
Wszystkie rzeczy widzialne tego świata są cały czas
pod pieczą Aniołów.

Św. Augustyn

Zebranie miało się lada chwila zacząć.  Czekali  sku-
pieni i rozmodleni w dużej sali przeuroczo udekoro-
wanej  najpiękniejszymi  kwiatami  wprost  z  Królew-
skiego Ogrodu. Miało być im wyznaczone zadanie na
całe życie i przypisane tylko jedynej osobie.
Nic pod tym względem nie zmieniało się od dawna.
Niektórzy z nich wracali tu po kilkudziesięciu latach,
inni nawet już po paru godzinach, czy też sekundach.
Kiedy  tylko  do  pomieszczenia  wszedł  ich  wódz,
wszyscy naraz unieśli swoje głowy ku górze. W lewej
ręce trzymał daktylową gałązkę, w prawej pikę oraz
białą chorągiew z wytkanym na niej czerwonym krzy-
żem. Był całkowicie pozbawiony zarostu, a jego dłu-
gie  ciemne  włosy  upięte  były  diademem.  Podobnie
jak wszyscy pozostali na sali, odziany był w białą sza-
tę.
I chociaż był wodzem Zastępów Pańskich, a więc ca-
łego stworzenia Aniołów i ludzi, często ubierał się w
typowy dla  siebie  strój,  to  jest  zbroję,  i  z  mieczem
wyruszał do walki, biorąc w obronę tych, którzy się
do jego pomocy modlitewnie uciekali.
– Trzem z was zostaną dziś przydzieleni nowi pod-



opieczni – powiedział melodyjnym głosem, w którym
pobrzmiewały  wesołe  nuty.  – Ale  zanim to  nastąpi
musicie  wiedzieć o jednym, a  mianowicie,  że  przy-
dzielone wam zostają dusze, które są przeznaczone do
czynienia dobra na ziemi. Jednak zanim to się urze-
czywistni, musicie przejść z nimi drogę ciernistą i nie-
jednokrotnie dusze te...  – tu na kilka sekund zawiesił
głos – … zwątpią. Tyle o nich. Dlatego też od samego
początku powinno się je otaczać szczególną ochroną.
Wiem, że pełniąc swoją kuratelę nad nimi wykonacie
zadanie, ale dla tych dusz czasem nie będzie mile wi-
dziane wasze ingerowanie w ich sprawy. Ludzie ci z
czasem zapomną o was i starać się będą żyć po swoje-
mu. Tak już bywało. Akurat tego nie muszę wam dwa
razy powtarzać.
Kiedy zakończył mówić oni tylko pokiwali ze zrozu-
mieniem głowami; jak zawsze wszystko było jasne.

* * *

Ewa odłożyła Pismo Święte na brzeg stołu. Wstała ze
stołka i rozprostowując lekko zesztywniałe nogi, za-
brała się za przygotowanie kolacji. Lada moment spo-
dziewała się powrotu męża z pracy. W tym tygodniu
pracował na druga zmianę. Popołudniami zawsze miał
pełne ręce roboty. Wiadomo jak to w restauracji. Ruch
większy niż za dnia, a on jako szef sali, czasami nie
miał wolnej chwili na wypicie herbaty i zjedzenie ja-
kiegokolwiek posiłku. Wracał zmęczony i głodny jak



wilk.  Zaraz  od  progu  powtarzał  niestrudzenie,  że
szewc bez butów chodzi, za każdym razem obiecując
sobie solennie, że następnego dnia musi wygospoda-
rować jakiś kwadrans na zjedzenie czegokolwiek. I na
tych deklaracjach jedynie się kończyło.  Dziś,  zaraz
po wejściu do mieszkania powiedział do uśmiechnię-
tej żony:
– Skarbie,  udało  się,  dziś  zjadłem  w  spokoju  cały
obiad, z zupą ogórkowa na czele. A placki ziemnia-
czane były palce lizać. Ten nowy kucharz stara się do-
godzić gościom, a i my przy tym korzystamy. Oczy-
wiście Twoje placuszki są także doskonałe Kochanie,
ale  jak  na  restauracyjne  menu,  mamy z  czego  być
dumni.
– O, to coś nowego – zauważyła całując go w oba po-
liczki na powitanie.
– Ewciu, nie uwierzysz... ale usiądź wygodnie, to opo-
wiem Ci, co też dzisiaj mi się przytrafiło.
– Jestem ciekawa. Ale może najpierw zjesz kolację?
Przygotowałam Twoje ulubione śledziki  w musztar-
dzie.
– Nie jestem głodny.  Zjem później.  Ewo, posłuchaj
mnie uważnie. Szef miał w rodzinie jakiś jubileusz, a
wiadomo, że najlepiej gości podejmuje się w lokalu.
Jako, że sam jest właścicielem, to zaprosił to liczące
dwadzieścia pięć osób towarzystwo, do swojej restau-
racji na obiad. Cały lokal był zarezerwowany dla nich,
stąd miałem czas na posiłek. Ale nie o tym chcę mó-
wić. Kiedy goście już zajadali się poobiednim dese-



