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Izabela Luter 

Bóg jeden wie 

 

Lata osiemdziesiąte. Szara rzeczywistość PRL-u, długie kolejki, na półkach brak 

towarów, fałszywi politycy, donosy, strajki, bunty i ludzie próbujący żyć normalnie. Na wsi 

życie też płynęło swoim rytmem. Dwójka dzieci, gospodarstwo na głowie. Mąż był, ale tak 

jakby go nie było. Codziennie wstawałam rano, robiłam śniadanie. Bogdan do pracy, ja 

zwierzęta oporządzić, dzień jak co dzień. Przy dzieciach roboty było niemało, a ja 

zostawałam z tym wszystkim sama. Nie skarżyłam się innym na swój los, bo przecież część 

kobiet z mojej wsi miała zdecydowanie gorzej. Wiedziałam też, że dla moich dzieci muszę to 

jakoś przetrzymać. Dzięki wypłacie Bogdana wiązaliśmy koniec z końcem i nie należeliśmy 

do najbiedniejszych. Odkąd Bogdan zapisał się do partii, żyło nam się nawet lepiej. Niektórzy 

patrzyli na mnie dziwnym wzrokiem, widziałam to idąc na zakupy czy na spacer z małą.  

Jakaś zawiść, zazdrość w ich oczach, ale co ja mogłam. Oni naprawdę nie wiedzieli 

wszystkiego… Całe szczęście moja sąsiadka, a zarazem najlepsza koleżanka - Maryśka, nie 

zmieniła o mnie zdania. Pewnego wieczoru, kiedy obrobiłam się w gospodarstwie, upiekłam 

ciasto drożdżowe i zaprosiłam Maryśkę na ploty. Postanowiłam się jej poradzić w trapiącej 

mnie sprawie: 

- Muszę ci coś powiedzieć. Mam nadzieję, że będziesz wiedziała, jak mi pomóc, bo ja 

już nie wiem co robić. 

- Znowu coś z twoją mamą? 

- Nie, na szczęście nie. Tym razem niestety chodzi o Bogdana. Bo wiesz… 

- Chyba wiem. Jednak ta polityka nie wyszła wam na dobre, prawda? 

- Ja zawsze byłam przeciwna, żeby się zapisywał do tej partii. Jestem wierząca i nie 

popieram tego, co się dzieje w naszym kraju. Od pewnego czasu zakazał mi chodzić na 

niedzielne msze i co najgorsze, on nie chce ochrzcić Zosi! 

- Baśka przecież są na to sposoby. Sama znam kilka osób, które wieczorem, po 

kryjomu poszły do kościoła i ochrzciły swoje dzieci. A znasz Bronka Jasionka, jego żona na 

jarmarku handluje? 

- No. 

- Jego córka w zeszłym roku przystępowała do Pierwszej Komunii. 

- Jak to? Przecież on jest w partii. 

- No właśnie już nie. Sekretarz niby zabronił, żeby ta jego mała szła do komunii i ty 

wiesz, co on wtedy zrobił? Nie dość, że nie spełnił ich warunków, to jeszcze sam przystąpił 

do sakramentu. 

- Ale wiesz, jaki jest Bogdan, nie chcę się mu sprzeciwiać, to on nas utrzymuje…  

Siedziałyśmy do późna, rozmawiając i myśląc nad rozwiązaniem tej sprawy. Byłam 

wdzięczna Maryśce za rady i poświęcony mi czas. Ostatecznie nic nie wymyśliłyśmy, nic co 
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mogłoby się udać. Nie dość, że poszłam spać późno, to jeszcze Zosia pół nocy przepłakała               

i musiałam do niej wstawać. Bogdan w środku nocy przeniósł się spać do drugiej izby tak, 

aby nie budził go płacz małej. Rano zaspałam. Właściwie obudziły mnie krzyki Bogdana, 

który wszedł do kuchni i nie zobaczył na stole śniadania. Poszłam szybko wydoić krowę, 

przyniosłam świeżego mleka i zrobiłam owsiankę. Gdy wyszedł, usiadłam na kozetce                  

w kuchni i mimowolnie roniłam łzy na podłogę. Myślałam sobie, jak bardzo ta polityka 

zmienia mojego męża…  

 Był koniec lipca i zbliżały się żniwa, na które Bogdan miał wziąć urlop.                            

Z sianokosami jakoś sobie poradziłam dzięki pomocy sąsiadów. Wieczorem pewnego dnia, 

gdy zabrałam się za kolację,  przyszedł Bogdan. Spojrzałam na niego i osłupiałam. Był 

pijany, ledwo trzymał się na nogach. Przecież nigdy mu się to nie zdarzało, pił symbolicznie                         

i to od wielkiego dzwonu. Zapytałam, czemu doprowadził się do takiego stanu, na co on 

zaczął wrzeszczeć na mnie, ale język tak mu się plątał, ledwo rozumiałam jego słowa. 

Krzyczał, że baba nie będzie mu mówiła, co ma robić i nie będzie się jej tłumaczył. Spojrzał 

na stół i wpadł w szał, bo kolacja jeszcze nie gotowa. W pewnym momencie ruszył w moją 

stronę z podniesioną ręką, szybko schyliłam się i uciekłam w róg pokoju, a on przewrócił się. 

