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Barbara Kosmowska Roman Kucharski



   Jak to? Przecie¿
planowaliœmy Teneryfê!!!
  Co ja teraz powiem
      Kaœce??!

...¿e samolot pomy³kowo
wyl¹dowa³ na Kaszubach!...

Te¿ tam kiedyœ by³em... W tej
chacie... W dzieciñstwie...

...Rodzice
uwielbiali to
miejsce.

Zw³aszcza
mama...

Ale ja nie
jestem twoj¹ matk¹!
Chcê na Kanary! 

Kochanie, jak sobie ¿yczysz. 
Sama powiedz rodzicom,

¿e rezygnujemy.

... w tym roku jedziemy na
Kaszuby. W takiej dziczy jeszcze nie byliœmy.
Poza tym to piêkny pensjonacik. Ekskluzywny.

Pewnie ze SPA Wellnes. Znasz moj¹
teœciow¹. Ju¿ ona nie pojedzie

byle gdzie!...

By³o
wspaniale...

Och, jak wam
zazdroszczê... A u mnie

standard... Znowu
te nudne Karaiby...

Nudne Karaiby...
Nudne Karaiby.

z okazji P ierwszej Rocznicys

Slubu, zapraszamy

Was do Chaty Rybaka.

W kopercie znajdziecie

mapki i adresy. 

Mama & Tata.

Kochane dzieci,

Ehhh...
Zadzwoniê do

Kaœki. Jak to jej
powiezdzieæ?...

Halo! Kaœka?
S³uchaj...

Na Kanarach ju¿
bylismy...

Kaœka,
chodŸ!

Woda jest
wspania³a!

rozdzia³ 1 - Tajskie krewetki na rozdro¿u
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Ewciu,
przecie¿
nie mamy

tira!

Ani samolotu.
Mogê mieæ
nadbaga¿...

Uch! Eh!
No dalej,
przekleta 
torba!

Mam nadziejê, ¿e jedna
z tych walizek jest
z moimi rzeczami.

Rzeczywiœcie.

Jedna!

Wybra³em najbardziej

malownicz¹ trasê. Piêknie

tu, co, kochanie?

Piêknie? Wszystko

takie szare i ciemne,

a¿ strach!

To zdejmij

okulary!

Jednak
inaczej ni¿ na
Karaibach...
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Adasiu, jestem g³odna.

Zatrzymaj siê przy

tej Witomie.

Macie pizzê peperoni, ale

z szynk¹ kukurydz¹, sosem

salsa i chili? A mo¿e pastê,

najlepiej quttro formaggi

z gorgonzol¹, mozzarell¹,

provolone i parmezanem? 

U nas,
na Kaszubach s¹ i W³ochy
i nawet Rzim. Tam pewnie

karmi¹ kluskami,
A tu mamy wszystko
co p³ywa, najlepsze

ryby!

To mo¿e chocia¿
krewetki po tajsku,

z makaronem
ry¿owym?

Kochanie, spróbuj
szczupaka! Pañstwo

oferuj¹ s³odkowodne ryby.
W Warszawie to

rarytas...Rozumiem! Ta wasza
"Witoma" to tutejsza sieæ

restauracyjna ze specjalnoœci¹
rybn¹! Muszê o tym
koniecznie napisaæ

artyku³... 

Znam trzy jêzyki obce, a nic

nie rozumiem. Gdzieœ ty mnie

przywióz³? Co to za

narzecze???

Jad³aœ kiedyœ tak
pyszn¹ rybê? W ka¿dym

jêzyku smakuje
tak samo!
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Nie ¿artujê... Oto i ona,

Chata Rybaka... Wydaje mi siê

znacznie mniejsza ni¿ kiedyœ...

Jak my siê tu pomieœciliœmy

wszyscy, w tej chatynce?...

Nie œpiesz siê tak.
Przypuszczam, ¿e to mo¿e byæ
nasz hotel. Ca³kiem dobrze

wygl¹da...

Adaœ, proszê ciê,
nie ¿artuj tak ze mn¹!!!
Chce mi siê spaæ. JedŸmy

ju¿ do tego SPA!

Nie s¹dzê.
Do Jasienia mamy
jeszcze kawa³ek

drogi.
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Ch³opcze,
to naprawdê ty?!

Witam, panie Janku!
Minê³o dwadzieœcia lat,
a pan wci¹¿ tak samo

wygl¹da!

Ale nam Adamek wyrós³!
A, zdaje siê, zaledwie wczoraj
z pieluch¹ tu przyje¿d¿a³!

Teraz ¿onê
przywioz³em!

To siê Marysia zap³acze!
Ta, co Adamka do drzewa

przywi¹za³a. Ona wci¹¿ chyba
czeka na kawalera dzieciñstwa!

Weterynark¹ u nas jest.

Marysia? Nie
wspomina³eœ o ¿adnej

Marysi!

Marysia?... Pamiêtam!
Ta ruda jak wiewiórka!

By³a silniejsza
ode mnie!

PóŸno ju¿. Prosimy
do domu. Kolacja na

piecu stygnie. 

Nic tu siê nie
zmieni³o, ale pani Ewa

pierwszy raz w tych progach.
Posi³ki jemy w kuchni,
ale i na dworze, jak

s³oñce Wëzd¿i. 

Wëzd¿i? Muszê to
koniecznie zapisaæ!
A teraz chcia³abym
pójœæ do toalety
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Do toalety? To i do domu
wchodziæ nie trzeba! U nas na

dworze stoi. Ostatnia taka w okolicy.
Prawdziwy zabytek!

Adam,
powiedz, ¿e ja
tylko œniê!

I ju¿ nasza m³oda pani
zdziwiona! Pañstwo profesorostwo

mieli racjê, ¿eby wychodek
zostawiæ! Mówili, ¿e to

atrakcja bêdzie.
Ub³agali, to i jest!

Moi rodzice?
Ub³agali? Przecie¿
lata ca³e ich tu

nie by³o!

Nie ¿artuj, ch³opcze!
Co roku przyje¿d¿aj¹!
W ka¿d¹ rocznicê œlubu.
Mi³o patrzeæ, jacy tu

szczêœliwi. A¿ dziw, ¿e
jesteœ jedynakiem!Adasiu, kochany,

obiecaj, ¿e jutro
poszukamy czegoœ
innego! To jakiœ

horror! A mnie siê podoba!
Wyobra¿am sobie, ¿e

utknêliœmy na bezludnej
wyspie i musimy prze¿yæ.

Nie s¹dzisz, ¿e to
ekscytuj¹ce?

wystawiaæ ty³ek

na wiatr w skrzypi¹cej

szopie, szukaæ po  ciemku

jakiegoœ papieru, ma byæ

ekscytuj¹ce? Wybacz... Jutro

st¹d wyje¿d¿am! 

Proszê ciê
przynajmniej o trzy dni.

Najgorsze mamy
za sob¹!

Nie doczekam
naszej rocznicy. Bêdziesz
wdowcem po nieca³ym

roku! 
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Nawet nie wiem,
jak pañstwo siê
nazywacie...

        Jak to Kaszubi.
 Ja jestem Jan Pupka-Lipiñski,
a to Stefania Cichosz. Moja
¿ona umar³a dwadzieœcia lat
         temu. Stenia jest jej
           siostr¹.Mieszka³a
           z nami zawsze
          i mieszka
          dalej...

Rodzice coœ wspominali.
Przykro mi. Dobrze

pamiêtam pani¹ Bogusiê.
Co siê w³aœciwie

sta³o?

Jedzmy, bo wystygnie.
Jutro wyp³ywam
 o œwicie, wiêc zaraz
   muszê was
      po¿egnaæ

Przepraszam,
ale nie daje mi spokoju
ta "Pupka". Hi, hi...
Dziwne nazwisko...

Tu Pupki nie mieszkaj¹.
My jesteœmy Kaszubi gburzy.

Ale Bogusia, jak to ona,
zawsze naj³adniejsza,

najweselsza, to i szlachcica
kaszubskiego sobie wziê³a.
Z BrzeŸna przywioz³a!

Wybacz, kochanie,
ale tu wszystko jest,

¿e tak powiem "do pupki"!
No, mo¿e poza tymi

racuchami!

Dziœ ju¿ póŸno.
Proszê odpoczywaæ.
A jutro po œniadaniu
poka¿ê pani Ewie
chatê. Adamek 
pewnie i niejedno 
pamiêta...

Jak go znam,
to tylko tê
Marysiê!...

Dobranoc,
pani Steniu,
dziêkujemy!

£ó¿ko ca³kiem, ca³kiem.
Jak zamknê oczy, to mogê

sobie nawet wyobraziæ
ekskluzywny hotel
na Karaibach.

 I ten szum
wody...

S³yszysz? 
No, tak...

Przyjecha³a na
Kaszuby, a zasnê³a
na Karaibach...
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W³aœnie wracam

z tego okropnego wychodka.

Obieca³eœ, ¿e najgorsze

mamy za sob¹! A to co

ma znaczyæ?

KUKU
RYKU

UU!!!
O! Przynios³aœ mi

porann¹ prasê?

Co znowu?

Spójrz, co wisi u nich na gwoŸdziu

zamiast papieru toaletowego! Przecie¿

to jeden z ostatnich numerów „M¹drej

i Modnej”! Rozumiesz? Podcieraj¹

      sobie „pupki” moimi

        artyku³ami!!!

Zauwa¿, ¿e wczeœniej czytaj¹

twoje pismo. Pani Stenia na

pewno je prenumeruje.

Trafi³aœ pod strzechy!

I do kloaki...

Rzeczywiœcie, sukces!

Inna sprawa, ¿e chêtnie

donios³abym o tym

naczelnej, hi, hi...

Mmmm, co

tak smakowicie

pachnie?

Œniadanie gotowe!

Piêkny dzieñ, wiêc

poda³am na dworze.

Zaczynam

rozumieæ rodziców.

Tu jest naprawdê

piêknie!

Po œniadaniu chcê

obejrzeæ okolicê.

8

rozdzia³ 2 - Potwór z Loch Ness bez zasiêgu



W tych

szpilkach???

Oczywiœcie,
¿e nie w tych!
W³o¿ê te nowe,

w³oskie...

...ale najpierw poczta. Obieca³am

wakacyjny reporta¿ z wakacji na

Kaszubach. Mam ju¿ tytu³:

Z dala od ferm urody...

Co siê dzieje?

Tu nie ma

Internetu?

Komórka te¿

g³ucha jak pieñ! 

Przeciwnie!

Dzieli siê z tob¹ tym,

co sama kocha... Nie mogê

uwierzyæ, ¿e rodzice tu

przyje¿d¿aj¹. W tajemnicy

przed nami.

Twoja matka

chyba ze mnie

zakpi³a!!!

Wybacz,

ale naprawdê nie ma siê

czym chwaliæ. Zadupie czy

Zapupie. Jak wolisz!

A ja myœlê, ¿e pani

Ewa jeszcze siê zachwyci...

Sp³yw mamy piêkny, S³upi¹,

festyny z orkiestr¹ weso³e.

I tutejsi ró¿ni. Trzeba popatrzeæ,

pos³uchaæ. A potem ju¿

siê zawsze têskni.
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Kochanie,
jeszcze piêæ
minut!

Jestem
gotowa.

KU-KU

KU-KU

KU-KU

KU-KU

Chyba na ok³adkê

„Hrabiny Cosel”!!! 

Adasiu, kochany,
dlaczego nie jedziemy

samochodem?

Bo mam ochotê
na prawdziwe wakacje,
piwo i d³ugi spacer.

Mog³eœ mnie
uprzedziæ, ¿e tu
nie ma deptaka!
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Nie martw siê.
Zdobêdziemy gdzieœ plastry.
I kupimy ci tenisówki. Mo¿e

nie bêd¹ w³oskie, ale
idealne na spacery.

Obawiam siê, ¿e oni zupe³nie
nie czuj¹ mody! Biedni, spójrz,

jak ubrani bez wyobraŸni! Obawiam siê,
¿e to samo mówi¹

o tobie!

Ciekawe,
sk¹d siê taka

urwa³a?

Wëzdrzi jak nasza
firana w salonie! Leno
bardziej dziurawa!

A kapelinder jaki!
£eb odziany a dupa
go³a, ot, czasy!

Jutro pojedziemy do
Czarnej D¹brówki. Tam
na pewno kupimy ci coœ

stosownego.

