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             Anna Strzelec pisarka prozy i poezji prezentuje: 

                   V - część nowojorsko-prowansalskiej sagi 

                                   Marika i inni 

      
    

 Powieść kontynuuje dzieje trzypokoleniowej, polsko- francuskiej 

rodziny oraz  ich przyjaciół, treścią zamyka sagę, a napisana została 

przez Autorkę na życzenie Czytelników. 

    Marika Morelly – młodsza wnuczka Leonii, absolwentka średniej 

szkoły w NY rozpoczyna swoje dorosłe życie. Odwiedza 

ukochane Antibes w Prowansji, dziadków Leonię i Jeremiego, 

przeżywa wiele niespodziewanych zdarzeń, przygód oraz 

pierwszą miłość. 

 

     Dotychczas ukazały się: 

               Wiza do Nowego Jorku  2011 

               Okno z widokiem na Prowansję  2012 

                Akwarele i lawendy 2014 

                Marysia wnuczka Leonii  2015 

 

 Strona autorska: 

 https://www.facebook.com/Leszczyniecka/                             
 

Wszyscy ludzie piszą. Większość o tym nie wie. Pisanie odbywa się w 

nas, kiedy żyjemy. Kiedy człowiek pisze, nie jest nikim szczególnym, 

ale pisząc, jest się sobą bardziej niż w jakiejkolwiek innej sytuacji. 

Pisanie odbywa się nieprzerwanie. Stawianie liter na papierze jest 

męczące. To jak ze snami. Wiadomo, że kiedy się je zapisuje, prze-

mieniają się. Ale bardziej nie można się zbliżyć… 

                      Agneta Pleijel  
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1.Zapiekanki i decyzje  

 

Każdej zmianie, choćby wydawała się najbardziej pozytywna i radosna w 

naszym życiu, towarzyszy niepokój i poczucie wewnętrznego chaosu. 

Powinna nareszcie przyjąć do wiadomości, że jest dorosła i będzie 

musiała udźwignąć odpowiedzialność za decyzję, którą podejmie. 

Tak powiedziała wczoraj mama. 

 

 

    Marika leżała na łóżku z rękami założonymi pod głową, w swoim 

pokoju, który tak niedawno dzieliły razem z Marysią i patrząc w 

sufit, rozmyślała. Niedawno? O, Kermit, od tamtych dni minęły trzy 

lata i tak wiele się zdarzyło.  

Nieprawdopodobnie wiele. Wcale nie miała ochoty grać roli tej 

dorosłej, ale wydarzenia w rodzinie prowokowały do pokazania, że 

na Marikę można liczyć i, że stanie ona na wysokości zadania. Na 

przykład jej konferansjerka podczas koncertu Marysi w Nicei. 

Poprowadziła ją z powodzeniem, a benefis starszej siostry stał się 

super przeżyciem dla wszystkich obecnych. Parę dni później została 

matką chrzestną Melanii. Też było bardzo miło i uroczystość słodka, 

bo Melcia, która wyglądała w kościele jak wcielenie błękitnego 

aniołka kilka razy głośno się zdziwiła; najpierw, dlaczego ksiądz 

wodą z dzbanuszka polewa jej włosy i zaraz kokardę popsuje, i 

czemu tata taką dużą świecę trzyma? A na końcu zapytała, czy może 
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powiedzieć głośno wierszyk, który babcia Leonia ją nauczyła? Jak 

to Melania. Ksiądz pozwolił, wierszyk był o biedronce, która 

poleciała do nieba, a dalej odbyło się śpiewająco i bez zakłóceń. 

Mama − Yvonne po wyjściu z kościoła stwierdziła, że Melcia to 

wypisz wymaluj Marika, która też, gdy była w wieku Melanii 

stawiała sto pytań na minutę. 

