierać. Bo przecież od chwili ta-
kiego wyznania musiałabym ich
unikać, zerwać kontakty. Chyba
myślałam wówczas podobnie jak
bohaterka Waszego tekstu sprzed
dwóch miesięcy. Pewnie wyjecha-
łabym z rodzinnej miejscowości,
może opuściłabym rodziców, sios-
trę, przyszłego szwagra. Wolałam
milczeć. Dlatego tak ogromnym
szokiem dla mnie była ostatnia wa-
kacyjna wizyta mojej siostry w
domu, tuż przed obroną pracy.

Przyjechała z narzeczonym. I to
nie był Marcin. 

Nie mogłam w to uwierzyć. My-
ślałam, że Marcinowi się coś stało,
że odszedł, może na stałe wyje-
chał. Zniknął! Skąd ten nowy na-
rzeczony?

Przegadałyśmy z siostrą nie-
jedną noc. Jak dawniej, kiedy by-
łyśmy „bliźniaczkami”. Okazało się,
że Marcin nigdy nie był jej chłopa-
kiem. Był kolegą, przyjacielem, do-
brym kumplem na studiach. Ona
od trzech lat miała już swoją mi-
łość, właśnie tego narzeczonego,
którego przedstawiła tamtego lata
mnie i rodzicom. Kochała go i po-
stanowiła zaraz po obronie pracy
dyplomowej wyjść za mąż. I wyje-
chać do rodzinnego miasta męża,
niedaleko Olsztyna. Tak zresztą
zrobiła i jest szczęśliwa. Ale co z
Marcinem?

Dopiero wtedy dowiedziałam
się, że Marcin przyjeżdżał do nas
tylko dla mnie. Od tamtej pierwszej
gwiazdki pokochał mnie tak samo
gorąco jak ja jego. To on prosił
siostrę, by zabierała go do nas

przy każdej okazji, on organizował
wakacje, on zabrał mnie w góry.
Mnie - a nie moją siostrę. Cały
czas myślał oczywiście, że „cho-
dzę” z kolegą z liceum, że nie pat-
rzę na niego inaczej jak na
chłopaka siostry, że jest mi obo-
jętny. I czekał aż coś się zmieni. A
ja uciekałam przed uczuciem. Nie
mogłam przecież zabrać miłości
siostrze. 

Wyszłam za Marcina dwa lata
po ślubie siostry. Mamy dwójkę do-
rosłych już dzieci. Jestem babcią.
Często wspominam tamte lata,
gdy siostra studiowała i gdy obie
robiłyśmy wszystko, by siebie nie
zranić. Dziś wiem, że lepsza by-
łaby szczera rozmowa. Ale czy
wtedy nie skończyłaby się tak, jak
w przypadku tamtej dziewczyny od
Wojtka? Tego bałam się najbar-
dziej. A jednak jestem szczęściarą.
Zawsze miałam i mam szczęśliwy
dom. A to jest najcenniejsze w
życiu.
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