
[ 12 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Prawdziwehistorie

Kiedy przeczytałam wspomnie-
nie o młodej dziewczynie, która nie
znalazła przyjaznej duszy ani w
domu, ani wśród życzliwych jej są-
siadów, natychmiast pomyślałam o
mojej dawnej sąsiadce. To oczywi-
ście zupełnie inna historia, ale
także prawdziwa. Zdecydowałam
się o niej napisać, bo również cze-
goś uczy. W pewnym sensie mówi
o podobnej samotności, niezrozu-
mieniu, złych decyzjach.

Moja sąsiadka była dużo ode
mnie starsza. Ja chodziłam do li-
ceum, a ona była już mężatką.
Miała około trzydzieści lat. Przede
wszystkim była piękna. Mówię to
bez przesady, bo jej uroda na-
prawdę zwracała uwagę, nie tylko
mężczyzn. Miała piękne, czarne
włosy, była wysoka, szczupła, za-
wsze uśmiechnięta. Wtedy wyda-
wało mi się, że ciepło, które z niej
bije, czerpie z małżeństwa. Że jest
najszczęśliwszą, kochaną żoną.
Do dziś pamiętam jak opalała się
w ogrodzie, a mąż co chwilę przy-
nosił soki, owoce, kanapki. Pamię-
tam jak przytuleni chodzili do kina,
na spacery. Mąż świata poza nią
nie widział. Nie pozwolił jej praco-

wać, zatrudnił panią do pomocy w
domu, sam robił zakupy. W tam-
tych szarych i trudnych czasach
życie tej pary rzeczywiście było
wyjątkowe. Ja myślałam, że ona
wygrała los na loterii. Marzyłam, o
tym, by kiedyś też spotkać takiego
mężczyznę, by mieć pięknie urzą-
dzone mieszkanie, jak oni, wokół
wielu znajomych. Nie ukrywam -
zazdrościłam jej szczęścia. I może
tylko to, że nie miała dzieci psuło
obraz tych moich marzeń o przy-
szłości. Bo oni nie mogli doczekać
się potomstwa. A ja już wtedy uwa-
żałam, że prawdziwe szczęście
daje rodzina, najlepiej duża, z gro-
madką maluchów. Tak, jak było w
moim domu.

Nigdy nie zapomnę tamtego
popołudnia. Wracałam ze szkoły i
już z daleka widziałam mojego są-
siada. Biegał to w jedną, to w
drugą stronę, wchodził do naszego
mieszkania, do sąsiadów obok, o
coś pytał, tłumaczył. Myślałam, że
zdarzył się wypadek, że może coś
strasznego stało się jego żonie.
Byłam tego niemal pewna, bo
kiedy podeszłam bliżej widziałam
łzy w jego oczach. Potem mama

powiedziała mi o co chodzi. Nasza
sąsiadka wyprowadziła się. Rano
podjechał pod dom duży cięża-
rowy samochód i robotnicy przez
kilka godzin ładowali sprzęty, na-
czynia, rzeczy. Podobno zabierali
wszystkiego po połowie, połowę
mebli, połowę pościeli, serwisów.
Załadowali i odjechali. Nasza są-
siadka również. Nikt o tym wcześ-
niej nie wiedział. A najsmutniejsze
było to, że takiego dnia nie spo-
dziewał się jej mąż. Jak zwykle
wrócił do domu, otworzył drzwi i...
zobaczył pustkę. To był szok. Dla-
tego biegał, pytał, nie mógł zrozu-
mieć. W to jedno popołudnie
zszarzał, jakby się skulił, potem
posiwiał.

