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. . MUFKA 
alk zaJbaiwnde ~ .Amia DYmna..llllRYIS.'ła lcuDt• 
zalkru'Diona w 81 rolkJU.. liilST - bd&lk.i owcu.rek nii
zi..nm". AlnJa ~ze bartlizo DrallSleła mied osa kie
dv wiec z1arwilia aie u ma1oanvdl w cemu wY-hrmd• 

s.7JC1Zetnialk.a I zobaczvła nieć mahch thlściu1Jkd.ch m iaaik6w wie
działa, że wybór nie będzie łatwy„. Zdecydowała Mufka, która 
1pojrzała aktorce „głęboko w oczy", po czym wzięta prze1 ni- na 
kollaJn&. obsdusiala 11llknie. - Wll'brata mnde 1oblel 
M~ okarulla sae wesOtbm.. ezu:lnY1111. DO.letnYm i orzebie.ltbm 

p.siakiem. :Przy uczeniu jej CZ)'lłt00ci at<l!owano metodę nagradza• 
nia: Sll'l1Bkołvk za dobre &nr~. Akftoiika wvchodziła z Miul
ka z dcxmu l kiedv sZC'Zeniac7.ek załatwił sie na trawce. otrzvmv
waił kaiwaiłe'k: sera. Bairdm sde to Ml\.Lfce S!DOdolbało: ledwie Wl'6ciła 
<U> miesizkalO[a.. tuż m chiwi[e sikiumaiła ood d'l'1Z'Wiami dadac do 
zrorumielruia te muLSi WV'jść . Om:vwiście chodZiło o 11&'1 Wwzła. 
ku.cneła. 2II"o'bila siwa.le i nlhrz.wnvwała natlO'()ide Ale tllO 1)8d'\l kro-
kadi hiStarla oowitairmła sde. M'lrllka dosllron.a.le urlaiwała.. te robi 
s.lusilll. W ten a.1:>00& w ci~ 1e<iln~ soacetru oolt.rarfil.a zjeść n61 

, kilo .ser.i. • 

Wlkirót.ce ~ bYWad 1 Ania w t.eaJlntrA. Jak~ nies oas.iiM
slki z m!eislca Zl8l00rzmaiła sie z taooimracfila btildVttllk11.1. a !lzezel!ólnie 
garderoby, do któreJ nie każdemu pozwalała wejść. Tolerowała 
8Mar6iw. firvzie:rfke i Jta.rde!robiaJlla. Gdv kied:'l'IŚ W\Stl.eld1 Slbrartak 
cllcac ooldać Ain.i k'Wliaitv od wielh!cle4l M~ talk eo l)()JQlala. i• . 
z bulkiew zOSltał tvllko D8Pier. 