rem i popijali kawę i szampana, oraz dyskutowali, ja
poszedłem, jak zawsze to robię, do magazynku, by po
ich  wyjściu  przygotować  świeże  obrusy  do zmiany.
Wiadomo lokal czynny jest do dwudziestej pierwszej.
A była dopiero siedemnasta. Spodziewałem się kolej-
nych klientów. Uwinąłem się szybko i kiedy wysze-
dłem do  hallu,  wówczas  podszedł  do  mnie  pewien
mężczyzna.  Wziąłem  go  za  jednego  z  uczestników
spotkania,  o którym wspomniałem. Tak początkowo
myślałem.
– Co było  dalej?  – Ewa spojrzała  na  męża z  prze-
ogromnym  zaciekawieniem. Był bardzo tajemniczy.
– Chwilkę… już kontynuuję, Kochanie tylko słuchaj
uważnie i mi nie przerywaj. Ów mężczyzna naraz za-
pytał wprost, czy dziś pozdrawiałem swojego Anioła.
Wyobrażasz sobie? Stanąłem jak wryty i tylko patrzy-
łem mu w oczy. A były one niesamowicie błękitne i
takie  zamieszkujące  w  nich  dobrotliwe  spojrzenie,
pełne wszelakiej  Ewo dobroci,  łagodności,  szlachet-
ności  i  wyrozumiałości.  On ponowił  swoje  pytanie.
Wtedy mu powiedziałem, że chyba tak? Wiesz jak to
jest? Raz się modlę, raz nie. Jak to w życiu bywa. Nie
jestem tak specjalnie  religijny.  Wierzę w Boga i  je-
stem katolikiem, podobnie jak Ty.
– Ale Augustynie, czy wierzysz Bogu? – wyrwało się
żonie.
– No wiesz? On, o to samo mnie zapytał. Jasne, skar-
bie, że wierzę. Mówiłem, że wierzę w Boga.
– I co ci odrzekł?



– Ten zacny człowiek dał mi małe sprostowanie. Po-
wiedział: „Wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu, to zupeł-
nie  inna  sprawa”.  Taka  anielska  łagodność  spłynęła
wtedy na mnie, że aż kolana mi się ugięły. I ta jego
delikatność oraz subtelny głos sprawiły,  że  do oczu
napłynęły mi łzy radości. On widać to zauważył, bo
dalej mi tłumaczył kwestie związane z Bogiem, Zba-
wieniem i  Aniołami  Stróżami.  Ciekawie  opowiadał,
nie umiem tak tego Ci przekazać, Kochanie, jak usły-
szałem. Jednak w pewnej chwili zaciekawiłem się…
także i jego osobą. Uważając go nadal za członka ro-
dziny szefa,  zapytałem kim jest  i  czy  wszystko,  co
dziś było podane do stołu, na tym bankiecie, smako-
wało mu.  Jestem tylko kierownikiem obsługi  sali,  i
jak wiesz, takie pytania kierowane do klientów naszej
restauracji należą do często stawianych. Wtedy niesa-
mowicie dobroduszny uśmiech pojawił się na jego ob-
liczu i z wielką jowialnością przedstawił się. To trwa-
ło  ułamek  sekundy,  jak  dokonał  prezentacji.  A
potem… zniknął… Zupełnie jakby zapadł się pod zie-
mię. A i jeszcze powiedział mi, abym o nim często pa-
miętał.
– Ho, ho… a to historia?  Gdybym Ciebie nie znała,
mój mężu, podejrzewałabym, że piłeś jakiś alkohol. I
co o tym teraz myślisz?
Nie  od razu odpowiedział.  Doskonale  zdawał  sobie
sprawę,  jak  bardzo  trudno  jest  relacjonować  takie
przeżycia. Ludzie różnie reagują, ale fakt pozostanie
faktem, że to mu się nie przewidziało, ani nie przyśni-



