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ak snakuie slawa?

Popularność?Slodko-gorzko. W moim wieku ta
cała pianka; wył'iady, sesje
zdjęciowe nie mają już bo.
skiegosmakuambroli.Może
15 lat temu byłyby pyszne?
W końcu kźda dziewc4ma marzy, żeby być księźniczką b\sz.
częć w centrum zainteręsowania.

Teraz mam do tego pmgmatyczny
stosunek. Myślęsobie: to wsz}st.
ko służy temu, żeby moja starość
miała dobry smak. To elemęnt mojego fi nansowego zab ęzp|eczenia.
Tizeba pojechać nocą do radia albo
wstać mno w niedzielą źeby gadać

w telewizji, zamiast poleżeć sobie

w tóżku; tluc się pociągami lub pe.
kaesem w dalekie strony
- Dlatego mievka Pani w Warszawie,

zamiaś ttyiechać na Mazury?

Mazury straciłam bezpowrct-

nie. Proivadzilam tam pensjonat

i

z}ankrutowalam. Teraz buduję
się pod \Warszawą pontęwaz mo.

je dzieci

.

'

porviedzialy: ,,Mamo,
200kilometrówna'rosóltozadużo''.
My się po prostu bardzo lubimy,
a ja jestem

_

||e

matka karmtąca'

maią |at?

S5'n Stasiek ma 31, córka Basia

_ 27. Pracują w leklamię, aesztą

podobnie jak s1nowa i zięć. Chcialam kupić dom w Grecji, ale córka
w1'lala mi kubeł zimnej wody na
głowę:
za daleko' będzie',Mamo,
my widyvać się raz w roku''' Mało
mi serce nie pęklo. Rac1a! Przecież
są jeszcze dzieciaki mojego partnera, dla których ocz1'lviście też mamy
miejsce. o! Stół musi być spory
i kilka pokoi gościnnych.
_ święta razem?

Jeszcze nie' Będę wtedy w

-

Jak się zna|eź|iś€ie?

!f

największ5.rn palku świata:

rł' Intęrnęcie'

-

sanotni do |ńernetu' nie ]ozpa.

czać?

Mam koleżanki, które narzekają: ,,A gdzie ja spotkam kogoś?
Nie chodzę do pubów''. Mówię:
,,A chciałaby'ś kawiamianego lowelasa?''. \ifszędzie możrsz na
kogoś trańć: na stacji benzynowej,
Internet jest dow sklepie.
kładlię takiń..sam}-.rn miejscem. D>
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Korei

Południowej, u swojego męźczyzn5'. Jest inż1rrierem) W stoczni
.\Xl.ranadzoruje budowę statków.
cam wiosn6 z ptaszkami.

'.1..,.

']:

,,Ęam

tatusia.lego prawi

ęĘ. Doslownie.
Był sapercm' *ac
ękę

w czasie wojn

Mama, naucryciell
miała funtastycznt

kontaĘ z uczenni

Ze mna nie umiała

stwonyó b|iskiejn

,,Gdy straciłam pensjonat na

Mazunch i rozpadto się moje matżeńshto, p|alrałam' Cóńn wymyś|ila, że tneba mnie czymś
zająć. Poprosila, żebym spisała dzieje rodzinne. Jak się lozpisałam, nucilam się do mojej pierrłszej pwieści''.

Narvet lepsz-vm. Bo

lt'

w kawiarni

czasie półgodzinnej randki
nterr'iele się o sobie dowiecie.
'1.

sMkać'

on przyleciał na urlop do Pol-

łośćkwitnie. Dlatego dziewcz!.na,
która do mnie napisała, chce z ko-

b5'łyobfite i o wszystkim.

A|e w końcu tneba się

Ktoś nusia| polecieć?

ski' Spotkaniew realu było 1.eszcze
crekawsze niż to w rzecz]''rvistości

leżankami zrobić więcej ,,kukielków'' i wystawiać na Alle$o.

wirtualnej. Dlatego spęd,zilam juz
u ntego póI roku.

