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ej Afryki

Europejczyków życia.
Drodzy czytelnicy. Jest tyle cieka-

wostek, które bym Wam chciał opisać,
ale wtedy biedna pani redaktor musia-
łaby cały numer poświęcić RPA. Obie-
cuję w najbliższym czasie napisać kilka
słów o tutejszych zwyczajach pogrze-
bowych. Muszę przyznać, że nie tylko
długość trwania tych ceremonii zasko-
czyła mnie za pierwszym razem, ale
przede wszystkim ich przebieg. Ale o
tym następnym razem. 

Moi kochan. Życzę Wam takiej zwy-
czajnej radości dziecięctwa Bożego,
którą staram się dzielić każdego dnia z
moimi parafianami. I bądźcie wdzięczni
Bogu, że możecie spokojnie kłaść się
spać bez krat w oknach i obawy, że w
nocy przyjdzie ktoś odebrać Wam
życie. Często nie doceniamy i nie do-
strzegamy takich darów Pana Boga, bo
otrzymaliśmy je w darmowym pakiecie.
Jednak są ludzie na świecie, nie tylko
tu, gdzie jest zupełnie inaczej. Pamię-
tajcie proszę o nich i o Waszych misjo-
narzach w modłach i ofiarach
zanoszonych przez Was przed Tron
Trój jedynego Boga. Amen. 
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Prawdziwe h is tor ie
Mieszkam na wsi, od dzieciństwa. Mówiąc szczerze - lubię
wieś i gdyby nie to, że nie wyszłam młodo za mąż, pewnie
prowadziłabym dziś gospodarstwo. A tak dojeżdżam do
pracy w mieście, a gospodarstwo dostała siostra z mężem.
Dotąd nie miałam o to żalu, ale teraz sytuacja się zmieniła. I
to tak bardzo, że czuję się skrzywdzona. Myślałam, że w dzi-
siejszych czasach takie konflikty się już nie zdarzają.

Rodzice nie mieli dużo ziemi,
ale z gospodarstwa wyżywili
czworo dzieci. Dwaj bracia założyli
rodziny i wyprowadzili się z domu,
a ja z siostrą zostałam z rodzicami.
Potem siostra też znalazła sobie
męża i było nas w domu coraz wię-
cej. Mam dwóch wspaniałych
siostrzeńców. Wszystko było do-
brze dopóki rodzicie mieli siły, by
pracować na roli. Gospodarstwo
ciągle należało do nich, a my im
pomagaliśmy. Wtedy nikt nie mówił
o żadnym majątku, o zapisie czy o
tym co rodzice zostawią nam w
spadku. Mnie się wydawało, że
nawet nie byłoby czego dzielić.
Mieliśmy przecież tylko stary dom,
zniszczone już zabudowania i kilka
hektarów ziemi. Cieszyliśmy się,
że jesteśmy u siebie i wśród bli-
skich. Ale rodzice stawali się słabsi
i coraz częściej zaczęli mówić o
tym, że gospodarstwo musi ktoś
przejąć. Bracia byli poza domem,
a ja nie mogłabym być sama gos-
podynią na „włościach”, więc padło
na siostrę. Wszyscy razem ustali-
liśmy, że rodzice przekażą gospo-
darstwo siostrze i jej mężowi, a
sami przejdą na renty. I tak się
stało. 

W siedmioro żyliśmy jeszcze
kilka lat. Nic się nie zmieniło, poza
tym, że szwagier zrezygnował z
pracy i zajął się wyłącznie gospo-
darstwem. Ja już wtedy jeździłam
do pracy w mieście i dokładałam
się do utrzymania w domu, bo
nigdy nam się nie przelewało. Ale
wkrótce zmarł tata. Bardzo nam go
brakuje, do dziś. Dopiero wtedy
dowiedziałam się, że kiedy rodzice
zapisywali gospodarstwo siostrze,
zrobili też zapis dla mnie. Wiedząc,
że jestem sama zostawili mi jeden
pokój w domu. Chcieli mieć pew-
ność, że będę tu miała kąt do
końca życia. Nie zdążyłam ojcu za
to podziękować. To on sprawił, że
poczułam się bogata w tym moim
małym pokoiku. Tato nie przewi-
dział jednak, że los pokieruje moją
przyszłością inaczej. 

A jednak wyszłam jeszcze za
mąż. Dziś wiem, że to był najwięk-
szy błąd w moim życiu. Ale wtedy
byłam zakochana, szczęśliwa.