Zanim zdążył wstać, złapałam dzieci i uciekłam do sąsiadów. Gdy opowiedziałam Marysi, co 

się stało, była w szoku nie mniejszym niż ja. Pamiętam, co mi wtedy mówiła: 

- Musisz od niego odejść, on zrujnuje ci życie, zrujnuje waszą rodzinę! 

- Marysiu, to nie on, to ci ludzie, towarzystwo w jakie wpadł, oni go psują. 

- Nie możesz narażać siebie i dzieci!  

- Co mam robić? Przecież nie rozwiodę się, to jest nie do pomyślenia, moje zasady              

i wiara nie pozwalają na to. W głębi duszy on nie jest złym człowiekiem. 

- Ale doprowadził się do takiego stanu i podniósł na ciebie rękę… będzie tylko gorzej. 

Baśka przejrzyj na oczy, dziewczyno! 

Sprawa ucichła. Następnego dnia Bogdan przeprosił i powiedział, że mieli jakąś 

naradę w pracy, dlatego trochę wypił. Cieszyłam się, że zrozumiał swój błąd, jednak słuchając 

co mówi i widząc jego zachowanie w stosunku do mnie, miałam wrażenie, że rozmawiam  

z zupełnie obcym człowiekiem. Tego samego dnia listonosz przyniósł list. Czekałam na niego 

od dawna, był od mojej siostry Danusi, która wyjechała do Ameryki pięć lat temu. Znalazła 

tam pracę, zaaklimatyzowała się, nauczyła języka. Przysyłała nam często ubrania, których                     

u nas brakowało lub były tylko w Peweksie. W liście pisała, jak żyje się na obczyźnie, że 

brakuje jej polskich krajobrazów, widoku strumyka z okna, śpiewu ptaków z rana,                       

a najbardziej smaku polskiego chleba. Na końcu napisała, że ma dla mnie pracę i żebym 

przyjechała do niej na jakiś czas. Miałam mieszane uczucia co do tej propozycji, lecz gdy 

powiedziałam o tym Maryśce, ta podskoczyła do góry i powiedziała, że to zrządzenie losu, ta 

propozycja nie jest przypadkowa. Ale przecież nie mogłam zostawić gospodarstwa i męża, 

rodzina powinna być razem. Marysia nie podzielała mojego zdania.  

Dwa tygodnie później Bogdan znowu podniósł na mnie rękę. Tym razem trafił… 

Rano uszykowałam śniadanie, a gdy tylko wyszedł z domu, spakowałam dzieci, pożegnałam 

się z sąsiadką i czym prędzej poszłyśmy na przystanek. Postanowiłam na jakiś czas wyjechać, 
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ale nie do Ameryki, lecz do ciotki Haliny. Bogdanowi zostawiłam krótki list. Musiał poradzić 

sobie sam z krowami i żniwami. Byłam zdesperowana. Na szczęście po dwóch godzinach 

znalazłam się już u ciotki, która bardzo się ucieszyła z niezapowiedzianej wizyty:  

- O wszelki duch! A cóż to za duszyczki odwiedziły starą ciotkę? 

- Witamy ciociu. Przyda się cioci trochę rąk do pracy?  

- Serce moje, oczywiście. Z nieba mi spadacie! 

Rozpakowałyśmy bagaże, a później ciocia zrobiła nam coś do zjedzenia. Kiedy Zosia 

usnęła, a Ania poleciała bawić się z kotami na podwórku, ciocia spojrzała na mnie i cichutkim 

głosem zapytała:  

- Chodzi o Bogdana, prawda?  

- Skąd ciocia wie? Ania coś powiedziała, tak? 

- Nie musiała, widzę to po twoich oczach. Wiesz, że oczy to zwierciadło duszy. 

- Czyli aż tak to widać… 

- Czekaj kochanie, zaraz porozmawiamy. 

Ciocia wyszła z kuchni, a po chwili przyniosła malinową nalewkę własnej roboty.  

No to teraz słucham, powiedziała. Streściłam jej całą historię, powiedziałam o tym, jak bardzo 

Bogdan się zmienił i o zaproszeniu Danusi. Ciocia patrzyła na mnie z uśmiechem i po krótkiej 

ciszy rzekła: 

- Basiu, jesteś naprawdę dobrą duszyczką i dobrze zrobiłaś, że tu do mnie 

przyjechałaś. Mężczyzna, który uderzył swoją żonę… to nie mężczyzna! 

- Dziękuję ciociu za te słowa otuchy. Tylko co teraz? Nie chcę rozbijać mojej rodziny. 

- Wiem kochana, ale pamiętaj, my kobiety musimy być silne, niezależnie jak bardzo 

świat wariuje, a nasza kobieca intuicja bywa w tym przydatna. Posiedzisz tu trochę ze mną. 

Posłuchasz, co mówi twoje serduszko, a gdy poczujesz, że to właściwy moment, że jesteś 

gotowa - wrócisz do domu. Jeśli będzie na ciebie czekał stary Bogdan, który nadal nic nie 

rozumie, wtedy jedź do Danusi i nie oglądaj się na nic.  

