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Czy coś pamiętam? 
Zamieszanie. Pojedyncze słowa. Cięcie koszuli nożyczka

mi. Szkoda. Z takim trudem kupiłam niedawno dwie, na spe
cjalnie urządzonym kiermaszu. Jedna już upada na podłogę, 
pocięta na szmatki. 

Perswazja pielęgniarki, by jak najszerzej otworzyć usta, bo 
konieczna intubacja, inaczej trzeba ciąć gardło. 

Przerwa w krążeniu. 
Leżę na jakimś łóżku, długim, przede mną stoi Jacek, obok 

Marta. Dotyka dłoni i mówi: 
— Śpij spokojnie. 
Myślę: „Istnieje życie pozagrobowe?" 
— Nie, tak, nie, tak—jakby ktoś wtrącał się do rozmowy. 
— Co pani widzi? Co pani widzi? — To lekarz. 
Popielata poświata. Postaci mają barwę ołowiu. Kamienie

ję. Są jakieś nierzeczywiste. Wydaje mi się, że to Ojciec i Matka. 
Także Babcia. Wiem, że wszyscy umarli. Przyszli po mnie? 
Jaśniej. Nie, przy mnie mąż i córka. Czyżby mężczyzna płakał? 

Chcę zobaczyć Wojtka. Nie, on daleko, nie zdąży. 
Panią A . Mam prawo widzieć teraz kogo zechcę. Nie, tej 

suki nie. 
Krystynę. 
Zjawia się. Przynosi sok z czarnej porzeczki. Daje pielęg

niarce, ta nie przyjmuje. Stawia obok szafy z lekami. Dobrze, 
potas. Ktoś mówił, że dobry na serce. Klęka przed wiszącym 



naprzeciw krzyżem i głośno odmawia Zdrowaś Mario. Dlacze
go odwróciła się tyłem? 

Widać ze mną źle. Mówię do Jacka, by opiekował się 
dziećmi. Obojgiem. Do Marty, by dbała o Ojca. Do Krystyny, 
by pamiętała o działce. Zaniedbywałam ją ostatnio, nie zasadzi
łam drzewek. 

Mówię? Ściągam chusteczkę z warg. A może zasłaniam 
usta? 

Wszyscy znikają. 
Jestem w łóżku, odcięta od innych parawanem: z lewej i z 

prawej. Chorzy rozmawiają. Mają za złe lekarzom, że tak się o 
mnie troszczą. Przecież zdrowieję bardzo szybko. Przypuszcza
ją, że dodatkowo płacę. Włączam się wreszcie do rozmowy, bo 
za długo trwa to wydziwianie: 

— Nieprawda, ale gdyby nawet? Podejmują dodatkowe 
zabiegi, zlecają dodatkowe leki, muszą więcej wiedzieć i ciężej 
pracować. Powinni otrzymać rekompensatę. 

Milkniemy. Lekarz wzywa koleżankę, aby dokonała aku
punktury. Prosiłam o zastosowanie wszystkiego, bym mogła 
stanąć na nogi. Chcę wziąć udział w inauguracji „Dni Poezji". 
Zabieg na pewno przyspieszy wyleczenie. Zdążę. Tylko po
wiem swoje i wrócę do szpitala. Otrzymam honorarium. Dzięki 
lekarzowi. On też ma prawo do tego samego. 

Lekarka jest brunetką, cała głowa w loczkach. Bardzo 
twarzowa fryzura. A moje włosy zwichrzone niczym siano. 
Wbije w nie roje szpileczek. Ma ich pełną chustę. Dlaczego 
akurat w tym miejscu? Męczące jest odgarnianie tylu zmierz
wionych włosów! Ona wbija, a ja ciągle bronię prawa lekarzy 
do honorariów. Widać przekonałam oponentów. Zamilkli. 

Trochę mi lepiej. Pytam, czy już mogę wstawać. 
— Proszę spróbować! 



Próbuję bezskutecznie. Nie, nie wezmę udziału w „Dniach 
Poezji". Trudno. Zasypiam. 

Znowu popielato wokół, ale nie widzę żadnych postaci. 
Natomiast ktoś niewidoczny strzela do mnie. Trzykrotne 

uderzenie w głowę. Palący ból. Oooch! Nie, nie strzelać! Padam. 
Budzę się niechętnie. Jeszcze ołowiem ciążą powieki, jesz

cze dłonie tkwią nieruchomo na kołdrze, a głowa nie może 
oderwać się od poduszki. Ale już słyszę szum wody w umywal
ce, krzyk chorego w separatce, stukot drewniaków, telefon w 
dyżurce pielęgniarek. 

— Słucham. Tu reanimacja. 
Siostra Ewa uśmiecha się do słuchawki, coś mówi, nie 

rozróżniam słów. Widzę ciemną^ pochyloną głowę, włosy ucze
sane a' la Liz Taylor w filmie „Kleopatra", długie, rozrzucone 
na ramionach, spływają na plecy. W dyżurce jasno, przymykam 
powieki, razi światło. Za chwilę mycie: dotyk wody na rozpa
lonym czole, krople na spierzchniętych wargach. Szorstka rę
kawica na rozciągniętym, odsłoniętym ciele. Tarcie ręcznika. 
Zręczne omijanie enklawy z mnóstwem kraników i nylono
wych rurek, zwieszających się z butelek, rzędem nade mną 
wiszących, umieszczonych na specjalnej szynie. 

Przy pani Janinie — łóżko obok — krząta się siostra Mał
gosia. Łagodnie przekonuje, że trzeba odchylić głowę, zamknąć 
oczy, aby mydło nie szczypało, wysunąć nogę, podnieść ramię. 

Pani Szczęsna myje się już sama. Głównie twarz i ręce. 
Przeszła operację tarczycy. Nie mówi. Wydaje niezrozumiałe 
na pozór dźwięki, po których Ewa to wynosi miedniczkę, to 
przynosi dzbanek, zabiera mydło albo podaje ręcznik. Rozumie 
ją bez słów. Ona najlepiej ze wszystkich sióstr, choć starsza pani 
na żadną nie może się uskarżać, co nie znaczy, że sienie uskarża, 
Najbardziej, gdy zmuszają do wstawania przy posiłku. Podno-



szą, przekonują długo i nieustępliwie, tłumaczą, czasem poma
ga, ale najczęściej nie, pacjentka płacze, upiera się dziecinnie. 
Wtedy siostry sadzają ją na łóżku, podają specjalny stoliczek, 
aby rozpocząć perswazje od nowa. 

Tak mi wszystko ciąży, dopiero teraz wiem, ile wysiłku 
potrzeba, by się odwrócić na bok, przesunąć wyżej albo niżej. 

Nie orientuję się, jak długo tu jestem, skąd się wzięłam. 
Wiem tylko, że pogotowie wiozło mnie na Śniadeckich, że w 
tamtym szpitalu lekarze wpadli w popłoch, gdy ujrzeli wykres 
pracy serca na monitorze, że teraz siostry napominają nieustan
nie, aby się nie ruszać, a jeśli już, to bardzo ostrożnie, ściśle 
według zaleceń. 

Mam ograniczone pole widzenia. Dostrzegam w kącie sza
fy z lekami, obok drzwi do kuchni, gdzie nieustannie leje się 
woda z kranu, z boku rozsuwana ściana do dyżurki pielęgnia
rek, po lewej stronie łóżko z panią Janiną, po prawej — z panią 
Szczęsną. Najważniejsze są drzwi naprzeciwko. 

Tędy dociera do mnie świat na kartkach, pisanych przez 
Jacka i donoszonych przez panią Ewę albo Stanisławę. Czasem 
przez którąś z sióstr. Dwa razy dziennie. Są to najważniejsze 
pory dnia. Niekiedy mam szczęście i widzę go w ramie drzwi. 
Wtedy moje stygnące serce znowu podejmuje marsz. 

Świat dzisiejszy i ten, którego niby już nie ma, ale przecież 
jest we mnie i przypływa przez najważniejsze drzwi w szarości 
dnia echem zdarzeń, jakby zapomnianych, a jednak ciągle 
obecnych w zapadającej ciszy. Zdarzeń i ludzi. 

Wujek Władek. Najdroższy spośród czterech braci Matki. 
Wysoki na dwa metry, szczupły jak młody dąb, zręczny w 



każdej robocie. Widzę go w lesie, jak wycina łozinę; nad 
potokiem — dłońmi chwyta karasie; na łące—w długie, równe 
pokosy kładzie wysoką trawę; na ściernisku — chwyta po pięć 
snopów zboża, układa je w półkopki, sięgające mu do ramion. 

Na jednej dłoni trzyma moje bose stopy i dźwiga mnie, i 
tuli, kiedy mu znoszę dziecinne skargi i smutki. Jak najtroskli-
wsza niania wyjmuje drzazgi z pięt i spod paznokci, wprawdzie 
nikłego, ale niesfornego ludzika, szukającego „po szkodzie" 
pociechy i ratunku. 

Wujek Władek, jedyny w rodzinie dbający o to, żeby nie 
zabrakło cukierków na odpust, kiedy to najbiedniejsze nawet 
dziecko dostaje grosik na słodkie „całuski" z piernika, zawinię
te w barwny rulonik z kolorowej bibułki, z fontaziami u dołu i 
u góry, garść landrynek ze stosów spiętrzonych na kramach, 
niektóre także serce pięknie polukrowane w róże i inne ozdoby 
czy na gwiżdżącego kogutka. 

Wujek Władek, nigdy nie podnoszący głosu, nawet rozsier
dzonemu Ojcu perswadujący okazywanie gniewu biciem, ob
rońca przed karą za mniej lub bardziej znaczne przewinienia. 

Wujek Władek. Patron dalekiej podróży. Obrońca po jej 
zakończeniu. 

Na odpust do Starej Wsi przyjeżdża wielu ludzi z bliższych 
i dalszych okolic. Znajomi Babci przybyli aż z Sanoka. Całą 
rodziną, jedna z dziewcząt starsza ode mnie o rok, może dwa? 

Stara Wieś dumna jest aż z dwóch klasztorów: ojców Jezui
tów i sióstr Służebniczek. 

Pielgrzymi biorą udział w uroczystym odsłonięciu ołtarza 
z cudownym obrazem Matki Boskiej Starowiejskiej. Tłumnie 
zgromadzeni na dziedzińcu klasztoru Jezuitów, odprawiają po-



kutę po spowiedzi przy licznie ustawionych pod drzewami 
konfesjonałach. Odwiedzają stacje Męki Pańskiej, uczestniczą 
w nabożeństwie celebrowanym w nabitym do granic możliwo
ści kościele, falują przy podniesieniu, gremialnie klękając, to 
znowu powstając. A dzieci nie odstępują od kramów, rozłożo
nych pod murami klasztoru. 

Czego tu nie ma! Wiem, jestem bywalczynią od lat, przy 
okazji każdego kolejnego odpustu. Pokazuję zaproszonej 
dziewczynce wszystkie cuda: kolorowe paciorki, stosy cału
sków, różańce z piernika, a także te prawdziwe, do modlitwy, 
bo tamte są do zabawy, pęki tęczowych wiatraczków, gromadki 
lśniących czerwienią kogutków, balansujące na gumkach piłe
czki, serca zdobione obrazkami i staniolem, góry cukierków, 
beczki kiszonych ogórków. 

Mam gest! Grosiki od wujka Władka płyną szerokim stru
mieniem. Marysia aż płonie z podniecenia: obydwie paraduje
my z ogromniastymi całuskami, ona pieje kogucikiem, ja syczę 
papierowym tasiemcowym wężem, obie okręciłyśmy szyje ko
ralami ze słodkich ciasteczek. Zachwycona, zaprasza do siebie, 
do Sanoka. Na karteczce pisze adres. 

Sanok. Metropolia wobec Brzozowa. Będę w wielkim mie
ście, zobaczę San, o którym piszą w czytankach, odwiedzę 
prawdziwy miejski dom. 

Pewnie, że się wybiorę do Marysi, i to jak najszybciej. 
Wyruszam na trzeci dzień. Mam ze sobą skibkę chleba i buty w 
węzełku, przewieszonym na kijku przez ramię. Tylko Babci 
mówię, że idę do Sanoka, do Marysi. Nic nie odpowiada, może 
nie słyszy? Wychodzę z domu. Skręcam w prawo, przechodzę 
koło Wojtanowskich, Zgodów, Zublów, Czuchrów, Wałeckich, 
Baranów, Kozaków, Pajków, Skarbków, ostatni dom należy do 
Buczków. Trochę się boję, mieszkają tu sami chłopcy, i to bitni, 



mówią starsi. Ale nikt z chałupki nie wybiega, także pies ujada 
z daleka, przywiązany do budy. 

Dalej w prawo. Droga wije się wąskim pasemkiem u pod
nóża sporej górki, zresztą nie jedynej, pagórków jest kilka, aż 
do młyna, skąd za niedługo zaczynają sięHumniska. Idę Wielką 
Stroną, gościńcem. Pusty. Ładna pogoda, szybko mijam zabu
dowania, znam cztery, pięć: Bodziochów, Bińczaków, Kwiat
kowskich, Wójcików, dworek Teleszów tuż przy cmentarzu, 
potem kopalnia i już Grabownica. Tu znam tylko Miksiewi-
czów i Dżoniów. Miksiewicze przy drodze, porządna zagroda. 
Dżoniowie w głębi, obejście skromniejsze. Minęłam dwie miej
scowości, a przecież moje nogi nie czują zmęczenia. Okolica 
coraz bardziej urozmaicona, teren nierówny w przydrożnych 
chatach i gumnach zajęcia gospodarskie w toku. Ludzie pompu
ją wodę, krzątają się w ogródkach i sadach. Droga nadal pusta, 
rzadko pojawia się furmanka z woźnicą. Koń biegnie wolno, 
furman nie podnosi batoga. Kółka się kręcą, wyprzedzają mnie, 
jakoś nie mam ochoty wsiadać. Myślę, że gdybym zagadnęła, 
na pewno by mnie podwieźli. 

Mijam poszczególne miejscowości. Każda wioska to uli
cówka, nazwy brzmią swojsko albo cudacznie: Pakoszówka, 
Jurowce, Czerteż, Dąbrówka. Każda wita strzelistą wieżą. Nie
które baniastymi kopułkami obok wież. To cerkwie. Jaki mają 
dziwny wygląd... Jakby u wieży przycupnęła druga, spłaszczo
na i zaokrąglona, ot, same biodra bez wcięcia w pasie. I krzyże 
inne, dwukrotnie przekreślone, przy tym górne ramiona są 
szersze, a dolne węższe. W tych cerkwiach modlą się Ukraińcy. 

Znam paru Ukraińców. W szkole nauczyciel Czyż i jego 
starsza córka Luba, ona już do gimnazjum chodzi. Ze mną w 
tej samej klasie jest Olga Wołoszańska, także Oresta Chrepto-



wska, pięknie gra na gitarze, uczy mnie śpiewać „Rewo di 
sztomi Dnipr sziroki" i „Oczi czomyje". To ona mi uświadamia, 
bo pozostałe dziewczyny nie mówią na te tematy, że Ukraińcy 
mieli kiedyś własne państwo i są tacy, którzy chcą je mieć także 
teraz i nie nazywać się Polakami. Przykro mi, że ktoś nie chce 
być Polakiem, ale u nas są Czesi, i Węgrzy, i Tatarzy — np. 
Herburtowie pochodzą z Czechów, a moja wujenka z Węgier, 
my sami mamy tatarskie skośne oczy i wystające policzki. 
Podobno w księgach parafialnych zapisano, że nasz przodek, 
wracając z nieudanej wyprawy węgierskiej, nogę złamał i mu
siał na tej ziemi pozostać. Myślę o tym teraz, kiedy tak wędruję 
przez mieszane, polsko - ukraińskie wsie i nie boję się ludzi. W 
naszym zakątku mieszka tyle różnych narodowości, że kłótnia 
o to, która z nich lepsza, a która gorsza, nie mają sensu, choć 
pan Sękowski uparcie głosi, że Żydzi i Ukraińcy są gorsi. Żydzi, 
bo nie sieją ani orzą, ale handlując wszystkich oszukują i dobrze 
się im powodzi, a Ukraińcy, bo mają czarne podniebienie. Żydzi 
mnie nigdy nie oszukali, choć ciągle u nich kupuję. A Ukraińcy? 
Oresta jako żywo ma różowe podniebienie. Widać, często się 
śmieje i otwiera całą buzię, aż by jej wnet mucha do gardła 
wpadła; także nie są źli. 

Ot i teraz chętnie dają mi mleko zamiast wody, o którą 
poprosiłam w pierwszej lepszej przydrożnej sadybie. I grzecz
nie objaśniają, jak daleko do Sanoka. Mówią po polsku, choć 
śpiewniej niż u nas: 

— Niedaleko, niedaleko. A gdzie ty? 
— Do koleżanki, zaprosiła, chce pokazać miasto. 
— I ty tak sama? 
— A sama. 
— I nie boisz sia? 
— A czego? 



Młoda gosposia z podziwem patrzy na mnie i na moje 
mocne nogi. Idę już pół dnia, a nic po mnie nie widać. Trochę 
pieką stopy pod spodem, ale nie dziwota. Nasze drogi gliniaste, 
kurz na nich sypki i tłusty, popada deszcz — błotko robi się 
miękuchne, bardzo lubię iść po takim uginającym się dywaniku, 
bardziej nawet niż po orosionej trawie; gęstej, jedwabistej na 
łące i miedzy, bez tych ostrych domieszek, których pełno na 
mokradłach. Teraz w koleinach proch jak mąka zmielona na 
pytel. Trochę przywiera do spoconej podeszwy stóp, no i na
skórek odparza się. 