Ja nie narzekam.
Ca³kiem dobrze
mi siê wraca!
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Tu jest naprawdê piêknie...
I wiesz, ten, ¿e tak powiem
„dar teœciowej” wcale nie

jest taki g³upi...

Kocham ciê,
Ewciu!

Nareszcie!

Co znaczy „nareszcie”?
Zw¹tpi³eœ w swoje

uczucia?

    Nareszcie znalaz³aœ
  ten luzik, który w tobie
tak lubiê! I teraz mo¿emy
  rozpocz¹æ wakacje! 

Pani Steniu, muszê
zadzwoniæ do szefowej.
Czy tu gdzieœ macie

zasiêg? Chodzi pani Ewci
o budkê telefoniczn¹?

Nie,
o komórkê!

   Komórki to przecie¿
 mamy! A¿ dwie. Mo¿e
sobie pani Ewcia wybraæ.
Ale po co komórka?
W domu przyjemniej!

Aaa, to trzeba by³o
od razu, ¿e o mobilka

chodzi... Jan te¿ taki ma.
Ale tylko z ambony

dzwoni.

Z koœcio³a?
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Oj, to by dopiero nasz ksi¹dz
Gargamel piek³o na ziemi zrobi³,

jakby inny dzwonek ni¿ ksiê¿y mszê
przerwa³! Na myœliwskiej ambonie

szo³ertelefony dzia³aj¹!

A ja pamiêtam jeszcze
ksiêdza Pa³kê. Taki niziutki by³
i pogodny... Jemu nawet orkiestra

dêta nie przeszkadza³aby
w pos³udze... 

Orkiestra nie,
ale Adamek to
i owszem!

Czy ja
o czymœ
nie wiem?

Cudeñko! Kto by pomyœla³, ¿e na
tej zapyzia³ej wsi takie cacko stoi...

A co to za historia
z tym ksiêdzem? 

Nie pamiêtam.
Pewnie jakaœ psota

niewinna... A mo¿e tu
powinniœmy wzi¹æ œlub?
Zamiast sakramentalnego
„tak” powiedzia³bym „ jo”! 

Ale
laska!

    Wydaje siê
znajoma... Bzdura!
  To na pewno
   turystka... 

Zaraz, zaraz... Turystka
na lokalnym cmentarzu,
z kwiatami?... Dziwne...
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Magdo! Halo, Magdo! S³yszysz mnie?
Zapomnij o artykule! Jestem na koñcu œwiata.
Kompletna cepelia! Halo?!!! Wszêdzie œmierdzi
rybami, o Internecie ma³o kto s³ysza³ a na mnie
tu patrz¹ jak na potwora z Loch Ness! Co?...
¯e za du¿o p³ywam? Jeszcze siê nie k¹pa³am!

O moje ciuchy im chodzi! Halo! Zasiêgu nie mam!
Siedzê na ambonie! W ¿adnym koœciele! W lesie,
jak gajowy Marucha... No, ten od pana Su³ka...

Ale¿ dobrze siê czujê! ¯adne upa³y...
Co??? O tym mam pisaæ? Œwiat

poza zasiêgiem? Litoœci!!!
Halo?!

Ewciu, to ja!

Brzoza! Odbiór!

 A tu w parê
minut mamy œwie¿¹
zupê grzybow¹!

Muszê przyznaæ,
¿e najlepsza jest twojej mamy.
Teraz wiem, sk¹d wozi³a przez
lata te grzyby. A ja, g³upia,

myœla³am, ¿e
z Kampinosu...

Pamiêtasz, ile
p³aciliœmy za te rarytasy

na naszym targu?

Popatrz
Ewuniu!
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A to siê pani Ewcia

jasieñska zrobi³a! Bez

tych szpilek i kiecek

miejskich od razu

wyzdrzy jak nasza!

Ale nie od k¹saj¹cych

¿mij, których tu nie brak!

Pamiêtam, jak tata

je wynosi³ z podwórka do

lasu w plastikowych butelkach.

Ba³ siê, ¿e niechc¹cy

na któr¹œ nadepnê.

Mam te¿ zestaw przeciwdeszczowy z Jerzkowic.

Moje kole¿anki to by w takich gumakach umar³y ze wstydu! 

Nie wspomina³eœ o tym!

Kto by pomyœla³... S³awny pediatra.

Wielki specjalista od dzieciêcych

biegunek jako zaklinacz wê¿y!

Dobry z profesora
i lekarz i ojciec. Inaczej to by

Adamek dosta³ ze strachu tej, jak
pani mówi, biegunki.

Z tego co pamiêtam, zdarza³o

siê to ustawicznie pana krowie.

Co rusz zalicza³em jakiœ ciep³y placek

i œmierdzia³em jak pó³ PGR-u!

Pamiêta Adamek nasz¹

P¹czusiê? Ulubienicê

Boguni?

Musi pamiêtaæ!

Jak mu w pierwszych

amorach w namiocie

przeszkodzi³a!

Ha, ha, ha...

Za trzy dni nasza

rocznica, a mój m¹¿

skrywa jakieœ okrutne

tajemnice sprzed lat!
Kha!

Kha!

W amorach?

¯¹dam wyjaœnieñ! 

          ¯adne tajemnice!

     Na podwórku sta³ mój

 wigwam. Siedzieliœmy w nim

z Marysi¹ i umawialiœmy siê,

 ¿e ona bêdzie moj¹ squaw. 

rozdzia³ 3 - Indianie w ³ó¿ku. Bibu³a na opa³.
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  I kiedy ju¿ przekona³em Marysiê, ¿e jestem prawdziwym Indianinem, to ciekawskie krówsko zajrza³o

do œrodka. Przerazi³em siê, bo jako Indianin raczej mia³em do czynienia z bawo³ami. Uderzy³em w bek.

 Ale nie ze strachu. Tylko dlatego, ¿e straciliœmy z Marysi¹ nasz pierwszy dach nad g³ow¹! 

Najgorsze, ¿e nie zd¹¿y³em jej wtedy poca³owaæ, bo doroœli w œmiech.

A P¹czusia galopowa³a na oœlep z wigwamem na ³bie. Za ni¹ pani

Bogusia, za pani¹ Bogusi¹ moja mama. Babska corrida!

Ciekawe, jak j¹

przekona³eœ, ¿e jesteœ

prawdziwym

Indianinem...

  Musia³ namieszaæ nasz Adamek Marysi.

Ona do dziœ sama. A taka m¹dra nam wyros³a.

Zwierzêtom ¿ycie ratuje. Miejscowi ch³opcy jak

   pszczo³y do wianka, a ona nie i nie...

I dobrze! Bo co to za

kawalerka! Jak nie pijany,

to z³odziej ryb. A Marysia

nie jakaœ p³otka, ¿eby j¹ na

byle wêdkê wyci¹gn¹æ!



 Dowiesz siê,
ale prêdzej od
 taty ni¿ od
  pana Janka!

Mo¿e powinieneœ Adasiu

spotkaæ siê z t¹ swoj¹

squaw?

Pewnie mnie nawet

nie pamiêta. Stare

dzieje...

W czwartki przychodzi

po ryby. Kupuje u Jana.

Dobrze razem powspominaæ.

A i pani Ewuni mi³o bêdzie

nasz¹ Marysiê poznaæ.

Ona pierwsza czytelniczka.

Ksi¹¿ki mi po¿ycza, gazety

  przeczytane przynosi...

Dziêkujê, moi drodzy.

Królewska kolacja, ale jutro wczeœnie

wstajê. Ju¿ od pi¹tej rano k³usuj¹.

Niszcz¹ ryby i jezioro... Jakie

czasy, taka maszoperia...

kto niszczy?
Turyœci czy miejscowi?
Niech mi pan o swojej

pracy opowie!

Pani Ewcia jak

nasza profesorowa!

Ona te¿ uwielbia 

Jana opowieœci! 

Kto ich nie lubi! Pamiêtam, jak ojciec

opowiada³ mi o pana tajnej misji.

Ktoœ wa¿ny tu siê ukrywa³, prawda?

¯eby to jeden!

Janek wtedy du¿o ryzykowa³,

pomaga³. A potem mu nawet nie

podziêkowali. Mo¿e i bohaterowie,

ale Ÿle wychowani!

Nie dla bohaterów siê nara¿a³em,

a dla Polski. I op³aci³o siê. Teraz

przynajmniej w wolnym kraju ¿yjemy.

Szkoda tylko, ¿e te farby tak szybko

   p³owiej¹ na sztandarach...

NieŸle powiedziane!

Dowiem siê, kto tu

znalaz³ schronienie?
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Tak d³ugo z rybami

przebywam, ¿e ju¿ milczê

 jak one. Dobrej nocy.

 Zostañcie z Bogiem.

Bogusia jeszcze ¿y³a, jak Janek potajemnie

dzia³a³. To jakieœ ulotki na ³odzi trzyma³,

to ktoœ wa¿ny po nocy przyjecha³,

o przewiezienie na drugi brzeg prosi³... 

Pani Bogusia te¿

z ulotkami biega³a,

prawda?

Nawet j¹ raz
zatrzymali z t¹

bibu³¹. 

Pani Ewcia to by mog³a

ksi¹¿kê o nim napisaæ, ale

ci co naprawdê dzielni byli,

laurek nie pragn¹...

Œwietny pomys³!

I jak to siê

skoñczy³o?

Tacy w garniturach,
zwyczajni. Niby grzeczni

bardzo. Od razu siê
domyœli³a, co to za

eleganci. 

I nim tamci cokolwiek powiedzieli, ona ich

³aje w g³os, ¿e czasy ciê¿kie, a taki dobry

papier na zmarnowanie porzucony!

¯e chodzi³a po wsi i zbiera³a, ¿eby

w piecu nim paliæ. I teraz zamierza to

zrobiæ, bo nie znosi marnotrawstwa.

Ulotki zabrali, ¿e niby to im siê ten
papier rozsypa³. A Boguniê wychwalali,

jaka to m¹dra z niej gospodyni.
I s³usznie, ¿e spaliæ chcia³a, bo tylko
do pieca siê nadaje... Oj, zrobi³a

z siebie Bogunia idiotkê! Ale warto
by³o, ¿eby potem w³adza z ca³ego

narodu idiotów nie robi³a...

Pani Steniu, proszê spojrzeæ!

Moja Ewcia jak oficer œledczy.

Ka¿de s³owo notuje. Oj, chyba

naprawdê bêdzie z tego ksi¹¿ka!

  PóŸno ju¿. Czas do ³ó¿ka...

Zamierzam w nim przes³uchaæ

 ciebie, mój mê¿u, i ustaliæ

 okolicznoœci, w jakich zostaje

   siê prawdziwym Indianinem.

W tym waszym ³ó¿ku,

kochani, spali nie tylko Indianie!

Ale to ju¿ inna historia.

Na kolejn¹ ksi¹¿kê. Zmykajcie.

Jutro ma byæ piêkny dzieñ.
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Posuñ siê, mój Winnetou!

Lecê pod wigwam.

Wskakuj

moja rybko!

Jesteœ taka œliczna, kochana, ale masz

jedn¹ potworn¹ wadê. Zasypiasz

szybciej od starych, zmêczonych

rybaków...
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Wybierzmy siê nad jezioro.
Dot¹d nie w³o¿y³am stroju
od „Victoria sekret”... 

Tylko nie to!

Znowu ca³a wieœ

bêdzie siê na ciebie

gapi³a, a ja umrê

z zazdroœci.

Piêæ minut dla mojego

fotoreportera. Korzystaj,

bo potem zacznê uwodziæ

ca³y Jasieñ.

W sam raz na

ok³adkê „M¹drej i Modnej”!

Zawiœniesz na gwoŸdziach

wszystkich okolicznych

s³awojek!

Nie robisz mi ¿adnych zdjêæ!
Czym siê potem pochwalê?
Kaloszami leœnika?
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Wybra³eœ kochanie kiepski

dzieñ na naukê surfowania.

Zobacz, jakie tu dziœ t³umy!

Dziwne.

Ja wci¹¿ widzê

tylko ciebie...

Wej! Jak ta sadzy
z cëca wëwalónym na
wiérzch! Leno powrózk
ma midze slôdkama
i go³¹ rzëc¹ swiécy!

