


Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2008

rysunki  Ewa St iasny

Olga Masiuk

Tydzieƒ
Kon-
stan-

cji



Wujek Rysiek mówi, ˝e ka˝dy dzieƒ jakoÊ wyglàda.

A mama mówi, ˝e wujek Rysiek to taki… ten, no… ona 

jakoÊ tak mówi… falo… felo… Nie. Jak to by∏o? A, ju˝ wiem!

FilozoÊ! Nie, to te˝ nie tak, ale wiem, ˝e to mia∏o coÊ

wspólnego z ciocià Zosià, która jest ˝onà wujka RyÊka. 

Ale chyba jednak nie filozoÊ… nie… Musz´ zapytaç mam´.

– Mamo!

– S∏ucham, Konstancjo.

– Mamo, jak ty nazywasz wujka RyÊka?

– Normalnie – Rysiek, Ryszard, przecie˝ wiesz.

– Tak, wiem, ale mówisz, ˝e on jest taki… filocoÊtam.

– Nie, ja przecie˝ nie…

Czy˝by mama nie pami´ta∏a? Przecie˝ cz´sto mówi, 

˝e wujek jest tym… filozosiem. Nie, znowu nie tak…

– Mamula, jak to by∏o? To s∏owo?

– Filozof, Konstancjo, ale prosi∏am ci´ tyle razy, ˝ebyÊ 

nie powtarza∏a…
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…na przyk∏ad sobota pachnie szarlotkà i babcià Florà. 

Bo w soboty zostaj´ u babci. Ona mnie czesze 

i w∏aÊnie wtedy czuj´ te zapachy. Bywajà ró˝ne, 

bo babcia pachnie tym, co robi na obiad. Najgorzej, 

jak obiera cebul´. 

Babcia by∏a fryzjerkà i dlatego lubi mnie czesaç. 

Mówi, ˝e jestem jej ostatnià klientkà. Ma jeszcze s∏oiczek

z takà dziwnà mazià, którà nak∏ada si´ na w∏osy. 

Raz mi jà na∏o˝y∏a. Ale wtedy Êmierdzia∏o! Fuj! I w∏osy 

mi si´ lepi∏y. A mamulina, kiedy po mnie przysz∏a,

krzykn´∏a: „O Bo˝e!”, i jak tylko wróci∏yÊmy do domu,

umy∏a mi w∏osy morelowym szamponem, i to od razu 

dwa razy. („Od razu dwa razy” – Êmiesznie, co?). 

A babcia ju˝ mi nigdy wi´cej nie na∏o˝y∏a tej maÊci. 

Ale czasem pokazuje mi s∏oik, to znaczy daje 

powàchaç albo dotknàç. Lubi´, kiedy babcia Flora 

mnie czesze, bo potem Êmiesznie opowiada, jak 

W∏aÊnie! Filozof! Wujek Rysiek to taki filozof! 

Mamulina twierdzi, ˝e filozof to cz∏owiek, który mówi tak, 

˝e nikt go nie rozumie. Nie wiem, dlaczego tak twierdzi, 

bo ja zawsze rozumiem, co mówi wujek Rysiek. Chyba 

˝e mówi cicho albo po japoƒsku. Bo wujek umie mówiç

po japoƒsku! I w∏aÊnie on mi powiedzia∏, ˝e ka˝dy dzieƒ

inaczej wyglàda.

Ja nie wiem, co to znaczy, bo ja nie widz´. Mam zepsute

oczy. Od zawsze. Taka si´ ju˝ urodzi∏am. Moje oczy sà

wy∏àczone. Wujek mówi, ˝e wy∏àczone jak pstryczek

od Êwiat∏a – „pstryczek-elektryczek”. Jak w wierszyku: 

„Jak tym pstryczkiem zrobisz pstryk, to si´ ciemno robi

w mig”. Ci, którzy majà w∏àczony pstryczek, wiedzà, ˝e

ka˝dy dzieƒ jakoÊ wyglàda. Ja nie. Ale moim zdaniem ka˝dy

dzieƒ inaczej pachnie i dlatego z ∏atwoÊcià je rozpoznaj´.