Idę pod górkę, pełno przy drodze drzew, szkoda, że nie 
owocowych. W szkole ciągle nawołują, żeby sadzić przy dro
dze drzewka owocowe, ale jakoś nikt nie słucha. Najczęściej 
nad przekopami rosną wierzby. Dają cień, schronienie ptakom. 
Ich gwar towarzyszy mi ciągle, od początku wycieczki. 

Wchodzę na wzgórek. Niewielki, ale ze wzniesienia widać 
murowane okolice. Domy, wieże, kopułki cerkiewne. Wiele tu 
ulic, ale ta, którą kroczę, też prowadzi do miasta. Nawet nie 
wiem, kiedy osiągam pierwsze skrzyżowanie. Z daleka miasto 
wielkie, końca nie widać. Z bliska — domy mniejsze. Chodniki 
z płyt, gorzej się tędy idzie. Trotuar parzy. Może ubrać buty? 
Lepiej nie, nogi mam brudne, a jakoś nie śmiem podejść do 
któregoś z murowanych domów i poprosić, by pozwolili umyć 
nogi pod studnią. Muszę też dostać się na ulicę Marysi, niepost
rzeżenie zbliża się wieczór. Koniec sierpnia, dzień krótszy, 
mrok zapada szybciej. 

Z karteczki wyczytuję adres: Narożna 40. Pytam pierwszą 
napotkaną osobę: 

— Przepraszam, gdzie Narożna? 
— Jesteś na Narożnej. 
— A czterdzieści? 



— Jeszcze parę kroków, po tej stronie. 
Dobrze, że od razu trafiam. Życzliwie mnie przyjmą? Przez 

całą drogę radość towarzyszyła mi niezmiennie. A teraz? Nie 
mam odwagi przyspieszyć kroku, aby dojść do murowanego, 
parterowego domu, otoczonego podobnymi siedzibami. 
Wprawdzie kamienice, ale małe. Gdzie przenocuję? Przez mo
ment myślę nawet o odwrocie, ale moje nogi mają dość. Ani 
kroku dalej. Nagle opadam z sił. 

Na szczęście z ganku wypada Marysia. 
— Hanka! 
Rzuca mi się na szyję, uszczęśliwiona prowadzi do wnętrza. 

Miejskie mieszkanie trochę inne niż nasze. Podłoga w kuchni i 
w pokoiku, każde dziecko ma swoje łóżko. Ustawiono je pię
trowo, wszystkie w kuchni, w pokoju mieszkają rodzice. 

Akurat są w domu. Grzecznie witają, nie chcą, aby całować 
w rękę. U nas to obowiązek każdego dziecka wobec starszych. 
A zwłaszcza w gościnie! 

Marysia nalewa wodę do miednicy: myję ręce, twarz, chęt
nie umyłabym nogi, ale w miednicy nie wypada. Widziałam 
beczkę ustawioną pod rynną, tam umyję, nogi brudne; zosta
wiają wyraźne plamy na podłodze. Ale później. Marysia i jej 
mama zapraszają na posiłek. Dostaję kromę chleba grubo sma
rowaną marmoladą z jabłek. Marysia stawia na stole kubek 
herbaty. Z podwórka wpada dzieciarnia. 

Okazuje się, że Marysia ma sześcioro rodzeństwa, na od
puście było tylko czworo wraz z nią. Dwójka najmłodszych 
pozostała w domu. Teraz wszyscy gramolą się na taborety. 
Marysia karmi maluchy grysikiem na mleku. Starsi jedzą to 
samo co my. Dopiero teraz poczułam głód, mam ochotę rozpo
cząć wyścigi w jedzeniu, ale pauzuję przy pierwszym spojrze
niu matki. Wiem, jem za prędko i mało elegancko. Zwalniam, 



gryzę wolno i dokładnie, rozkoszuję się pieczonym jabłkiem, 
stoją w misce dostępne wszystkim, wzięłam ostatnia, jak przy
stało na gościa, zostało tylko jedno. Mam ochotę na nie, ale 
Józuś, brat Marysi, także, no i jemu się ono dostaje. 

W miarę znikania jadła starsi porozumiewają się wzrokiem. 
Jednak sprawiam kłopot. Nic nie mówią, wystarczy, że odczu
wam zażenowanie, przepraszanie niczego nie zmieni. Marysia 
wskazuje wyjście z sytuacji: 

— Mamusiu, bedę spad z Hanką. 
— O, to dobrze! 
Matka doznaje wyraźnej ulgi. Marysia wystąpiła w samą 

porę. Gdyby nie ona, gdzie mogłabym spać? Na podłodze? Na 
pewno bym zawadzała. Przecież to miasto, trudno pójść na 
strych i ściągnąć wiązkę słomy. Jeszcze dodać płachtę i posłanie 
gotowe. W mieście każdy ma swoją pościel. Dodatkowa osoba 
— dodatkowy szkopuł. Już teraz wiem, że dłużej niż do jutra 
nie pobędę w tym domu. Nie mogę przysparzać trosk gospoda
rzom. 

Za przykładem wszystkich odnoszę talerzyk i kubek do 
szaflika, Marysia zaprasza na podwórko. Małe, jakieś dwa 
zakurzone drzewka i pełno kubłów na śmieci. Kręci się tu sporo 
dzieci, nie tylko rodzeństwo Marysi. Zbiegają się z sąsiednich 
domów, grają w dwa ognie, nawet w czarnego luda, ale nie 
krzyczą tak głośno jak my, kiedy bawimy się u Piotrka Bobi-
reckiego przed stodołą czy na Nastałowej łące. Z bliska miasto 
jakby mniejsze, ciasne. Może w tamtych ogromniastych kamie
nicach jest obszerniej? Na razie, jak dotychczas, podobają mi 
się w mieście piętrowe łóżka, no i brak błota — asfalt na jezdni, 
płyty na chodnikach. Parzą bose stopy, ale w ogóle nie musi się 
czyścić obuwia. Teraz umyjęnogi w deszczówce i wdziejębuty, 



będę gonić w mesztach. Boso mogłabym natrafić na jakieś szkło 
i co z powrotem do domu? 

Nogi czyste, nie pobrudzę pościeli. Marysia szybko prze
brała kołdrę i poduszkę, zmieniła prześcieradło. Bardzo mi to 
pochlebia. U nas rzadko się zmienia pościel, tylko dla najgod
niejszych gości, zresztą bardzo lubię naciąganie poszew, posze
wek i prześcieradeł po praniu, przed prasowaniem, ileż wtedy 
się dzieje! Powstają namioty, w których można się ukryć, ha
maki do kołysania, palankiny do osłony, rozciągnięte parawany. 
Cały egzotyczny świat w jednej izbie! I wołami mnie wtedy 
trudno wyciągnąć z domu, choć na ogół chętnie wybiegam na 
powietrze pod lada pretekstem. 

Dziwne, ale dopiero teraz czuję, jak bardzo wszystko mnie 
boli. Z trudem gramolę się na piętrowe łóżko. Ledwo słyszę, co 
Marysia szepcze do ucha. To znaczy słyszę, ale nie rozróżniam 
słów. Nie potrafię podnieść opadających powiek. 

— Mamusiu, może Hanka chora? Mówię do niej, a ona nic. 
— Zostaw ją, przecież wędrowała cały dzień, na pewno nóg 

nie czuje. 

Jakoż nie czułam ich nazajutrz. Ledwo się zwlokłam z 
pościeli, boli każde ścięgno, każdy mięsień. 

No i jak wrócę do domu? Odczuwam serdeczność gospo
darzy, na śniadanie jest dla nas dwóch jajecznica, dzieci już nie 
ma, nie wiem, co jadły, ojca Marysi także nie ma, poszedł do 
pracy. Mama dolewa nam kawy, proponuje dodać jajecznicy, 
ale bardzo dziękuję. 

— Nie jestem głodna. Marysia chce mi pokazać miasto. 
I stary kościół klasztorny, i zamek, gdzie zawsze urządza się 
takie piękne wystawy, i cerkiew, której jeszcze nigdy nie wi-



działam z bliska. Także San, na co tak bardzo się cieszyłam. Ale 
jak pójdę? Nogi zupełnie odmawiają posłuszeństwa. 

— No i co my z tobą zrobimy? 
Martwi się i Marysia i jej mama. 
— Wiem — powiada. — Pójdę na rynek, tam stale są targi, 

może ktoś z Brzozowa przyjechał? Mógłby cię ze sobą zabrać. 
Mama na odpuście poznała moich krewniaków. Może rze

czywiście któryś z nich nadjechał? 
Nawet się ucieszyłam. Nie będę ciężarem, nie przeszkodzę 

Marysi w jej zajęciach z młodszymi dziećmi, bo zauważam, że 
się nimi stale opiekuje, ciągle się o coś zwracają, wpadając do 
domu z podwórka. 

Tak mi przykro, tak niewymownie przykro, że nie mogę 
ruszać nogami jak inni. Ze tak mi nic nie wychodzi. Pragnę 
pomóc Marysi choćby w zmywaniu naczyń, ale sił mi nie 
starcza. 

Jeszcze przed obiadem wraca mama Marysi. 
Ikto? 
Wujek Władek. Patrzy na mnie z politowaniem. Przyjechał 

specjalnie, gdy się dowiedział od Babci, dokąd się wczoraj 
wybrałam. I przewidział jaki będzie ciąg dalszy. 

Z przejęcia nogi odzyskują moc. Porywam się z miejsca, 
rzucam na szyję wujka, macham nimi ze szczęścia. 

Sprawia to wszystkim szaloną radość. Dzieci przybiegają z 
podwórka, aby się pożegnać. Marysia odprowadza mnie aż do 
furtki. Wujek Władek przyjechał z półkoszkami. Nawet koc na 
siedzeniu leży. Ściskam Marysię gorąco, przyrzekamy spotkać 
się za rok na następnym odpuście. I w drogę do domu. 

Wujek Władek, choć go nazwano starym kawalerem, ożeni 
się niedługo z najniższą w okolicy, sięgającą mu do pasa, panną 
Franciszką. Wychowanką Kijów. Rodziny opiekującej sięcóre-



czką sługi po jej nieoczekiwanej, nagłej śmierci. Nie zwróci 
najmniejszej uwagi na liczne plotki ojej niepewnym pochodze
niu i na brak posagu, wychowa i wyprowadzi,,na ludzi" czwór
kę dzieci, będzie im służył sercem i pracą przez dziesiątki lat, 
aż do kresu dni swoich. 

Wujek Władek, który bez konia przeorze łopatą całą górę 
nieużytków jeszcze jako osiemdziesięciolatek, obejdzie się bez 
sąsiedzkiej pomocy i czyjejkolwiek łaski we wszystkich zaję
ciach gospodarskich. 

Wujek Władek nigdy nikomu nie odmawiający rady i po
mocy, nigdy nikogo nie napominający; chyba wtedy, gdy oko
liczności wręcz narzucały interwencję. 

Wujek Władek... Jego imię powoduje, że u progu mego 
dojrzewania łaskawym okiem darzę Władka Wanica. 

Z myślą o nim wypisuję to imię w dniu świętej Łucji, 
patronki wszystkich czarów i wróżb, na jednej z dwunastu 
karteczek, chowam je pod poduszkę. Codziennie jedną wyrzu
cam, nie zaglądając, mimo że mnie skręca z ciekawości, do 
środka. Na dwunastej znajdzie się imię przyszłego męża. Otwo
rzę ją w wigilię Bożego Narodzenia. Kołki liczone w płocie 
przed pierwszą gwiazdką, nadbiegające z określonej strony 
świata echo - tylko wzmocnią rozpoczęte w Łucję czary. 

Władek mieszka w czwartym domu, gdy podążać od nas w 
lewo. Razem z Antkiem, Marysią, Zosią i Julkiem. Antek i 
Marysia najstarsi, Zosia ode mnie starsza, ale od tamtych dwoj
ga młodsza, Julek najmłodszy. Władek jest moim rówieśni
kiem. Razem chodzimy do szkoły, razem się bawimy, wspólnie 



urządziliśmy pierwsze przedstawienie na Borkówce i to zupeł
nie sami, bez niczyjej pomocy. To znaczy jeszcze z Julkiem 
Szubą i jego siostrą Henią, Sylwestrem Drogułą, Stenią i Ma
tyldą Frankowskimi. 

Wszystko zaczęło się od kina. Tak. Mnie do kina nie wpu
szczają, nie mam pieniędzy. Ale w czytance szkolnej napisano 
o teatrzyku kukiełkowym, który można urządzić samemu. Sztu
ka, też tam pomieszczona, opowiada o Królu Makowym, Kró
lewnie, Paziu, Rycerzu Walgodeską. 

Z kukiełkami niełatwo. Trzeba różnych materiałów, wiele 
szycia i zachodu. Julek potrafiłby, ale woli robić kino z Babą 
Jagą na łopacie: okleja podłużne pudło papierem pergamino
wym, gasi światło i harcuje u wylotu tunelu postaciami wycię
tymi z kartonu. Tylko cienie migają. 

Zabawa znakomita, dopóki świeczka nie podpali pergami
nowego papieru, jakim okleił domek Baby Jagi. 

— Ja ci pokażę kino! A masz, a masz! 
Kij mamy Julka ląduje na wynalazcy. Koniec zabawy w kino. 
Ale można przecież urządzić przedstawienie bez kukiełek. 

Różne role rozdzielić między siebie i być na chwilę kimś innym. 
Występuję z pomysłem. Chwyta. Jednakże sztuka z książki się 
nie podoba. To nic, zrobimy składankę, każdy wystąpi z tym, 
co mu się najbardziej podoba, co najlepiej umie. Włącza się 
Julek, który przebolał stratę kina. On będzie organizował im
prezę. I rzeczywiście. Za jego namową pani Bobirecka pozwoli 
urządzić przedstawienie w swojej sieni. Jej połowę pokryto 
podłogą, dla aktorów wygodnie i czysto, nie musi się budować 
podium. Na drugiej połowie — polepa. Też dobrze, widzowie 
mogliby pobrudzić, nie musi się szorować po przedstawieniu. 
Z dwóch kap na łóżka będzie kurtyna. 



Jeszcze aktorzy. Pani Szubina pozwala wystąpić Heni jako 
królewnie, ale nie tej z czytanki; wymyślamy, że będzie przed
stawiać ową królewnę z piosenki „Raz królewna złotowłosa 
cudny miała sen". Henia jest malutka. Piosenka mówi o kró
lewnie, że „wplata białe róże w włosy niby len". Włosy odpo
wiednie, wpleść w nie róże potrafi. Stenia Frankowska daje nam 
róże z ogródka. „I przyszedł do niej Jasio"... Jasio, czyli 
Władek. „Na skrzypcach zaczął grać"... Władek na skrzypcach 
grać nie umie, ale pokazywać smyk i odpowiednio deseczkę 
jako skrzypki — potrafi, także powiedzieć: „Chodź do lasu 
konwalie białe rwać". I teraz ja opowiadam śpiewając: „Poszli 
sobie hen do lasu, gdzie konwalie są. On czarował leśne kwiaty, 
czarownikiem był. I przyszły krasnoludki" — to jest drobiazg 
Frankowskich: Adaś i Dołka. Dołączamy razem z Matyldą w 
czapeczkach z bibułki, otaczamy królewnę i Jasia - Władka jak 
w piosence, wyprowadzamy, podśpiewując chórem: „Pójdź, 
pójdź, pójdź, pójdź, pójdź, pójdź, pójdź, pójdź, opowiem bajkę 
swą". Najłatwiej nam z Władkiem ruszać się na scenie. I śpie
wamy, i przedstawiamy, Władek umie taką śmieszną piosenkę 
o Żydzie i wojsku. Tak ją udatnie wyśpiewuje, że widzowie 
wielokrotnie przywołują go oklaskami na scenę: 

„Mam karabin 
w karabine rure. 
A w te rure 
take wielke dziurę. 
A że niepojętny byłem 
to strzelałem czasem z tyłem! 
Na front wnet posłali mnie. 
Służyłem w marynarce 
tam wyprawiałem harce 



tom czasami 
między majtki wlazł". 

Widzowie ryczą, Władek jest czerwony z wysiłku. 
Krzyczę z boku, widzę, że za chwilę będzie płacz, a może i 

co innego, bo Władek tak śmiesznie nogami przebiera, jakby 
mu się chciało. 

— Kurtyna! Kurtyna! 
Julek podbiega przytomnie, Piotrek niestety zapomniał o 

kurtynie, i w samą porę, Władek pędem do wygódki. Ledwie 
dobiegł. 

Widzowie opuszczają sień Bobireckich. 
— Ale przedstawienie! Ale zmyślne dzieci! Ho, ho, ho! No, 

no, no! 
Podziwowi i uznaniu nie ma końca. Nawet pani Szubina nie 

krytykuje, nawet pani Frankowska, a to najbardziej wymagają
ca publiczność. Obydwie panie prawie tydzień w tydzień cho
dzą do kina i na wszystkie przedstawienia prawdziwego teatru, 
jeśli do Brzozowa dojedzie. Władek i ja jesteśmy na ustach 
wszystkich. Henia też, nawet maluchy swe role dobrze pojęły i 
wykonały. 