Sędziwy Felix, kot pamiętający wiele rodzinnych wydarzeń, 

wskoczył na łóżko Mariki i obrzuciwszy dziewczynę wszystko 

rozumiejącym spojrzeniem, położył się, z cicha pomrukując. Może 

też tęsknił za Marysią? Dobrze byłoby mieć ją jak kiedyś blisko, 

zamiast za oceanem. Potrzebowała jej, tym bardziej teraz, gdy 

musiała podjąć decyzję, a czasu zbyt wiele nie zostało i lato w Port 

Jefferson powoli dobiegało końca. − Marika! Zapiekanka gotowa! 

To Antoine, zwany też Antosiem wołał ją do kuchni. Myśląc, że być 

może wszyscy siedzą już przy stole i będzie mogła z mamą i 

Jacques’em naradzić się nad jej postanowieniami, zeszła na parter. 

Nie! One nie były tak na sto procent pewne. Wciąż miała wiele 

rozterek i dlatego też podjęcie jakiejkolwiek decyzji spędzało Marice 

od kilku dni sen z powiek. Yvonne nakładała Antkowi na talerz 

porcję smakowitości, pachnącą serem i szpinakiem z gałką 

muszkatołową. Ach, ta mama i jej słynne zapiekanki. Teraz 

uśmiechnęła się do córki: 

− Spałaś? Nałożyć ci?  

Marika przytaknęła i odebrała wypełniony talerz.  

− A gdzie tato?  

Nazywanie Jacques’a ojcem, sprawiało jej przyjemność i wszyscy 

w domu pewnie domyślali się co było tego powodem. 

− Normalnie jak to tato, dzwonił, że ktoś zatrzymał go w 

filharmonii.  − Muszę z wami koniecznie porozmawiać.  

Yvonne uśmiechnęła się ze zrozumieniem, ale po chwili podniosła 
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oczy na córkę. Ton jej głosu trochę zastanowił matkę. Nie chciała 

jednak pytać o powód, bo wiedziała, że zanim Marika cokolwiek 

postanowi uzgodni ten fakt z nimi albo po prostu poinformuje o 

swoich zamiarach. Czego jak czego, ale w charakterze Mariki nie 

brak było stanowczości. A jednak tym razem Yvonne myliła się. 

 

                                           *** 

 
 

Nad przystanią w Port Jefferson powoli zapadał zmierzch. Zaczynało 

się to jak zwykle nadciąganiem mgieł od strony zatoki i tęsknym 

nawoływaniem ptaków w szuwarach. O tej porze przypominało to 

wzywanie ptasich dzieci do domu na nocleg, Czasem statek krótkim 

sygnałem oznajmiał zawijanie do portu.  

Iwona siedziała na tarasie, czekając na Jacques’a. Ostatnio dość 

często spóźniał się na kolację. Marika i Antek poszli do Allisson, 

która od dawna mieszkała z tym samym mężem od kilku lat − 

Manfredem i Miquelem, po sąsiedzku w domku Rachel Thompson. 

Ich synek rósł szczęśliwie jak na przysłowiowych drożdżach i 

niedawno podczas urodzin zdmuchnął pięć świeczek na 

czekoladowym torcie. Przy tej okazji wszyscy obecni goście 

żałowali, że nie ma z nimi Melanii, Marysi, babci Leonii ani dziadka 

Jeremiego, gdyż reszta rodziny mieszka po drugiej stronie oceanu. 

Jednak w wideo - rozmowie zobaczyli się i składając Miquelowi 

życzenia, wesoło obiecywali spędzić razem święta gwiazdkowe. 

Tak, jak to kiedyś cudownie w Antibes. A może w Port Jefferson?  

 

Wieczorna wilgoć stała się dziwnie nieprzyjemna, więc Iwona 

przyniosła z sypialni ciepłą chustę, owinęła się nią i siedząc z 
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Feliksem przytulonym do jej kolan, czekała... Rozmowa, jaką 

chciała odbyć z mężem nie powinna być odłożona na później. 

 Po lewej stronie, zza chmury unoszącej się nad domkiem cioci 

Thompson powoli wypłynął kremowy skrawek księżyca. 

Pierwszy obudził się z drzemki Feliks i przeciągnął z cichym 

pomrukiem, gdy Iwona poczuła delikatne dotknięcie ramienia. 