Na przyk∏ad…
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a ona jest nauczycielkà, wi´c si´ na tym zna. Chocia˝…

ciocia uczy plastyki w podstawówce, dlatego tak do koƒca

nie wiem, czy si´ zna na porzàdnych kobietach. Ale babcia

Flora musi byç porzàdnà kobietà, bo zawsze mi daje

cukierki i ró˝ne rzeczy. I mamuli daje na kino. Naprawd´.

Mówi: „Masz tu par´ groszy, przyda ci si´”, a kiedy mama

jej odpowiada, ˝e si´ nie przyda, bo wszystko mamy, wtedy

babcia Flora mówi: „To b´dziesz mia∏a na kino”. I mama ma

ju˝ chyba du˝o tych pieni´dzy, bo nigdy do kina nie chodzi.

Czasem ˝a∏uj´, ˝e moje oczy sà zepsute, bo ja mog∏abym iÊç

do kina za mamulin´. W kinie musi byç nieziemsko.

Kiedy by∏am w sobot´ u babci Flory, zadzwoni∏ telefon: 

– Ale co te˝ pan opowiada, panie Jurku! – mówi∏a babcia,

wi´c ju˝ wiedzia∏am, ˝e tym telefonem dzwoni pan Jurek,

który jest babci dawnym befsztykantem. Tak nazywa go

wujek Rysiek, i chocia˝ to trudne s∏owo, zapami´ta∏am je,

bo wydaje mi si´ bardzo smakowite. Ma w sobie du˝o

wyglàdam: „DziÊ wyglàdasz jak ta Êliczna prezenterka

z telewizji.”

I to musi byç prawda, bo gdy w domu pytam mam´, tak,

˝eby si´ upewniç, ona mówi zupe∏nie to samo: „Jak?! Jak ta

z WiadomoÊci. W∏osy ci si´ nie ruszajà nawet

na wietrze”.

Babcia Flora jest mamà

tatula, nie mamuliny, ale tatul

mieszka teraz w Gdaƒsku,

a ja, mama, babcia Flora,

wujek Rysiek

i ciocia Zosia

– w Warszawie.

Babcia Flora jest

porzàdnà kobietà.

Naprawd´, s∏ysza∏am,

jak mówi∏a tak o niej ciocia Zosia,
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no ale ja nie jeêdzi∏am tyle lat… Nie, nie, za stara jestem… 

A, bardzo pan uprzejmy… Naprawd´ zgrabne?… Co te˝ pan

opowiada, przecie˝ sà siwe… raczej… A to, to farba… Blond,

panie Jurku, to jest taki kolor, jaki ma Konstancja… 

Tak, wiosna, wiosna… Czy ja wiem, ja nie wyglàdam jak te

z niemieckich wycieczek rowerowych… A, bardzo pan

uprzejmy… Dobrze, pomyÊl´… Dobrze… Ach, dzi´kuj´,

poduszk´ na siode∏ko, pan o wszystkim myÊli… Obiecuj´…

Do widzenia, panie Jurku.

Stukn´∏a s∏uchawka telefonu. Zaraz babcia Flora powie 

jak zwykle: „Ten pan Jurek zawsze ma jakiÊ filtr w g∏owie”.

– Dzwoni∏ pan Jurek, jemu to jak zwykle jakiÊ flirt

w g∏owie. W ogóle si´ nie zmienia. Jakby wcià˝ mia∏

pi´çdziesiàt szeÊç lat.

No w∏aÊnie. Zawsze tak mówi.

– Babciu, a dlaczego mówi∏aÊ przez telefon, ˝e masz jakàÊ

dam´ w piwnicy? Mia∏aÊ na myÊli panià Kwiatkowskà

z parteru?

befsztyka i pasuje do pana Jurka, który chyba jest gruby.