Teraz uroczyste rozliczenie. Wstęp był płatny, liczymy 
wydatki i dochody. 

— Złotówka za sień! 
Piotrek wyciąga rękę. 
— Najwięcej robiłem ja! 
Julek zabiera sobie złotówkę. 
— Amy? 
Obydwoje z Władkiem nie wytrzymujemy, kupka grosików 

coraz mniejsza. Wstępy po 10 groszy, widzów trzydziestu, może 
więcej, może mniej? 



— Dobra! 
Julek szepcze coś z Piotrem, wręcza nam po 20 groszy. 
— Na kino wystarczy! 
Godzina pół do trzeciej, o trzeciej otwierają, wpół do czwar

tej seans. 
Chwytamy grosze i pędem przed siebie. Do „Sokoła", gdzie 

mieści się kino, spory kawał drogi, i to pod górkę. Pewnie, że 
nie wysoką, ale prawie dwadzieścia minut drogi wzwyż. Już 
jesteśmy na rynku, już koło kościoła, jeszcze sąd i starostwo. 
Uff! Początek seansu za dziesięć minut. Dobiegamy do kasy, 
wyciągamy dłonie z pieniędzmi. 

— Za mało. Wstęp po pięćdziesiąt groszy na drugie miejsca. 
— Nie mamy więcej... 
I mnie, i Władkowi zbiera się na płacz. Jak to?! Takie dobre 

przedstawienie po 10 groszy, a tu trzeba pięćdziesiąt i Julek nam 
nie dał... 

W kasie sprzedaje krewniaczka, panna Stankówna. 
— Zaczekajcie — powiada. — Jak wejdą wszyscy z bile

tami i miejsc nie zabraknie, puszczę was za wasze grosiki. 
Najpierw kronika. Za piętnaście minut zobaczymy. 

Siadamy w kucki pod kasą i czekamy. Z sali słychać muzy
kę, śmiechy, głośny komentarz. My tylko drżymy ze strachu, 
czy będą wolne miejsca. 

Pani kasjerka opuszcza swoje pomieszczenie, wchodzi na 
salę, wracając rozmawia z portierem. 

— Idźcie, ale na sam początek sali. 
Wchodzimy akurat na moment, kiedy otwierają się boczne 

wejścia i światło zalewa widownię. Prawie pusta. Jakie szczęście! 
Siadamy w pierwszym rzędzie od ekranu, zgodnie z pole

ceniem pani. 



Zaczyna się film: ciemno, prosto na nas pędzą galopujące 
konie! My w krzyk i do tyłu! Byle nas nie stratowały, byle nas 
nie dopędziły! Skąd się nagle znalazły w ścianie i na białym 
prześcieradle?! 

Przecież pierwszy raz jesteśmy w kinie. 
W połowie sali widzimy, że z ekranu nic nie skacze, choć 

konie nadal harcują, jak to w westernie. Trwamy do końca, 
dzielnie pokonując strach. Tylko że nie w pierwszym, lecz 
dziesiątym, nie zajętym rzędzie. W bezpiecznej odległości. 

— Proszę nie spać, proszę nie spać, nie spać! 
Siostra Ewa chyli nade mną niespokojną twarz, energicznie 

potrząsa ramionami. Doktor Królikowski stuka drewniakami. 
Szybko zbliża się w moim kierunku. 

Podnoszę opadające powieki. Jak to, znowu spać nie moż
na? Na ogół źle sypiam. Nie sprowadza snu ani zgaszone 
światło, ani cisza rzadko mącona jękiem czy niepokojącą ru
chliwością sąsiadki. Nie pomagają nawet środki nasenne, po
dawane z wieczorną porcją leków. O co chodzi teraz, kiedy 
wreszcie zasnęłam, i tak bardzo chce mi się spać? 

— Wózek, wózek! 
Siostra krzyczy, choć nikt tu nigdy nie podnosi głosu. Co 

najwyżej doktor Niżankowski podczas wizyty zwraca się do 
nieprzytomnych dobitnie i wyraźnie: 

— Pani Gajda, słyszy mnie pani? Jak się pani czuje? 
I tak w kółko kilka razy. 
— Dlaczego wózek? Nigdzie nie pojadę... 
— Słyszy mnie pani? Rozumie mnie pani? Już dobrze, 

dobrze, doktorze. 



Od chwili, kiedy otworzyłam oczy, a raczej od momentu, 
kiedy odłączono respirator i mogę mówić, nie lubię ruchu wokół 
siebie. 

Ruch budzi mój niepokój. Wokół łóżka przybywa pomp, na 
szynie pojawiają się nowe kroplówki, biegają wokół siostry z 
cewnikami, strzykawkami, pojawia się ogromna machina rent
genowska. 

Przypomina księżycowego kraba. Osoba nim kierująca, 
odziana w gumowy uniform, zostawia go w pobliżu odpowied
niego gniazdka, sama zza drzwi komenderuje wyraziście: 

— Wstrzymać oddech, nie oddychać, nie oddychać! 
Uprzednio nakazała wszystkim opuścić salę. 
Buntuję się. Przeciwko zimnej płycie, która drażni skórę na 

plecach, bezsilności, która nie pozwala opuścić pomieszczenia, 
kiedy nie mnie prześwietla rentgen, a dzieje się to kilka razy na 
dzień. Rozumiem konieczność, ale nic z tego nie wynika. Mój 
bunt jest bezrozumny, bezużyteczny w szpitalnej codzienności. 
Rodzi go bezwład i niewola. 

Na zły czas niewoli przypada moje dorastanie. Im bardziej 
dźwigam się w górę, tym więcej dowiaduję się od Babci o mojej 
Mamie i drugiej synowej, bo wreszcie wujek Tomek się żeni. 

Z tej okazji odbywa się wesele. Nadzwyczaj skromne, 
wojenne. Co prawda na uczcie weselnej jemy prawdziwego 
sznycla z kapustą, ale już wędlin niewiele, ledwie kiełbasa, 
którą Kostkowie (ale nie ci z hrabiów podolskich) kędyś w 
Uluczu zakupili. 

Gdzież temu weselu do przedwojennych swaszczyn! 
My, dzieci, na wesela rzadko chodziłyśmy, ale na swaszczy-



nach nigdy nas nie brakło. Mama z dziesięć razy wyprawiała 
swaszczyny. Tyle razy proszono ją na swaszkę. Drużba z mu
zyką przychodził po swaszkę ze starszym i młodszym kawale
rem, starszą i młodszą drużką. Najpierw grała muzyka i 
śpiewano pod domem, potem dorośli wchodzili do środka i 
siadali przy stołach, a my szukaliśmy schowków pod stołami. 
Zawsze sięjakieś znalazły. No i okrawki salcesonu, pasztetów
ki, kiełbasy, wędzonki co chwilę niepostrzeżenie znikały w 
naszych dziobach. Starsi, zajęci piciem, nie zwracali uwagi na 
nasze ręce, coraz sięgające do półmisków. 

Teraz na weselu siedzimy przy stole. Nie ma się zresztą po 
co pchać pod stół. I tak się niczego zeń nie ściągnie. Za to słyszę, 
o czym mówią starsi. Najwięcej o wujku Kazku Szarku i o 
Dziadku. 

— Dopóki człowiek krzepki, każdy go widzi, wszyscy chcą 
z nim być, wspólnie gospodarzyć, radzić, pchać taczkę, byle 
dalej. Ale niech tylko trochę dłużej pożyje, tu go strzyknie, tam 
zaboli, już się synowej nie podoba, a i syn na ojca spode łba 
spoziera. 

O wujku Kazku Dziadek opowiada. I o ciotce Julci. Oni 
wiele lat temu zostali z nim na gospodarce po śmierci mojej 
drugiej Babci, Szarkowej. Już parę niedziel Dziadek się skarży, 
że mu się ciężko żyje pod lasem. Teraz też się poprzemawiali 
przed weselem. 

— To zostańcie u nas — proponuje Matka. 
— Ale gdzie? — troszczy się Babcia, spoglądając na Ojca. 
— Razem z wami, na kojce — powiada Ojciec, wskazując 

na posłanie Babci. Nasze, gdzie śpimy we czwórkę, jest obok. 
— Tak razem? — Babcia niedowierzająco spogląda na 

Michałka. Ciągle tak zdrobniale nazywa Ojca. 



— A co? Młode lata dawno za wami, obrazy boskiej nie 
będzie, gdzie indziej miejsca nie ma, a Dziadkowi tam źle. 

I tak na weselu wujka Tomka doszło do powstania nowej 
młodej pary, no bo jeżeli śpi się wspólnie, to jest para. 

Od czasu, kiedy mi się po raz pierwszy ukłonił Sylwester, 
interesują mnie pary. Nie jest to zresztą takie dziwne, nasza 
paczka od dawna zna różne możliwości kojarzenia par. Wystar
czy w Andrzejki ustawić buty znajomych chłopców, wybrać 
któreś z nich i od razu wiadomo, z kim się będzie w parze. Albo 
we Wigilię liczyć kołki w płocie uprzednio łącząc je z imionami 
znajomych. A w ogóle wszystko wywołał pierwszy ukłon ka
walera, bo Sylwester stał się w ostatnim roku dorosłym kawa
lerem — tak go wszyscy nazywali. 

Zdarzyło się to niedaleko Waniców, pod domem Sabata, 
znakomitego stolarza, u którego zarabiam lekcjami z Tadkiem, 
starszym synem, na zeszyty. Noszę tych zeszytów wiele, gdyż 
zupełnie inaczej niż przed wojną wygląda szkoła. Już nie pani 
kierowniczka Błaszczakówna rządzi, tylko ktoś inny. Pani Bła-
szczakówna gospodaruje na maleńkim poletku, Ojciec koniem 
uprawia zagonki. 

Naszą klasę prowadzi pani Mroczkowa ze Starej Wsi. 
Różni się od pani Ewy Froniowej pod względem ubioru, wy
glądu, sposobu prowadzenia lekcji. Przede wszystkim prawie 
stale śpiewamy psalmy i różne religijne pieśni. Zwykle zaczy
namy dzień lekcyjny pieśnią: 

„Z Bogiem, z Bogiem, każda sprawa 
Tak mawiali starzy. 
Gdy pomocy boskiej wezwiesz, 
Wszystko ci się darzy. 
Masz się uczyć, 



To pamiętaj, 
Z Bogiem zacznij, dziatwo. 
On to sprawi, 
Że nauka pójdzie w głowę łatwo". 

Pani Froniowa nigdy nie mówiła do nas „dziatwo", stale 
napominała, że nauka to osobista sprawa każdego ucznia, od 
niego wszystko zależy. A tu nagle wszystko zależy od Boga! 
Najgorsze, że nauka staje się taką sprawą podrzędną, a nie 
zasadniczą, bo jak wszystko zależy od Pana Boga? Jak się Go 
obrazi, to nie pomoże, a przecież ciągle się Go wszystkim 
obraża. 

Nie ma książek do nauki. Uczymy się języka polskiego ze 
„Sterów", takiego pisemka jak przed wojną „Płomyczek", mo
że trochę doroślejszego, ale nie bardzo. Najlepiej takiego „Ste
ra" nauczyć się na pamięć i sporo dzieci tak robi. Najwięcej w 
nim wierszyków, ale nie o Dziadku Piłsudskim, jak w „Płomy
czku", ale o drzewach, motylach, kwiatach. Ot, choćby „Astry". 
Nie znam nazwiska autora, nikt zresztą w szkole o nazwiska 
autorów nie pyta, nie tak jak kiedyś pani Froniowa. 

„Blade, melancholijne, zamglone jest słońce. 
Babie lato się snuje srebrnymi nitkami, 
A w cichą noc wrześniową gwiazdy spadające 
Zakwitły w mym ogrodzie białymi astrami. 
Kształt gwiazd i gorzki zapach mają małe kwiaty 
Rozbłysłe w bladym złocie wrześniowych promieni. 
Przypominają chwile pożegnania z latem 
I gwiazdom spadającym szeptane życzenia. 
Księżyc błądzi po niebie srebrząc domów dachy; 
Miliony gwiazd migoczą, trudno je policzyć. 



Astry pachną subtelnym, gorzkawym zapachem 
Sentymentalnych wspomnień, nie spełnionych życzeń." 

Niezbyt dobrze rozumiem słowa: „subtelnym", „sentymen
talnych. " Ale kiedy proszę o wyjaśnienie, pani się obraża. Nie 
wiem dlaczego, w każdym razie każe milczeć i siadać. Za 
chwilę pyta, co to jest rzeczownik. Podaję definicję, znaną 
jeszcze z lekcji pani Froniowej, ta jednak wydaje sięjej niepełna 
i po raz pierwszy w szkolnej karierze siadam w ławce z dosta
tecznym stopniem. Wnioskuję, że coś się we mnie nie podoba 
pani Mroczek i nie ma się co dla niej uczyć, i tak nie pochwali. 
Zaczyna mnie bardziej zajmować życie towarzyskie, a nie 
szkolne. Zresztą długo nas pani nie uczy, ktoś doniósł, że ona 
nie ze Starej Wsi, ale skądinąd, gdzieś z daleka, i z dnia na dzień 
przestaje przychodzić do klasy. 

Żal mi jej, Niemcy nie żartują, za byle co aresztują nauczy
cieli. Niektórzy zniknęli zaraz po przyjściu Niemców, innych 
wywieźli. 

— Takich, co politykują — powiada Nastał. Ale nie mówi, 
co znaczy polityka, choć go pytam. Za to ojciec odpina pas. 

— Chodź na kolano, zaraz cię oświecę, co to takiego, ta 
polityka. Teraz okupacja, politykować ani niczemu się sprzeci
wiać nie wolno. Zrozumiałaś? 

A jakże. Choć dalej nic nie rozumiem, przezornie chowam 
się w najdalszym kącie i milczę potulnie. 

A tu mowa o nowym panu staroście, folksdojczu Zarembie. 
Znowu nie wiem, co to folksdojcz, ale ręka Ojca bardzo 

blisko paska, kiedyś się dowiem. Zaczekam. 
Pan Zaremba chce się żenić z Basią Gipsówną, znad rzeki. 
Basia jest rzeczywiście bardzo ładna, wszystkie Gipsówny 

takie, także jej siostra Langierowa, co na stancji u Sabata 



mieszka, Myszka ją nazywają, taka we wszystkim szybka, 
zgrabna, wesoła. 

— Folksdojczom wszystko wolno, także mieć drugą żonę, 
tę pierwszą zostawi i dobra. 

— Jakże to tak, do gimnazjum chodziła i chce folksdojcza? 
— Matka surowo ocenia postawę Basi, podobnie jak wszy

scy. Nic to jednak nie pomaga. Po paru tygodniach ślub się 
odbył. 

W krótkim czasie uciekają Langierowie. Podobno nie 
chcieli być folksdojczami. Pan Langier nawet na wesele nie 
poszedł, żeby się ze szwagrem folksdojczem nie spotkać. I 
pomyśleć, że przed wojną niektórzy myśleli, że Langier to 
Niemiec. 

— Że też ta Myszka za Niemca wyszła. Przecież Langier 
Niemiec, pełno ich było w austriackim wojsku. 

Langier Niemiec ucieka przed Niemcami, a Zaremba — 
przecież to polskie nazwisko — do nich przystaje. Już się 
dowiedziałam, że folksdojcz to taki, co wybrał narodowość 
niemiecką; jak się to wszystko plecie na tym bożym świecie! 

Na szczęście na Borkówce nie ma żadnego folksdojcza, bo 
Basia przeniosła się do męża, do starostwa. 

W ogóle Niemców prawie na Borkówce nie widać. Zjawia
ją się dopiero po paru miesiącach kupować jajka. 

— Ajer, ajer — szwargotają i naturalnie nikt nic nie rozu
mie. Dopiero pojmują, gdy żołnierze wskazują na kury. 

Matka kiwa przecząco głową: — Nie ma, nie ma — a gdy 
już poszli, mówi do ciotki Maryni: — Nie dość, że wszystko 
zabierają na kontyngenty, to jeszcze jaj się im zachciewa. 

Rzeczywiście, na kontyngenty idzie prawie całe zboże i zakol-
czykowane wieprzki. Tylko takie się trzyma, bo nie ma drugiego 
chlewika, gdzie by można prosię schować przed Niemcami. W stajni 



i w maleńkim chlewiku pod szopą wszystko widać: krowę, 
cielę, prosię. W komorze, też na wierzchu, w sąsieku, leży 
zboże: trochę żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa. Reszta odsta
wiona na kontyngent. W zamian otrzymuje się kartki. Dostaje 
się na nie taki chleb, że można nim kleić. Cały przydział to na 
osobę 40 deka mąki, 20 deka cukru, 25 deka marmolady z 
buraków, 40 deka mięsa i 4 kilogramy chleba miesięcznie. 
Przydział wystarcza na tydzień, czasem, kiedy matka kroi cie
niutkie skibki — na dwa. A potem? — Nic, tylko zęby trzeba 
w stół wbijać — mawia Ojciec. 

I pomyśleć, że w taki czas rodzice przyjęli pod swój dach 
dziadka Szarka. Czy to nie nadzwyczajne? 

