
ISBN: 978-83-66229-49-5
Patronat medialny:

cena: 36,99 zł
(w tym 5% VAT)

www.wydawnictwolira.pl

Czasem, kiedy  
Ci się wydaje,  
że gorzej być  
nie może,  
otrzymujesz  
kłopotliwy  
spadek...

DOROTA WÓJCIK — urodziła się czterdzieści 
dwa lata temu w Gdyni i cały czas jest 
związana z tym miastem. Mężatka z dwójką 
dzieci. W wolnych chwilach maluje obrazy  
i wymyśla historie, w których dominuje  
czarny humor. Swoje opowiadania publikuje  
na stronie mamdopowiedzenia.com.  
„Cecylio, obudź się!” to jej debiut książkowy.

Cecylia wiedzie spokojne i ustabilizowane życie,  
które płynie sobie bezpiecznym torem.  

Wkrótce jednak bohaterka zamieni dryfującą łódkę  
na rollercoaster, który nie zwolni tempa nawet na chwilę! 

Kiedy problemy Cecylii zaczynają się piętrzyć,  
jej małżeństwo się sypie i wydaje się, że gorzej już  

być nie może, kobieta dostaje wiadomość o śmierci  
wuja Leopolda. To jemu zawdzięcza swoje imię,  

które oznacza „niewidoma” i które uważa za przekleństwo.  
Nadszedł czas, by przejrzeć na oczy…  

Cecylio, obudź się!

Przekonaj się, że na każdym etapie życia  
warto zmienić kurs i zawalczyć  

o swoje marzenia!
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Dobry statek można poznać nie po tym,  
jak wygląda, ale po tym, że załoga,  
która nim steruje, zawsze dopływa do portu.

Mężowi Markowi  
oraz synom Dominikowi i Stasiowi.
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Cecylia! Tak rodzice dali mi na imię. Ciekawe, czy 
wiedzieli, że oznacza ono ‘ślepy’*? Nie mogli dać 
inaczej? Na przykład Borzysława. Też dziwnie, ale 
znaczenie ma lepsze. 

Na nieszczęście w dniu, kiedy rozpoczął się mój 
marny żywot, odwiedził nas wujek Leopold, brat 
mojego dziadka. Stryjaszek to ekscentryk. Samot-
ny, bogaty, upierdliwy do granic możliwości, nikt 
w rodzinie go nie lubi. Jednak każdy liczy, że to 
właśnie on otrzyma po nim wielki spadek. Moim 
skromnym zdaniem lepszy od jego wizyty byłby 
atak malarii, chorobę przynajmniej można leczyć. 
Niestety. Ale rodzice wpuścili wujaszka z otwartymi 
ramionami i wystającym brzuchem, w którym już 
niedługo dane było mi pomieszkać. 

*	 Imię	Cecylia	pochodzi	od	łacińskiego	słowa	caecus	—	ciemny,	ślepy,	
wątpliwy	[przyp.	red.].	



Kiedy tylko Leopold przekroczył próg domu, 
mojej rodzicielce odeszły wody. Zanim dojechała 
karetka, krewny z piekła rodem osobiście odebrał 
poród. Mój pierwszy krzyk wywołał uśmiech na 
jego twarzy i wtedy podobno powiedział: „Ona się 
tak głośno drze, jak to całe życie robiła nieboszczka 
matka Cecylia”. 

I tak w jednej chwili mój los został przesądzony…
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„Podobno co druga kobieta po dwudziestu latach 
małżeństwa zdradza swojego męża z kolegą z pra�
cy” — przeczytałam początek artykułu w kobiecym 
piśmie. 

Zamyśliłam się. Może było w tym ziarno prawdy, 
ale ja nie pracowałam, więc kumpel z pracy jako 
kochanek odpadał. Jeżeli chodzi o męskie otoczenie, 
w rachubę wchodził tylko ten chudy właściciel wa-
rzywniaka lub listonosz. Nawet gdybym była tak zde-
sperowana, to i tak te kandydatury się nie nadawały. 
Pierwszy miał żonę. Pilnowała go tak samo sprawnie 
jak marchewek i kabaczków na półkach sklepowych. 
A listonosz? Cóż, może byłby odpowiedni, ale nie 
mam pojęcia, jak wygląda. Leń śmierdzący, dostar-
cza korespondencje, nie wysiadając z samochodu. 
Otwiera okno i przerzuca listy przez płot. 