- Dziękuję ciociu, jesteś kochana. Ty zawsze tak po ludzku potrafisz wysłuchać, 

doradzić nie patrząc z góry. 

- Kochanie moje, nigdy na nikogo nie wolno patrzeć z góry. Nauczysz się i ty słuchać 

ludzi, a z biegiem lat i coraz mądrzejsze rady zaczniesz dawać. Rozsądna i dobra z ciebie 

dziewczyna, Basiu.  

Minęły dwa tygodnie. Pomyślałam, że to chyba ten czas – czas, aby zmierzyć się               

z rzeczywistością, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Spakowałam bagaże, pożegnałam się 

z ciocią i poszłam z dziewczynkami na przystanek. Był wczesny wieczór, gdy dotarłyśmy do 

domu. Widać było, że podczas naszej nieobecności priorytetem dla Bogdana nie był porządek 

ani na podwórku, ani w domu. Nie zmartwiło mnie to jednak, bo ja sama tego zawsze 

pilnowałam. W oczekiwaniu na Bogdana postanowiłam przygotować skromną kolację,                    

a sprzątanie odłożyć na kolejny dzień. Dziewczynki zostawiłam u Marysi. Gdy jeszcze 
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krzątałam się po kuchni, do domu wszedł Bogdan. Był pijany i ledwo trzymał się na nogach. 

Kiedy mnie zobaczył, chciał się przywitać, ale ja wybiegłam, kierując się wprost do Marysi. 

Opowiedziałam jej, co się stało. Przypomniałam sobie wtedy słowa cioci i zdecydowałam 

wyjechać do siostry. Przyjaciółka utwierdzała mnie tylko w postanowieniu: 

- Baśka nie miej wyrzutów sumienia, postępujesz słusznie.  

- Maryniu, ale mam wątpliwości.  

- A nie powinnaś. 

- Ale rodzina to rodzina. Za coś go pokochałam kilka lat temu, to nie mogło zaginąć, 

gdzieś przepaść, to na pewno jest tam gdzieś w środku w jego sercu. 

- Baśka, leć! Na jakiś czas, jak ci się nie spodoba, wrócisz. Ochrzcisz Zosię, zarobisz 

sobie. Staniecie na nogi. Będziesz niezależna. 

- Dobrze, może i masz rację… 

- No tylko wiesz, nie zapomnij o sąsiadce, napisz czasem jakiś list, wyślij pocztówkę. 

- Maryniu, oczywiście, że nie zapomnę nigdy, ile dla mnie zrobiłaś. Byłaś dla mnie 

zawsze podporą w trudnych chwilach, nigdy ci tego nie zapomnę! 

Zostałam z dziewczynkami u Marysi na noc. Kiedy rano z przyjaciółką piłam herbatę    

i planowałam wyjazd, usłyszałam dobiegający z podwórka krzyk. Obróciłam się i zobaczyłam 

Bogdana, który pędził w naszym kierunku z jakąś torbą. Nie wiedziałam, co się dzieje, co 

chce zrobić. Klęknął przede mną z bukietem kwiatów, zaczął przepraszać i powiedział, że 

zrozumiał, jak bardzo nas krzywdził i psuł rodzinę. Maryśka patrzyła i kiwała głową mówiąc 

mi za plecami: „Nie wierz mu, on znowu kłamie”. Gdy ochłonęłam, powiedziałam mu, że nie 

nabiorę się na to kolejny raz i nie chcę już cierpieć. Wtedy wstał i powiedział, że skoro tak, to 

leci z nami. Maryśka roześmiała się w głos, a ja nie wiedziałam co robić. „Wypisz się z partii! 

Przestań pić!” - powiedziałam.  

 Dwa miesiące później nasze życie było już prawie takie jak dawniej. Zosię 

ochrzciliśmy, Bogdan znalazł pracę - normalną pracę. Starał się także pomagać                            

w gospodarstwie. Ale co najważniejsze - od kiedy odciął się od starych kolegów, opamiętał 

się z piciem. Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, jestem z siebie dumna, że nie 

dałam się ponieść emocjom. Teraz wiem, że rodzina jest najważniejsza i trzeba o nią walczyć. 

Kiedy coś się psuje, trzeba to naprawiać, a nie od razu wyrzucać. Pamiętam też do dzisiaj 

słowa ciotki Haliny: „My kobiety musimy być silne, niezależnie jak bardzo świat wariuje,              

a nasza kobieca intuicja bywa w tym przydatna”.  

 

*** 

- Babciu, uwielbiam cię słuchać. 

- Nie znudziło ci się jeszcze? 

- Od mądrych ludzi można się tylko czegoś nauczyć. 

- Schlebiasz mi, wnusiu. 
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- Swoją drogą, jakie to życie potrafi być przewrotne. 

- Święta prawda… 

- A gdyby babci los potoczył się inaczej, gdyby wtedy babcia nie posłuchała głosu 

serca, co by było dziś? 

- Bóg jeden wie, Izuniu, Bóg jeden wie…  

 