Ojciec nie chce oddać na kontyngent wszystkiego zboża. 
Usiłuje część ukryć pod sąsiekiem albo skrzynią. U wujka Guza 
i ciotki Lenki stoją zamaskowane żarna. Dwa strasznie ciężkie 
kamienie i żamówka w otworze górnego kamienia. Nią trzeba 
kręcić, aby na dolnym kamieniu rozgnieść ziarno na pył. Sama 
nie potrafię ruszyć kamienia żarnówką. Tylko razem z Ojcem. 
Mielemy wspólnie zazwyczaj o czwartej rano, kiedy nigdzie 
nikogo nie widać; ale ktoś kiedyś odgłos żaren dosłyszał. Odtąd 
mielemy o wpół do szóstej. 

To ukłon Sylwestra zadecydował, że Ojciec zapędził mnie 
do żaren. 

— Głowę do nauki masz, nic ci się nie stanie, gdy ręce 
przyłożysz do roboty. Jużeś od ziemi odrosła, skoro ci się 
kawalerowie kłaniają. Znaczy: porado pracy. Jak się zmęczysz, 
nie będziesz za chłopakami biegała. 



Ja, za chłopcami? Niedoczekanie! Wiem, na co się narażają 
dziewczęta, gdy się zadaj ą z mężczyznami. A chłopcy to mężczyźni. 

Staśka ma tyle lat co ja. Jest bardzo biedna. Nie ma włas
nego, choćby maleńkiego domku. Gnieździ się z rodzicami i 
rodzeństwem w jednej izdebce w takim wspólnym domu nad 
rzeką, nazywają go szpitalem. Taż Staśka -mówiono -chodzi 
z Niemcami. 

— To nieprawda! — twierdziłam aż do tej niedzieli, kiedy 
razem z innymi dziećmi, schowana w fosie, patrzyłam, jak paru 
żołnierzy rzuca ją w ziemniaki. 

— Nie! Nie! — krzyczała. 
Pierwsza wyskakuję na brzeg, ale muszę natychmiast skryć 

się w rowie, bo strzelają. 
— Tra—ta—ta—ta! Tra—ta—ta—ta! — jazgocze auto

mat. Ani wyjść z fosy, ani biec do starszych po pomoc. 
Robi się cicho, milknie krzyk, milkną strzały. Za parę kwa

dransów wraca Staśka. Je czekoladę. Papierki rzuca na ścieżkę. 
Niemchomo siedzimy w miejscu, nawet głów nie wychylamy. Jest 
beznadziejnie, przejmująco smutno. Obezwładniająca bezsilność. 

Z ogromnym trudem podnoszęjedną rękę. Dotykam twarzy 
rękawicą zamoczoną w wodzie. Awans. Już mogę się myć 
samodzielnie. Siostra podnosi górną część łóżka, wskazuje na 
przycisk, który reguluje jego położenie. Przyjmuję półsiedzącą 
pozycję. Przede mną miednica. Nienawykłe dłonie nie mogą 
utrzymać mydła ani rękawicy. I jedno, i drugie ląduje w wodzie. 
Próbuję jeszcze raz. Nie mogę zsynchronizować poczynań. 
Zapomniałam, jak posługiwać się dwiema rękami równocześ
nie. Jestem już bardzo zmęczona. Kropelki potu na czole, na 
szyi, u nasady nosa. Muszę odpocząć. Układam głowę na dwu 



poduszkach. Wysoko ułożone, poszerzają pole widzenia. Sala 
staje się jakby obszerniejsza. Nade mną sufit z lampami. Nie 
wszystkie żarówki świecą, widać niektóre spalone. Szkoda, 
pielęgniarkom potrzebne światło przy nakłuwaniu żył, porcjo
waniu leków i tylu innych drobiazgach. Z nich utkana szpitalna 
rzeczywistość. Tak gęsta, że wręcz nieprzenikniona. Niby do
kładnie zna się następstwo poszczególnych czynności: mycie, 
zabiegi, śniadanie, wizyta—a przecież wszystko stanowi jedną 
wielką niespodziankę. 

Nie mogę nadal pogrążać się w dociekaniach. 
— Woda stygnie! 
Wyciągam ponownie ręce. Zmalały i schudły, dłonie stały 

się przeźroczyste, niewładne. Zginam palce. Ujmuję złożoną w 
czworo szmatkę. Udało się, chwytam. Wolno sunę po przedra
mieniu i ramieniu lewej ręki. Dosięgłam. Teraz odwrotnie. 
Jeszcze raz i jeszcze raz. Mocno trzymam rękawicę. Nie wy
padła. Uff. Mam już umyte obie ręce. 

— Odpoczynek! 
To siostra Teresa. Obserwuje mnie bardzo dokładnie. Re

aguje natychmiast na każdą zmianę oddechu, koloru skóry, 
jakby ją ogarniały fale mojej siły, a raczej bezsiły biologicznej, 
wzrastającej z każdym żywszym ruchem. Moje ciało powiada: 
stop. Wrastam w łóżko. Nieruchomieję. 

Wyczyszczone buty toną w kałuży. Przede mną chłopiec 
zdejmuje czapkę. Pochyla głowę, a ja czuję, jak woda zalewa 
mi nogi. 

Sylwester. On mi się pierwszy raz w życiu ukłonił. Należy 
do miejscowej arystokracji. Syn Drogułów, najszacowniejszych 
gospodarzy. Góruje nad Julkiem Szubą, który też jest kimś 



ważnym na Borkówce, głównie dzięki umiejętności gry na 
harmonii. Nigdy dotąd z nim nie rozmawiałam. 

Jego ukłon potwierdza moją dorosłość, sprawdzającą się 
teraz przy żarnach; i nie tylko. 

Jest zima. Ciężka, mroźna i głodna, ale najbardziej doku
czają wszy. 

Pełno ich wszędzie: i w ubraniu, i we włosach, i w pościeli, 
i w bieliźnie. Straszą na afiszach tyfusem plamistym. Śnią mi 
się, te z afisza, po nocach. Uciekam, ale one zawsze mnie 
dopędzają, gryzą. Och, jak gryzą. Nie tylko zresztą mnie. 

Wszyscy stale się czochrają. Babcia miłościwie iska i mnie, 
i pozostałe rodzeństwo. Włosy mam dość długie, aż białe od 
gnid. W żaden sposób nie można się ich pozbyć. Nie giną nawet 
od nafty. Natychmiast się odradzają. Prawie wszystkie młodsze 
dzieci mają wszawicę. U ciotki Guzki — nawet kołtuny. Matka 
ługiem myje głowę i nam, i sobie. Nie pomaga. Te odzieżowe 
przypieka się razem z ubraniem w chlebowym piecu, zwykle 
zaraz po wyjęciu chleba, kiedy jeszcze gorącem bucha. Nie na 
wiele się to przydaje, ale przynajmniej sumienie czyste. 

Dochodzę wreszcie do wniosku, że nigdy się wszy nie 
pozbędę, jeśli będę razem ze wszystkimi. Proszę Matkę, żebym 
mogła spać osobno, na strychu. Dostaję płachtę, do której 
Babcia zbiera pokrzywy, i pierzynę po dopiero co umarłej, 
dalszej ciotce i przeprowadzam się na siano. Daje mi to nie tylko 
ochronę przed wszami, ale stosunkowo sporą wolność. Wpraw
dzie najczęściej nie jem kolacji, nie chcąc narażać się na wy
mówki, że za późno wracam, ale to fraszka. Nie muszę pęcznieć 
jak poduszka, choruje się z przejedzenia. Wprawdzie z głodu 
też, ale to jeszcze przede mną. 



Kiedy i na strychu wszy nie znikają, postanawiam upiec je 
na głowie. Zrobię trwałą ondulację u pana Mieczysława Zajdla. 
Znam go poprzez Marysię Wanat. Po rozmowie z nim przyrzek
ła, że będę mogła spłacić należność za trwałą — dużo kosztuje 
— ratami. Pieniądze zarobię lekcjami. 

Zajdel zatrudnia praktykantkę i ona się zabiera do dzieła. 
Nakręca włosy na patyczki, a raczej okrągłe drewniane pałecz
ki, potem otula je kawałkami papieru, z kolei w tę misterną 
plątaninę wtyka gumowe rurki, podłączone do garnka z wodą, 
pod nim zapala maszynkę spirytusową i wychodzi. Do sklepiku 
obok, na plotki. 

Siedzę i myślę, czy też wszystkie wszy się upieką jak w 
piecu chlebowym i nagle czuję wrzącą wodę na karku. 

— Ratunku! Parzy! 
Mój wrzask dobiega na ulicę, któryś z przechodniów alar

muje sąsiadów. Biegiem wraca praktykantka. 
A tu już wszystko wyrwane i porwane, przecież skoczyłam 

z krzesła, zerwałam, co się dało, kark piecze nie do wytrzyma
nia, skóra na głowie też, obluzowały się gumowe rurki, szcze
linami spływa gorąca woda na skórę głowy, już i Zajdel skądś 
przybiegł, wszyscy rzucają się na ratunek i mojego karku, i 
aparatury. Oczywiście ondulację dokończono, nawet zrezygno
wano z części zapłaty, ale opuszczam zakład ze sparzonym 
karkiem i spalonymi włosami, wprawdzie strączkowatymi z 
tego powodu, ale owszem, w loczki. 

Rzecz jasna, w domu się nie podobam, nikt mi nie współ
czuje, więc natychmiast biegnę do Drogułów. Dziewczęta orze
kają, że wyglądam jak Szirlejka. Nie dowierzam, patrzę stale 
na Sylwestra. Nie zdradza zainteresowania. Jednakże po zaba
wie w listonosza, gdzie on przynosi list dla Lidki Wałeckiej, a 
ja dla Matyldy, bo jej nikt nigdy korespondencji w tej zabawie 



nie dostarcza, aż mi jej żal, trzeba iść do domu. Zmierzcha. 
Wychodzi za mną Sylwester. I co? Zupełnie niespodziewanie 
całuje mnie pod orzechem w same usta. 

Zgroza! Wyrywam się mu i pędem do domu. Zaczynam 
trzeć wargi i wpadam w prawdziwą rozpacz. Dziecko! Z poca
łunku może być dziecko! Patrzę na brzuch, ale nie widzę, by się 
powiększał. Nie mogę się uspokoić. Mówię siostrze co się 
wydarzyło, zaklinam na wszystko, by mnie nie wydała. Jest 
szarówka, jeszcze nie świeci lampa, tylko księżyc do okna 
zagląda, biegnę do drugiej izby, aby się oglądnąć w lustrze. Z 
flirtu, takiej gry, gdzie na kartkach wypisano różne fragmenty 
wierszy, przysłów, powiedzonek, wiem, że „pocałowanie to 
ślub dla czystych dziewic". Jestem przecież czysta po tej trwałej 
ondulacji, wszy znikły także z ubrania, bo na strychu tak zimno, 
iż szron na pierzynie tylko szeleści. Patrzę w lustro. Pewnie, że 
wyglądam inaczej, nawet Janka to potwierdza i natychmiast 
opowiada o wszystkim Matce. 

Skutek oczywisty. 
Nazajutrz Matka z mątewką staje przy drzwiach. Kiedy 

oznajmiam, że idę do Drogułów, zamachnęła się raz i drugi: po 
dupie, po dupie. 

— Giczały ci poprzetrącam, za chłopami będziesz gonić, ty 
taka, ty owaka! —jeszcze mątewką i jeszcze. 

— Już cię baby na jęzory biorą, że za Sylwestrem gonisz! 
Znam taką jedną babę, młodsza ode mnie. Teraz została w 

kuchni i udaje niewiniątko. Nigdy się do niej nie odezwę, za nic. 
— Przeproś. 
Matka nadstawia rękę, ale mnie ogarnia taki żal i taka złość, 

że całą siłą powstrzymuję się od splunięcia. Ale za to naumyśl
nie ślinię wyciągniętą rękę. 



Co się wtedy dzieje, co się dzieje... Strach opowiadać. 
Biegamy w kółko z Matką po sieni, robię wszystko, by uniknąć 
razów, by mnie nie dopędziła. Na próżno. Nadbiega Ojciec z 
przeciwnej strony i pasem uczy moresu. 

— Nie dlatego cię biję, że gonisz za chłopakami. — Prze
cież to jeszcze siksa — zwraca się do Matki — gdzie jej tam do 
chłopów — ale dlatego, że Matki nie przeprosiłaś, jak należy. 
Jej chodzi tylko o twoje dobro, ma prawo cię ukarać, jak źle 
postępujesz. Przeproś, jak cię uczyli. 

Tym razem nie mogę postąpić inaczej. Całuję Matkę nie 
tylko w rękę, ale i w policzek. Ale co myślę, to myślę. 

Na drugi dzień podwójna rozpacz. Lidka wyznaje w wiel
kiej tajemniecy, składając buzię w ciup, jak to ma w zwyczaju, 
że całuje się z Sylwestrem podczas każdego listonosza. 

— I nie boisz się dziecka? 
— Jakiego znów dziecka. Ojciec nas przecież całuje i żadnego 

dziecka nie ma. A on też mężczyzna. 
Rzeczywiście, że mi to do głowy nie przyszło. Niepotrzeb

nie naraziłam się na udrękę. Niespodziewana radość wypiera 
smutek. Ale muszę się zemścić na Sylwestrze. I mnie, i Lidkę 
całuje. Czy nie za dużo o jedną? Co tu wymyślić? Najlepiej 
zastosować się do rad starszych koleżanek. Stenia radzi: 

— Napisz do niego. 
Właśnie, zbliża się Mikołaj. Wprawdzie myślałam, że ob

daruję Sylwestra czymś miłym — pierwszy mi się ukłonił, 
pierwszy mnie pocałował — to się liczy, już nie muszę czuć się 
głupio przed Lidką, Jaśką i Helą, bo je już nie jeden raz 
całowano. Ale jeśli on taki? Kupuję karteczkę z wyrysowaną 
różową świnią i kahgrafuję na niej starannie, przepisując z 
,,Flirtu towarzyskiego": 

„Nie wierz mężczyźnie! Toć to cukierek maczany w tmciźnie". 



Niby już jestem spokojna co do skutków pocałunku, jed
nakże chwytam się na tym, że podejrzliwie spoglądam na swój 
brzuch. Na szczęście nie rośnie. Natomiast z każdym dniem 
powiększają się piersi. Na próżno je ściskam starą pieluchą, 
rosną ciągle. Moim koleżankom w klasie też. 

Ksiądz katecheta chodzi między ławkami, wyrównuje na
sze biusty dłonią obrzydliwie ryżym włosem z wierzchu obroś
niętą, napomina, byśmy się prosto trzymały. Mnie się to wydaje 
pretekstem, chyba chodzi o co innego. Ludzie nie szanują 
księdza Koczerowskiego. Mówią, że nie przestrzega przykazań 
i lubi baby. A myśmy ponoć zadatki. 

Obrzydlistwo. Nie chcę być zadatkiem baby, nie chcę mieć 
sterczących piersi, nie chcę, by ich dotykano. Wujek Leń też 
koło nich łapami macha. Boję się obrażać starszych, ale raz go 
nawet ugryzłam. Dochodzi znowu do wymiany kijów, ale za 
nic wujka nie przeproszę. 

— On nie jest katechetą, a tak samo chce mnie prostować 
— krzyczę do Babci i Matki, kiedy ta znowu zabiera się do 

mątewki. 
— To on taki, patrzcie, co za wujek! Ja mu pokażę! 
Nic nie pokazuje, przynajmniej ja tego nie widzę, ale wujek 

przestaje się mną zajmować. 
Stenia mi tłumaczy, kiedy się skarżę na to wszystko, że 

każda kobieta musi mieć piersi i o biust trzeba dbać. 
— Popatrz — pokazuje fotografie aktorek. — Widzisz, 

jakie piękne mają biusty? 
Biusty mogą być piękne? No cóż — Stenia może się po

chlubić nader wydatnym i jakoś nic się jej nie dzieje. Przestaję 
się zatem zajmować swoim, jakże jeszcze nikłym, i zabieram 
się do gry w karty. 



Popularna w naszym kółku jest gra w durnia i w tysiąca. 
Także w wojnę, chociaż grają w to najczęściej maluchy. Naj
bardziej lubią zajmować się kartami Hela Gurgaczówna i Ma
tylda Frankowska. Przeważnie gramy u Heli przy świeczce, 
albo przy łuczywie, wieczorami, dopóki nie zacznie chodzić 
warta. Sprawują ją sąsiedzi, co parę tygodni inni, wyznaczeni 
przez gminę do utrzymania porządku podczas godzin policyj
nych. Od ósmej wieczór do piątej rano w lecie i o godzinę 
później — w zimie. Nie wolno wtedy chodzić po drodze i 
ścieżkach, okna muszą być szczelnie zasłonięte, przeważnie 
chustkami, jeśli któraś się przypadkiem obsunie, warta natych
miast puka do okien lub drzwi. Chodzi o to, by lotnik nie 
zobaczył światła, no i nie zbombardował Brzozowa. 

— Iii, kto by tam na nas rzucał, przecież taka bomba fest 
kosztuje, a u nas ani kolei, ani lotniska, ani fabryki. Na tych 
paru Niemców, co się tu kręcą, szkoda bomby. 

— Słyszałeś? Ciocia Anielka z ciocią Franią już na wiosnę 
przyjeżdżają. A może i naszych na spadochronach do domów 
zrzucą? 

Wujek Leń coraz ciekawsze, często niezrozumiałe wieści z 
miasta przynosi, ale dzieciom nie wolno ich nikomu powtarzać, 
bo się zainteresuje gestapo. 