ło. A jego żona jest mądrą kobietą i do takich tematów
jak ten podchodzi spokojnie, w całkowitym wycisze-
niu i zrozumieniu.
– Sądzić mogę wiele, ale jak sama to rozumiesz, nie
na  co  dzień  Anioł  staje  na  naszej  drodze  – zaczął
ostrożnie swoje wywody, ale Ewa wtrąciła się natych-
miast.
– Augustynie, jak nie staje? Przecież mój i twój Anioł
Stróż i teraz przysłuchują się naszej tu prowadzonej
rozmowie.  Ja  tylko  zastanawiałam  się,  czy  to  był
Twój,  czy  jakiś  inny  anioł,  bo  wiesz,  jest  ich  całe
mnóstwo.
Swego czasu, dużo na ich temat opowiadał jej kolega
z pracy.
– Anioł Stróż chroni życie i zdrowie dzieci oraz doro-
słych,  broni  przed  szatanem,  pokusami  i  grzechem,
posługuje  się  karami,  stara  się  o  nawrócenie  duszy,
zachęca do modlitwy i pomaga w niej, asystuje mo-
dlącym się,  poucza,  pociesza,  pomaga  w  czynieniu
dobra i zachęca do wytrwania w dobru, zanosi nasze
modlitwy i dobre uczynki przed tron Boży, sprowadza
Boże  błogosławieństwo,  zapowiada  zbliżającą  się
śmierć i czuwa przy człowieku w jego ostatniej godzi-
nie, a po śmierci przenosi jego duszę do nieba. Cze-
kaj, czekaj… mówiłeś przed chwilką, że on przedsta-
wił  się.  Prosił  nawet  o zapamiętanie  go.  Jak ma na
imię? Może pamiętasz? – zerknęła na całkiem zasko-
czonego mężczyznę.
Nie mylił się co do żony. Potrafiła uważnie słuchać i



wyciągała poprawne wnioski.
– Tak.  Ale zapomniałem.  – Rozłożył  ręce w geście
bezradności. – Ewo, czy to jest teraz takie ważne?
– Oczywiście, że nie. Tak tylko pytam. A swoją drogą,
to nigdy nie wiemy, jakie imiona noszą nasi Anioło-
wie Stróżowie. Przynajmniej na tym świecie, nie jest
to nam podane. Wydaje mi się, że dziś widziałeś wła-
snego Anioła Stróża. Szkoda, że uleciało Ci z pamięci
jego imię… Ale  najważniejsze,  że  oni  zawsze  są  z
nami. A teraz już usiądź i zjedz kolację. A swoją dro-
gą, to zazdroszczę Ci tego niezwykłego spotkania. Ja
jeszcze nigdy nie widziałam Anioła Stróża. Może kie-
dyś, w dzieciństwie? Wydaje mi się, że on był kilka
razy w moim pokoju kiedy zasypiałam... Ale to było
tak dawno temu. Obecnie, to prawdopodobnie nawet
bym go nie poznała.

* * *

Na przyjęciu weselnym Panna Młoda wesoło szcze-
biotała z jedną z obecnych tam druhen. Za moment
miał być podany tort i wszyscy czekali na tę chwilę.
Zbliżała się północ. Orkiestra umilkła, a jej muzycy
rozsiedli się wygodnie przy swoim stoliku w oczeki-
waniu, kiedy wreszcie zagrają Młodej Parze niezastą-
pione na takich uroczystościach „Sto lat!”. Kelnerzy
zaczęli roznosić po sali butelki szampana; atmosfera