Jak jaczi szadi pudel, leno

klatów mnié. Wedle brzegu brodzy 

jak jakô czapla, bo to ani p³ëwac ani

gonic nie rozmieje na tëch chudëch

szpërach. A ch³opi leno sa obzéraj¹,

jakbë nad¿i biô³czi nie widzelë.

RATUNKU!!!

Kochanie, proszê

nasmaruj mi

plecy.
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Jestem
z ciebie dumny,

kochanie.

Kha,
kha, kha!

Mo¿e to...

Ewciu!

Spójrz,

coœ tam siê

dzieje...

Nie wiem,

jak to siê sta³o.
Spokojnie, ju¿

j¹ mam.
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Nie wiem, jak pani dziêkowaæ!

Anetka ju¿ dosz³a do siebie.

Ona umie p³ywaæ, ale pod

wod¹ z³apa³ j¹ skurcz.

Tak bywa. Jestem od wielu

lat ratownikiem wodnym, ale

dopiero po raz drugi potrzebowano

mojej pomocy.

... a mówi³aœ, ¿e

ona jest jak czapla.

Tylko brodzi

i uwodzi...

Nieprawda! Ja wiecznie potrzebujê

twojej pomocy! Te¿ siê kiedyœ

zach³ysn¹³em na twój widok

i tak mi zosta³o! 

Zawsze mo¿emy

wykonaæ jakieœ szybkie

sztuczne oddychanie...
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Nazywam siê Jan Karol Kociuba.
Hurtownia zabawek dmuchanych.
Do us³ug. Zastanawia³em siê, co tu
robi taka piêkna i samotna kobieta...

Czy nie zechcia³aby pani

ozdobiæ dziobu mojej ³ajby?

 Proponujê mi³¹ przeja¿d¿kê.

Hi, hi, hi,

co za niezdara.

Piêkna i samotna

kobieta... 

Zapraszam

na pok³ad.

w³aœnie wypatrywa³a jakiegoœ

œrodka wodnego transportu. Chêtnie

chwilê panu potowarzyszê.

Pana ³ódŸ nazywa

siê „El¿bieta”. Czy

to na czyj¹œ czeœæ?
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Ale¿ oczywiœcie!

Jestem wielkim admiratorem

królowej Anglii. Nie ukrywam,

¿e mam sentyment do wysp.

Przep³yn¹³em niejedn¹ milê

morsk¹ angielskich

wybrze¿y.

Ale chyba nie

t¹ ³upin¹?!

yyp,

yyyyyp...

EEE,

EEHM.

EEE...

Proszê spojrzeæ na tego idiotê!

Ju¿ tak od dwóch godzin siedzi

w wodzie jak œledŸ! Ja w jego

wieku to ju¿, droga pani,

przep³ywa³em na desce

kilometry oceanu!

Rzeczywiœcie, jak œledŸ.

 Ale nie s¹dzê, ¿eby

  ten pan by³ idiot¹.

Zapewniam pani¹, ¿e to

skoñczony kretyn. Wystarczy spojrzeæ,

co wyprawia... Ale i szczêœciarz, bo go

broni taka piêkna istota.
 Nic w tym dziwnego.

Piêkna istota jest ¿on¹

tego idioty i kretyna.

W pani towarzystwie czas

przyœpiesza! Nie s¹dzi³em,

¿e ju¿ tak póŸno.

Panie Karolu,

ca³a naprzód!Ale¿ mamy

cudown¹ pogodê!

25



Wpada³em tak czêsto do

wody, bo sobie wyobrazi³em,

¿e wpadam w twoje ramiona.

Uspokój siê, Elka!

Ta pani poprosi³a, ¿eby z ni¹ pop³ywaæ,

to zrobi³em ma³e kó³ko. Nie wraca³aœ

z tym piwem od godziny!... I przestañ

wrzeszczeæ z powodu byle

lachona!

By³eœ bardzo dzielny,

mój Kolumbie! Ale czas wracaæ,

bo pani Stenia znowu siê obrazi,

¿e przegapiliœmy obiad.

dobrze, ¿e jesteœcie! Mamy

dziœ goœcia na obiedzie!

Adamek chyba siê ucieszy!

Dzieñ dobry! 

Mi³o ciê widzieæ, Adasiu. 

Po tylu latach…

Czeœæ, Marysiu. 

To naprawdê ty??? 

Ale¿ wypiêknia³aœ!

Kto tam
siedzi, pani
Steniu?

MARYSIA?

ADAM?

Gdzieœ ju¿ 
widzia³em tê 
dziewczynê

Spójrz! Ktoœ
do nas 

przyjecha³...
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Jestem ¿on¹ Adama. 
Du¿o o tobie s³ysza³am.

No to siê wreszcie

spotkali... Panna

z kawalerem...

Janku, nie pleæ!

Adamek ju¿ nie kawaler!

A ¿e œluby z Marysi¹ brali,

jak po piêæ lat mieli, to

ju¿ inna sprawa.

Czego siê dowiadujê!

Mój m¹¿ to bigamista!

Nasz œlub nie by³ wa¿ny! 

Ksi¹dz Pa³ka œmia³ siê w g³os i kaza³ 

mi natychmiast oddaæ mamie bia³y

 obrus, z którego zrobi³am welon.

A ja siê tak rozp³aka³em, ¿e wzi¹³ 

mnie na stronê i uspokaja³, mówi¹c, ¿e za 

parê lat powtórzymy tê uroczystoœæ.    

 Pañstwo profesorostwo to siê te¿ 

pop³akali. Ze œmiechu! Bo Adamek

  do œlubu w majtkach k¹pielowych 

    poszed³. Tak mu siê spieszy³o!

Szkoda, ¿e potem 

tak siê nie œpieszy³.

HA HA HA!

Za to ja siê œpieszê. Muszê ratowaæ synka Mazepy, 
ma³ego kucyka, który nie potrafi samodzielnie jeœæ.

Skoro mowa o ratowaniu, Ewcia wyci¹gnê³a 
dziœ z topieli jak¹œ dorodn¹ pannê. Szkoda,

¿e nie jestem koniem albo pann¹…

To pani Ewcia bohaterka! A ja na takie
okazje mam coœ mocniejszego!

Zuch dziewczyna!
Przynieœ, Stefciu, tê butelczynê 

na specjalne okazje!

HE, HE
HE..
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Zauwa¿y³am was obok 
cmentarza, ale nie by³am 
pewna, czy to ty, Adamie. 

Tyle lat minê³o...

Jak to siê sta³o, 
¿e siê uchowa³aœ 
taka ³adna i 
samotna?!

To moje miejsce na Ziemi, 
wiêc nie mam do Kaszub dystansu. 

Ale chêtnie porozmawiam. 
Wpadnijcie do mnie. Najlepiej 
któregoœ dnia wieczorem.

Te¿ bym siê
uchowa³a, gdybyœ w dniu

œlubu przyszed³
w k¹pielówkach!

Chcê napisaæ artyku³ o 
Kaszubach. Znasz je z perspektywy 
m³odego pokolenia. Opowiesz mi, 

jak tu siê ¿yje?

Chyba trafiê. 
To wci¹¿ ostatni dom
w kierunku K³osów?

Ten sam. 
Na podwórku przywita was 

ma³e Zoo. No i ju¿, niestety, 
mieszkam sama...

Ten artyku³ móg³by nosiæ tytu³ 
„Piêkna pani doktor w wielkim lesie”…

Piêkna i samotna...
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Niesamowite! 

Jesteœmy tu ju¿ 

tydzieñ, a czujê siê tak, 

jakbyœmy dopiero 

przyjechali...

Mówisz jak twoja teœciowa. 

Pamiêtam, ¿e mamie zawsze 

brakowa³o kolejnego tygodnia do 

szczêœcia!

A skoro mowa o szczêœciu, 

przypominam ci, ¿e za 

cztery dni nasza rocznica.

Ewciu, b³agam, ¿adnych scen! 

Nawet nie wiem, w jakim by³ kolorze 

ten jej sweterek. Ale trzeba 

przyznaæ, ¿e rudym dziewczynom 

dobrze w zielonym...

Pewnie w lesie s¹ 

tylko kurki. Jak siê spiszecie, 

bêdzie pyszna kolacja.

S³yszysz, Ewciu? 
Masz siê zaczajaæ za 
krzakiem i ³apaæ w 
koszyk ka¿d¹ kurê, 
która siê nawinie.

Pani Stefciu, niech mu pani 
wyt³umaczy, ¿e na grzybach jednak
 trochê siê znam. W ka¿dym razie 

odró¿niam kurkê od kury, a 
prawdziwka od grzybicy.

Niech Ewcia je weŸmie. 
W lesie siê bywa g³odnym 

jak wilk.

Dziêkujê! Choæ szczerze 

mówi¹c zamierzam zjeœæ 

wszystkie borówki i 

jagody!

Dzieci, 

œniadanie!

HA HA HA

HA HA...

Jak mi³o, ¿e pamiêtasz. 
Mia³am wra¿enie, ¿e po wizycie 
Marysi pamiêtasz tylko kolor

 jej sweterka. Tak siê wgapia³eœ
w jej biust!

rozdzia³ 4 - Bezdro¿a i poro¿a
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Nie min¹³ tydzieñ, a moja 

elegancka redaktorska ¿ona 

wygl¹da jak ho¿e dziewczê

z rybackiej chatki.

Nie min¹³ tydzieñ, a ju¿ 

sta³am siê ¿on¹ gajowego! 

Zobacz, jaki 

piêkny!!!

O rany! 

Z³ota polana! Piêkne 

zwierzê...

Mam za

ma³y kosz!

...ale 

wola³bym nie targaæ 

na g³owie takiego 

poro¿a. Ca³a nadzieja

w Ewuni...

Ma jedn¹ wadê. Je siê go tylko 

raz w ¿yciu. Zbieraj kochanie to okr¹g³e

i ¿ó³te. W ten sposób bêdziesz mia³a 

wp³yw na nasze d³ugie i szczêœliwe po¿ycie.
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Nie przyznam siê im, ¿e to mój grzybowy debiut! 

Mam nadziejê, ¿e te kurki kiedyœ siê skoñcz¹! 

Adam móg³by mi pomóc. Pewnie, biedaczyna 

bez powodzenia rozgl¹da siê za ¿ó³tym i okr¹g³ym.

Albo siedzi pod drzewem jak umêczony drwal.

Cholera jasna! 

Gdzie ja w³aœciwie jestem??? 

Pójdê w tê stronê. 

Ten ja³owiec chyba wczeœniej 

widzia³am.

B³agam was 

wybawiciele, stañcie!

Przykro nam, dobra kobieto, 

ale nie potrzebujemy wiêcej 

kurek. Trzeba bêdzie sprzedaæ

 je w skupie... Dobra kobieto? 

Sprzedaæ w skupie? 

Za kogo oni mnie 

wziêli???!

Kurczê! Powinna tu byæ! 

To siê narobi³o! Jeœli jej nie znajdê

w ci¹gu godziny, bankowo bêdê spa³

w jednym ³ó¿ku z panem Jankiem! 

Ewciaaaa!!!

Adasiu-pata³asiu! 

ZejdŸ z chmurki, 

tu s¹ kurki!!!!
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RATUNKU!!!

Jestem, kochanie, 

ale¿ siê przerazi³em!

Zostawmy j¹. 

Nie bój siê...

Wolno siê oddalmy...

To jakieœ deja wu! 

Sk¹d ja znam 

podobn¹ historiê?

Przez chwilê czu³em siê jak

w piekle. Ba³em siê, ¿e ciê nie 

znajdê. A gdy ciê zobaczy³em, 

znalaz³em siê w raju…

Nigdy nie s¹dzi³am, ¿e w raju 

leje deszcz i chodzi siê po nim

w kaloszach. Ale pozosta³e

szczegó³y typowe: w¹¿, drzewo,

jab³ko... i my...

Z Biblii, kochanie. 

Powinno byæ jeszcze 

jab³ko!

...proszê bardzo!

Specjalnie dla pana...

jab³ko Adama!

Skoro powinno 

byæ...
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 Obieca³ pan, panie Janku, ¿e jeœli na kolacjê 

bêd¹ kurki, które sama znalaz³am, zdradzi nam pan

 jakiœ sekret. Pani Stefcia mówi, ¿e to bolesna,

ale piêkna opowieœæ.  

Sama s³ysza³am, jak obiecywa³eœ. 