Niewiele wiem o gestapowcach. Tylko tyle, że noszą czarne 
mundury, mają oznaki z trupimi czaszkami na czapkach, że 
wszyscy się ich boją, nawet starsi, że pod żadnym pozorem nie 
wolno do nich podchodzić, choćby dawali cukierki albo czeko
ladę. Raz chłopiec z Humnisk podszedł. Zapytali, czy nie wie, 
kto ma mięso na sprzedaż. Odpowiedział, że sąsiad. 

— Prowadź, dostaniesz cukierka. 
Jakże nie posłuchać? Pewnie chcą kupić. Zaprowadził. 

Sąsiad w stodole rozbierał wieprzka. Zastrzelili go w drzwiach 



na oczach chłopca. Teraz jest niespełna rozumu, w głowie mu 
się pomieszało. I jeszcze wiem to, że gdy kogoś zabierają, to on 
już nie wraca. A także, że najpiękniejsza panna z Horybka 
chodzi z niektórymi gestapowcami pod rękę. 

— Zobaczycie, niedługo ją ostrzygą. Ta niemiecka fryzura 
tylko zafurkocze pod nożyczkami. 

Naturalnie, do dzieła zabiorą się partyzanci. 

Och, jakbym chciała zostać partyzantką. Nie, żeby strzyc 
panny zadające się z Niemcami albo folksdojczami, znowu nie 
tak ich wiele, ale dlatego, że każdy patriota powinien być w 
lesie albo trzymać z leśnymi, a ja uważam się za patriotkę i 
prawą Polkę. Mówią wprawdzie, że każdy patriota należy do 
AK, ale co dokładnie taki skrót oznacza? W każdym razie coś 
bardzo ważnego. Prawdopodobnie stykam się z prawdziwymi 
akowcami podczas prób chóru, ale nie wiem, którzy to są. 
Konspiracja. Nowe, ważne słowo. Padło podczas kolejnego 
spotkania chóru w parafialnym kościele. 

Ubóstwiam śpiewać. Drugim głosem naturalnie, jeśli w 
chórze, pierwszym — na łące. 

Są u nas dwa chóry. Męski — nazywa się ,JLumia" — 
prowadzi pan Bronisław Froń. Nasz, mieszany — bez specjal
nej nazwy — zorganizował pan kościelny, najpierw dyrygentem 
był pan Olszewski, potem Zygmunt Wasilewski, zakochany w 
Zosi śpiewającej w sopranach. Bardzo subtelna ta Zosia, ma 
jasne włosy i niebieskie oczy, białą cerę i szczuplutką sylwetkę. 
Nie tak, jak inna sopranistka, pani Zofia Pilawska. Bardzo 
pięknie śpiewa solo niektóre partie pieśni, jakich uczymy się 



pod kierunkiem dyrygenta. Ale pod względem tuszy stanowi 
pełne przeciwieństwo tej pierwszej. 

Przez to śpiewanie wpadłam w konflikt z Matką. 
Obiecuje podczas kolejnych żniw, że jeśli w określonym 

czasie wykonam swoją część roboty, czyli uprzątnę dwa zagon-
ki żyta, będę mogła udać się na próbę. 

Śpiewam w altach; zważywszy, że nie znam nut, muszę 
ćwiczyć i ćwiczyć, prawie po każdych nieszporach, a czasem i 
rannych mszach, żeby się czegoś porządnie nauczyć. 

Słowa, niestety, nie dotrzymuje. Każe żąć dalej, na nastę
pnych zagonach. Mszczę się na robocie. Przez następne godziny 
ledwie parę snopków stanęło na mojej części pola. Postanowi
łam się nie spieszyć: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Matkę aż 
skręca ze złości, ale na wszystkie docinki i uwagi mruczę 
niewzruszenie: 

— Zmęczyłam się, nie daję rady. 
Pomyśleć: wszyscy u nas pobożni, stale ręce do nieba 

wznoszą, ale nie przeszkadza im to w piątek czy świątek spie
szyć się z robotą, także nie ustawać, kiedy następuje nieco 
swobodniejsza zima. Swobodniejsza, jednakże dla moich mo
żliwości śpiewaczych także niezbyt korzystna, jako że nie mam 
się w co ubrać. Zamiast normalnych butów ze skóry noszę 
drewniaki o podeszwie przypominającej sanki, równie jak one 
chybotliwej. Przy wspinaczce na górkę muszę trzymać się płotu, 
aby nie zjechać w dół. Marzną w nich stopy, ani wiecheć słomy 
nie pomaga, choć się go umieszcza w środku buta, ani gazety, 
w jakie zawijam nogi. Całe szczęście, że w kościele zimno i nie 
rozbieramy się, bo moje łaszki pod płaszczem nadają się, aby 
w nich raczej żebrać, aniżeli występować przed publicznością. 

Z pozoru niewidoczna, wojna przecież wpycha się wszę
dzie. Widać ją w ubiorze, wyżywieniu, wreszcie w zachowaniu. 



Już w wieku czternastu, piętnastu lat, nieraz wcześniej, nie 
chodzący do szkoły — a jest ich wielu — suto raczą się 
bimbrem albo wódką kartkową, bakun na papierosy biorą z 
upraw rodziców, o pozwolenie nie prosząc. Gdzie wódka i 
papierosy, tam i zło. Specjalnie się nawet nie dziwię: sprzyjają 
pijaństwu ucieczki przed wywózką do Niemiec, ukrywanie się 
po cudzych kątach, służba w Baudinście, praca w lokalach czy 
szynkach w charakterze sprzedających czy podających, podej
mowana już po ukończeniu trzynastu, czternastu lat. Zdarza się, 
jak w wypadku Marysi Wanat, że naukę łączy się z pracą. To 
właśnie ona jest kelnerką w restauracji ciotki. Sprząta także jej 
mieszkanie. Z Marysią i Gienią Drwięgą przyjaźniłyśmy się od 
pierwszej klasy. Gienia w szóstej klasie umarła na gruźlicę. 
Teraz z Marysią chodzę do Handlówki. 

Karierę uczennicy Szkoły Handlowej rozpoczęłam zaraz po 
siódmej klasie. Pamiętam ją dobrze, właśnie w niej nabawiłam 
się urazu matematycznego, a to z powodu pana Padólki, nowego 
nauczyciela. 

Lekcje odbywały się w Ratuszu, szkoła ciasna, a nas sporo. 
Stąd, z ratusza, wszędzie blisko, gdyby nastąpił jakiś podejrza
ny ruch, na przykład zajeżdżające samochody, można by się 
schronić i w podziemiach budynku i w pobliskich domach. 
Pewnie by się to nie na wiele zdało, ale dobrze się tak myśli, 
gdy coraz głośniej o wywózkach całych szkół na roboty do 
Niemiec. Ze szkół w naszej okolicy jeszcze nie wywożą, ale 
zdarzyło się już tak ze szkołą zawodową koło Łańcuta. Chodził 
do niej syn sąsiadki, niedawno przysłał kartkę z obozu koncen
tracyjnego w Mauthausen. 

I tu, w ratuszu, przeżywam najboleśniejszą przygodę szkol
ną właśnie za sprawą pana Padólki. 



Matematykę, owszem, lubię, jak i wszystko, co siew szkole 
dzieje. Ale bieda i tu się wciska. Siedzę na lekcji w płaszczu — 
nie ja sama — zimno, a dodatkowo mam niezmieniony od 
wczoraj kołnierzyk fartucha. Nie grzeszy czystością. Wywoła
na do tablicy, ruszam ku niej w płaszczu. 

— Dlaczego nie zdjęłaś płaszcza? 
— Bo mi się nie chciało. 
Pan Padólko purpurowieje, za chwilę go coś trafi, podnosi 

głos, mowa o bezczelnych bachorach, nie rozróżniam poszcze
gólnych słów, nogi drżą mi ze strachu, dobiega wyraźnie tylko 
jedno: 

— Na miejsce! Dwója! 
Pierwsza w życiu. I to nie z powodu braku wiedzy, lecz 

bezczelności. Tak wszyscy odebrali moje: „bo mi sienie chcia
ło". Na próżno szukam sposobów przeproszenia pana. Nic 
odpowiedniego nie przychodzi mi do głowy. Nawet specjalne 
przykładanie się do matmy nie pomaga. Na koniec roku dostaję 
zaledwie dobrze, choć wszystkie klasówki oceniono na pięć. 

Aż trzy dobre widnieją na świadectwie kończącym szkołę 
podstawową. Pozostałe, z gimnastyki i robót, postawiła pani 
Borucka. Sprawiedliwie, nie miałam stroju gimnastycznego i 
szarego płótna do wyszywania. Na początku roku zapowiedzia
ła, że to obniża stopień. 

Pani Boruckiej, bardzo miłej, przynoszę jajka, sery, kaszę, 
jeśli tylko się u nas coś zbierze. Oprócz pieniędzy, za które 
kupuje się naftę i sól, zawsze dostaję książki do czytania. 
Czytam namiętnie. Pochłaniam w krótkim czasie całą Zarzyc
ką, począwszy od „Dzikuski", „Ślubnych pantofelków", na 
„Samotnikach" kończąc. 

Pani Zofia Borucka to poetka. Jej wiersze, drukowane w 
„Bluszczu", pięknie wydawanym czasopiśmie kobiecym, oczy-



wiście przed wojną, znane są czytającej publiczności. Jako 
„drukowana", cieszy się powszechnym szacunkiem. Niestety, 
czytelników u nas niewielu, zdecydowana większość dorosłej 
Borkówki, Horybka, Olejami, Podlasia zaledwie sylabilizuje. 
Nasi rodzice przeważnie zaliczyli jedną lub dwie klasy w 
parafialnej szkółce za czasów austriackich. 

Takich, którzy skończyli szkołę siedmioklasową, można się 
doliczyć na palcach pośród moich rówieśników. Albo niedosta
tek w domu, albo za mało rozumu, najczęściej obydwie przy
czyny idą w parze. 

Bardzo lubię się uczyć. Toteż kiedy słyszę, że na siódmej 
klasie koniec, wpadam w rozpacz. 

— Nie będę jadła, nie będę spała, wszystko zrobię w domu, 
jak nie w dzień, to w nocy, tylko poślijcie mnie do Handlówki. 

— Nie ma pieniędzy! 
To Matka. 
Podejmuję kolana Ojca, osuwając się na ziemię. 
— Zarobię na opłacenie szkoły. 
— A kto będzie robił najedzenie? — Matka nie ustępuje. 
Nalegam uporczywie tydzień, dwa, trzy, cztery. Pewnego 

dnia wraca Ojciec od pani Błaszczakówny w dobrym nastroju. 
Znowu molestuję. Wreszcie Ojciec oświadcza, zwracając się do 
Matki i do mnie: 

— Pójdzie do szkoły, bo stać ją, aby na czesne zarobiła 
lekcjami, znaczy, korepetycjami. Tak powiedziała pani dyre
ktorka. — Ojciec niezmiennie tak ją tytułuje, choć teraz nie jest 
już dyrektorką szkoły. 

W wakacje rozpoczynam lekcje z małymi Zublankami, 
Basią i Zytą. Zaczynam je zaraz po porannym pasieniu krów. 
Trwają mniej więcej do południa, przerabiam z nimi wszystko, 
czego uczyły się w szkole. Za to dostaję obiad i 20 złotych. Za 



dwa miesiące chyba nazbieram na czesne. Dokładnie nie wiem, 
ile będzie kosztowała szkoła, na wszelki wypadek uczę jeszcze 
matematyki Bogusia Langiera zaraz po obiedzie i Tadka Sabata 
do czwartej. Potem idę z krowami w pole. W domu obiadów nie 
jadam. Odpada jedna gęba do żywienia. Śniadanie opędzam 
kromką chleba, na kolację jem drugą z herbatą. Oczywiście nie 
prawdziwą, sporządzoną z rumolu, jeśli Ojciec przyniesie skąd 
parę groszy, albo z kwiatu lipowego czy suszonych jabłkowych 
łupinek, kiedy w domu bryndza. 

Radość z powodu nauki, którą rozpocznę po wakacjach, 
starcza za wszystko. Nawet za jedzenie, zresztą bardzo skrom
ne, na ogół są to ziemniaki z kwaśnym mlekiem albo kapusta z 
ziemniakami, albo kasza jęczmienna, czyli pęcak, ze śliwkami, 
albo fasola z kaszą jęczmienną, albo fasola z mlekiem, względ
nie pęcak z mlekiem czy kluski z mlekiem, zacierka z mlekiem, 
przeważnie ciemna, ze zmielonej na żarnach mąki. Mięsa, 
wędliny, nie widujemy nawet w święta. 

Lekcje opłacają się dodatkowo: w porze jedzenia dostaję 
ekstra to samo, co moi mali uczniowie — chleb z masłem i 
cukrem, czasami ze szmalcem, ze skwarkami, czasem budyń, 
kawałek ciasta z marmoladą. U nas na takie jedzenie nie starcza, 
w domu do nakarmienia czworo dzieci własnych, do tego 
dochodzi rodzina wujka Tomka, dwoje dzieci i ich dwoje, 
dwójka dziadków, para rodziców. Wujek Tomek wprawdzie 
jeździ z Kafką, kierownikiem arbajtsamtu. Niewiele pieniędzy 
za to dostaje, ale liczy się, że pracuje na miejscu, inaczej 
znalazłby się w kolejnym transporcie wywożonych na roboty 
do Niemiec. Za dużo u nas ludzi, a za mało pola. Ciągle się boi. 
Chyba z tego strachu się zakochał. W rodzonej bratowej swojej 
żony. Nie wiadomo, jak do tego doszło. Wiadomo tylko, że 
Julia, nie chcąc dłużej mieszkać w małym domku Kostków nad 



rzeką, przeniosła się do wynajętego mieszkania na Potoku. 
Wstępuję do niej od czasu do czasu. Podczas kolejnych odwie
dzin zastaję wujka Tomka. Siedzi z Julią na kanapie, na mój 
widok gwałtownie się odsuwa... 

Wszystkiemu winna wojna. Przez nią i dragi brat wujenki 
traci żonę. Na rzecz niejakiego Adama Wydryńskiego. Z tym, 
że Anielka, bo tak ma na imię, raz mieszka w domu nad rzeką, 
a innym razem u sąsiadki Szmydki, gdzie ją odwiedza Adam. 
Oczywiście z wieloma półlitrówkami bimbru. A śpiewają wte
dy, a tańczą, aż maleńka chałupka Szmydów zatacza się z 
radości. Pewnie że obydwaj bracia - rogacze wybitną urodą nie 
grzeszą, mają równie jak wujenka rzadkie blond włosy, zaczer
wienione oczy i dodatkowo — ryżawe brody, no, ale to rodzeni 
mężowie, którym obydwie żony przysięgały przed ołtarzem 
wierność i miłość do grobowej deski, a teraz? Tak wyglądają 
przysięgi? 

W zasadzie trzeba by powiedzieć Babci i wujence, kogo 
spotykam u Julii, ale jakoś wstyd mi przed wujenką, ciągle 
zaharowaną, niedożywioną, użerającą się z dwojgiem dzieci. 
Wstyd za wujka i wcale przystojną, zadbaną, jakby drugą żonę. 
Ona ma zawsze czas i zadowoloną minę. A wujenka ciągle 
zmartwiona, niespokojna, gdy wuj wyjeżdża, czeka do późna z 
kolacją. Inna rzecz, że tamtych dwoje też zastaję przy jedzeniu, 
i to wędlin, którymi mnie częstują. Może dlatego nie spieszę się 
z nowinami do domu? Mogę przecież jeszcze nieraz tu zajrzeć, 
tak blisko Handlówki... 

Handlówka — najważniejsze ostatnio marzenie, spełnia się! 
Oto już kroczę raniutko, zupełnie inną drogą niż zwykle. Na 

krótsze. Po jednej stronie pole Dydaków, po drugiej kolejno 
domostwo wujka Guza, ciotki Hanki, wujka Jaśka Nogaja. 
Dalej Młynarscy i Pajęccy, Komscy. Przecinam na ukos błotni-



stą łąkę, pełną bodiaków, sitowia, łopuchów i innych chabazi 
lubiących bagno; ścieżynka wije się między Szmydami a Kle-
czykami. By się na nią dostać, trzeba minąć mocno wydeptane 
wgłębienie w rowie, przekroczyć je po dużym kamieniu, spe
cjalnie tu wrzuconym. Droga wiedzie na most, potem w górę i 
w prawo przy Kościńskich, w dół koło Wojtowiczów, doktora 
Dąbrowieckiego, Dzidki, Księżego Stawu i ulicą jak koryto 
potoka wysoko wspinającą się ku Handlówce. 

O każdej porze roku ma ona inne zalety, no i wady. Najgo
rzej wygląda jesienią i wiosną: błoto sięga dosłownie pach, tak 
pryska. Buty przy tym toną w iłach i czerwonce. Codziennie 
wyskrobuję je patykiem. Prawie nie wysychają: stale mokre, w 
ogóle nie znają pasty. Nie ma jej. „Na glanc" czyszczę je 
sadzami znalezionymi pod kuchnią, w palenisku, bo pali się 
drewnem znalezionym w lesie. Żarzący się węgiel służy do 
prasowania, zaś zebrane sadze rozprowadzam cieniuteńko po 
cholewkach buta jak pastę. Wolę to niż smarowidło do wozu, 
którym czyści cholewy tata. 