-

iuż Ędzie zawsze: pół ruku
w Fo|sce' pól w Korei?

rach. To bankructwo

-

kolejn3',m

zlamanym sercu poprzysięgła

singlizm. ona czytała ,,Dom nad
rozlewiskiem'', więc postanowiła z koleżankami zrobić dla niej
,'Ialka''. I po dwóch rygodniach
ta porzucona spotkala kogoś i mi-

e-maile pisze się długo! zastana-

*ia nad slowami. Nasze e-maile

-

że jej przyiaciólka po

|tak

Jeszcze trochę. Za parę lat on
przejdzie na eme4'turę i będzie
mógi wrócić' Na razie ja jeżdzę do

niego, bo jest tam sam. Siedem lat.
_ zrcbila hni wcześniei iak Pani
-

bohater|ra - kukiełkę nężczyzny, żehy
poznaó kogoś?

Nie

musiałam,

na

,,Don nad rozlewiskiem" powslal,

gB stracila hni
-

-

przyszedł moment opamiętania'
Któregoś razu przyjechał kupiec
ze swoim ojcem. ojciec, zaz5łvny
80.1atek, p}ta: ,'Dziecko' co się
ta&iego stalo, żeściezbankrutowa.

Machnęłam ręką: ,,Awiepaq
już mi się nie chce o qwn mówić.
W zasadzie straciliśmy q4ko pieniądze''. Powiedział:,,Dzieciaku,
1i?''.

świetnie, że ty tak to ujmujesz. To

powodu empatii dla męża
tak. Srata dorobku zycia jest

-

Z

Są

tylko pieniądze' A zycie idzie

dalej".

chyba nie Mko pieniądze hni stra.
cila. Czy ten mazurski ,,wypadelC' nie
by' gwoździem do trunny Waszego

gotsza d)a mężczyzrty' Męzczyzna
jest zdob1rvcą opiekunem. Kiedy

malżeństwa?

bo przejmowalam się jego kJęską'

częlt rozmijać się ze sobą. Próbowaliśmy to wszystto posklejać. Na

wszystko wywala w kosmos, to
straszne. \Więc dla mnie równiei

Mnie najbardziej bolalo, źe mu-

sa1a

puściłam'Sprzedać drzewa, które

90

przgaznymi

pensionat na Mazu.
- emocionalnie
bylo naitrudnieiszyn pnełcien?

szczęscie'
Ale, proszę sobie wyobrazić, napi.

do mnie młoda dziewc4'na,

Sadzilam, rozstać się z

ludźmi. Długo bylam głęboko nieszcz$liwa, łaziłami płakałam. Ale

szę w1'rwać korzenie, którc tam za-

Nie. Myśmyjuź wcześniej zaplóżno. Nazywam to zętleniem

materiału. Coś popękało i nię dalo
srę tego scerować. Natomiast zo-

staiy takie lzeczyJ które pozwalają
nam dzisiaj być o wiele lepsą.rni
przyjaciółmi niż malżęństwem.
Rozstaliśmy się formalnie i dogadali jak para przyjaciół.

-

Tak spokojnie
cie konieC?

-

,,kochanie, narew.

Ale my juź byliśmypo serii dzikich awantu( To po co to wszyst-

ko powtarzać?

- wchodzi

rta to, że Maśnie bankru.
ctwo pomoglo wam 5ię lozstać?

\w pewnym

sensie. Dzięki

temu odkryłam, że potrafię pisać.
A po sukcesie ,,Domu nad roz1ę-

wiskiem'' zdoblam więcej wiary
w siebie. Zobaczytam, że mo.

ć

gę
sporo zlobi
ieszczezajeszcze zaśpięwam. Doszło
tańczę,
'ęszcze
do baldzo oczyszczającej rozmo.
wy, w czasie której stwierdziliśmy,
że zamykamy ten rozdział.I da\ej
jest fajnie. Utr4.mata się rodziną
nie wyszarpaliśmy sobie aorry
- Gdzie Pani nieszka?

się ma 160 meffów na dwie osoby, kota i psa, a nie toczy się mię-

Spitsbergen. Jeżeli tŃ ma być do
samej śmierci, to |adziękuję. Mam
53 lata, iestem w bardzo dobrlrn
stanie zdrowia, czeka mnie jeszcze
ze 30 lat zycia. Dlaczęgo mam ]e

mamy się w}plowadzać? Kiedy

.

Pod Vanzawą )ęszczę razęm

dom,
z byłym mężem. To spory
.Więc
jak
a nas jest tylko dwoje.
dzy sobą wojen' to po jakie licho
zbuduję dom, wtedy się w1'nlosę.
Teraz nie ma potrzebY. Nie zamYkamy sobie lodówek na któdki.

.

Macie osobne weiścia?

Nie, nie przeszkadzamY sobie.