A Ewcia nie tylko grzybów nazbiera³a, 

w lesie b³¹dzi³a, ale i pomog³a 

sos kurkowy zrobiæ!

Kobiety, Adasiu s¹ takie wœcibskie. 

A twoja nie doœæ, ¿e bia³ka, to jeszcze 

redaktorka… Béda të môsz ze

swoja slëbn¹

Nie wypominaj¹c, 

panie Janku, zjad³ pan 

najwiêcej. Czekamy na 

opowieœæ.

Smutna to bêdzie historia. 

O cz³owieku, który z bezmyœlnoœci 

zrobi³ wiêcej z³a ni¿ dobrego.

Zna³ go 

pan?

Zna³ doskonale. 

Mo¿na powiedzieæ, lepiej 

ni¿ innych ze wsi.

Najpierw musicie j¹ 

zobaczyæ. Tê wyspê, od której 

wszystko siê zaczê³o...

Teraz wydaje siê mniejsza ni¿ 

w dzieñ, jakby jej pó³nocn¹ 

czêœæ ukrad³ zmierzch.

Bo ukrad³. 

Wiecie co jest w tej 

czêœci wyspy?

Pewnie gniazda kormoranów. Widzia³am, 

jak szybowa³y w tamt¹ stronê, a potem 

nagle pikowa³y w dó³. 

To prawda, ale poza 

kormoranami mieszkaj¹ 

tam demony...

Jest zbyt ciemno, 

ale chyba j¹ widzê.

rozdzia³ 5 - Bi¿uteria ¿ony rybaka
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Demony??? 
To brzmi jak 

pocz¹tek horroru!

Bo to jest 

pocz¹tek horroru. 

Mów, Janie.
Coœ podobnego? 

Trzeba by³o p³yn¹æ, 

aby stan¹æ przy mogile 

bliskich?...

Mia³ dziecko? 
Ch³opca czy 
dziewczynkê?

Œwiat przynajmniej by³ 
tajemniczy. Nie to, co 

teraz...

Nasz bohater raz w miesi¹cu p³yn¹³, aby zapaliæ wszystkim 
przodkom œwiate³ko. Mo¿e myœla³, ¿e dziêki temu dusze zmar³ych 

pomog¹ mu w ciê¿kiej pracy? W ka¿dym razie ³owi³ najwiêcej z ca³ej 
wsi i szybko doszed³ do uczciwych pieniêdzy...

Tego dnia jak zawsze nasz rybak wysiad³ na brzegu 
wyspy. Spojrza³ w niebo. By³o piêkne i przejrzyste. 

Ruszy³ w stronê mogi³ ze zniczem. Gdy zamigota³ p³omyk, 
przymkn¹³ oczy i zmówi³ swoj¹ modlitwê. 

Ale modli³ siê tak¿e o zdrowie swojej ¿ony i dziecka. 

Tego ju¿ siê nie dowiemy...
¯ona rybaka by³a w ci¹¿y, 
a kiedyœ nie ustalano p³ci.

Dawni Kaszubi wierzyli, ¿e dusze zmar³ych 
pragn¹ spokoju. Mo¿e dlatego chowano 

bliskich z dala od l¹du? W ka¿dym razie 
na wyspie jest stary cmentarz.
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Rybak podniós³ go i domyœli³ siê, ¿e to 
spinka do w³osów. Stara jak wyspa i jak jej 

milcz¹cy mieszkañcy...

Jaka piêkna! 
Moja ¿ona wygl¹da³aby w niej niczym 
królowa pól i lasów, ryb i jezior...
Ale nie powinienem jej zabieraæ. 

Nic, co widzisz na wyspie twoje, synu 
nie jest” - powtarza³ mi ojciec...

Ale skoro na ni¹ trafi³em, 
to przecie¿ mam prawo 
ofiarowaæ ten klejnot 
ukochanej osobie.

Gdy rybak wyp³yn¹³ 
w drogê powrotn¹, 
nagle zerwa³a siê 

burza.

 Szamota³a jego ³odzi¹ 
po p³yciznach, osadza³a w jeziornym mule. 

Nagle siê przerazi³. Zna³ jezioro jak w³asn¹ kieszeñ, 
a straci³ ca³kowicie poczucie miejsca i czasu.

Gdy przyby³ do domu, 
¿ona czeka³a w progu. 

Niepokoi³a siê.

Niech zgadnê! 
Obj¹³ j¹, ca³y przemoczony, 
ale szczêœliwy i ofiarowa³ 

znaleziony skarb!

 ...a ona czeka³a z kolacj¹. 
Wpiê³a spinkê we w³osy...

... i z rêkoma na brzuchu patrzy³a 
mi³oœnie, jak jej mê¿czyzna 

je kolacjê… Tak w³aœnie by³o...

I gdy ju¿ nasz bohater poprosi³ Boga i dusze 
przodków o opiekê nad swymi bliskimi, spostrzeg³ 

tu¿ przy kamieniach b³yszcz¹cy przedmiot.
Trochê zardzewia³y, ale mimo to wci¹¿ 

lœni¹cy w promieniach s³oñca.  
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Nastêpnego dnia rybak nie wyp³yn¹³. 
Czu³ siê fatalnie. Mia³ wysok¹ temperaturê, 

wiêc pozosta³ w ³ó¿ku. Zasypia³ i œni³ 
koszmary. Zrywa³ siê z krzykiem...

ZnaleŸli j¹ ludzie. Pod drzewem. 
Trafion¹ piorunem. Spinka zsunê³a siê 

z w³osów i le¿a³a obok...

Straszna 
historia...

Nie mo¿na budziæ 
demonów...

Ale w³aœciwie, dlaczego? 
To przecie¿ ma³o prawdopodobne, 

¿eby ¿ona rybaka zginê³a
z powodu tej spinki!

Nawet ma³a spinka mo¿e staæ siê 
wielkim k³opotem, jeœli trafi nie tam, 
gdzie byæ powinna... S¹ rzeczy, które 
umieraj¹ razem z ludŸmi i z nimi 

powinny pozostaæ.

I o niepos³uszeñstwie 
mniejszym od kary.

Czy ten... 
rybak... 

Poradzi³ sobie 
w ¿yciu? 

Po tej tragedii?

Nie. Pewnie codziennie cierpi, 
patrz¹c na zdjêcie swojej ciê¿arnej 
¿ony. A poczucie winy wzbiera siê

w nim jak jezioro...

 To piêkna historia. 
O chêci posiadania
      i karze.

Gdy wybiega³a z domu, na jej w³osach lœni³a piêkna spinka. Rybak siê zdziwi³, ¿e
ju¿ nie jest zardzewia³a, jak wczeœniej. Chcia³ jej nawet powiedzieæ, ¿e mo¿e lepiej 
niech tê ozdobê zostawi w domu... Wyniós³by j¹ i zakopa³. A nawet... pochowa³. 

Aby wróci³a do dawnego œwiata dusz i rzeczy...

Jego ¿ona bardzo siê tym zmartwi³a, 
bo nigdy nie chorowa³. Postanowi³a szybko 

sprowadziæ pomoc.

Ale ona nie s³ucha³a. 
Zaniepokojona, narzucaj¹c 

tylko przeciwdeszczowy p³aszcz, 
pobieg³a w ciemnoœæ...
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Ten rybak 
z opowieœci...

Wiesz, Adasiu? 
On mi siê wydaje 
dziwnie znajomy...

Kochanie, œpijmy ju¿.
To by³ d³ugi dzieñ...

Kochanie, wracaj 
do ³ó¿ka. Jest noc!

Przyjecha³am tu wœciek³a, 
a otrzyma³am dar. 

W³aœnie zaczê³am pisaæ 
powieœæ pod tytu³em 
„¯ona rybaka”...

Adam,
zobacz!

Niewiarygodne...
Coœ podobnego...

Czy myœlisz podobnie jak ja? 
¯e ta opowieœæ wcale nie jest 

wyssana z palca?...

 To, niestety, prawdziwa 
opowieœæ. O tym, ¿e los wystawia 

okrutne rachunki. Nawet tak piêknie 
zakochanym...

uaaa...

Ju¿ idê, jeszcze tylko 
dwa zdania... Muszê ci coœ

wyznaæ, Adasiu...
Nie ma przypadków.

Mnie te¿... Mama opowiada³a, 
jaka to by³a tragedia, gdy zginê³a 

pani Bogunia... Nie mog³a zrozumieæ, 
jak to siê sta³o, ¿e wœród tylu drzew 

piorun wybra³ w³aœnie j¹...
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Nie podoba mi siê twój pomys³. 
Nie powinniœmy tam p³yn¹æ. Jeden
ma³¿eñski dramat w zupe³noœci 

wystarczy...

 A to co za 
towarzystwo? 

Mo¿e to stra¿nicy wyspy? 
Wracajmy, Ewuœ. Na l¹dzie 
jest zimne piwo i gor¹ca 

pla¿a...

Obiecaj mi przynajmniej, 
¿e bêdê jednym z bohaterów 

twojego horroru...

Uczyniê ciê naczelnym duchem 
tego miejsca. Bêdziesz od rzucania 
kl¹tw i wywo³ywania piorunów.

Ale cmentarzysko! 
Nawet drzewa umar³y. 

Rozejrzyj siê szybko, Ewciu
i spadajmy! Chcê wróciæ 

do ¿ywych!

Zauwa¿y³eœ, ¿e tu w ogóle 
nie ma s³oñca? Jakby tê wyspê 

omija³o z daleka! 

Ale w³aœciwie jakim prawem 
mia³bym popijaæ na urlopie zimne piwo, 
kiedy moja piêkna ¿ona ruszy³a do swojej 

ciê¿kiej reporterskiej roboty...

Wios³uj, m³odzieñcze, ile si³! 
W nagrodê obiecujê, ¿e bêdziesz pierwszym 
czytelnikiem mojej ksi¹¿ki. Mam przeczucie, 

¿e za jakiœ czas zaczniesz sypiaæ
z Noblistk¹! Hi, hi, hi...
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 A jednak jest s³oñce! 
W³aœnie tego szuka³am! 

Spójrz. 

To najwa¿niejszy grób ze szcz¹tkami 
metalowego krzy¿a. No i umieszczono go 
w centrum tej wyspiarskiej nekropolii. 

Ma kszta³t 
omegi i wyryty 
symbol s³oñca. 
Jestem pewna, 

¿e to jakaœ kaszubska 
prehistoria. Wówczas 
bogiem by³o s³oñce...

NajwyraŸniej abdykowa³o, bo tu 
zimno jak cholera! Czujê jakiœ 
wewnêtrzny niepokój. Wracajmy, 

kochanie...

Spójrz, co znalaz³am! 
To od³upany kawa³ek krzy¿a. 
Trzeba go koniecznie pokazaæ 

jakiemuœ konserwatorowi 
zabytków!

Teraz siê pewnie domyœlasz, 
dlaczego z laptopem ruszy³am na ambonê?! 

Pojêcia nie masz, jaka mo¿e byæ 
ciekawa historia kaszubskich krzy¿y! 
I ta prastara czeœæ, jak¹ oddawano 
Swaro¿ycowi, bogowi s³oñca i ognia...

 Zobacz, co siê dzieje 
nad naszymi g³owami!!!

Nie rozumiem. 
Sprawdzi³am prognozê. 

Do koñca tygodnia ma byæ 
sucho i s³onecznie!

Widaæ twój tydzieñ w³aœnie siê skoñczy³. Czujê siê jak 
bohater katastroficznego filmu. Nigdy nie twierdzi³em, 

¿e jestem mê¿nym poszukiwaczem przygód. Chcê do domu! 
Chcê w³o¿yæ kapcie i pograæ w "Diablo"

Nie ma mowy! 
Przypomnij sobie 

wczorajsz¹ rozmowê. 
Nie mo¿na budziæ 

demonów! 

Zamiast czytaæ Wikipediê, wybierzmy siê z wizyt¹ 
do bytowskiego zamku. A tej blaszce zróbmy zdjêcie. 
Na pewno jakiœ fachowiec oceni to twoje znalezisko...
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Gdyby c
oœ nam 

siê sta³o
, 

musisz w
iedzieæ, 

¿e by³am
 

sk³onna 
spêdziæ 

z tob¹ 

ca³e ¿yc
ie!

Nic nie rozumiem! 
Ani œladu burzy

i deszczu!