Buty muszą być czyste, bom już nie dziecko, no i jako jedna 
z nielicznych na Borkówce chodzę do Handlówki. 

Nie jest to jedyna uciążliwość. Najbardziej żal mi przyjaźni 
z Jaśką, moją mleczną siostrą, urodziłyśmy się w tym samym 
dniu, jedna rano, druga wieczorem. Do siódmej klasy były z nas 
papużki nierozłączki. Teraz ona zawiera różne przyjaźnie, boja 
nie mam czasu. Posłano mnie do Handlówki, ale, zgodnie z tym, 
co przyrzekłam, trzeba wypełniać obowiązki domowe: raz dzien
nie pasę krowy, uczestniczę w żniwach, wykopkach, sianoko
sach, rżnę sieczkę, mielę, odnoszę zboże do młyna Pajęckich. 
Młyn jest na Widaczu, koło stawów, ale Pajęccy mieszkają 
niedaleko, razem z Młynarską wychowującą syna o tym samym 
nazwisku oraz staruszkami rodzicami — obok Komskich. Śmie-



sznie się usytuował ich domek — tuż przy bagnistej łączce, 
oddziela go od niej mały strumyk, przepływający przed wej
ściem na ażurowy ganeczek. Pan Komski zbudował na nim 
własny mostek, można wejść na werandę suchą nogą. Komscy 
wiele znaczą na naszej Borkówce. Co prawda nie żyją z pola, 
raz na miesiąc pieniądze przynosi im pan listonosz Smoleń, ale 
mają syna, prawdziwego malarza, chodzącego na spacery! 

Spacer jawi mi się jako coś bardzo nagannego. 
— Spacerowy darmozjad — oświadcza Babcia na widok 

młodego Komskiego wśród pól. Wyraża się tak nie tylko o nim; 
także o Zosi Nawłoczance mieszkającej w domu naprzeciwko, 
o Julci Bobireckiej, w ogóle o wszystkich nie pracujących w 
polu, a chodzących po miedzach na spacery. My idziemy w pole 
tylko w jakimś celu: z krowami na pastwisko, na żniwa, na 
wykopki, do siana. 

— Z ciebie też będzie darmozjad—uzupełnia Matka, kiedy 
tak się napieram do Handlówki. 

— Ale dlaczego? — nie wytrzymuję — przecież nie mam 
czasu na spacery. 

— Co to za robota głową. Nie daje żadnego pożytku — 
popiera Ojciec wypowiedź domowych kobiet. 

— Jak to? A stopnie, a świadectwo... 
— Czyś kiedy widziała, aby się ktoś najadł piątkami? Co 

mi z tego, że ty przynosisz piątki? Piątek do garnka nie włożę. 
— Ale jak się czegoś nauczę, zapłacą mi za pracę. Kupię 

jedzenie. 
— Tak myślisz? Anie widzisz jak teraz ci z miasta skamłają 

o ziemniaki czy choćby skibkę chleba? Gdyby nie ten kawalątek 
pola, wszyscy byśmy z głodu skąpali. 

Ojciec już się rozpędza z dalszym dowodzeniem, ale Matka 
przerywa: 



— Tyle pola, co my mamy, nic nie znaczy. Nie ma co czym 
radzić. Ziemniaki zjemy w lutym, zboże i tak na siew nie 
wystarczy, a na chleb może jeszcze do marca. A co potem? 

Co potem? Wiadomo — w domu nie będzie jedzenia. 
Powinnam jeść jak najmniej, to prawda, że teraz z mojej nauki 
nikt się nie wyżywi. Ale póki co, muszę zdobyć pieniądze na 
opłaty. Za lekcje dostaję mało pieniędzy: płacenie czesnego co 
trzy miesiące wymaga tylu godzin pracy! Wszystko odkładam 
z tą myślą, ale przecież i jakiś but by się przydał; drewniaki 
drogo kosztują, o cholewach nie ma nawet co marzyć, a Zosia 
Wysocka, Jola Adamczyk jakie wspaniałe mają buty z chole
wami! Prawdziwe oficerki! Najlepiej wygląda w nich Basia 
Bielawska o tak szczupłych nogach, że cholewki przylegają 
wprost do skóry. Tamte dwie mają nieco tęższe nogi. Cholewki 
już tak pięknie nie leżą — a moje łydki-okrąglaczki aż wyle
wają się z trzewików wysoko sznurowanych. Czyżbym miała 
krzywe nogi? Ostatnio Lidka Walewska powtórzyła mi taką 
opinię Sylwestra. Także iż jestem głupią dziewuchą i chcę 
imponować słowami, których nikt nie rozumie, a ja używam 
ich nieodpowiednio do treści. 

— Jeśli nie rozumie, to skąd wie, że używam ich w nieod
powiednim znaczeniu? 

Lidka stuliła buzię w ciup i nic nie odpowiedziała, ale ja 
wiem: ona nie może zapomnieć, że mnie kiedyś Sylwester 
pocałował. Ostatnio bardzo się w nim kocha. 

W ogóle wszyscy się kochają, tylko ja nie. Choć nie po
wiem, jest paru chłopców zwracających moją uwagę. W klasie 
Jurek Giermański, Tadzio Rokosz, Jurek Bielawski, w sąsie-



dztwie Jan Tyc, tak pięknie grający na skrzypcach, Sylwester, 
pierwszy sąsiad, który mi się ukłonił. 

W Wielkanoc. Akurat wracam z adoracji. Święta wypadły 
w kwietniu, noszę już białe skarpetki podkolanówki, suknię 
granatową w paski, ciemny żakiet Mamy i obowiązkowo beret. 
Granatowy. Uprany parę dni wcześniej w deszczówce i wysu
szony na talerzu. Teraz założony na lewe ucho, jak zobaczyłam 
na fotosach w kiosku z gazetami. Kino nieczynne, ale sprzeda
jący w kiosku Zbyszek Melon skądś wytrzasnął fotosy i oblepił 
nimi oszklone drzwi do sklepiku. Nikt nie kupuje gazet, może 
parę osób z inteligencji, są to przeważnie „gadzinówki", druko
wane po polsku i po niemiecku. Tak się o nich mówi. Te po 
niemiecku kupują i czytają folksdojcze urzędujący w staro
stwie. W tym samym, którego tak nie lubi Ojciec, a to z powodu 
przeróżnych kratek oddzielających urzędników od interesan
tów. 

Przed chwilą spadł deszcz. Taki lekki, wiosenny, tylko 
skropił pył na drodze, obmył świeżuteńką zieleń, rzadką jesz
cze, zaledwie pokrywającą nalotem brzegi przekopy, zwykle 
zupełnie zarośniętej późniejszą porą. 

Idę z fantazją, wymachuję rękami, chce mi się śmiać do 
słońca i deszczu. Starannie wymijam kałuże, mam przecież 
wyczyszczone buty. Szczotką i białym proszkiem do zębów, 
jako że to tenisówki. 

Z naprzeciwka kroczy jakaś męska postać, nie widzę kto, 
mam krótki wzrok. 

Byłam w Jaśle u sławnego doktora, czekałam chyba cztery 
godziny na przyjęcie, tyle było ludzi. Doktor Kadyl mnie zba
dał, musiałam czytać litery w różnych rzędach, im mniejsze, z 



tym większym szło mi trudem, dobrał wreszcie odpowiednie 
szkła i na widokmojej markotnej miny opowiedział mi bajeczkę 
o babci, którą będą podziwiały wnuczki, gdy ujrzą, jak ona 
nawleka igłę bez okularów. Bez nich także czyta i pisze. Co mi 
z tego, kiedy teraz nie widzę nadchodzącego? Oczywiście, to 
Sylwester! A jakże, w kaszkiecie, kurteczce, białej koszuli z 
wykładanym kołnierzykiem. Zupełnie jak w „Trędowatej" Wal
demar Michorowski: „rasa szła przed nim i za nim". Kiedy ja 
w myślach tak ironizuję, on zwalnia kroku, zdejmuje czapkę i : 

— Dzień dobry. 
— Dzień dobry — odpowiadam i wrastam w ziemię. Nogi 

utknęły mi w kałuży, ogarnia mnie drżenie, w szyję i policzki 
uderza gorąco. 

Na szczęście Sylwester niczego nie dostrzega, nakłada 
czapkę i idzie w swoją stronę. 

Ja też, ale stąpam po chmurach, wypinam nikły biust i w 
duszy podśpiewuję: 

— Już jestem panną, już jestem dorosła, nikt nie powinien 
mnie bić, każdy chłopiec powinien powiedzieć „dzień dobry", 
jeśli chce być prawdziwym mężczyzną. 

Ale widzę też i inne obowiązki dorosłych: bawienie dzieci, 
sprzątanie, gotowanie. 

Gotowania nienawidzę. Od kiedy cokolwiek zaczynam ro
bić w kuchni — nic mi nie wychodzi. Na przykład mój dyżur u 
Jaśki, w pokoju, który jej mama pozwoliła urządzić, byśmy 
mogły prowadzić życie towarzyskie nikomu nie przeszkadza
jąc. Pięknie własnoręcznie obielony, umyta podłoga, ubrana 
choinka z aniołami, bańkami, łańcuchami. Jeszcze Jaśka myje 
okna, Hela wyciera drzwi. Mój wkład we wspólne dzieło to 
ugotowanie zupy. 



Powinna być smaczna, choć ziemniaczana. No to kroję 
ziemniaki w kostkę, prawie pół garnka, dolewam wody do 
pełna, gotuję, pilnuję, by nie wykipiało, ale nie wiem, jak długo 
powinno się gotować. Koleżanki też nie wiedzą. Rezultat? 
Lepiej nie opowiadać. Z litości nikt nic nie powiedział, każdy 
tylko odkładał łyżkę w podejrzanym milczeniu. A makaron? 
Jedna wielka bryja wyszła z pierwszej i drugiej potrawy. 

Zatem wolę nie być dorosła i nie gotować. W dziecinnych 
podskokach biegnę do domu i tylko Babci się zwierzam, co się 
stało. Babcia wygląda na dumną, ale od razu dodaje: 

— Niby to dorosłaś, wnusiu, ale pamiętaj, starszym pier
wsza się kłaniaj. I chłopom, i babom. Na grzeczności nikt nie 
stracił, niejednemu na dobre wyszła. Wyjdzie i tobie, wspo
mnisz moje słowa. 

Siostra Teresa skończyła mycie pani Janiny. Zabiera mied
nicę, wynosi, wraca po tę, która czeka na moim nieruchomym 
brzuchu. Dumna jestem z pierwszej od tygodni wykonanej 
czynności, ale coraz bardziej przybita perspektywą następnej. 
Basen. Najokrutniejsza szpitalna tortura. Nie ma przed nią 
ucieczki, a mój organizm rozregulowany, odmawia posłuszeń
stwa. I nikt mi nie jest w stanie pomóc. Na próżno siostra 
Małgosia wymyśla różne fortele, leje wodę, specjalnie odkręca 
kran, zaleca i rozdaje różne czopki — wszyscy są w podobnym 
położeniu — bez skutku. 



Najbardziej nie lubię sterty gnoju rozłożonej tuż przy wej
ściu do domu, innym niż u wszystkich. Stanowią je ogromne 
wrota, przez które może wjechać do sieni pełen wóz z sianem 
albo snopkami zboża. Unosi się te snopy widłami i układa 
warstwami na powale aż po dach. 

Gnój jest obrzydliwy, śmierdzi na prawo i lewo, po każdym 
deszczu jeszcze bardziej, gnojówka ścieka rowem wzdłuż całej 
drogi. Kiedy sterta wysoka, trudno widłami dosięgnąć wierz
chołka; a musi się gnój codziennie wyrzucać ze stajni, inaczej 
nie można by się w niej ruszyć. Gdy wzdrygam się przed tą 
robotą, Ojciec przekonuje: 

— Chleb z masłem byś jadła? Postny mniej smakuje. Pra
wda? Gnój jest masłem dla ziemi, bez niego by słabo rodziła. 
Widzisz, jaki masny? Aż błyszczy z tłustości. 
... Jawi się przede mną ziemia jak jakaś szeroko rozwarta 

paszcza — Ojciec w każdą jesień i wiosnę wywozi na pole 
ogromne wozy gnoju. 

Najpierw ładuje go na wóz obrzeżony specjalnie do tego 
przeznaczonymi deskami. Pot cieknie mu z czoła i z całego 
ciała, sączy się przez koszulę i bluzę, ciemne plamy pokrywają 
odzież, ale nakłada bez wytchnienia; podczas jazdy obydwaj z 
koniem mokną jeszcze bardziej. Ojciec naturalnie drepcze przy 
wozie, nie chce konia męczyć. Na polu rozkłada gnój na kupki, 
potem Matka rozrzuca go po całej powierzchni. Dzieje się to 
zwykle przed południem, ta robota mnie omija. Nie zdarza się 
bowiem, abym kiedykolwiek opuściła dzień nauki. 

Zaczynam stronić od pracy w polu. W ogóle od przebywa
nia w domu. Z wielu powodów. Wstyd przyznać, także wycho
dek ma tu swoje znaczenie. Wstawiony w kąt gnojowej sterty, 
z trzech stron obłożony obornikiem, bez drzwi — powoduje, że 



prawie wcale z niego nie korzystam. Wolę ten w Handlówce, 
albo u koleżanek. 

Handlówka. Inny świat. Przychodzęraniutko, jeszcze niko
go nie ma, od frontu zamknięte, ale zawsze mogę wstąpić do 
Gizy Sajdakówny, jej ojciec jest tercjanem w szkole, cała 
rodzina mieszka w tym samym budynku. Giza ma młodsze 
rodzeństwo, maluchy przeszkadzają, bierze zatem klucze, 
otwiera pierwszą z brzegu klasę, przeważnie już posprzątaną, 
jej ojciec rozpoczyna porządki o czwartej rano, można się 
rozłożyć, zrobić brakujące zadanie z księgowości — w domu 
nie ma jak otworzyć „amerykanki", wykonać obrazek zadany 
na lekcji reklamy — przeważnie nie mam farb, sprawdzić 
niemiecki. 

Języka niemieckiego uczy nas doktor Mrozowski, były 
dyrektor gimnazjum. Należę do nieszczęśników, którym z tru
dem przychodzi nauka tego przedmiotu. Pan Mrozowski prawie 
codziennie wywołuje mnie do tablicy i każe odmieniać słowo 
posiłkowe „sein" albo „haben", i to przez wszystkie czasy i 
tryby. Jak na złość jest ich — to znaczy czasów — aż pięć, 
trybów też parę; potrafi mnie trzymać przed tablicą nawet pół 
godziny i ,xioch einmal" powtarzać bez przerwy przy wszy
stkich czasach i trybach. Przy pluasąuamperfect niezmiennie 
się mylę: ich hatte gehabt, du hat... 

— Noch einmal! — krzyczy purpurowy ze złości staruszek i 
tylko niebieskie oczki migotają złośliwie pod krzaczastymi brwiami. 

Kiedy zupełnie blada, przez łzy, powtarzam coraz ciszej po 
raz pięćdziesiąty: „ich hatte gehabt", nagle przerywa i celując 
we mnie wskazującym palcem krzyczy: 



— Ciebie tylko wsadzić na furę paskudnego gnoju i 
wywieźć koniem na pole! 

Na początku tych praktyk z pochyloną, później coraz czę
ściej podniesioną głową maszeruję na miejsce w trzeciej ławce 
i tu już z płaczem zapisuję kolejną dwóję. 

Nigdy nie nauczę się niemieckiego! To język naszych od
wiecznych wrogów. Przeczytałam to w podręczniku historii. 
Leżał na strychu u Kędlarskich, nie wszystko zrozumiałam, bo 
była to „Historia" Nankego do gimnazjum, ale to zapamiętałam. 
Pewnie że nikt mi nie kazał, za czytanie takich książek, jak i 
innych polskich, poza „Sterem", można wylądować w obozie 
albo znaleźć się na robotach. Ale tym bardziej przekonałam się, 
że nie nauczę się niemieckiego, że nie warto się go uczyć. Na 
próżno Marysia Wanat mnie pociesza i usilnie wmawia, że 
przecież język nie jest najtrudniejszy, a o ileż ułatwia życie. 

Oczywiście jej życie. Marysia chodzi do Handlówki, ale już 
pracuje u swojej ciotki, bardzo szykownej pani ze Starej Wsi, 
która założyła i prowadzi restaurację i kawiarnię. Do lokalu — 
lubię powtarzać to słowo, tak elegancko brzmi, od razu przypo
minają się książki Courths-Mahlerowej, w których zawsze 
wspaniale ubrane kobiety spotykają się z wytwornymi panami 
w wykwintnych lokalach — przeważnie chodzą Niemcy. Ma
rysia podaje, jej niemiecki jest coraz lepszy. Dzięki tej pracy 
nie głoduje, ciotka pozwala jej najeść się do syta, może nawet 
w lokalu odrabiać lekcje, jeśli nie ma gości. 