Siedziałam w  mojej zadbanej kuchni i  tro-
chę się wzruszyłam nad losem tych wszystkich 
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nieszczęśliwych mężatek, które mogły się identy-
fikować z głupim tekstem. Ja nie musiałam. Nor-
malny mąż, udane dziecko, duży, zadbany dom, 
piękny ogród, wierna przyjaciółka… Nawet srający 
pod moimi kwiatkami kizior sąsiada pasował do 
naszego sielankowego obrazka. 

Dryń! Dźwięk sygnału wiadomości przerwał 
moje rozważania. Spojrzałam na komórkę.

Czarownica śpi?!

Najwyraźniej ktoś się pomylił i wysłał pytanie 
na telefon męża. Już chciałam odpisać, że wróżka 
mieszka trzy domy dalej, ale raczej by się obrazi�
ła, gdyby ktoś nazwał ją czarownicą, gdy przyszedł 
kolejny esemes. 

Pytam, bo twoja zołza Cecylka czasem lubi 
sobie posiedzieć.

Zagryzłam wargi, wbiłam wzrok w aparat. Mu�
siałam przetrawić fakt, że czarownica i zołza to było 
o mnie, w końcu ile Cecylii zna mój mąż? Popatrzy�
łam w kierunku sypialni, skąd dochodziło donośne 



chrapanie małżonka. Wtedy przyszedł kolejny 
gwóźdź do trumny mojego idealnego małżeństwa.

Dzisiaj było mi cudownie, jutro musimy 
powtórzyć :-). 

Zaraz, zaraz! Jakie dzisiaj? Jakie dzisiaj? I jeszcze 
ten durny uśmieszek? Przecież ten rzężący Pinokio 
podobno pół dnia był u lekarza. Jak z nim skończę, 
dopiero będzie mu potrzebny lekarz, w pierwszej 
kolejności ortodonta! Tylko dlaczego wcześniej tego 
nie zauważyłam? No tak, całe życie ślepa…
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Dawno temu, chyba zaraz po ślubie, pożyczyłam 
książkę z  biblioteki. Jakieś długie romansidło, 
w którym już na początku powieści główną boha�
terkę zdradził mąż. Choć krwawiło jej serce, a łzy 
tworzyły wielkie kałuże u jej stóp, prawie przez 
tysiąc stron nie dała łachudrze nic po sobie po�
znać. Znosiła z godnością razy, które wymierzało 
okrutne życie.

Jej poświęcenie w końcu zostało nagrodzone. Jak 
to mówią: „rychło w czas”. Przez przypadek bawida�
mek zorientował się, że jego żona o wszystkim wie. 
Zrobiło to na palancie takie wrażenie, że kochankę 
rzucił w diabły. Potem ukradł kwiaty z pobliskie�
go straganu, bo akurat mu się skończyły drobne, 
i wiechcie z szabru z dumą wręczył zszokowanej 
połowicy. Ona ze szlochem padła mu w ramiona, 
przycisnęła kwiaty do piersi, a może najpierw przy�
cisnęła i potem padła? Nie pamiętam. Nieważne. Od 
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tej pory — przez jedną kartkę — żyli z męczennicą 
długo i szczęśliwie. Pewnie do czasu, kiedy bydlak 
sobie znalazł kolejną kochankę, ale o tym w książce 
już nie było wzmianki.