Mo¿e nam siê to wszystko 
przyœni³o? Tylko w takim razie, 

dlaczego wci¹¿ nie mamy 
aparatu?...

A ja chcê, ¿ebyœ wiedzia³a, 
¿e najlepsze, co mi siê przytrafi³o, 

to Ty! I jeœli szczêœliwie 
wrócimy do domu, bêdê zawsze 
opuszcza³ tê idiotyczn¹ deskê sedesow¹!

A ja ani razu nie by³am 

w tym nowym centrum fitness! 

Viola, Kaœka i Aga niemal tam 

zamieszka³y! I po co tak 
oszczêdzaliœmy???

Nie m
usisz

 jej 
opusz

czaæ!
 

Osta
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ie tu
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 nie 
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i nie
 ubol
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Tyl
ko 

nie
 

apa
rat

!!!
Rety!

Wyszlachetnia³aœ kochanie, na tych Kaszubach! A¿ ¿al teraz umieraæ...Ah! Wios³o...

Nawet nie próbuj go odzyskaæ! 
Woda poch³onie ciê tak samo, jak zdjêcia! 

Duchy przesz³oœci nie chc¹ siê dzieliæ swoimi 
tajemnicami. Uszanujmy to! 
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rozdzia³ 6 - Bulion zamiast kwiatów

Oj, widaæ pogoda 
dopisa³a i wreszcie 

pop³ywaliœcie! 
Ale dlaczego 
w ubraniach?

Taki kaprys, pani Steniu!
Woda by³a zimna, wiêc 

postanowiliœmy siê nie rozbieraæ! 
Co to za przyjemna woñ?

To nasze heliotropy! 
Uwielbiaj¹ tak¹ 
pogodê i pachn¹ 
na kilometr.

Jak po³ów, panie Janku? 
Po minie poznajê, 
¿e bywa³o lepiej?...

Widzia³em tylko kilka 
p³otek w wiadrze. 
Pewnie w tak¹ 

pogodê ryby wagaruj¹. Znowu 
k³usownicy?...

To nie by³ dobry dzieñ. 
Ktoœ zdenerwowa³ 
kormorany. Gdy s¹ 
niespokojne, trzeba 
wracaæ z jeziora.  

Od dziœ, kochanie, 
zamiast kwiatów, 
bêdê ci przynosi³ 

bulion!

Mo¿e wydam siê banalna, 
ale czujê zapach roso³u!

K³usownicy? 
Jak to? 

Ludzie kradn¹...
ryby?

Eeee... Kradn¹, kradn¹,
gdy pan Janek œpi. Ojciec
opowiada³, ¿e lepszego
stra¿nika ryb nie ma na

ca³ych Kaszubach.

Tak¹ mam pracê. 
Ryby chroniæ i z³odziejom 

¿ycie ratowaæ...

Jak to, 
¿ycie ratowaæ?

Co roku jakiœ wêdkarz amator tonie. 
Albo od pr¹du zginie. Dla paru ryb 

ludziska ryzykuj¹ zdrowiem i ¿yciem...

Panie Janku, to z panem 
ci z³odzieje maj¹ k³opot. 

Nie wiadomo, czy pana kochaæ, 
czy nienawidziæ!

Janek tak ich goni, 
¿e zawsze l¹duj¹ na
mieliŸnie. A jak potem 

b³agaj¹, ¿eby ich 
stamt¹d wyci¹gn¹æ!
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O mi³oœæ od dawna nikogo nie proszê, 
ale œmierci jak mogê, tak przeszkadzam...
Oj, wdar³a siê ona w moje ¿ycie, wiêc teraz 

zabieram jej ¿niwo, jeœli Bóg pozwala.

A gdybym napisa³a o tym artyku³? 
O niedosz³ych samobójcach, którzy 
za parê groszy ryzykuj¹ ¿yciem? 
Móg³by mieæ tytu³ „Kaskaderzy 

w krainie oœci”...

Lepiej "Po³awiacze ³usek". 
Wiesz, ¿e rybia ³uska, 

w³o¿ona do portfela zapewnia 
finansowe szczêœcie?

Ale tylko ta 
z wigilijnego 

karpia.

Hmm... teraz rozumiem, dlaczego 
nas nie staæ na g³upi¹ rakietê 

albo karnet fitnessowy! 
Co roku uwalniamy karpia 

przed Wigili¹.

Jeœli go do Wis³y wrzucacie, 
to nie cieszy siê d³ugo 
darowanym ¿yciem! 

Ha, ha, ha!

Ale z pana z³oœliwiec, panie Janku!
 A swoj¹ drog¹, œwiêta w chacie rybaka, 

musz¹ byæ baœniowe...

Pani  profesorowa bardzo je lubi. 
Tak, tak, Adamku! Od kiedy 

jeŸdzicie na te swoje narty w Alpy, 
profesorostwo z nami dziel¹ siê 

op³atkiem!

Oj, to biedne 
stoki w Arlbergu! 
O jeden wypasiony 
kombinezon mniej!

Nie œmiej siê, Adam, 
ale jeœli to bêdzie mo¿liwe, 
wybieram zimê w Jasieniu. 

To mog¹ byæ odlotowe œwiêta. 
Mo¿e na ³y¿wach dotrzemy 

do wyspy? 

42



Kochana Ewcia, ¿e chce do nas 
przyjechaæ! Jan tak lubi, kiedy w œwiêta s¹ 
œmiechy i rozmowy. A jak sami z choink¹ 

zostajemy, taki smutek go dopada, 
¿e strach!

To ¿e Ewa mnie zostawi³aby 
samego w Warszawie, rozumiem. 

Ale zostawiæ kombinezon, ostatni krzyk 
mody? Nie poznajê swojej ¿ony!

Jeszcze jedna uszczypliwoœæ, 
mój kochany, a zostawiê ciê 
razem z kombinezonem! 
I skoñcz z tym piwem! 

Nie bêdê ciê nios³a do Marysi!

Wybaczcie mi. Dopiero 
wróci³am ze stodo³y 

so³tysa.

Ale
zwierzyniec!

Szczêœciarz, ten 
so³tys. Ale ma³o 
goœcinny, skoro 
przyjmuje miss 
wsi w stodole.

E, tam, zaraz ma³o 
goœcinny! Raczej z pomys³em! 
Jak to lecia³o? Na sianeczku 
sianie, na sianie kochanie... Nie œmiejcie siê, ale co by 

to nie znaczy³o, mia³am 
rzeczywiœcie randkê. Tyle, ¿e
z buhajem. Leniwe byczysko 
nie chce byæ ojcem, wiêc 
odbywam z nim terapiê.
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Marysiu, chyba 
przyprowadzi³am 

ci kolejnego 
pacjenta.

Zapraszam
na grilla.

Nie ma czego podziwiaæ. 
Zwyczajna praca, któr¹ lubiê. 

I nie jestem samotna. 
Rozejrzyj siê.

Drogie panie, buhajem nie jestem, ale w pewnych 
sprawach radzê sobie bez pomocy weterynarza. 
Jeszcze parê takich uwag i bêdê siê przyjaŸni³ 

wy³¹cznie z t¹ flaszk¹ wina...

Wierne psy i zakochane koty... 
Ale nie wmówisz nam, 
¿e to pe³nia szczêœcia!

Mo¿e tylko 
kwadra, ale na razie 
wystarczy. Mia³am 
zostaæ w mieœcie, 
zrobiæ doktorat, 
a jednak zbyt 

têskni³am za wsi¹.

 I tak jesteœ jedynym 
„doktorem” w okolicy!

A¿ ¿a³ujê, 
¿e nie mam 
nosówki!

Wiedzia³em! 
Jedna kobieta potrafi 
zniszczyæ mê¿czyznê, 

a dla dwóch to 
ju¿ ca³kiem betka!

Ha, ha, ha! 
W dzieciñstwie, Ewciu, 
to ja wykazywa³am siê 
inicjatyw¹ w uwodzeniu. 

Wszêdzie siê za mn¹ snu³,
bo by³am silniejsza

i rozkazywa³am naszemu
Indianinowi.

Adamie, jeszcze jeden twój zalotny 
tekst, a ka¿ê Marysi ciê uœpiæ! 
Mia³eœ w dzieciñstwie czas na 

swoje nosówki!

Podziwiam ciê. Piêkna i samotna 
w œrodku lasu... Sukienka i kalosze. 
Delikatna i zakrwawiony fartuch...
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Ja tu przyszed sprawdziæ, 
czy  u doktórki je spokojnie  
Chamy z miasta zjecha³y
i trza swego pilnowaæ!

Witamy. 
My te¿ pilnujemy 

pani doktor!

 Dobry 
wieczór!

Dziêkujê, Marku, 
wszystko w porz¹dku. 
To moi przyjaciele.

Jo, jo!
 Wszëtcz

i

doktór
czi jô 

pilëja,

ale i t
ak na 

kuñc

doch c
hto na

ma ja

weznie
 i nie

oddô.

Jô ju wola sómdozérac co naszéwsë s³ëchô. Temu jem
tu prawie przëszed³.

Chto
 chce

 rëbë

uchw
acëc,

 mus
zi

sa z
macz

ëc

Oho, Marysiu, a¿ strach siê do ciebie 
zbli¿yæ! Natychmiast siê pojawia jakiœ 

pluton egzekucyjny!

Mówi³am ci, Marku, 
nikt mnie nie weŸmie! 
IdŸ spokojnie do domu. 
Mo¿e twoja Jula ju¿ 

czeka...

Skazani maj¹ prawo do ostatniego
¿yczenia. To ja poproszê tylko o nowy
aparat, bo mój uton¹³. I o dok³adkê

tej pysznej kukurydzy z grila.

Nie pij, Marku, 
znowu bêd¹ 
k³opoty...

Panie Marku, 
proszê pos³uchaæ 

Marysi.

¯ona na pana 
czeka.

Jo, jo, czëkô,ko nie na mia!Ha, ha, ha

Julia...

Jula..
.
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Go³¹ rzëc¹ zôs w kôrczmieblëszczi. Striptiz robi. Mietk gôdô,¿e le ja oblecz¹, tak ona znô³majtczi zeblekô. Mojé Julë nichtnie chce brac, dlôcze jô móm?

Mam dziœ goœci, Marku. 
PrzyjdŸ jutro, porozmawiamy. 
Julkê trzeba bêdzie znowu 

do lekarza zawieŸæ. 
A teraz siê po³ó¿, 

odpocznij.

On ma 
jakiœ k³opot.

Zdaje siê, ¿e Marysia 
leczy ca³¹ wieœ. I to z 
wszystkich dolegliwoœci...

Nie dziwcie siê Markowi. By³ dobrym 
gospodarzem. Zakocha³ siê w Julce, 

która ju¿ dwóch mê¿ów rozpi³a i pochowa³a. 
Wierzy³, ¿e jej pomo¿e, wzi¹³ œlub i teraz 

ma problem. Kocha j¹ bardzo, ale 
sta³ siê poœmiewiskiem na ca³y powiat. 

No i sam zacz¹³ piæ.  

Przykra 
sprawa.

Dlaczego 
jej nie zostawi?

Bo wci¹¿ w niej 
widzi tê sam¹, 

weso³¹ dziewczynê, 
dla której wygrywa³ 
ludowe melodie na 
wiejskich weselach. 
Mi³oœæ te¿ bywa 

chora.

Najgorsza jest taka 
biedna i chora kobiecoœæ 

podana na tacy. 
I  nikt jej nie chce...

Za dwa dni nasza rocznica 
œlubu. Wpadnij, Marysiu! 
W koñcu chcê ci jakoœ 

podziêkowaæ za to, ¿e kiedyœ 
zrezygnowa³aœ z Adama!

Bêdê farciarzem! 
Rocznica œlubu z 

aktualn¹ i niedosz³¹ ¿on¹! 
PrzyjdŸ koniecznie!

Wpadnê na pewno. 
Choæby po to, abyœ 

mia³ siê czym chwaliæ.

Jak jej do
którka nie

 pomog³a, 

to ju¿ nik
t jej z teg

o striptiso
wania 

nie wylecz
y... I znow

u z go³ym
i 

cycami prz
ez wieœ b

êdzie sz³a
, 

a dziecisk
a w œmiec

h!