Po wypełnieniu swoich obowiązków — bo udzielam kore
petycji paru koleżankom z klasy oraz kilku młodszym uczniom 
— czasem do niej wpadam, przy małym ruchu odrabiamy 



zadania. Marysia zawsze mnie poczęstuje jakimś ciastem, nie
kiedy nawet herbatą, czyli rozpuszczonym w wodzie rumolem. 
To taki modny niemiecki ekstrat—wielki na niego popyt, coraz 
mniej prawdziwych używek na rynku — ma być lepszy niż 
herbata z rumem. Nie powiedziałabym, ale prawdziwej herbaty 
nie ma, trzeba pić, co jest. Podoba mi się tutaj: ciemnawo, 
kotary, dębowe półki, lada, krzesła, stoliki, pełno pięknych 
flaszek z alkoholem, zawsze coś słodkiego i różne zakąski w 
bufecie, na zapleczu kuchnia, w niej przygotowuje się gorące 
dania. Marysia teoretycznie mogłaby je zjadać, ale praktycznie 
robi to rzadko, nie chce ciotczynej łaski. 

Dzieje się tak zwłaszcza od czasu, gdy zakochała się w 
przyjacielu ciotki, przebywającym w jej brzozowskim miesz
kaniu, gdzie ukrywa się przed Niemcami. Uciekł z rodzinnego 
domu przed wsypą i osiadł u ciotki. Co prawda nie bardzo to 
rozumiem, przecież ciotka przebywa blisko Niemców, ale Ma
rysia tłumaczy poważnie, że najciemniej jest pod latarnią i nikt 
nie będzie szukał Tadeusza u osoby prowadzącej interesy ze 
szkopami. 

Znam to mieszkanie - schronienie. Przyjaciela ciotki tylko 
z fotografii, bo ofiarował zdjęcie Małej — jak ją nazywa — 
w dowód miłości. 

Jak on może kochać dwie jednocześnie? Kiedy mówię 
Marysi, że to jakoś nie tak, ona śmieje się, żem idiotka i nie 
wiem, co znaczy mężczyzna. 

Rzeczywiście nie wiem. Po doświadczeniu z Sylwestrem, 
który całował i mnie, i zaraz potem Lidkę Wałecką, nie chodzę, 
jak mawiają moje koleżanki, z nikim. W nosie mam takie 
postępowanie. Jeżeli wszyscy chłopcy tacy sami, szkoda czasu 
i atłasu. 



Z miłością, owszem, stykam się. Kika Sasworska kocha 
wychowawcę naszej klasy, profesora Kustronia, Jan Tyc, są
siad, kocha Tosię Pajkównę, moją koleżankę. Nawet jej listy od 
niego przynoszę. Ona nie pisze, nie wypada, zresztą po co 
pisanie? - Mawia. Julek Szuba kocha panią Paulinę, co pewien 
czas przyjeżdżającą z Królówki po czynsz, jako że komuś 
dzierżawi pole, jest krewniaczkąBobireckich. On nie tylko listy 
pisze, ale i sygnety ogromne dla niej odlewa z błyszczącego 
kruszcu. W Tadku Czuchrze kochają się aż dwie moje koleżan
ki: Stenia Frankowska i Jaśka Brosiówna, w panu profesorze 
Głuszce — Wandzia Pewlikowska. W panu od matematyki — 
matka koleżanki Czechowskiej, w Julii — wujek Tomek. Zako
chanym koleżankom służę za posłańca noszącego listy tam i z 
powrotem, często zresztą piszę te listy na życzenie obydwu 
stron. Od innych — wysłuchuję zwierzeń. 

W tych sprawach jestem nader ostrożna. Nie zdradzam się 
ze swoją niewiedzą od czasu kompromitacji z „ciotką". 

— Czy do ciebie ciotka przyjechała? — zapytała kiedyś 
Marysia. 

— Jaka ciotka? Przecież wiesz, że teraz rzadko kto gdzie
kolwiek przyjeżdża. Zresztą moje ciotki co najwyżej do nas 
wstępują, niedaleko mieszkają. 

Marysia wybucha śmiechem. 
Nie lubię, kiedy się ze mnie śmieją. Wystarczy, że po jakimś 

zacięciu na niemieckim klasa wybucha śmiechem. Wracam na 
miejsce blada, to znowu purpurowa ze złości. Czuję ową pur
purę, bo inni — podejrzewam — jej nie dostrzegają. Mam 
bardzo ciemną skórę i rumieńca na niej nie znać. 

Obruszam się. Marysia widzi, że się nastroszyłam i już 
poważniejąc, dodaje: 

— Czy jesteś kobietą? 



— A nie widać tego? 
— Ale czy możesz mieć dzieci? 
— A dlaczego nie? 
— Jak nie masz „ciotki", to nie. 
Nic nie odpowiadam. Nie wiem, jak się dowiedzieć, o co 

dokładnie chodzi. 
Nie znoszę rozmów o kobiecości i babskich sprawach. 

Kiedy takowe się zaczynają, weksluję gadkę na inny temat. Nie 
przepadam za zwierzeniami i plotkami o własnej i cudzej 
biologii. Trudno mi nawiązywać kontakty z koleżankami bez 
tych pogaduszek ułatwiających porozumienie. Dodatkowo cier
pię z braku odpowiedniego odzienia i talentów towarzyskich. 
Wszystkie związki z ludźmi opieram na zasadzie wspólnej 
pracy, w tym wypadku — nauki. Budzi to u otoczenia rodzaj 
szacunku, ale nie przyjaźń. Tę zdobywam — jeśli tak można 
powiedzieć o więzach koleżeńskich — słuchając w milczeniu 
zwierzeń, których sama nie potrafię czynić. Tym sposobem 
dowiaduję się o nowych przeróżnych miłościach. Oto Marysia 
—jak twierdzi—jest związana z Tadeuszem na śmierć i życie 
— ale równocześnie głęboko przekonana, że dłużej, niż trwa 
wojna — a że rychło się skończy, zapewniamy się już wzajem
nie co dzień — ta miłość nie potrwa. 

Z ciotką korzystają ze wspólnego łóżka. Marysia nie prze
bywa w restauracji do późnych godzin, dyżury pełni po połud
niu. Ale w niektóre dni sprząta mieszkanie ciotki, a czasami 
zostaje na noc. To spowodowało, że zainteresował się nią Ta
deusz i pokazał, na czym polega miłość. 

Nie potrafiłabym traktować życia i całej tej historii jak 
Marysia. Moja natura krzyczy głośno: nie, ale milczę, odnoszę 
wrażenie, że Marysia nie chce o niczym słyszeć. Tyle się w niej 
nagromadziło, że musi mi wszystko opowiedzieć: co czuje, 



kiedy jest z Tadeuszem, że nie może ciotce patrzeć w oczy, że 
ta miłość nie ma przyszłości, bo ona sama jest jeszcze dziec
kiem, a Tadeusz musi po wojnie wrócić do siebie, do swojej 
rodziny. Poza tym ciotka ma pieniądze, których nie mają ani 
Marysia, ani Tadeusz, mogłaby też się zemścić — wydać go 
Niemcom. 

Niepotrzebnie wzywa do dyskrecji. I tak bym nic nie po
wiedziała; czuję się zażenowana i wstyd mi, choć przecież 
niczemu nie jestem winna. Na miejscu Marii nie pozwoliłabym 
jednak zbliżyć się Tadeuszowi nawet na odległość. Jak już 
zaczął z ciotką, niech z nią przestaje, ode mnie wara. 

Łatwo o takie zdanie, bo z fotografii raczej mi się nie 
podoba. Może dlatego, że zdjęcie kolorowe? Tadeusz jest py
zaty, ma różowe policzki i ulizane blond włosy. Maria jest o 
wiele bardziej interesująca. Ma popielate blond włosy i niebie
skie oczy, umie świetnie rysować i malować, potrafi portreto
wać siebie i innych, zawsze najlepsza na lekcjach reklamy, pan 
Gabriel stale j ą wyróżnia. Że też jej się akurat taki typ spodobał, 
że też jego nieprzytomnie podziwia jako partyzanta. 

Ale mi partyzant! W mieszkaniu ciotki zamiast w lesie, z 
dwiema babami zamiast z karabinem. No, no! Ładna partyzan
tka! 

A ludzie w prawdziwej partyzantce giną. Starszy brat kolegi 
Smolenia w ogóle nie mieszkał w domu, tułał się od wsi do wsi, 
po różnych znajomych, wreszcie dotarł do leśnego oddziału. 
Zabito go podczas akcji, podobno Ukraińcy, nawet niedaleko 
od nas. Jego siostry, Barbara i Alina, chodzą w żałobie, choć 
nawet i to niebezpieczne. Bardzo mi żal całej rodziny. 

Dzwoni gong przy drzwiach. Ktoś idzie. Ciotka. Szybko 
sprzątamy zeszyty. Nie lubi, gdy Maria zajmuje się nauką. 



Patrzę na nią ironicznie. Ciekawam, co by powiedziała, 
gdyby tak wiedziała o Marysi i Tadeuszu? Niespodziewanie 
mój gniew zwraca się przeciw niej: nie możemy zakończyć 
lekcji, muszę iść, Marysia zaraz przystąpi do obsługi gości. Jak 
się pojawia ciotka, natychmiast będą goście. 

„Dobrze ci tak, stara babo" — myślę złośliwie, wspomnia
wszy zwierzenia Marii. 

— Cześć! 
— Cześć! 
Wychodzę. 

Teraz kolej na Władkę Dżoń. Z Grabownicy. Też chodzi do 
Handlówki, mieszka na stancji u starszych pań Dreptulanek. Ma 
kłopoty z księgowością, arytmetyką, spółdzielczością. Opiekun 
klasy poradził, aby uczyła się ze mną. Odwiedzam ją zwykle po 
lekcjach w szkole. W zimie po południu ciemno, ostrożnie 
schodzę w dół stromym wąwozem, trudno ów głęboki lej na
zwać ulicą. Na wzgórzu rozciętym nad tym lejem - ulicą po 
obydwu stronach stoją domy. Wydają się piętrowe, choć w 
rzeczywistości są parterowe, do poszczególnych posesji wiodą 
strome schodki. Władka mieszka wspólnie z gospodynią w 
pokoju, ale lekcje odrabiamy w kuchni. Ciepłej, z lampą nafto
wą okoloną umbrą. Na ceracie stołu rozścielamy druki księgo
we i zeszyty. Władce trudno zrozumieć „winien" i,,ma". Usiłuję 
jej wytłumaczyć, ale ciągle myli obydwa pojęcia. Jeszcze raz, 
i jeszcze, i jeszcze. Księgujemy fikcyjne, naprędce wystawiane 
rachunki. Księguje dobrze, ale nie potrafi wytłumaczyć, dlacze
go akurat po tej stronie „winien", a nie „ma". Tłumaczę znowu 
od początku. Zegarowa kukułka kuka sześć razy. Osiemnasta. 
Muszę zdążyć do Zosi Bielawskiej, niedaleko, do Horybka. Ona 
ma także kłopoty z księgowością, ale największe — z polskim. 



W ogóle nie zna ortografii. Przełożymy pozostałe przedmioty 
na inny dzień, na szczęście nie ma ich jutro w podziale godzin. 
A polski jest i Zosia czeka. 

Cieszę się na spotkanie z nią. 
Język polski lubię, profesor Rogowski uczy nas o wiele 

więcej, niż zawiera „Ster". Niektórzy twierdzą, że przerabiamy 
program gimnazjalny, chociaż to surowo wzbronione. Profesor 
wymaga dokładnej znajomości ortografii, gramatyki, najczę
ściej ćwiczymy pamięciowo podczas lekcji, w zeszytach notu
jemy tylko formułki. Posługujemy się przykładami literackimi, 
poznając — znowu tylko na pamięć, nie notujemy — polskich 
klasyków, począwszy od Reja i Kochanowskiego. 

Biegnę. Po dwu zakrętach ulicy — Hory bek. Tu, również 
na stancji, mieszka Zofia. Pośrednio dzięki niej uzyskałam 
najpierw zniżkę, a potem zwolnienie z czesnego. A wszystko 
poprzez jej krewniaka, profesora Głuszkę, który pewnego razu 
zainteresował się, dlaczego podczas lekcji z Zosią rozpłakałam 
się z powodu „Antka". Moje przeżycia, zwłaszcza w najmłod
szych latach, zupełnie przypominały niektóre fragmenty życio
rysu bohatera tej nowelki. A że do tego zimno w letnim płaszczu 
i nie najcieplejszej sukience — a mróz chwycił spory — doszło 
do płaczu. No i łzy okazały się szczęśliwe. 

Nie zwalniam kroku, równocześnie myślę, na co wydam 
pieniądze, które dziś dostanę od Zosi. Na zeszyty, ciepłe 
pończochy? Ciastko? 

Wspominam po raz któryś z rzędu przygodę z mazurkiem 
w pierwszych miesiącach zajęć korepetycyjnych. Dostałam 
pięćset złotych za lekcje! Trzymam pieniądze, stoję pod sklepi
kiem z ciastkami. Jest taki w rynku. Na wystawie świeżo 
upieczony i pokrojony mazurek. Wchodzę. Kładę na ladzie 
pieniądze i proszę o mazurek. Zjadam jeden, drugi, trzeci ka-



wałek i jeszcze jeden, dwa, trzy. Jem łapczywie, masa karmel
kowa, kruche ciasto... Po dziesiątym kawałku mam dość, chwi
lę odpoczywam, potem znowu mi się zachciewa słodkości. I 
wszystko odbywa się jak zwykle po przejedzeniu. Już więcej 
nie mogę. Wymiotuję zaraz za rogiem. 

Na całe życie mam dosyć słodyczy. 
Zosia czeka. Siadamy do lekcji. Nawet jeść mi sienie chce, 

choć bułeczka przygotowana. I rumol. Robimy ćwiczenia gra
matyczne, wymyślamy odpowiednie zdania, proste i złożone, 
nadrzędne i podrzędne. Niedługo Stanisława, trzeba zrobić 
przyjemność poloniście. Już dawno klasa postanowiła, że 
wszyscy będą umieli na medal, choć każdy się spodziewa, że w 
dniu tak uroczystym Stasinek nie zapyta. Mamy także jakiś 
prezent, w delegacji znajdą się zapewne najlepsi poloniści, 
może i ja? Wprawdzie nie odczuwam, aby mnie profesor jakoś 
specjalnie wyróżniał, ale klasa ocenia wszystko po swojemu i 
wiem, że mam dobrą opinię u koleżanek i kolegów. 

Jeszcze dwa zdania proste, jeszcze trzy złożone, oczy się 
kleją i Zosi i mnie. Odpoczniemy. 

Oczywiście plotkując. Zosia wie, co się dzieje w pokoju 
nauczycielskim, że matematyk sympatyzuje z panią Czecho
wską, jej córka, Krystyna, chodzi z nami do klasy. W ogóle 
Czechowskie, a jest ich w domu kilka, to bardzo ładne i ele
ganckie niewiasty, ale jakoś nie mają szczęścia do mężów. 
Może tym razem pan Gruszczyński, zatwardziały stary kawaler, 
ożeni się i Krystyna będzie miała ojca? Czy zmieni też nazwi
sko, jak jej matka? Pytanie zawieszam, bo znowu jest mowa o 
Pewlikowskiej. To słynna dwój ara, ale z nas wszystkich najbar
dziej dorosła, zresztą chyba o dwa lata starsza, opowiada wszy
stkim, jakie ma włosy w trójkącie. Ponoć czarne, chociaż na 



głowie rudawe, a pod pachami jasne. Czyli blondynka, brunetka 
i ruda w jednej osobie. 

Nie zauważyłam, aby się nią interesował pan Głuszko, 
Zosia też się śmieje z jej zwierzeń, jakoby pan Głuszko świata 
poza nią nie widział; słyszę o tym stale, z Wandą spotykam się 
prawie codziennie, nawet mnie nudzą te wynurzenia. 

A kto się w niej nie kocha? Nie ma takiego! I pan Michał 
Pajko, u którego mieszka na stancji, i pan Głuszko, i męska 
połowa klasy, na którą ona nie zwraca uwagi, boć to gówniarze, 
nawet niemiecki policjant Głowacki, ale go nie chce, bo i 
policjant, i Niemiec, i świński blondyn albo albinos. 

Może i jest coś na rzeczy, rzeczywiście ten Głowacki często 
przebywa w domu pana Pajki. Wiem, bo uczę małą Elżunię. Jej 
matka, z domu Paznańska, piękna jak z pocztówki, nie ma czasu 
zajmować się córką, ma jeszcze trójkę młodszych dzieci i nie 
może zdążyć ze wszystkimi zajęciami. Pan Pajko nie pomaga. 
Niemęska to sprawa i stale ma jakieś interesy. Nawet z Głowac
kim. Jak przychodzę do Elżuni, obydwaj prawie zawsze popi
jają bimber roboty pana Pajki. Jakoś uchodzi mu to bezkarnie. 
Może dlatego, że daje popić Głowackiemu? 

Przerywamy ploty. Na stole chleb ze skwarkami, taki dobry, 
że oczy już zjadły, a żołądek aż się kurczy z pożądania. Po 
kolacji robi się późno, już po siódmej, a o ósmej godzina 
policyjna. Ciemno. Pędzę po wymarłym Rynku, nie chcę się 
natknąć na patrol, potem schodkami koło Rogowskich; w przy
lepionym do grzbietu góry domu Bajli puste oczodoły okien. 
Nigdy już jej nie zobaczę. Okna wszędzie zaciemnione, takie 
zarządzenie, jeśli światło prześwituje, można stracić szybę, 
patrole strzelają, albo zabierają podejrzanych o nadawanie syg
nałów. Wprawdzie samolotów nie widać ani nie słychać, nawet 
w dzień nad miasteczkiem nie przelatują, ale Befehl ist Befehl 



i Ordnung muss sein. Te słowa chyba najsilniej tkwią mi w 
pamięci z nauki języka niemieckiego. 