Miałam już prawie czterdzieści lat,
więc wydawało mi się, że to ostat-
nia szansa, by założyć rodzinę.
Jerzy też tak myślał. Zaraz po ślu-
bie zamieszkał z nami. Niestety,
nie polubił się z moim szwagrem.
Najpierw się tylko unikali, potem
zaczęły padać ostre słowa, potem
dochodziło do kłótni. O wszystko!
O to, że przeszkadza w kuchni, że
za późno wraca do domu, że nie
pomaga w polu...., także o to, że
pije. Bo Jerzy coraz częściej za-
glądał do kieliszka. I to były te naj-
trudniejsze dni. Nikt nie stawał po
mojej stronie. Cała rodzina miała
mi za złe, że sprowadziłam do
domu pijaka. Nawet bracia przy-
jeżdżali robić mi z tego powodu
awantury. Nigdy nie zapytali jak ja
się w tym wszystkim czuję, jak
pomóc, jak doradzić. 

Którejś niedzieli Jerzy po prostu
wyjechał. Mówił, że jedzie szukać
lepszej pracy, ale ja wiedziałam, że
chce od nas uciec. Nie wiem, czy
on mnie kochał naprawdę, czy
tylko lubił, bo wyjechał bez więk-
szego żalu. Na początku nawet
dość często dzwonił, kilka razy
przysłał jakieś pieniądze, jednak
później i to się skończyło. Zosta-
łam sama, a moja rodzinka bardzo
się z tego cieszyła. Powtarzali mi,
że wszystko wróciło do normy i
teraz może być już tylko lepiej. Ale
nie było. I to z powodu, którego
nigdy bym nie przewidziała. Znowu
zaskoczył mnie tamten zapis ro-
dziców, który zrobili, gdy przekazy-
wali gospodarstwo siostrze.
Dopiero teraz, po paru latach, oka-
zało się, że nie przeczytałam go
zbyt uważnie. Otóż tam napisano,
że ten pokoik w domu będzie mój,
jeśli zostanę panną. W przypadku,
gdybym wyszła za mąż cały dom
dostanie siostra z mężem. 

Nagle świat mi się zawalił. Tak
naprawdę to nie mam męża i nie
mam swojego miejsca na życie.
Zostałam z niczym. Jestem w
swoim rodzinnym domu, z którego
nigdy nie wyjeżdżałam, a czuję się
jakby mnie nagle przenieśli do ob-
cych ludzi. Mój szwagier daje mi to
do zrozumienia każdego dnia. Nie
wiem, czy siostra wiedziała jak spi-

sany jest dokument w sądzie i czy
w ogóle brała pod uwagę, że mog-
łabym z nią nie mieszkać, ale teraz
jakby ucieszyła się z tej sytuacji.
Jest jedyną właścicielką naszego
rodzinnego domu. Obydwoje z
mężem ciągle to podkreślają. Cze-
kam, kiedy powiedzą mi, że jestem
intruzem albo że mam się wypro-
wadzić. Tylko dokąd? W tym
wszystkim nie rozumiem mojej
mamy. Nie chciała, żebym wycho-
dziła za mąż, ale nie powiedziała
mi o konsekwencjach takiej de-
cyzji. Teraz nawet nie próbuje ła-
godzić sytuacji. Staje po stronie
siostry. Kiedyś słyszałam jak dys-
kutowały, że mój pokój byłby dobry
dla chłopców. A co ze mną,
mamo?

Tęsknię do taty. On chciał mi
zapewnić przyszłość i starość.
Wiedział, że nigdzie nie będzie mi
lepiej, jak w naszym domu. Wie-
dział, że lubię wieś. Nie przewi-
dział tylko, że rodzina wymyśli dla
mnie inny scenariusz. Trochę to
oczywiście moja wina, ale przecież
mogłoby być jak dawniej. Ja się nie
zmieniłam. Jestem sama, jestem
siostrą, jestem córką - dlaczego
nagle mam być niepotrzebną, tą
złą? Przecież nie chcę żadnych
pieniędzy, majątku, nie oczekuję,
że zapiszą mi znowu mój pokój. Ja
chciałabym tylko w nim mieszkać i
być tu u siebie. No i jeszcze, żeby
nikt nie patrzył na mnie jak na nie-
udacznika, który nawet małżeń-
stwa nie potrafi utrzymać. I nie
wyganiał mnie, nawet jeśli te słowa
jeszcze nie padły. Bo tego boję się
najbardziej. 
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