− Jacques? Nareszcie! 

Pośród szarości jaka zapanowała na tarasie zamiast męża dojrzała 

postać, która przypomniała jej dawne, dobre czasy. Rachel 

Thompson, zjawiskowa niczym z obrazów Grottgera, obeszła ławkę 

dookoła, usiadła i objęła Iwonę. 

− Czemu tu siedzisz? Zaziębisz się. Na południu epidemia grypy już 

szaleje, nie słyszałaś o tym? 

Wzruszenie i radość, spowodowane nagłym przyjściem cioci Rachel 

zmieszały się z niepokojem, chociaż jej dotknięcie było delikatne i 

czułe jak Leonii, z czasów Iwony dzieciństwa. 

− Czekałam na Jacques’a i przysnęłam – uśmiechnęła się.  

Chciała zapytać, co sprowadza ją do nich po tak długiej 

nieobecności, lecz milczała pamiętając, że prawie każde zjawienie 

się Steffi lub cioci Thompson z zaświatów, było związane z 

nadchodzącymi wydarzeniami w rodzinie. Pewnie stąd to 

nieokreślone uczucie niepokoju, które ogarnęło Iwonę. Niechże ten 

Jacques wreszcie wróci! 

Feliks mruknąwszy za to z aprobatą, wskoczył na kolana Rachel. 

− Czy nie sprawia wam kłopotu? Może powinnam go już zabrać? – 

zapytała, pieszcząc kocura. 

− Nie ciociu, zostaw! Antoś go bardzo lubi.  

Iwona potrząsnęła głową i spojrzała na nią baczniej. Skąd ten 

pomysł? Przecież nie przyszła po to, by zapytać o KOTA! W 

odpowiedzi na jej myśli Rachel Thompson powiedziała: 

− Spotkałam Jacques’a. Już jest w drodze do domu. 
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− Nareszcie! – skonstatowała Iwona pomyślawszy, że mogłaby się 

szybko od niej dowiedzieć czemu może zawdzięczać jego późne 

powroty? Nie zdążyła jednak, bo znów paralelny bieg ich myśli dał 

znać o sobie i Rachel zapytała: 

− Znasz Cecilie Dubois? 

− Nie. Nic mi to nazwisko nie mówi. A kto to?  

− Francuzka, córka pewnej, dobrej znajomej Jacques’a. Sprzed lat... 

Tym razem, uwagi cioci Rachel zaczynały być nieco   denerwujące. 

− Przy swojej artystycznej działalności Jacques ma sporo znajomych 

− odparła.  

− W naszym życiu przeszłość powraca niespodziewanie. Czasem 

radośnie i miło, a bywa, że smutno i tragicznie. Myślę, że on będzie 

chciał coś ci opowiedzieć, a jeśli nie...  

 Rachel machnęła kościstą dłonią, wstała z ławki i kontynuowała 

swoje wywody. 

 – Na niektóre wydarzenia w naszym życiu naprawdę nie mamy 

wpływu, choć mówiono nam, że przecież mieliśmy w postępowaniu 

wolną i nieprzymuszoną wolę – uśmiechnęła się − i myślę, że 

ukrywanie czegokolwiek przed bliską osobą jest zafałszowaniem 

swojego obrazu albo chęcią ochrony bliskiego człowieka przed 

rozczarowaniem, a nawet rozpaczą. Nie wiadomo, co lepsze? Jak 

uważasz?  

− Pytaniem byłoby jak wielkie rozczarowanie i ból może 

spowodować niewyjawiona dotąd prawda – powiedziała Iwona – a 

właściwie o co chodzi, ciociu? Ktoś ma coś na sumieniu? 

Stojąc, poprawiła zsuwającą się jej z ramion chustę i nagle usłyszała 

dźwięk samochodu parkującego przed domem. Rozejrzała się 

dookoła. 

– Ciociu? W pokoju zwanym kominkowym rozbłysło światło.  

− Yvonne?  

Mrużąc oczy, weszła do pokoju, a on podszedł i przytulił ją.  
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