Tak myÊl´, bo kiedyÊ, u babci Flory, podniós∏ mnie wysoko,

a ja machn´∏am nogà i trafi∏am w jakàÊ mi´kkà pi∏k´.

A babcia zaraz go zapyta∏a, czy nie boli go brzuch i czy

dobrze si´ czuje.

Wi´c zacz´li rozmawiaç, a ja s∏ucha∏am. Zawsze s∏ucham,

bo wtedy wpada mi w uszy wiele nowych s∏ów, a ja bardzo

lubi´ s∏owa. I lubi´, kiedy mamula mi czyta. Mam te˝ sporo

takich ksià˝ek na p∏ytach, do s∏uchania, wi´c znam ju˝ 

wiele ciekawych wyrazów. A wyraz „mamulina” wymyÊli∏am

sama. Bo s∏owa przypominajà plastelin´, mo˝na je sobie

rozciàgaç i dopasowywaç: 

mamulina-plastelina. 

Babcia Flora mówi∏a przez

telefon dziwne rzeczy:

– Tak, panie Jurku,

rzeczywiÊcie, mam w piwnicy

stary rower, pan wie, takà damk´, 
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Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi

ZAK¸ADY DLA NIEWIDOMYCH W LASKACH

Zak∏ady powsta∏y w 1922 r. z inicjatywy matki El˝biety Ró˝y Czackiej (1876–1961),
za∏o˝ycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemnia∏ymi w Laskach i Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek S∏u˝ebnic Krzy˝a.

Zadaniem Zak∏adów jest kszta∏cenie i wychowanie niewidomych dzieci i m∏odzie˝y. 
W dziele tym wspó∏dzia∏ajà zgodnie siostry franciszkanki i pracownicy Êwieccy, 
osoby widzàce i niewidomi. Corocznie przygotowujemy do samodzielnego ˝ycia 
ponad 300 niewidomych dziewczàt i ch∏opców.

Dzia∏alnoÊç Zak∏adów od poczàtku prowadzona by∏a dzi´ki ofiarnoÊci 
rodaków w kraju i za granicà. Obecnie, wobec znaczàcego wzrostu kosztów
utrzymania, pomoc finansowa jest nam szczególnie potrzebna. Mo˝e byç 
przekazywana w ró˝nej formie, m.in.:

– darów pieni´˝nych;
– spadków i zapisów testamentowych;
– dotacji celowych;
– fundowania stypendiów naukowych dla niewidomych uczniów;
– fundowania pomocy dydaktycznych i sprz´tu rehabilitacyjnego.
Ufamy, ˝e nasza proÊba zach´ci wiele osób i instytucji do zaanga˝owania si´ 

w dzie∏o pomocy niewidomym dzieciom. Ka˝da ofiara b´dzie cennym darem.

Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi jest organizacjà po˝ytku publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego 

i o wolontariacie; podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogà mu przekazaç, 

na zasadach i w trybie okreÊlonym w przepisach podatkowych, 1% swego podatku 

nale˝nego w danym roku.

Dary pieni´˝ne mo˝na wp∏acaç na konta:

Bank Rozwoju Eksportu S.A. w Warszawie

Nr 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002 – z∏otówki (PLN)

Nr 39 1140 1010 0000 4399 5800 1015 – euro (EUR)

© text Olga Masiuk

© for illustrations by Ewa Stiasny

© Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2008

www.wydawnictwodwiesiostry.pl

ISBN 978-83-922807-6-7

redakcja i korekta: Maciej Byliniak

sk∏ad: Ewa Stiasny

przygotowanie do druku: Piotr Ba∏dyga

druk: Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie

Ksià˝ka wydrukowana na papierze Munken Print White, 90g vol. 1.5


	Untitled-2.pdf
	Layout 1