Wtedy postawa głównej bohaterki bardzo mi 
imponowała. Pewna miłości i wierności swojego 
młodego małżonka mogłam sobie pozwolić na two�
rzenie romantycznych scenariuszy, w których sta�
łam w oknie wykuszowym, dzierżąc w dłoni ciężki 
kandelabr. Łzy moczyły mi białą bluzkę oczywiście 
z wiktoriańskiej, najdroższej koronki. Świecznik był 
ciężki. Mosiądz, dziesięć gromnic i wosk kapiący 
po dłoni — do tego trzeba mieć zdrowie. Mimo 
tych niedogodności podnosiłam go wysoko, by jak 
latarnia morska ułatwić powrót niewiernemu. Tak 
było kiedyś… 

Tymczasem to, co wkroczyło do sypialni, gdzie 
po dziennych wygibasach zasłużenie odpoczywał 
syn Dżepetta, w niczym nie przypominało ro�
mantycznej bohaterki. Jeżeli chodzi o podobień�
stwa, w rachubę wchodziło skrzyżowanie Walkirii 
z Xeną Wojowniczą Księżniczką, a chrapiący łajdak 
powinien docenić fakt, że przybyła nic nie trzyma 
w dłoni.
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Późniejsze wydarzenia z pewnością nie nada�
wały się na stronice romansidła, a już na pewno 
nie tak długiego jak tysiąc stron. Zapisałabym 
co najwyżej dwie kartki, z czego większość słów 
się powtarzała, więc suma summarum, zbierając 
wszystkie sensowne, skończyłoby się na połowie 
strony. 

— Won! Ja ci dam! Ty gnido! — krzyczałam.
Potem były latające walizki i ubrania. Wrzaski 

i ponownie ubrania. Judasz łapał wszystko w lo�
cie. Koszulki, buty, bieliznę, porcelanowe figurki. 
Te ostatnie chciałam rozbić na jego głowie. Trzeba 
przyznać, że nie wybrzydzał, brał wszystko, co się 
nawinęło pod rękę. Kiedy zrozumiał, że nie zdąży 
się ubrać, boso i w samych majtkach uciekł do sa�
mochodu, który z piskiem opon uniósł w dal jego 
żałosny tyłek. 

W bojowym nastroju poczekałam jeszcze chwilę, 
na wypadek gdyby zdrajca wrócił. Rozejrzałam się 
wokół — żadnych świadków. Koniki polne grały 
swój nocny koncert, muszka przeleciała mi koło 
nosa, gdzieś w oddali zakumkała żaba. Wróciłam 
do domu. W dłoni trzymałam czarną szpilkę, ślad 
jej obcasa zdobił plecy zdrajcy. 
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Powłócząc nogami, weszłam do sypialni i opa�
dłam na łóżko. Stuknęłam głową o coś twardego, 
aż syknęłam z bólu. Podniosłam zdjęcie oprawio�
ne w ramkę. Piotrek obejmował mnie ramieniem, 
za naszymi plecami kaskadą opadał wodospad. 
Tak się szczerzyliśmy, że biel naszych zębów ra�
ziła po oczach. Ten widok przepełnił czarę gory�
czy. Łzy spłynęły mi po policzkach. Zawodziłam 
i szlochałam przez kilka godzin, aż w końcu za�
snęłam.

Śniło mi się, że jestem w naszym tartaku. Tego 
łajdaka, mojego męża, po tym jak obiłam go meta�
lowym tłuczkiem do mięsa, przywiązałam do drew�
nianego blatu. Choć prosił o łaskę i wybałuszał te 
żabie oczy, moje serce nie znało litości. Odpaliłam 
piłę tarczową i śmiejąc mu się prosto w twarz, cięłam 
grube szczapy drewna. Był przerażony. Wiedział, 
że kolejny będzie on, a raczej to, co wkładał tam, 
gdzie nie trzeba. 

— Ha, ha, drr ha, ha, drr, drr, drr, drr… 
Gdy się ocknęłam, nadal słyszałam ten dźwięk. 

Czy śniłam? Moje oczy… Dlaczego nie mogę ich 
otworzyć? Spróbowałam ponownie. Przez wąską 
szparkę zobaczyłam zielone ślepia, szare futerko 
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i różowiutki nos usytuowane naprzeciwko mojej 
twarzy. Kot sąsiada mruczał głośno i patrzył na 
mnie z  wyrzutem. Najwyraźniej go obudziłam. 
Zwierzak wstał, wyprężył grzbiet, po czym ugniótł 
ubłoconymi łapkami moją bieluśką pościel, zwinął 
ciało w kłębek i ponownie zasnął.