46



Rozdzia³ 7 - Polowanie na z³ot¹ rybkê

Jak to, na ryby? 
Obieca³eœ, ¿e dziœ 

wyskoczymy do Bytowa, 
zwiedziæ zamek!

Zostawmy to na deszczowy dzieñ. 
Muszê ci pokazaæ, jakim jestem 

œwietnym wêdkarzem. 
Nigdy nie wraca³em z ryb 

z pustymi rêkami.

Jan przygotowa³ dla was wêdki. 
Mo¿ecie wzi¹æ ¿ó³t¹ ³ódŸ. 
Ale prosi³, by nie odp³ywaæ 

za daleko.

Przynajmniej pan Janek 
we mnie wierzy! 

Dziœ bêdziecie, moje panie, 
jad³y kolacjê jak czaple! Oby siê po powrocie 

nie okaza³o, ¿e musisz 
robiæ nam pierogi...

Tu, w chwastach, 
bêdzie ich najwiêcej. 
Trzymaj puszkê, 

kochanie...

Jeœli mówi¹c „ich”, 
myœlisz o robalach, 
to ja grzecznie 
rezygnujê...

Spójrz, kto chce siê z nami 
  wybraæ na ryby. Jaka
    piêkna sztuka...

Kiedyœ tak 
mówi³eœ
o mnie!

£owienie to mêska rzecz, 
co widaæ ju¿ na etapie 
zdobywania przynêty.

Na szczêœcie kiedyœ 
by³eœ bardziej pomys³owy. 
Ja siê z³apa³am na twój 
urok osobisty. Trudno mi 
teraz w to uwierzyæ!

Ewciu kochana, 
w³ó¿ robaczka na haczyk 
Spójrz, jak to zrobiæ. 

Masz szczêœcie, ¿e uczy
ciê sam wielki mistrz.

Niech wielki mistrz 
chwalidupa nie kiwa 
tak ³odzi¹, bo zaraz 

utonie!

Pierwsze s³yszê,
ale przecie¿ Adamek taki skromny,
¿e siê wczeœniej swoimi sukcesami

nie chwali³...
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 Ewciu, nie rzucaj 
na oœlep! £owisz ryby, 

nie ³abêdzie!

Gdyby ta ³abêdzica 
mia³a za mê¿a 

pysza³ka, ju¿ dawno 
sam buja³by siê na 

fali!

O rany! 
Sp³awik mi 
zgin¹³! 

Co teraz?

Pewnie coœ 
zrobi³aœ nie tak. 

Ci¹gnij! 

Szczêœcie debiutanta 
po raz drugi! 
Ha, ha, ha!

ehhhh...

Cuda siê, oczywiœcie, zdarzaj¹. 
Szczêœcie debiutanta. 

I nie piszcz, bo p³oszysz 
moje ryby.

Adam!

Adasiu, kochany, 
mam! Mam! 
To jakiœ cud!
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Adasiu, na dziœ wystarczy. 
Nawet stado czapli 

nie jest w stanie tego 
wszystkiego prze³kn¹æ. 

Wracamy...

To przez pogodê 
nie z³owi³em ¿adnej. 
No i te twoje ha³asy 
p³oszy³y moje ryby. 
Teraz wiem, dlaczego 

nikt nie wêdkuje z babami!

Pani Steniu, to wina pogody! 
No i moja. Ha³asowa³am 

i p³oszy³am ryby!

O, ju¿ wszyscy
oczekuj¹ ode mnie
t³umaczeñ. Szybko

rozchodz¹ siê 
wieœci!

Ho, ho!
Brawo,
Ewuniu!

Nie rozmawiam 
z kobietami 

morduj¹cymi ³awicê. 

Kocham kobiety 
kuchenne i czu³e. 
Kocham pani¹ 

Steniê!

Hi, hi, hi!

Dziœ bez wzajemnoœci! 
No chyba, ¿e Adamek te 
wszystkie rybki piêknie 
oprawi i nam usma¿y!

A to mi siê w chacie 

od bab zaroi³o! Trzeba 

bêdzie konkurs og³osiæ 

na najsmaczniejsz¹ 

rybê!

A co Adamek ma 
do powiedzenia?

Eee...
Te ³opuchy 
i zielone 
œmieci to 

by³y 
dalie???

Ups! Adasiu, to wyraŸnie
nie jest twój szczêœliwy
dzieñ! Za to doskonale

wygl¹dasz w tym
wêdkarskim rynsztunku...

A có¿ pogoda zawini³a, ¿e 
moje ukochane dalie le¿¹ pod 

p³otem jak chwasty? 
Oj, narazi³ siê Adamek 

okropnie! Dla jakiegoœ robaka 
pó³ ogrodu zmarnowaæ!
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A ja przeciwnie. 
Pora ³ykn¹æ 
trochê kultury! 
Jutro bytowski 

zamek.

Ja wolê ³owiæ! 
Nie s¹dzi³am, ¿e to 
takie przyjemne. 

Wola³abym jutro na ryby, 
zamiast do Bytowa.

Co do ³ykania, 
Janek przygotowa³ swój 

eliksir. Ma jakieœ magiczne 
w³asnoœci, ale to Janka 

tajemnica...

Panie Janku kochany, 
proszê nam powiedzieæ, 
na co on dzia³a, ten 

eliksir!

Pewnie na w¹trobê 
i to niekoniecznie 

dobrze...

Oj, Adamek coœ dzisiaj z³oœliwy! 
To dalie wykopie, to Ewci dokuczy! 
Na koñcu eliksiru nie dostanie, 
bo szkoda dla takiego marudy.

Nalejcie kieliszek Adamkowi. 
Od tego wêdka siê robi prê¿na!

Widzê, ¿e wam wszystkim poprawiam humor! 
Zaraz zabiorê swoj¹ wêdkê i sobie pójdê na
w³asne ryby! Ciekawe, Ewciu, jak¹ bêdziesz 
                       mia³a minê!

U nas na Kaszubach mówi¹ „Nawetka
g³upi m¹drzi, czej poznô czego mu

felëje”. A tobie Adasiu brakuje tabaki!

No tak! 
Na koniec tych 

nieszczêœæ jeszcze
siê uduszê!

Niech Adamek 
poczêstunek przyjmie. 
Kto tabaki nie za¿ywa, 

baba siê nazywa!

A baby to niby gorsze! 
Co za szowinizm 
w tym przys³owiu!

Jest i inne powiedzenie. 
Chto tabacznika nie
uwô¿ô, niech go
w rzec kusznie...

Niby w co ma kuszn¹æ? 
A w ogóle, na czym 
polega kuszniêcie?

Ja Ewci prze³o¿ê: 
Kto tabacznika nie szanuje, 
niech go w dupê poca³uje!
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Gdyby mama wiedzia³a, 
¿e wci¹gamy tu zio³a 
i popijamy gorza³kê, 
to dopiero by nam siê 

dosta³o!

Pañstwo profesorostwo 
bardzo sobie ceni¹ tabakê, 
a pani profesorowa to 
ju¿ w szczególnoœci.

Przed snem 
zawsze za¿ywa! 
Nawet ma w³asn¹ 

tabakierkê. 
W komodzie 

zamkniêta le¿y.

Coœ podobnego! 
Ja wcale nie znam 
moich rodziców!

Mama i tabaka...
Rodzice wci¹¿ mnie 

zdumiewaj¹... Myœla³em,
¿e to para klasycznych

sztywniaków.

A ja zawsze ich 
podejrzewa³am o ma³¹ 
sk³onnoœæ do szaleñstwa. 
W koñcu ich najlepsze 

dzie³o, to ty...

Tabaka i eliksir 
chyba rzeczywiœcie dzia³aj¹! 

Czy mogê poca³owaæ 
najlepszego wêdkarza 

na Jasieniu?

Ruszaj na ³owy, Adasiu! 
Twoja z³ota rybka czeka! 

Z³ap mnie, a spe³niê 
twoje marzenia!

Mam jedno marzenie, 
Ewuniu, niech to bêdzie 
noc polarna. Bez koñca...
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Nie rozumiem, 
kochanie, przecie¿ 
jedziemy do miasta! 
Gdzie twoje szpilki 

i kapelusze?

Ty z³oœliwcze! 
Nie jadê na cocktail 
party, a do pracy. 

W szpilkach i kapeluszu 
wybiorê siê po Nobla.

Jan wyp³yn¹³ po szczupaka. 
Jutro rocznica, wiêc taki 
prezent chce wam zrobiæ. 
A tu listê zakupów mam. 
Babkê wam upiekê i sernik.

A ja sama kolacjê 
œwi¹teczn¹ zrobiê, 
dobrze, pani Steniu?

To dopiero bêdzie spotkanie, 
szczupaka z krewetkami 

tajskimi!

 Kochanie, 
nawet w dresie 
masz ³adny...
mhm... front!

Albo wygl¹dam doœæ 
zabytkowo...

............

............

............
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Maselnica!
Niez³y kuchenny wypas. 
Œredniowieczna Ikea 

jak malowanie!

Niez³a chata, ten zamek. 
Pani Jungingen mia³a 
sporo okien do mycia!

Uff!
Jest tu jakaœ

winda?!

Adasiu, szybko! 
Zobacz, co 

znalaz³am!!!

Myœlisz, ¿e to w³aœnie ta? 
Znaleziona na wyspie?

Jestem pewna! 
Przecie¿ rybak musia³ 

uspokoiæ wyspiarskie demony. 
Zapewne j¹ tu przyniós³. 
Za szyb¹ jest pozbawiona 

z³ych mocy... 
To dziwne, ale w³aœnie 
tak sobie wyobra¿a³am 
spinkê ¿ony rybaka...

Mój pomys³ jest prosty. 
Poka¿emy fotki 

Janowi. Jestem pewna, 
¿e zdradz¹ go emocje!

Wszystko, tylko nie emocje! 
Zauwa¿y³aœ, ¿e jest z nich 

ca³kiem wyprany?
Myœlê, ¿e po tym, 

co siê sta³o, skrywa je
i g³êboko cierpi. To silny,
ale wra¿liwy mê¿czyzna...

I wiesz...? Nawet
przystojny!

Jakbym s³ysza³ 
w³asn¹ 

charakterystykê...

Spójrz, kochanie,
a tu jaka odlotowa

ko³yska!
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Robi siê póŸno.
Ruszajmy na zakupy.

A bêdzie nieskromna i ca³kiem 
odjechana uczta! Przypuszczam, 

¿e nieŸle gotujê i nareszcie 
tego dowiodê!

To mia³ byæ 
skromny rocznicowy 

wieczór!

Bêdê za piêæ dni! 
Mam œwietne materia³y. Halo! 

Tak! Ze zdjêciami gorzej, bo aparat
uton¹³! Fantastycznie tu jest! Halo! 

Fan-tas-ty-cznie! ¯adne tam Teneryfy! 
Ryby ³owiê! Prawdziwe! Myœla³am,

¿e s¹ kwadratowe… Halo?! 
No, jak filet! Hi, hi... 

Zasiêg siada! Buziaki. Jak
wrócê, wszystko opowiem!

Niesamowite. 
Mam b¹ble od komarów, 

odciski od ³a¿enia, siniaki od 
p³ywania ³ódk¹, a czujê siê 

taka szczêœliwa...

Kto by pomyœla³, ¿e 
moja delikatna ¿onka to 

g³êboko skrywane 
sado-maso...

Jeszcze jeden 
taki tekst, a 
oka¿e siê, ¿e 
g³ównie sado!

Zostaæ spranym 
na kwaœne jab³ko 
przez przysz³¹ 

Noblistê... 
Bezcenne!

54



Ewcia nie wspomina³a, 
¿e wesele mamy 

wyprawiaæ!

Nic bardziej mylnego! 
Zwyczajna rocznica, 

na któr¹ jutro zapraszam 
wielmo¿nych pañstwa!

Radzê odmówiæ! 
Ewa zamierza sama 

przygotowaæ œwi¹teczn¹ 
kolacjê!

Jeœli gotuje tak, 
jak ³owi, ja 
zaproszenie 
przyjmujê!

 A jeœli gotuje 
tak, jak p³ywa, 
to ju¿ lepiej 
nie mo¿na...

U nas nie ma tajemnic. Ledwo 
Ewcia tê topielicê wyci¹gnê³a, 

to ju¿ posz³o po wsi, ¿e miastowa, 
a jak rekin w wodzie kr¹¿y!
My dumni z Ewci bardzo.