- Jak

długo hy|iście razem?

Pralvie 30 lat. Ale |eszczękażde
z nas ma przed sobą furę przeĄć.
Szkoda to mamowac.

.

A przysięgaw koście|e?
\ie jestem katoliczką. Mói Bóg

mórvi:

',Zrób

wszystto, żebyśbla

szczęśliwa, wtędy możęsz rozdawać
szczęście innyrn''. Natomiast kato-

licki Bóg mówi: "Jesteś nieszczę.
ślirta?Nic mnię to nie obchodzi.

prz1sięgałaś''.To
'\Iasz siedzieĄ bo

spędzić za kręgiem polarnym?
I te wszys{de zmiany pnez iedną
książkę?

Thk, nowy zawód, który zdoby-

łam, to b}'ł moment ZwycręStwa
nad sob6 marazmem. odkryłam
pasję, która daje mi satysfakcję
i stabilizacię finansową. Brylan-

ty nie są najlepsz1.m

przyjacie-

lem kobiery Tylko stała praca,

vtedy mogą patrzeć na
mężcryz||ę jak na człowieką nte
bankomat. Dlatego cieszę się, źe
pensja'

moja córka i synowa mająambicje
zawodowe, nie wiszą na męźach.
Robią to tylko w okleślonych sytuacjach:,,Ach, kochanie, mYsz!".
Nawet jak to udawane i jest to element gry wstępne] _ to ]ęst supel.

mi się nie podoba.
- Zrciomiodebnli krvvcznie Pani de

- Io wtaśnie Gllka namówila Panią do

K4.tycznie nie, ale patrzą ze
zdzirvięniem' Powiem tak: sporo znanych mi związków około

Mazurach, powiedziała:,,Mamo,
już dość,tego lzami nie zmienisz!''' Poprosila, żebym spisala
dzieje rodzinne. Zacz$am to ro-

t

zR?

pięćdziesiątki
R

to

emocjonalny

pisania?

Gdy zawalił się mó| światna

Mama nie gotowala?
Była w pracy lub siedziała w po.

bić, a |ak się rozpisalam, rzuciłam
się do mojej pierwszej powieści.
Te roduinne wsponnienia rvldala
Pani niedawno pod Mułem
''Fikond

-

opisując nasze dzieje' odkrytam, że mam niezwyklą
parnięć do detali, do dupereli.

miałam z niąbabskiej konfidencji.
I gdy krwawiło mi serce z powodu
zakochania się bez wzajemności
- a gdy czlowiek iest bardzo mlody, to zakochuje się głównie bez
wzajemności _ to ojciec zbielal
na koszulę moje \zy dziewczęce.
Często chodziliśmy na spacery co
jest rzadkie, gdy dziewcz]'rlka ma
12 14 lat' ojciec obeimował mnie
wpót, ja jego' i byliśmy zagadani na sto t]6ięcy lematów. Ale
i żarliśmysię do mięsa i krwt.
- czuie się w hni książce smutek

-

na

tąepaku'?

Lubię zagłębiać się we wspomnie-

nia. Jak smakował żurek merdany

kijkiem u starej babY na skraju

osiedla? Kiedy ojciec kupował mr
pyzy z dziurką na bazarze Rózy.
ckiego?wzięła się z tego opowieść
o dzieciństwie ludzi mojego po-

kolenia. Międzynarodową ulica,

przy której mieszkatam w.!(arszawie,szkota to Wszystko b}'ł świat
oswojony i kompletnie bez strachu. Dziśtego strasznie brakuje.
_ Byta Pani c{r€czką tatusia?
Thk. ojciec mial dwóch synów
z poprzedniego malżeństwa. A ja
bylam ta wyjątkowa' Jego prawa
ręka. Dosłownie. Był saperem'

stracił w czasie wojny plawą Iękę.
Bfam jego kuchennl'rn Pomagierem: ,'Małgosiu, pokńj to w ko-

steczkę, w1trybuj kości''' Strasznie mi to imponowało,bo miałam
siedem lat i bylam niezbędna!

koju i poprawiała klasówki. Bla
polonistką. Poza qrn nie lubiła gotować. Gdy byłam 1icealistk6 nie

z powodu braku korta]ńu z mamą.

To prawda. Mama miała fantasryczne kontakry z uczennicami,

które ją wielbiły. Bla genialnym wychowawcą. A ze mnąnle
umiała stworzyć bliskiej relacji.