— Skąd się tu wziąłeś? — zaskrzeczałam.
Najwyraźniej całonocne wycie nadwątliło moje 

struny głosowe.
Otwarte drzwi wejściowe podpowiedziały roz�

wiązanie zagadki. Miałam dobre usprawiedliwienie. 
Kto myśli o zamykaniu drzwi, jeśli chce mordo�
wać? Potykając się o resztki ubrań, naprawiłam błąd 
i wolno wróciłam do łazienki. Dlaczego ja tak słabo 
widzę? Czyżbym traciła wzrok? Wymacałam włącz�
nik, światło zamigotało. Stanęłam nad umywalką, 
przemyłam twarz i spojrzałam w lustro.

Jakiś zapuchnięty stwór wykonywał te same ru�
chy co ja. Moje rude włosy sterczały na wszystkie 
strony. Obecnie byłam książkowym przykładem 
obrazu nędzy i rozpaczy. W filmach bez dodatkowej 
charakteryzacji mogłam grać rolę ofiary ukąszeń 
przez rój pszczół lub cierpiącej na alergię pokarmo�
wą w najcięższym stadium. 
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Wzięłam szybki prysznic. Delikatnie umyłam 
ciało. Wszystko mnie bolało. Czułam się jak po 
morderczym treningu, jakby podczas niego trener 
psychopata, motywując do zwiększenia wysiłku, 
skakał mi po plecach. Opatuliłam się w miękki szla�
frok i poszłam do kuchni. Poranna kawa dodała mi 
trochę energii, ale też obudziła rozum.

Matko kochana, co ja teraz zrobię?! Co to za suka, 
z którą spotyka się mój mąż?! Dom jest jego, mamy 
rozdzielność majątkową. Kiedy tylko on ochłonie po 
wczorajszym sprincie z przeszkodami, będzie chciał 
do niego wrócić. Ja nie mam pracy, bo podobno nie 
musiałam pracować. 

„Firma zarabia na nasze utrzymanie” — przeko�
nywał Piotruś zawsze, gdy napomykałam nieśmiało, 
że mogę pomagać w jego tartaku.

Miau! Kot wszedł do kuchni. Ciągnął za sobą 
czarną skarpetkę Piotrka. Uwolniłam łapę zwie�
rzaka i podrapałam go za uchem.

— Idź do domu na śniadanie, ja teraz nic nie 
przełknę.

Otworzyłam drzwi. Niewdzięcznik nawet się nie 
obejrzał, poleciał prosto pod moje narcyzy, które tak 
pięknie zakwitły.
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— Było tam napisane „sracz”? — powiedziałam. 
— A rób sobie. — Machnęłam ręką i wyszłam do 
ogrodu. 

Maj, najpiękniejszy miesiąc w roku. Wszystko się 
rodzi i ma gdzieś to, że moje małżeństwo właśnie 
umarło. Dając upust żalom, podeszłam do rabatki 
i popatrzyłam w dół. Fauna w postaci różnorakiego 
robactwa utworzyła pomiędzy kwiatkami swoistą 
autostradę. Podążyłam jedną odnogą, zaprowadziła 
mnie pod płot. Kucnęłam i z nabożną czcią przy�
glądałam się mrówkom, które do małego otworu 
pod murkiem próbowały wcisnąć resztki wielkiego 
chrząszcza. 

Na tym pogrzebie byłam jedynym żałobnikiem, 
ale godnie w nim uczestniczyłam. Do końca od�
prowadzałam wzrokiem zwłoki pokiereszowanego 
truchła, aż zniknęło pod ziemią. 

Nie wiem, ile czasu tak jeszcze klęczałam, poboż�
ne matrony pewnie byłyby pod wrażeniem. Z apatii 
wybudził mnie hałas nadjeżdżającego samochodu. 
Piszcząc oponami, zahamował przy moim płocie 
i nagle dostałam czymś w głowę. 

— Auć! — zawyłam.