zaczęła sięgać zenitu. Pan Młody wstał od stołu i uno-
sząc w górę swój kieliszek z szampanem, poprosił ze-
branych o chwilę ciszy.
– Moi drodzy, chciałem coś powiedzieć zanim wznie-
siemy  oficjalny  toast...  Dziś  wspólnie  świętujemy
moje wstąpienie wraz z Izabelą na nową drogę życia.
Jak zapewne wszyscy wiecie, łączy nas wielkie uczu-
cie. Jeszcze raz pragnę wam podziękować za przyby-
cie na nasz ślub. I aby nie przedłużać... wypijmy więc
toast. A ty, moja gołąbeczko, przyjdź no tu do mnie –
zwrócił się pieszczotliwie do żony – bo... niebawem
na sali pojawi się nasz tort weselny. Bawmy się dalej
wesoło.
Wtedy orkiestra zagrała nowożeńcom „Sto lat!”. Mło-
dzi złożyli sobie życzenia i nie obyło się, jak przy ta-
kich  okazjach  bywa,  bez  okrzyków  „gorzko,
gorzko”… Atmosfera nieco rozluźniła się w momen-
cie pojawienia się na sali kelnera z oczekiwanym tor-
tem. Było na czym oko zatrzymać. Doskonały piętrus,
apetycznie  udekorowany  owocami  i  kolorowymi
gwiazdkami z lukru. Cały śmietankowy, z dużą zapa-
loną świeczką tryskającą wokół tajemniczymi iskier-
kami, obok której stały dwie lukrowe figurki symboli-
zujące  Parę  Młodych.  Nowożeńcy  podeszli  do
uśmiechniętego  od  ucha  do  ucha  kelnera,  aby
zdmuchnąć to zjawiskowe światełko. Wokół rozległy
się gromkie brawa, a już po chwili kelner serwował
ów smakołyk na talerzyki pozostałym weselnym kon-
sumentom.



– Pyszny! – zauważyła Izabela, zwracając się do Eu-
geniusza, dyskretnie ocierając serwetką swoje niesa-
mowicie malinowe usta. Wciąż nie była przekonana, o
trafności swojego matrymonialnego związku. Właści-
wie, to tak nie spieszno jej było do ołtarza. Z Euge-
niuszem od paru ładnych lat i tak tworzyli prawie uda-
ne stadło. Wybudowali w tym czasie, bardzo  przytul-
ny dom z ogrodem i małym w nim basenem. Stali się
oboje  posiadaczami  ekskluzywnych  samochodów.
Niestety,  naciski  jakie  stale  czyniła  jej  matka,  przy
każdej swojej wizycie, o to, że żyje w grzechu, stały
się natrętne i naprzykrzające się. Zaręczeni  sami nie
myśleli o ślubie. Do Kościoła chadzali rzadko. Oczy-
wiście oboje twierdzili, że wierzą w Boga, co przypie-
czętowane  dzisiaj  zostało  zawarciem  Sakramentu
Małżeństwa.  Izabela  odruchowo  zerknęła  w  stronę
stołu, gdzie siedziała jej matka. Radość jaką ujrzała na
jej obliczu, prawie powaliła ją z nóg. A tamta żywio-
łowo  prowadziła  rozmowę  ze  stryjem  Eugeniusza.
Bratem jej obecnego teścia. Na jej policzkach widnia-
ły krwiste rumieńce, jakie spotyka się u zafascynowa-
nych czymś nastolatek. Te pąsy stanowiły  niezaprze-
czalnie wynik ukontentowania, że jej córka dopełniła
przed Stwórcą ślubnej obietnicy.
– Postarali się, nie ma co – bąknęła szybko w odpo-
wiedzi  i ruszyła na parkiet. Nie chciała dalej myśleć o
sobie.
– Kochanie, to mają we krwi. – Mąż ujął ją pod ramię.
– Nie pierwsze wesele u nich i nie ostatnie. Zastana-



wiam się tylko, czy gościom się podoba? Już przy zja-
danym bigosie i  mięsiwach, co poniektórzy ziewali.
Zobacz  –  ruchem  głowy  wskazał  jej  obecnych.  –
Wódka stoi i na półmiskach zakąska, a oni zajadają
się teraz tortem.
– Eugeniuszu, przecież bawimy się do białego rana.
Zobaczysz, że wszystko zniknie ze stołu – pocieszyła
męża.
– Albo,  w torebkach gości  –  zaśmiał  się  cicho Pan
Młody. – Ciotka Irena tylko patrzy, co by tam na wy-
nos przemycić.
– Żartujesz? Ciotka Irena? Niemożliwe. A zresztą, Eu-
geniuszu, to jest twoja ciotka. A poza tym, niech bę-
dzie jej na zdrowie. Starsi ludzie tyle na raz nie jedzą.
Nie dziw się jej.
– Ale Kochanie, moja cioteczka niestety słynie z ta-
kiej kleptomanii. Była na takiej terapii, w związku z
tymi, no... nazwijmy to teraz umownie „nawykami” i
jak  się  okazało,  to  dość  trudne  do  wykorzenienia.
Miałem  możliwość  porozmawiania  z  jej  psycholo-
giem. Dowiedziałem się wtedy, że odczuwanie przy-
jemności lub ulgi w momencie dokonywania opisane-
go  czynu  jest  wyższa  od  pohamowania  się.  Osoby,
które  chorują  na  kleptomanię  są  w  pewnym  sensie
chronione przez prawo. Art. 31. §1 KK pozwala uznać
kradzież popełnioną przez kleptomana, jako działanie
wskutek zakłócenia czynności psychicznych i jako ta-
kie, kradzież taka nie jest  karana. Powołuje się bie-
głych psychiatrów, którzy wydają odpowiednie orze-