No proszê, moja ¿ona 
zaraz pêknie z dumy! 

Poczekajmy na jej kolacjê, 
a wszystko wróci do normy!

Panie Janku, zwiedzaliœmy 
zamek i w zbiorach muzealnych 
znalaz³am spinkê do w³osów. 

Zrobi³am jej zdjêcie.

Ja te¿! 
Jakoœ tak pomyœleliœmy, 

¿e pasuje do pana 
opowieœci o ¿onie rybaka.

Ka¿dy mo¿e sobie 
wyobra¿aæ, co chce...
Opowieœæ to tylko 

s³owa...

O d¿izes! To niemo¿liwe! 
Zdjêcie jest ca³kiem 

przeœwietlone! 
Nastêpne dwa te¿!!!

Na szczêœcie 
zapobiegliwie 
te¿ zrobi³em 
kilka fotek. 

Hmm...

Zaraz, zaraz, 

a to co?????

Nieprawdopodobne. 
Przecie¿ sprawdzi³em, 
czy zdjêcie wysz³o. 
Spinka na pewno 
na nim by³a!

Na moim 
te¿!

Mo¿e by³a, mo¿e i nie by³o...
Ludzie zawsze czegoœ szukaj¹. 

Nie zawsze znajduj¹...

Pan Janek taki tajemniczy, 
¿e mi skóra cierpnie! 

Pojêcia nie mam, co siê sta³o! 
Mój aparat jest chyba

do... pupki!

Jestem sk³onny uznaæ, 
¿e zadzia³a³y jakieœ 

tajemne si³y…

Proponujê na tym 
zakoñczyæ rozmowê. 

Tak bêdzie dla wszystkich 
lepiej. Uwierzcie mi…
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rozdzia³ 8 - Szczupak po warszawsku

Zrobiê zupê z kurek, 
szczupaka, spaghetti, ciasto 

marchewkowe...

To ja do ogrodu pójdê 
popracowaæ. Jak Ewcia 

czegoœ bêdzie potrzebowa³a, 
wystarczy zawo³aæ.

Pokroimy i niech siê 
gotuj¹... Ale w jakiej 
wodzie, zimnej czy 
gor¹cej?... Wrzucê

do zimnej... 

Cholera! Za ma³o wody w tym 
makaronie. Dolejê! I w zupie te¿ 

niewiele. Dodam kostkê 
roso³ow¹ i koniecznie

szklankê wody.

Na pewno 
œwietnie sobie
poradzê, pani

Steniu!

Ale¿ on dorodny! 
Pewnie pan Janek 
d³ugo go namawia³, 
¿eby wpad³ do nas 

na rocznicê!

Ale zaczniemy od
kurek!

Adasiu, 
nie uciekaj. Zupê z kurek, 

nie z muchomorów!

Ewciu, wskakujê 
na rower i pêdzê do 
Czarnej D¹brówki. 

Kupiæ coœ?

Ewcia ca³y dzieñ w kuchni 
zmarnuje. Wystarczy 

jedno danie, a ja 
zajmê siê ciastem.

Szampana i krople 
¿o³¹dkowe. Naszym 
biesiadnikom na pewno

siê przydadz¹!
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A cebula? Zdaje siê, 
¿e mia³am j¹ podsma¿yæ
z kurkami. Nie szkodzi. 
Nikt nie widzi, usma¿ê 

osobno!

Kto by pomyœla³,
¿e cebula tak szybko 
dochodzi... chlip!

Cebula jak kochanka. 
Szybko dochodzi i 
rozczula do ³ez...

Huuuu...
Usma¿ê 
now¹...
huuu...

Ciekawe, czy maj¹ tu gaœnicê? 
Co jest, do diab³a! Przecie¿ to 

mia³o byæ banalnie proste!

A mo¿e bêd¹ 
grzeczni i z apetytem 

zjedz¹ to ca³e rozgotowane 
barach³o?...
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 Jakie zapachy...

Ojej...

Panujê nad wszystkim. 
Kolacja o siedemnastej, 

wiêc zd¹¿ê!

 Niech Ewcia 
pozwoli mi chocia¿ 
umyæ naczynia!

Trzeba zmieniæ zdanie
o literaturze dla kucharek. 
To musz¹ byæ intelektualne 

arcydzie³a... W ka¿dym razie 
chcia³abym teraz byæ na 
poziomie tak zwanej

kucharki...

No, no, zapowiada siê 
uczta sto³eczna! 
Palce lizaæ!

To ja 
wskoczê w 

sukienkê i za 
chwilê wracam.

 Dzieñ dobry! 
Ja do pañstwa 

m³odych!

Kochanie, 
pora siê przebraæ. 
Zaraz przyjdzie 

Marysia.
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Tymczasowo 
reprezentujê 

interesy obojga! 
Czeœæ, Marysiu!

Wygl¹dasz, 
cudownie!

Jakie piêkne dalie! 
To pewnie te, za 
które dosta³aœ 

nagrodê!

A jak¿e! 
Niech im siê Adamek 

przyjrzy! Tak wygl¹da³y 
chwasty w moim ogrodzie!

Nie rozumiem. 
Przecie¿ pani 
Steni da³am 

kilka sadzonek...

Zdaje siê, ¿e je...
przesadzi³em. W s³usznej 

sprawie, bo ukrywa³y 
najwiêcej d¿d¿ownic.

Mê¿czyzna na polowaniu 
zawsze traci g³owê, 

a na wêdkowaniu nerwy.

Oczom nie wierzê! 
Przed chwil¹ 

Kopciuszkiem tu by³a!
Oj, ¿a³ujê, ¿e 
to nie moja 

pierwsza rocznica!

Ewo! Wygl¹dasz 
tak, ¿e siê mo¿na 

twoim widokiem ca³y 
wieczór  delektowaæ!

Ewuniu, to by³ niesamowity 
rok z tob¹! Dziêkujê.
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A dla pani Steni 
przeprosinowy bukiecik od 
barbarzyñcy w ogrodzie! 

I starej pannie 
kwiaty pachn¹! 

Dziêkujê Adamkowi! 

A ja ¿yczê m³odym, 
by razem na ryby 
chadzali i razem
z nich wracali...

... i ¿eby z nami 
spêdzali swoje kolejne 
szczêœliwe rocznice!

Wybaczcie kochani, 
ale ten makaron by³ 

chyba przeterminowany!

Kluski maj¹ 
ró¿ne kszta³ty?

Ale chyba 
nie a¿ tak 
ró¿ne! 

Ha! Ha! Ha!

Mówi¹ „Jaczi óblëczënk,
taczi czëstënk”. Widaæ po 
Ewuni, dobra byæ musi 

zupa!

Mnie bardzo 
smakuje...
ma bardzo 
oryginalny
smak...

To mo¿e spróbujecie 
spaghetti! Jakoœ Ÿle 

wygl¹da, ale na pewno 
bêdzie zjadliwe!

 To jak moje poczucie 
humoru. Te¿ kiepsko 

wygl¹da, ale jest zjadliwe!
Ja chyba podziêkujê 

mojej ¿onie kuchareczce!

A ja poproszê. 
W czasach ciê¿kich 
nie takie rzeczy siê 

jad³o!
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Ja, niestety, miêsa nie jem. 
Pacjenci by mi tego nie wybaczyli. 
Ale widzia³am w kuchni piêknego 

szczupaka.

Racja!
Pêdzê po 
rybê!

A oto moja premiera. 
Pierwszy raz sama 

usma¿y³am rybê! Tak¹, 
co nie jest filetem!

Ha, ha, hi, hi, hi! 
Szczupak po warszawsku, 

z wnêtrznoœciami i w piasku! Jest i wêgorz. 
A tu mam s³oik

z p³otkami w occie! 
Kolacja uratowana!

Pod warunkiem, 
¿e bêdzie czas na 

tabakê.

O rany! Ewciu! 
Zrobi³aœ szczupaka 

z farszem?

Spokojnie! To tylko ryba. 
Pani Stenia ma przecie¿ 

s³oiki z wêgorzem w galarecie! 

Ale plama! Nie mia³am pojêcia, 
¿e ryby siê czyœci! Skoro ca³y 

czas s¹ w wodzie, to 
pomyœla³am, ¿e czyste!

 Zaraz, zaraz, moje dziecko. 
A dlaczego ten szczupak nie jest 

przeciêty i wyczyszczony?
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Pani Steniu,
proszê o dok³adkê!

Nie martw siê, 
ja kiedyœ gotowa³am 

jajka na miêkko i czeka³am, 
kiedy skorupka zmiêknie.

Ale sama mówisz, 
¿e to by³o kiedyœ!

Ewciu, bêdê szczery. 
Wcale nie liczy³em na 
rewelacyjn¹ kuchniê. 

Liczy³em na rewelacyjn¹ 
¿onê i tak¹ mam!

Prawda, 
Adamie!

Aaa ps
ik!

Pomyœla³am, ¿e oboje siê ucieszycie. 
Dla ciebie, Ewo, Adam w obiektywie 
mojego wujka. Nie pytaj, o tê plamê 
na majtkach. Twój m¹¿ mia³ wtedy 
dwa lata i ponoæ bardzo siê ba³ 

naszych krów.

Fantastyczna pami¹tka! 
Choæ nie jestem pewna, 

czy temu posikanemu facetowi 
powiedzia³abym „tak”!

Hi,hi,hi!

A to co? 
Jakiœ dyplom?

Tak. Uznanie dla twojej ¿ony i podziêkowanie 
za uratowanie ¿ycia Anetce. To bratanica 
moich s¹siadów topi³a siê tydzieñ temu. 
Przyje¿d¿a do Jasienia na wakacje.

Opowiedzia³a o swojej przygodzie i sama
wykona³a to podziêkowanie.

A ode mnie tabakiera 
i tytoñ. Wierzê, ¿e Ewunia 
nauczy Adamka, jak z niej 

korzystaæ! 

Czad!
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Marysiu, masz moje namiary. 
Chcê napisaæ o tobie artyku³. 

Musisz nas koniecznie 
odwiedziæ w Warszawie!

Dziêkujê wam 
za wszystko. 

I do zobaczenia, 
kochani!

Niech Ewunia wybaczy mi œmia³oœæ i dobrze zrozumie. 
To nasza wspólna, niewydana ksi¹¿ka kucharska. 

Moja i nie¿yj¹cej siostry Boguni. Potrawy z ryb i grzybów. 
Ja znam je ju¿ na pamiêæ. Wszyscy goœcie chwal¹. 
Ewunia te¿ wkrótce bêdzie pierwsz¹ gospodyni¹ 

w Warszawie...

Pani Steniu kochana, 
to najpiêkniejszy prezent! 
Oj, przyda³aby siê przed 

kolacj¹!

Coœ podobnego! 
Drobiazg ode mnie 

te¿ jest pod poduszk¹. 
Tyle, ¿e twoj¹!

Kochanie, pod poduszk¹ 
znajdziesz drobiazg ode mnie. 

Oby ci siê spodoba³!

Jaki 
piêkny! 

Dziwiê siê, ¿e mi go 
ofiarowujesz po dzisiejszym 
faszerowanym szczupaku!

Zajrzyj 
do koperty!

O rany! 
Na ca³y rok! 
Czy to sposób, 
¿eby siê pozbyæ 
z³ej kucharki?!
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Nie wierzê! 
Sk¹d wiedzia³aœ, 
¿e w³aœnie o tak¹ 

mi chodzi?

 Gdybym nie wiedzia³a, 
o czym marzysz, jaka 
by³aby ze mnie ¿ona?

Jest
wspania³a!

Muszê coœ ci wyznaæ. 
Kocham ciê bardziej 

o 365 dni...

Proszê wiêc 
udowodniæ mi to 
365 razy.

Mhh. 
Jacy ci in¿ynierowie 

dos³owni.

I w dodatku 
pracusie!...

Nie musisz 
opuszczaæ tej 

sedesowej deski. 
Masz tyle innych 

zalet...  A ty nie przejmuj siê 
szczupakiem. Farsz wcale 

nie by³ taki z³y...
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Rozdzia³ 9 - Sezon na mi³oœæ i kleszcze

Jak pomyœlê, pani Steniu, 
¿e to ju¿ nasza ostatnia przygoda, 
¿e po tym sp³ywie bêdziemy siê

ju¿ tylko pakowaæ, p³akaæ
siê chce!