W domu bvwało oodobniie Po newnvdh OIDIOO'a.ch w:oUS'ZC'LaJa 
Ilości. a[e nie dad Boże. bv kłbOlł chciał sie rusz~. oz.v wviść. GOOcie 
An.i DYmnej .siedzieli wiec nieruchomo. a OlJlllSZl:"Za~ dom ood <J1Pie
ką lroSIOOldvnl.. Na snaceirze - w zale7m.ości w iile ooób ~hodrLOl!lO 
z dWlllU - W&ZY1SIJ1tich nilnowała i nie OOUJWafała zait.rtz:vmać sie crLY 
odiłacz:vć. NaJtYC'hmiast zall!l8nlialła dlo itromadY. Kochaiła llWo.ia na
nia eoraoo t!kiliiwie. desn:>oltvciz:nie W oklresde kied~ Mia s:oodzie
wałia sie dizieclka. MU!fJka nie souszozała siwojei paru z OICIZU. 01Die
:kmvah s.ie nda lirzlała MILvtuilalła. OlllJI'.zewała ~ vm ciałem Po 
D01W1rocie akitroik! ze smita.1.a. kl.edv WbaczV'ła ma.le dZieciko. do
stała lm'ojonej ciąży, mimo że nie tak · dawno miała młode. Pod-
k!raidlła &ie któireiś z nier"\WIZYIOh nocv do łóiJka w kJtórvm letała 
Mia z malu1lkim Michałem I u.silowaJia 11:0 kairmić własnvim m[e
kielm. Kdedv akltarlka oróbmvalia 1a ods1Unać od dzieclka. oie.l'IW'.srzv 
rari w żvc:iu Ull!JI'w.ła swoia nania w reke. Od teito tnKJmentu za
~ &ie kli<JID'Olty z n.sem. Uwjelbiała tak: Micha.lika.. że nikomu nie 
~ła .s.i.e na S1Dace!I"Ze rJbliż~ do wó7Jka. Rzt.reała s.!e i .szctze
kąła tak e!lośnlo. że dziecłkq z Dtbaozem budzdło sie co cihwile Taok:· 
.samo b~o w dqmu. nariliei&LV mimer m drzwiaani wvwołvwal 
ełoś.ne u.iadanie Muimt.i. Sroiała Pod łóżec!7Jkiem diz.ieclca a kiedy 
uró'borwal!lio 1a mmvbć w dlrwtim ookoiu Dl"Zez ca!ła noc ll:łośrto 
nłakaiła. Kl.edv dzieciak Uldzał raczkować . ood'5.uwała mu siwoja 
ml51ke SJWOle zabawik:i. ZaJZJdioość o Michaiła bvła u nie1 rćiwnie 
silna. co milOOść do nieJ(IO. Gdv Atnda orzVIS'tenowała ,do karmienia 
svnka.. Mufka naitYchmiast ZTl(l&Hia buty s;zaililk. Płm51zcz ak'toril::i. 
zacheca.1ac 1a do wviścia. Bv1e tv1liko oderwać mame od dizieckal 
To oi1nowaain.. ooa or.ze'klraom!ło silv Anl A k.iedv newne.l!o dnia 
zal!ltała Mu:fke W1Pvchajaca na s.iłe Micharlllrowi S!WI01a kość do bl.Lzl. 
wie~iała. że ll1JUISi roaisltać s.le z Muilka. • 
Bvła to rozoae!7lliwa decviz..ia Do dziś Ania wSoom.ina ja ze łza

mL Na sa.czeście zna1ad sde żYCrllliwY młodv c:zrowielk miei.w.lka:lacy 
w Zakloloanem. kttórv orzwtarnał serdecrnnie Mufka. P ies ma tam 
7Jl'lakornite wairuallki.. óurtv Oll!lród CIZelSlte wvci~i w rt.órv ze siwo
Lm nowvm oanem. Już mizestaił za Ania te.Sklnić ałe mv zobadzv 
na spacerze dziewczynę ż ciemnymi długimi włosami, zaraz do 
nie1 oodbieita obwachuje. a .ootem ·smwtnieie ... 

- T1'QQiczna to decuz1a. oddat swojego ukochwneno nsa ID inne 
ręce - m6iwi aktorka - Nowu oPietktm ba1'dzo koeli.a Mufkę i wi· 
dat. że iest iei ta.m dobrze. Niedcvumo TJ1'Ztriechal z -nia do Kra
kowa. $TJOtkaliśmu sie na R'lll!.ku Mufka szalała z rad-Ości. ale 
kiedu doszlo do oożeanania. bieaala miedzu nanni. oddala'.iacumi 1ie 
ID 1'ÓŻ'ntJtCh kieru1tka.ch i w końcu sama bez nawoltl'Wania ruszula 
za swoiim nam.em. A t>Qllt. kt6ru działa w snorcie. wurobil Mufce 
„paszpo1't", bt1 mogla f nim jeździt za granicę. Ale ca fu ukr11wat, 
do dzU tesknie za mo14 kochana . . .zn.variowaJ!UI Mufk4! 
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