czenie.  Jeśli  kleptomania  zostanie  zdiagnozowana,
chory zostaje wtedy skierowany na takie leczenie. –
Mówisz,  że  już  tam  przebywała.  Nie  rozumiem?
Oczy Izabeli  delikatnie spoczęły na cioteczce Euge-
niusza. Pospieszył jej z wyjaśnieniem.
– Jakiś  czas  temu,  w naszej  rodzinie  ginęły  pewne
drobiazgi.  Nie robiliśmy szumu i przymykaliśmy na
to oczy. Później zdarzyła jej się ta przygoda w sklepie.
Cioteczka Irena schowała do torebki kilka tabliczek
czekolady.
– Opowiedz mi szybko – poprosiła.
Muzycy zaczęli grać tango, więc mieli sposobność  do
kontynuowania swobodnej rozmowy. 
– Kleptomania leczona jest podobnie jak i inne zabu-
rzenia z gatunku zaburzeń kontroli impulsów. Stosuje
się farmakoterapię, np. fluoksetynę, oraz psychotera-
pię. Uznaje się, że bardziej niż inne formy psychotera-
pii, skuteczna jest terapia racjonalno-emotywna, oraz
poznawczo-behawioralna. Leczenie kleptomanii jest o
tyle trudne, że pacjenci rzadko sami zgłaszają się na
terapię.  Dopóki  nie  zostaną  złapani  na  kradzieży,
tkwią w zaklętym kole przymusu, adrenaliny i rozła-
dowywania napięcia. A cioteczce i ta forma leczenia
nie zdała się na nic. To wszystko. Cioteczka nadal lubi
ten swój „nawyk”.
Izabela  nie  skomentowała  mężowskiej  wypowiedzi.
Posłała  mu  za  to  swój  nader  znany  i  wyuczony
uśmiech. Zwykle tak postępowała, kiedy żaden inny
argument,  nie  przychodził  jej  do  głowy.  Tak było  i



tym  razem.  Nie  interesowała  ją  już,  ani  cioteczka
kleptomanka, ani inne kłopoty rodzinne pana młode-
go. Nie z nimi zaczynała swoja drogę życia w małżeń-
skim stadle.  Po kwadransie,  jaki  spędzili  wśród in-
nych tańczących  par,  nastąpić  miał  upragniony mo-
ment, w którym to panna młoda pozbywa się swojej
wiązanki ślubnej, kiedyś był to biały welon i tradycyj-
nie przerzucany był przez prawe ramię.  Jednak,  jak
każe znana tradycja, w tym czasie niezamężne dziew-
czyny i panowie wolnego stanu, żwawo kolejno pląsa-
ją w rytm muzyki wokół młodej pary i mają za zada-
nie złapać, rzucane przez nich rekwizyty: panny wią-
zankę, lub podwiązkę należącą do młodej, a kawalero-
wie muchę, lub krawat pana młodego. Ci, którzy zła-
pią rzucane części garderoby, mają podobno najwięk-
sze szanse na rychły ożenek czy zamążpójście. Po tym
szablonowym rytuale oraz wyborze „nowych” przy-
szłych nowożeńców Panna Młoda znika na chwilę z
sali.  Przebiera się szybko już w normalne ubranie i
wraca do gości. Akurat cztery panny, z pośród wesel-
nych gości, ochoczo wyszły na środek sali. Były cie-
kawe, której z nich przypadnie w udziale pochwyce-
nie kwiatów, co oznaczało rychłe i ich zamążpójście.
Spoglądały na boki po sali, ilu zgłosi się za moment
przyszłych kandydatów do ożenku.  Ale dołączył  do
nich  tylko  jeden młody  człowiek,  co  wywołało  na-
tychmiast wielkie owacje i uwagę. Nasz rodzynek tym
się absolutnie nie przejął. Popatrzył swoimi orzecho-
wymi oczami, na pląsające z nim cztery panny i weso-