Zerwałam się na nogi, ale listonosz zdążył od�
jechać. Trudno, zaczaję się na niego następnym 
razem, wtedy mu dokopię. Podniosłam przesyłkę 
i przeczytałam pierwsze słowo: „Adwokat…” — Co? 
Jaki adwokat? Piotrek już działa? Rozerwałam ko�
pertę, czytałam z szybkością wystrzału karabinu 
maszynowego. Po kilku zdaniach wszystko było 
jasne. Umarł wujek Leopold.
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Nasza miłość zaczęła się od drugiego zdarzenia. Od 
drugiego, bo pierwsze nie zasługiwało na większą 
uwagę. Piotruś kopnął mnie w kostkę w szóstej kla�
sie podstawówki, bo zajęta rozmową z koleżankami, 
nie zauważyłam, że coś do mnie mówi. Za to drugie 
było bardziej spektakularne. 

Chodziliśmy do tego samego liceum, kochały 
się w nim wszystkie dziewczyny łącznie ze mną. 
Jednego dnia stał się cud. Zostaliśmy razem od�
delegowani do pracowni biologicznej, gdzie na�
szym zadaniem było łapanie much i karmienie 
mięsożernych muchołówek, które były oczkiem 
w głowie biologa. Nażarte rośliny oznaczały dobre 
samopoczucie belfra i murowaną piątkę w dzien�
niku dla karmiącego delikwenta, więc chętnych 
do rzezi nie brakowało. Nie mogłam uwierzyć, że 
akurat mnie spotkało podwójne szczęście. Mo�
głam szlachtować do woli, podwyższając swoją 
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tróję na szynach, i jeszcze byłam blisko obiektu 
westchnień. 

Latałam po sali jak opętana z zakrwawionym 
„Tygodnikiem Młodych”. Siałam popłoch wśród 
chomików i podmuchem wiatru przewracałam 
patyczaki. Zaangażowana w powierzone zada�
nie, nie zauważyłam, że Piotruś nie ruszył na�
wet palcem, by mi pomóc. Z satysfakcją odkle�
jał zgładzone muszki i karmił roślinki z piekła 
rodem. 

Ten obrazek przedstawiał moje przyszłe życie. Ja 
robiłam w domu wszystko, a on pływał leniwie na 
pontonie niesionym przez mój wysiłek.

Wróciłam do środka i usiadłam przy kuchen�
nym stole. Robiło mi się niedobrze na myśl o mojej 
niepewnej przyszłości, a wyć mi się chciało, gdy 
myślałam o przeszłości. Jeszcze ten pogrzeb. Co 
mam zrobić? 

Rodzice nie żyją. Tata zmarł pięć lat temu, 
a mama dołączyła do niego po dwóch miesiącach. 
Zawsze byli nierozłączni, nawet śmierć nie mogła 
tego zmienić. Był jeszcze Lucjan, mój ukochany syn, 
oczko w głowie. Na szczęście wyjechał do stolicy 
na studia i nie widział, jak jego matka zamienia 
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się w huragan, zmiatający wszystko z powierzchni 
ziemi na czele z jego durnym ojcem.

Dryń, dryń… Dzwonek telefonu przerwał natłok 
myśli.

— Halo! 
— Hej, to ja — szepnęła Jolka.
— A ty co tak szepczesz, chora jesteś?
— Ekhm. No nie, ale dzwonię do ciebie w bardzo 

ważnej sprawie.
— O co chodzi?
— Może usiądź, to nic fajnego.
Też mi nowość. Od wczoraj przydarzały mi się 

tylko te niefajne sprawy, więc i tę postanowiłam 
przyjąć na klatę.

— Wal śmiało.
— Piotrek cię zdradza! — wyrzuciła z siebie jed�

nym tchem.
— Wiem. — Nie dałam koleżance czasu, by mogła 

się nacieszyć wrażeniem, jakie niewątpliwie miała 
na mnie wywrzeć ta informacja.

— Wiesz?! 
— Tak.
— Od kiedy?
Cała Jolka, ciekawość na pierwszym miejscu.



— Od wczoraj, tylko jeszcze nie wiem z kim.
Przyjaciółka zarżała ze szczęścia, bo miała asa 

w rękawie.
— Za to ja wiem. Siedź tam, gdzie siedzisz, zaraz 

będę…