Długo się u nas o tym mówiło,
tym bardziej, że mój sąsiad piasto-
wał dość eksponowane stanowi-
sko. Ludzie mu współczuli, starali
się pomagać zapomnieć. Wtedy
byłam oburzona na sąsiadkę. Jak
mogła skrzywdzić tak zakocha-
nego w niej mężczyznę, jak mogła
zrezygnować z takiego wspania-
łego życia? Dzisiaj, po latach,
myślę sobie, że w jej sercu musiały
kotłować się wątpliwości. Może
wcale nie chciała tak żyć? Może
czuła się jak w “złotej klatce”, z któ-
rej nie ma wyjścia? Może chciała
normalności, kłopotów, obowiąz-
ków? Kto wie, czy nie czuła się sa-
motna. Dziś już tak krytycznie jej
nie oceniam. Czytając o Oli, która
szukała zrozumienia, pomyślałam
właśnie o mojej pięknej sąsiadce.
Czy znalazła kogoś, kto ją przyjął,
zrozumiał? Dokądś, albo do kogoś
musiała przecież pójść.

Nie śledziłam tej historii dalej,
bo sama wkrótce wyjechałam z
domu. Ale po kilku latach historia
sama przyszła do mnie. W spra-
wach służbowych pojechać musia-
łam do jednego z zakładów
budowlanych w regionie. Miałam
tam pracować, więc oprowadzono
mnie po halach produkcyjnych.
Nagle na jednym ze stanowisk zo-
baczyłam sąsiadkę. Była w dreli-
chowym kombinezonie, w
gumowych butach, ciężko praco-
wała. Poznała mnie, schyliła
głowę. Chciałam jej powiedzieć, że
nie musi się wstydzić, że to prze-
cież był jej wybór, że jest po-
trzebna. Ale nie mogłam
wywoływać sensacji. Kiedy wyjeż-
dżałam ona stała przy bramie. Po-
wiedziała mi tylko, że wtedy nie
miała żadnego zawodu, nic nie
umiała, nie mogła znaleźć pracy. A
to drugie życie “nie wyszło”. Nie
miałam odwagi zapytać, czy kiedy-
kolwiek żałowała i czy dziś raz
jeszcze wyprowadziłaby się z tak
luksusowego domu? Zapytałam
tylko, czy jest sama. Była sama,
mieszkała w sąsiednim mias-
teczku, w jednym pokoju z kuch-
nią. Wydawało mi się, że też jest
jakaś skulona i szara. Ale piękna
była mimo to.

Porady
kosmetyczne
W tym numerze opiszę

wskazania i przeciwwskaza-
nia pielęgnacyjne cery na-
czyniowej często też zwaną
wrażliwą.

Charakterystyczną cechą cery
naczyniowej (wrażliwej) jest :

- nabyta lub uwarunkowana ge-
netycznie skłonność do podraż-
nień

- pieczenie, mrowienie, ściąga-
nie,

- trudna pielęgnacja
- połączona jest często ze

skórą suchą i alergiczną
- wrażliwość na temperaturę

zarówno wysoką jak i niską
Pielęgnacja:
- do demakijażu używać tylko

żelu albo płynu micelarnego
- stosować preparaty z wit. C,

arniką, kasztanowcem które dzia-
łają wzmacniająco na ściany na-
czyń krwionośnych

- kremy powinny być wzboga-
cone o filtry UV

Przeciwwskazania:
- demakijaż wodą i mydłem
- kosmetyki z konserwantami i

sztucznymi barwnikami
- korzystanie z solarium i sauny
- nikotyna
- stres
Główną przyczyną występowa-

nia rumienia i wrażliwości skóry
(oprócz skłonności genetycznych)
jest wpływ zanieczyszczenia śro-
dowiska. Należy pamiętać, że kru-
chość i nadwrażliwość naczyń to
efekt powstania trądzika różowa-
tego dlatego należy bardzo uważ-
nie i dokładnie dbać o skórę twarzy
szyi i dekoltu.

MAGDALENA KUROWIAK
GABINET URODY “STYL”

NA KASZEL -
PIGWA

Nasza czytelniczka przeka-
zała nam domowy przepis na
leczenie kaszlu. Okazuje się,
że skuteczna może być
pigwa. Należy obrać ją ze
skórki (około 15 dag) i po-
kroić w kostkę. Zalać
szklanką wody i gotować aż
zmięknie. Potem przetrzeć
przez sito. Do smaku dodać
miód i cytrynę. Jeść trzy
razy dziennie po łyżeczce.
Kaszel minie.