ło zaczął podrygiwać w takt tańczonego teraz  oberka.
I  wtedy  to  nastąpiło  nieoczekiwane  zajście.  Do  ich
grona przyłączył się również stryj pana młodego. Wi-
dać było gołym okiem, że nie gardził dziś on absolut-
nie  weselnym trunkiem.  Lekko  się  nawet  zachwiał.
Popatrzył z rozmarzeniem i jakby zdziwieniem po ga-
piach, a następnie podszedł szybko do stolika, na któ-
rym jeszcze pozostały nietknięte przez nikogo resztki
tortu,  z  lukrowymi  figurkami  nowożeńców.  Wycią-
gnął je i ujął w swoje dłonie. Bez zastanowienia, pra-
wie wręcz fanatycznie i z nieopisaną gorliwością, jed-
nym kęsem spałaszował głowę panny młodej. Już za-
bierał się do dalszej konsumpcji, kiedy na sali dał się
słyszeć zatrwożony krzyk Izabeli. W oka mgnieniu, w
bojowej postawie stanęła przed smakoszem.
– Jak stryj śmie!? – wrzasnęła. – Co też stryj wypra-
wia?
Teraz wokół tych dwojga zgromadzili się obecni, za-
pominając o czekających nań oczepinach.  Stryj  Wi-
told zaśmiał się bezceremonialnie.
– To? – wskazał na swoją smaczną zdobycz trzymaną
w prawej ręce. – Ej, to tylko kawałek lukru. A w do-
datku, moja droga, jest przepyszny. Mniam, mniam. –
wesoło chwalił zajadaną dekorację.
Panna młoda starała się wyrwać mu nadgryzioną fi-
gurkę, ale dzielny mężczyzna nie ustępował.
– To jest nieprzyzwoite i prostackie – urągała z coraz
większą furią Izabela. – Jak stryjowi nie wstyd? Ze
stryja jest wielce prymitywny i ordynarny typ. Tak się



nie robi.  Ale...  – tu zawahała się na moment, jakby
szukając odpowiedniego argumentu swoich wywodów
– … cała ta wasza rodzina, jest zwichnięta i zbziko-
wana. A jakże. Ciocia Irena kleptomanka, a stryj  Wi-
told obmierzły hultaj! Dosyć mam tego!
Wtedy głos zabrał Eugeniusz. Podszedł do żony, pra-
gnąc ją przytulić i udobruchać, ale ta wywinęła mu się
z objęć i wrzasnęła, tym razem na dopiero co poślu-
bionego.
– A ty milcz! Jesteś taki sam safanduła i lelum pole-
lum, jak oni. Nie wiem, co mnie podkusiło, do brania
z Tobą ślubu. Eugeniuszu, z nami koniec! – mówiąc
to obróciła się na pięcie i wybiegła z sali.
Eugeniusz podążył za nią; nie rozumiał, co aż tak złe-
go uczynił, co zadecydowało o takim wielkim tu incy-
dencie?  Przecież  równie  dobrze,  jako  Pan  Młody,
sam mógł skosztować owych figurek? Tort był zjadli-
wy w każdym calu.  Goście  mogli  jeść,  na co tylko
mieli  ochotę.  Ale nie  to  zapewne,  przyczyniło się  i
było  powodem  takiej  postawy  Izabeli.  Zatem  co?
Czuł się  w obowiązku, nie miał  innej  alternatywy i
pragnął  to  niezwłocznie  sam  wyjaśnić.  A tylko  od
żony,  mógł  usłyszeć  sensowniejsze  wytłumaczenie.
Stryj  faktycznie  zachował  się  prześmiesznie  i  dzi-
wacznie, ale wystarczyło spojrzeć na niego, by zorien-
tować się, że był zdecydowanie lekko wstawiony.  Eu-
geniusz opuszczając weselników, zauważył, iż na Sali
nagle zapanowała grobowa cisza.  Wesele  naraz  za-
mieniło się w stypę.



* * *

Listonosz położył na stole odliczoną kwotę pieniędzy,
a  otrzymany  suty  napiwek  dyskretnie  chowając  do
kieszeni uniformu. Nie był on mały, jak na emeryturę,
którą właśnie wypłacił starszemu mężczyźnie. Zawsze
od niego otrzymywał  największe  kieszonkowe.  Inni
emeryci byli bardziej skąpi, albo po prostu nie dawali
nic. 
– Panie Zenonie, to widzimy się, jak zawsze za mie-
siąc? – Bardziej stwierdził, niż zapytał doręczyciel.