.W.cześnie

la

została sierotą i nie miadobrego wzorca matczynęgo.

Jeszcze jakoś jej to wychodziło'
gdy bltam malutka. Dziecko do
pewnego stopnia jest bezpłcio.
we. Ale gdy dziewczęciu urosly D
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piersi

i

rogi, strzelily hormony
okres negacji' posluĄla

i zaczął się

się najprostszą

merodą

zakazów.

Na wszystko słyszatem jej żelazne
,,nie''' Konflikt był nieunikniony.
Dopiero pisząc .Dom nad rozle.
wiskiem'', odkrylam, że tak na.
prawdę archeqpem matki, który
w sobie nosilam, byla ciocia Basia
nasza sąsiadka na Międzynarodowej, matka mego pŹ'vjaciela
Kuby. Moja córka już dawno to
zauwazy'La i p1'tala:
ty
'Mamo,
jesteś kompletnie inna niż babcia
Marynka. Dlaczego?". \Wtedy nie
umiałam jej odpowiedzieć. Ale Lo
wlaśnieod cioci Basi czerpalam
rvzory Dlatego u mnie w domu
dużo się śmialiśmyi rozmarvialiśmy,na rvięcej pozrvalałam.

,#.:

\*

Mama

była pozbawiona poczucia humoru. Jej babcia to bylo przedwo-

jenne pokolenię - mówiła:
''Nie
stój tak dtugo przed lustrem, bo
diabla zobacz1sz,". Z tego powodu
moja mama nie budziła we mnie

kobięcości.Zadnych ładnych
falbaneczęk' kokardeczek, broń
Boże, źebym by'ła śliczna' Moje
ubrania musialy być nięnawidziłam tego slowa _ praktyczne.

-

czym zauloczy|a Pani tatę ta zin.

na belferka?

Wobec mego ojca bla kruchą
ciepłą' Mnie nie musiała pokaz1.
wać takiej twaląv, mnie trzeba bylo

odpowiedzialnie wychow1.wać.
Pięknie dbała o ojca' co mu w perr.ien sposób imponowało, ponierr'ru on był rnężczyzn4 żolnierzem'
który porvinien zadbać o cały śrviat.
A ru obok niego kobieta, która mu

poprawia kołnier4 k' pzyszywa
guzik, robi kanapkg uśmiechnie
się z mił5.m słov'em i szacunkiem.
Strasmie ją kochał. Do końca ich

małźeństwa ojciec ze spaceru po-

trafił wrócić z bukiętem koloro-

wych liściatbo z bukietem fiołeczków dla żony. Ąbo mówil do niej

wienzem, uwielbial Gałczyńskie.

go. W1roslam w kochającym się
domu i taki model zycia z bliskimi
w sobie noszę'

-

|

o milości Pani

pive.

A tak. od niei się nigdy nie od-

,,Wie|e związków

około pięódziesiątki to

emocionalny Spitsbergen.
Mam 53 lata, jestem
w

badzo dobrym stanie

zdrcwia. czeka mnie

kleję' Jestem osob6 któraafirmuje
taki stan rzeczy' niezależnie czy to
milośćdo psa i kota, c4 z fairLym

jeszcze ze 30 |at życia.

oF

za kęgiem po|arnym?''.

paltnelęm'

-

czytelniczki czerpią od Pani ten
tymizm?

92

D|aczego mam je spędzió

Piszą rv listach' że czuią' jakby
ktośotworzył im okno na stronę,
której jeszcze nie widzialy Myśląsobie: kurczę' nie jesr mk źle'
Mnie jeszcze też cośdobrego może
w z-vciu spotkać. Sporo mam takich e-maili, przy których beczę
ze wzruszęnia. Kobieta pisze:
pani książkę i po-

',PŹeczytałam

stanowiłam po 16 latach cisąy
odezwać się do matki''. Niezw1.
kle, prawda?

- Wdskacze lez te
.Wzruszenia

Pani

hiśońe.

nie bolą B1'łam
na spotkaniu z bibliotękarkami

w Krakowię. Gadamy o literaturze, one już zrnęczone' ja też' Pada
pyranie: ,,Pani Malgosiu, o czym
pani będzie teraz pisać?',. Zaswę-

dzialy mnie różki:
wal'
'Jbraz
nę powieśćociekającq seksem,'.
A one chórem: ,,Pisz, kobieto!',.
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