To pobeczysz, Ewciu, drugi raz! 
Po raz pierwszy p³aka³aœ, 
gdy tu przyjechaliœmy...

 Ale teraz, gdy wyjedziecie i ja 
sobie pop³aczê! Na szczêœcie
wkrótce nastêpne wakacje!

Dok¹d siê dziœ 
wybieracie? 
Na ryby?

Zamówiliœmy kajak. 
Chcemy siê pobujaæ 
na rzece. Odpocz¹æ, 

opaliæ...

Taka romantyczna 
podró¿ w nieznane...

Pani Steniu, 
przed chwil¹ 
chcia³a pani 

p³akaæ, a teraz 
w œmiech????

„Pobujaæ siê po rzece? 
Romantyczna podró¿? 

Adamek sp³yw z gondol¹ 
pomyli³ , Ha! Ha! Ha!

¯e co???

¯e chyba ten 
ca³y sp³yw 

to z³y sposób 
na randkê...

Na randkê z³y, ale na 
ma³¿eñsk¹ awanturê w sam
raz. Radzê wam dobrze,

zostawcie wszystko
w domu.

Chyba przesadzaj¹. 
Mogliœmy wzi¹æ choæby komórki. 

Taka ma³a rzeczka, a krzyku tyle, 
jakbyœmy Niagar¹ chcieli sp³ywaæ.

Pewnie masz racjê, 
ale nie denerwujmy ich przed 
wyjazdem. Troszcz¹ siê o nas 

jak o w³asne dzieci…
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Dzieñ dobry! 
My te¿ na sp³yw! Witamy!

Zobaczcie jaka 
laska z tym 

smêtnym kolesiem!

Kurczê, moja Zula 
wygl¹da przy niej 

jak kaszalot! A jeszcze 
przed chwil¹ 

ci siê podoba³a!

Który raz p³yniecie? 
Bo my debiutujemy. 
Ponoæ jest fajnie!

Rajmund bierze 
gitarê na kajak, 

zapraszamy do wspólnego 
œpiewania!

Grzecznoœæ mi 
nie pozwala 

mieszaæ w waszym 
chórze. Z powodu 
lekcji œpiewu omal 

nie obla³em matury!

Bierzecie to wszystko 
z sob¹? Nam

zarekwirowano nawet 
telefony komórkowe...

Przesada! 
To przecie¿ strumyk, 
na którym ktoœ chce 
zarobiæ parê groszy…Amen,

bracie!

Bêdê na pañstwa czeka³ w Go³êbiej Górze. Stamt¹d
wrócimy samochodem do pocz¹tku podró¿y. Rzeka nie

jest g³êboka, ale wartka. ¯yczê mi³ej zabawy.
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Pochlapiemy siê 
chwilê w potoczku

i po zabawie.

 W moim kajaku 
znajdzie siê miejsce 
tak¿e dla pani!

Rozumiem, 
¿e szuka pan 
kobiet do 

wios³owania?!

"Kiedy rum zaszumi w g³owie, 
Ca³y œwiat nabiera treœci, 

Wtedy chêtniej s³ucha cz³owiek
Morskich opowieœci... "

"Hej, ha! Kolejkê nalej! 
Hej, ha! Kielichy wznieœmy! 

To zrobi doskonale 
Morskim opowieœciom. "

Nudno tu. Zaczynam 
¿a³owaæ, ¿e nie jestem 
w trójk¹cie z tymi od 

piwa!

Nudno? 
Spójrz w dó³!Amen,

bracie!

Dla nas jedna 
para wiose³! 

Ja zamierzam 
p³yn¹æ œpiewaj¹co.  

67



"Pij bracie, pij na zdrowie, 
Jutro ci siê humor przyda, 
Spirytus ci nie zaszkodzi, 

Idzie sztorm - wyrzygasz. "

Trzymaj 
gacie, Adasiu!!!

Bo¿e...

O kur...

"Jak pod Helem raz dmuchnê³o, 
¯agle zdar³a moc nadludzka, 
Patrzê - w kojê mi przywia³o 

Nag¹ babkê z Pucka." 

"Niech dr¿¹ gitary struny, 
Niech wiatr grzywacze pieœci, 
Gdy p³yniemy pod bander¹ 

Morskich..."

Rajmund...

... opowieœci..." Jak wios³ujesz, 
g³upia pindo???

Gdzie jest
moje piwo!?!
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Bo¿e! 
Zabi³aœ j¹! 
Moj¹ gitarê 
roztrzaska³aœ 
na strzêpy!

Wal siê, 
weselny grajku! 
Wios³o zgubi³am!

Moje w³osy!
Wygladam jak
glonojad! To

jakiœ koszmar!
Ca³y szeœciopak 
rozlecia³ siê

w drobne maki! 
Kiosku z piwem 
na tej trasie 
nie ma! Szlak 
mnie zaraz 

trafi!

Wciê³o mi 
okulary i zegarek! 
Ten sp³yw jest 
dro¿szy ni¿ rejs 
Mary Quin! 

Chyba 
nie lubiê 
karuzeli...

 A ja 
huœtawek...

Ewciu, b³agam...
Pomó¿! Znowu 
suniemy na jakieœ 

zasieki!

To zwyk³e 
szuwary, 

nie panikuj.

A to coœ 
ko³o zwyk³ych 
szuwarów?

A to...
niezwyk³y kamieñ, 
w³aœciwie g³az...
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Dziêki Steni 
nic nie mamy 
do zgubienia!

Poza sob¹, 
rzeczywiœcie 

nic!

No, nie! 
Ja wysiadam!

Nie musisz. 
Zaraz obaj 
wysi¹dziemy, 

czy tego chcemy, 
czy nie!

To ju¿ koniec? 
Dopiero siê rozkrêci³am! 
Tylko raz wyl¹dowaliœmy 

w wodzie...

Ha, ha, ha!
Mogê ciê wrzuciæ 

ponownie!

Panie, gdzie tu jest 
jakiœ serwis z piwem? 

Wszystko nam 
potonê³o!!!

A ja szuka³em 
swojego zegarka! 

Przepad³!

Bo¿e!
Moje
w³osy!

Buuuu...

Nie p³acz, idioto. 
Mam dobr¹ wiadomoœæ. 

Odchodzê!

Go³êbia Góra
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To ju¿ ostatnie 
chwile w naszym 
Raju, co, Adasiu?

W tym roku ostatnie. 
Na szczêœcie sami 
opuszczamy Raj. 

Nikt nas st¹d nie wyrzuca. 
Za rok wrócimy...

Pani Steniu, jak dobrze, 
¿e nie wziêliœmy nawet 
kremu do opalania! 

Ta rzeka jest oszustk¹. 
Niby spokojna, a z ka¿dym 
metrem zamienia siê w 

kaszubski Dunajec!

Zaliczyliœmy 
niekontrolowan¹  
k¹piel, ale by³o 

œwietnie!

Oj, bêdzie nam tu 
was brakowa³o...

Sorry, Adasiu, ¿e siê na ciebie 
nonszalancko wypinam, ale ju¿ 

drugi dzieñ ty³ek mnie œwierzbi, 
a¿ trudno usiedzieæ. Co ja tam 

mam?

Bardzo 
³adn¹ pupê...

I coœ czarnego 
w czerwonym kó³ku. 
To chyba kleszcz!

Wyci¹gaj drania! 
Umrê z obrzydzenia!
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Ale siê dziad 
trzyma! Wcale 

mu siê nie dziwiê...

Auuu! Wyci¹gnij tego 
kleszcza, a nie odzieraj 

mnie ze skóry!

Próbujê! 
Ale nigdy nie mia³em 
a¿ tak perwersyjnego 

rywala! 

 Co ja powiem w redakcji? 
¯e jedynym facetem ³asym 
na mój ty³ek by³ kleszcz?

Chyba wreszcie 
go mam! 

Ewciu, Adamku, 
wszystko stygnie! 
Czekamy na was!

Stenia chyba wam 
w czymœ wa¿nym 

przeszkodzi³a. Takie tu 
dochodzi³y pokrzykiwania...

Ha! Ha! Ha!

Oj, to siê pewnie nasza Ewcia 
przestraszy³a! Ale tak ju¿ jest. 
Tam gdzie las, tam i piêkna 

sarna i kleszcz...

Panie Janku, w prawdziwej operacji! 
W³aœnie przed chwil¹ zamordowa³em 

pierwszego w ¿yciu kleszcza! 
By³ na mojej ¿onie.

A przynajmniej w dostêpnym miejscu tkwi³? 
Bo one ró¿nie lubi¹ siê do cz³owieka przykleiæ.

Owszem, panie Janku. 
Ulokowa³ siê, ¿e tak 
powiem, na czêœci pana 
nazwiska... hi, hi, hi

Niech Ewcia te moje skromne przetwory zabierze. 
Po s³oiczku da Profesorostwu. A reszta dla was bêdzie. 

I boróweczki s¹, i s³oiki z kurkami, co je Ewcia 
sama znalaz³a. A od Janka wêgorze w galarecie, 
trochê ryb, ¿ebyœcie w Warszawie d³u¿ej o nas 

pamiêtali…

Bêdê ca³y czas 
myœla³a o was i o tym 
miejscu. Ju¿ chcia³abym 

tu przyjechaæ...

uff

Wrócicie. 
Tradycja tak ka¿e. 

Profesorostwo wracali, 
teraz wasza kolej.
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W nastêpnym roku 
wezmê kalosze i dresy. 

I p³yn przeciw kleszczom! 
A teraz zabieram piêkne 

wspomnienia.

Dbaj o ni¹, 
synu. Bo co to za 
Adam bez Ewy!

Ma Adamek dobry gust! 
Pokochaliœmy Ewuniê. 
I czekaæ bêdziemy!

Dziêkujemy za wszystko. 
Szkoda, ¿e czas wracaæ 

na Ziemiê...
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Epilog

"Kochana Pani Steniu, kochany Panie Janku,
I po co wracaliœmy do Warszawy?..."

"... Wszêdzie brudny œnieg, 
b³oto, a dni takie krótkie, ¿e noc¹ chodzimy do 

pracy i noc¹ wracamy. U Was pewnie puchowa ko³derka
i bia³o jak na wigilijnym stole. Te œwiêta musimy spêdziæ
w domu, ale pomyœlimy o Was przy kolacji i przesy³amy 

op³atek, abyœcie te¿ nas wspomnieli."

"Moja ksi¹¿ka ma ju¿ 80 stron. Adamowi bardzo siê podoba! 
Wolê o niej nie pisaæ, ¿eby nie zapeszyæ. Wszystko 

wskazuje na to, ¿e ca³kiem przypadkiem, bêd¹c Waszym goœciem, 
zosta³am przy okazji pisark¹! Rodzice czuj¹ siê dobrze. 

W najbli¿szych dniach jad¹ do Was. Adam przeœle przez nich ma³¹ 
niespodziankê. Zdoby³ cebulki dalii dr. Sochackiego. I bêdzie o nie 

dba³, gdy przyjedziemy."
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"Dla Pana Jana te¿ mamy prezent. 
Piêkn¹ tabakierê, któr¹ kupiliœmy w Desie. 

Ponoæ nale¿a³a do znanego kaszubskiego rybaka-poety. 
Tylko patrzeæ, kiedy pan Janek zanurzy w niej 

nos i zacznie mówiæ wierszem!"

Ho! Ho!
A to ci
dopiero!

"Wypada mi jeszcze zapytaæ, czy mo¿emy w sierpniu pojawiæ siê

w... trójkê? Dla wyjaœnienia sprawy, do³¹czam zdjêcie! Po

powrocie wszystko sta³o siê takie zwyczajne, no, mo¿e poza jednym. 

„Rajskim jab³uszkiem”, jakie sobie zafundowaliœmy na Kaszubach!...” 

"Takie cuda zdarzaj¹ siê tylko w Raju... Ponoæ Adaœ te¿ zosta³ 
poczêty w pokoju z widokiem na wyspê... Postanowiliœmy nie pytaæ
o p³eæ. Jeœli jab³ko bêdzie ch³opcem, otrzyma na imiê Jan, jeœli

dziewczynk¹: Marysia. Ca³ujemy Was mocno: Ewa, Adam i Jab³ko...”

Patrz Steniu!
Tu jest wiêcej
zdjêæ... i coœ
jeszcze...
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