W polskim też istnieje słowo mus. Inaczej pisane, ale rów
nie ciężkie. 

Jest także tak zwany musik w kartach, kiedy gra się w 
tysiąca. Najczęściej z Helą Gurgacz — właśnie biegnę koło jej 
domu — grywam w tysiąca albo w durnia. Kiedyś grywałam 
częściej, teraz mam dużo korepetycji i zajęć najróżniejszych, 
nie licząc domowych; systematycznie chodzę na próby, życie 
artystyczne przeniosło się do kościoła, tu odbywaj ą siękoncerty 
chóru podczas Bożego Narodzenia, Wielkanocy, prawie w każ
dą niedzielę. Ćwiczymy i ćwiczymy z panem Olszewskim. 

Na próby chodzi wielu starszych panów. Basy, pierwsze i 
drugie tenory, barytony to ludzie przeważnie dorośli, nierzadko 
trzydziestoletni, w altach i sopranach jest trochę koleżanek z 
klasy, także w pierwszych tenorach śpiewają koledzy z Hand
lówki. Ci starsi patrzą na nas z przymrużeniem oka, zachowują 
się dostojnie, jednak nie zadzierają nosa. Widać to na imprezach 
towarzyskich. Raz odbyła się wycieczka, kiedy indziej przyję
cie u państwa Dobrowolskich. Panie przyniosły kanapki i cia
sto, panowie alkohol. Uczniowie byli zwolnieni ze składki, nie 
pili w ogóle albo symbolicznie, starsi panowie sporo, choć 
żaden się nie upił. 

Ale na imieninach młodzież pije. Chłopcy stawiają bimber, 
dziewczyny ser z papryką i chlebem. Tak przyrządzony ser jest 
smaczny i ma przyjemny wygląd. Kiedyś na swoich imieni
nach wypiłam trochę, ale się pochorowałam i teraz unikam. 
Ojciec mówił, że widać bimber był z karbidem, trujący, po 
takim nawet wzrok można stracić. 

— Niemcy chcą, byśmy wszyscy kalekami zostali — dodał 
wujek Tomek. 



On widać wie z pierwszej ręki. Z Kafką—jak wiadomo — 
jeździ na stały szarwark. Czasem nawet komuś na targu powie, 
że wtedy i wtedy jadą do Wzdowa albo Trześniowa, Izdebek 
czy Przysietnicy. Wówczas w tamtych wioskach młodzi ucie
kają z domu, jeśli jest ich więcej w gospodarstwie. Niemcy 
bowiem zabierają na roboty. Łapią i wywożą. Sołtysi muszą 
wskazać adresy i wyznaczeni nie zawsze zdążą uciec. A jak 
uciekną, nie mogą wracać do rodziny po odjeździe Niemców. 
Nigdy nie wiadomo, kiedy może się pojawić policjant i zabrać. 
Także granatowy policjant, bo część przedwojennych zgłosiła 
się do służby. Ojciec powiada, że niektórzy gorsi niż Niemcy, 
dokładniej wiedzą, kto i na czym siedzi. 

Nauczyłam się unikać policjantów — i tych w granatowych 
mundurach, i tych w stalowych, i w czarnych płaszczach, 
noszących czapki z trupimi główkami. Kiedy się tylko pokazują 
w pobliżu, już mnie nie ma w domu. Gdy zdarza się to na ulicy, 
momentalnie skręcam w bok. W miasteczku jest dużo małych 
uliczek, wąziutkich jak miedze, zapełnionych schodami, wyry
tych w pagórkach: zawsze się można w nich zgubić. 

Wybieram kierunek ucieczki na wypadek, gdyby przyszli 
po mnie. Jestem najstarsza, po ukończeniu czternastu lat powin
nam być przygotowana na wszystko. Wtedy podlega się obo
wiązkowi zatrudnienia. Praca dla mnie nie nowina. Mam swoje 
zajęcia, odkąd pamiętam. Pasienie krów, noszenie wody, rżnięcie 
sieczki, czyszczenie stajni, kurnika, pilnowanie świni, gdy Mat
ka uprząta chlewik, zakupy, sianokosy, żniwa, wykopki, miele
nie, plewienie, zabawianie młodszych dzieci, małe pranie, 
rozciąganie dużego prania, łuskanie grochu, fasoli, noszenie 
zboża do młyna, jeśli zostanie coś jeszcze po kontyngentach. 
Ale co innego praca w domu, a co innego u bauera. Dlatego 



podczas powrotów wymyślam różne kryjówki na wypadek, 
gdyby przyszli. Potrzebne byłyby także, gdyby zjawili się Ukra
ińcy. 

Dopiero teraz, choć już tak dawno zamieszkujemy wspólnie 
z Ukraińcami, trwa to przecież i trwa, nawet się nasi kawalero
wie z Ukrainkami żenią, a my z dziećmi ukraińskimi chodzimy 
do jednej klasy — trzeba się ich bać. Jak starsi opowiadają o 
rezunach i rezaniu — wierzyć się nie chce, a podobno wyrzy-
nają całe rodziny, przed śmiercią zadając wyszukane męki: 
żywe rany zasypują solą, wkopują nagich w mrowiska, pławią 
w rzekach... Włos się jeży. Koleżanki Ukrainki są dobre, ale 
nie uratują mnie. Może samą by schowały w swoim domu, ale 
z całą rodziną? Babcią, Mamą, Tatą, Janką, Zdziskiem, wuj
kiem Tomkiem, ciotką Helą, Edkiem, Michałem, Józkiem? 

Nawet gdyby schowały, niewiele to pomoże. Brat zabija 
bratową w mieszanych małżeństwach, teść synową, wuj bratan
ka czy siostrzenicę — nikogo nie chcą zostawić żywego. 

— Spiknęli się z Niemcami, górują nad nami — mówi 
Ojciec. 

A wujek Leń dodaje: 
— Myśmy im przed wojną w dupę fest dawali, to i pamię

tają. Ot, w wojsku. Jak który nie potrafił się zameldować, tylko 
bałakał po swojemu, latał pół dnia w pełnym umundurowaniu 
i oprzyrządowaniu, a ile razy konia i wychodki czyścił poza 
kolejnością, och, podpaść sierżantowi to było... 

I już zabiera się do ulubionych opowieści o służbie kawa
leryjskiej w Grudziądzu. Znał się na kowalstwie, przeto omijały 
go słupki i żabki w przeciwieństwie do Żydów, Ukraińców, no 
i Rusinów — tych, co mieszkali po naszej stronie granicy. 

— Czasem brat był tu, a drugi po tamtej stronie — mówi 
Wujek. 



Może to i prawda, ale nie za bardzo wierzę wujkowi Lenio
wi, nieraz tak obraca kota do góry ogonem, że jego słowa znaczą 
dla mnie o wiele więcej lub o wiele mniej niż dla mojego Ojca. 
Ale o tych napaściach na Polaków w ukraińskich wioskach 
mówi się powszechnie. Kto tylko zdoła, ucieka stamtąd do 
krewnych. 

Potwierdza te wieści w szkole Ninka Miksie wicz z Grabow-
nicy. To bardzo zrównoważona dziewczynka, ale popadła ostat
nio w uczuciowe tarapaty. Zakochał się w niej niejaki Taras, jej 
się też podoba, jest przystojny, ma osiemnaście lat, jednakże nie 
zamieniła z nim ani jednego słowa, na jego widok z daleka 
ucieka, niby diabeł od święconej wody. Taras bowiem nie tylko 
jest Ukraińcem, ale w dodatku policjantem, synem komendanta 
posterunku. 

Ninka bardzo cierpi, a Krystyna, której się zwierza, zarzuca 
jej jeszcze brak patriotyzmu. 

Czuję znikomość moich kłopotów sercowych. Jak się one 
mają do prawdziwych tragedii i Niny, i Marysi? To beznadzieja, 
mogiła. Z niczym się nie da porównać, no, może z tym reza-
niem... 

A gdyby tak uciec do debrzy? Można tam wykopać rodzaj 
schronu, podstemplować go belkami. Kto wtedy dałby radę 
wedrzeć się do środka? Zwłaszcza gdyby nie wiedział, że to 
schron. Można z wierzchu zamaskować darnią. 

Ciotka Minka opowiadała, że ktoś z napadniętych w stodole się 
zamknął i wrota podparł kołem. Wtedy go żywcem upiekli. W 
debrzy surowe drzewo nie będzie się paliło. I można by się w niej 
schować, także przed wywózką do Niemiec, ale pewniej byłoby w 
Baniskach, tam gęstsze lasy i Niemcy pobłądzą. Psy będą im na co 



inszego potrzebne i nie wezmą ich z sobą, by szukać uciekinie
rów. 

Chyba nie zabiorą uczniów z Handlówki? 
Przecież uczymy się, aby sprzedawać w sklepach, praco

wać w spółdzielniach, prowadzić biurowość, księgowość, or
ganizować kioski, handlować. Nawet Niemcy muszą kupować, 
bo nie wszystko zabierają. Łażą przecież po Borkówce, poka
zują marki i naprzykrzają się: „ajer", „ajer". 

— Jajek chcą — tłumaczy ojciec. Służył w armii austriac
kiej podczas pierwszej wojny i osłuchał się języka. Na początku 
służby za Boga nie mógł zrozumieć, co znaczy rechts i links, 
aż mu feldfebel dał do jednej ręki onucę, a do drugiej nóż i kazał 
się obracać. 

— Links za nożem, rechts za onucą, a śmierdziała, nie było 
komu prać, ciągleśmy byli w marszu i marszu, na italiański 
front. 

— Po drodze zawadziliście o Czarnogórę? — dopytuje się 
wujek Leń. 

— A zawadziliśmy, nawet kwaterowali. Pamiętam, jakby to 
było wczoraj. Wszystko porozwalane, gołe piece sterczą, do
mów nie ma, artyleria rozniosła. My stoimy w szczerym polu, 
nie ma się gdzie schować, a mróz w tych górach skurwysyński. 
Każdy owija się w co tam ma, pozbieralimy jakieś szmaty, 
wszystko nakłada się na nogi, koc na głowę i się kima, pali ogień 
z krzeseł, łóżek, wszystkośmy rąbali. Wkoło żywej duszy, tylko 
my, cywile uciekli i nocą jedynie jakiś cholerski kot miauczy i 
miauczy. A był w kompanii taki czarny Józek, sprytny do 
wszystkiego. Kiedyśmy siedzieli przy ogniu i marzli w plecy, 
każdemu się przypominało jedzenie. Ten by zjadł gulasz, tam
ten pieczeń, inny flaki; kuchnia wyleciała w powietrze razem z 
kucharzem, sucharów na lekarstwo. Człowiek by wszystko 



zjadł, doświadczyliśmy, ale psa ani kota nie. Koninę żeśmy darli 
pazurami, jak który koń okulał, dobijaliśmy. Ale jak ten Józek 
raz złapał psa i go ugotował, sam musiał zeżreć, nikt siędo miski 
nie dosiadł. 

Stoimy i stoimy w tym miejscu z tydzień. Jakoś na trzeci 
dzień kot przestał miauczeć. 

„Chłopy, mamy kolację, zabiłem królika, pałętał się w 
wąwozie, będzie zupa!" — Czarny Józek zakrzątnął się pioru
nem, pokroił mięso, zapalilimy pod kuchnią, parę chaszczy się 
porąbało. Ugotowało się w mig, nawet pachniało, jakichś ziół 
dodał, co je znalazł za osmolonym kominem. Cały pluton się 
zebrał, każdy menażkę nadstawia, no i jemy, aż się uszy trzęsą. 

Uważnie słucham, już wiem, co będzie dalej, wszyscy 
wiedzą, ale jeszcze zachłanniej słuchają. Ciotka Guzka się tylko 
wyrywa, jak zawsze. Czyżby nie pamiętała dalszego ciągu? 

— Siedzimy, poniektóry drzemie, myślimy o domu, jakby 
tak znaleźć się na Borkówce! Zjedlibymy prawdziwego zająca, 
Michał Barbara ma flintę, na pewno by trafił i mięsem się z 
siostrą matki podzielił, no i nam by coś z tego kapło. 

Romek Baranów wstaje, na niego wypadła warta, i powia
da: „A gdzie się kot podział, nawet lubię, gdy miauczy, służba 
mniej straszna". 

A czarny Józek podlatuje do niego, przykłada ucho do 
brzucha i : „miau, miau!" —jak nie zamiauczy! 

Frontowe my chłopy, ale nie było takiego, co by nie rzygnął. 
No i co powiecie? Kocisko się na nim okrutnie zemściło. 

Niedługo poszliśmy trochę dalej, natrafili na parę samotnych 
domów i sporo stogów. Ogromne sterty robili ludzie w tej 
Czarnogórze ze słomy i siana. W chałupach niewielu mieszkań-



ców znalazłeś, nikt nie miał ochoty dzielić się z nami jedzeniem. 
Czarnogórcy nienawidzili Austriaków, a my niby to Austriacy 
byliśmy. 

Tenże Józek wyniuchał, że jeden stary gospodarz co wie
czór gdzieś wychodzi i wraca nad ranem zadowolony, jakby pod 
gazem. W nocy udał, że śpi, i jak tamten wstał, on za nim. Za 
węgłami, czasem za kopami, krył się za wszystkim, co na 
drodze. No i znikł mu stary za jednym wielgachnym stogiem. 
Przytulił się i czeka. A tu za drugą kopicą ktoś szwargoce do 
dziadka. Ten odpowiedział z góry. Aha — znaczy na wierzcho
łek wylazł. Jakoż stała tam przysypana sianem drabina. Kto nie 
wiedział, nie znalazłby. Tej nocy jeszcze przycupnął pod kopą. 
Na drugą noc — dziadek znowu wstał i wyszedł. Czarny Józek 
za nim. Już się nie krył. Dziadek go ujrzał, skinął głową, żeby 
właził na stóg. — „Gul, gul, gul... " — pokazuje. Józkowi nie 
trza dwa razy powtarzać. Zwinnie się wdrapał na górę. Dziadek 
zdjął czapę z desek, zamaskowaną sianem, spuścił go na powro
zie w tunel, bo w środku stóg był wydrążony, przechowywano 
w niej stągwie i beczułki wina. Tak ze trzy noce. Józek co rano 
wyśpiewywał różne brewerie, jak to pijany. W czwartą noc 
wziął ze sobą kamrata. Ale stary pomachał, że nie, i tamten 
wrócił. 

A czarny Józek znikł. Szukamy, szukamy, na odchodne 
trąbią, trza się zabierać, a tu nic, Józka nie ma. Dopiero kolega 
powiedział, gdzie go ostatni raz widział. Zdziwiło nas, że 
mieszkańcy też się gdzieś ulotnili. Kumpel na szczyt stogu, my 
za nim. Opasalim powrozem i w dół. A on wrzeszczy wniebo
głosy. Wyciągamy go, już i dowódca znalazł się na górze. Potem 
inny dostał rozkaz, by wciągnąć, co w dole, bo kolega Józka 
zemdlał. No i osobno wróciła na wierzch głowa Józka, a osobno 
tułów. — „To za tego kota" — powiedział Romek Baranów i 



zaraz my stamtąd poszli; sąd się nie odbył, nie było kogo sądzić. 
Aha, tylko szopy i stogi my podpalili. 

Wszyscy ucichli. Widzę, jak płoną nasze chałupy. Przecież 
słomiane. Gdy przyjdą Ukraińcy, to tylko Drogułowe zabudo
wania zostaną, bo pokryte blachą, choć i to niepewne. Dom i 
stodoła przecież drewniane. Tylko Sawicka Amerykanka ma 
murowane. Mogą ocaleć. 

Pewnie będzie jak za pierwszej wojny, gdy Kozacy przyszli. 
Wprawdzie nie spalili zabudowań babci Szarkowej, pozabierali 
tylko kury, no i nie przepuścili służącej Domków, głupia została 
pilnować sąsieka. Po dziewięciu miesiącach urodziła się czarna 
Stefka — Kozaków już dawno nie było, przegnało ich austriac
kie wojsko. Pozostała Stefka i strach przed pędzącymi na ko
niach, z nożami w zębach. 

Mnie największy strach ogarnia na moście, kiedy bije zegar 
trzy kwadranse na ósmą, od ósmej godzina policyjna. Też pędzę 
niby kozak, tyle że na własnych nogach, kto by mi pozwolił 
jechać na koniu. Zresztą koń mnie kiedyś zrzucił z grzbietu 
prosto na płot i odtąd omijam go z daleka. Niedaleko dom. Moi 
już śpią albo w kuchni tli się jeszcze kaganek i sąsiedzi opowia
dają, co też zdarzyło się w bliższej czy dalszej okolicy. 

Dokoła ciemno, schyłek jesieni. Nie w każdym domu idą 
spać z kurami, ale zza czarnego papieru — nim się teraz 
najczęściej zasłania okna — światła nie widać. Łuczywo albo 
przykręcona lampa naftowa ledwo rozświetla mrok, a przy 
łuczywie jeszcze dym w izbie. Przy takim świetle niewiele 
można zrobić, tylko zjeść, co tam jest w bradrurze — najczę
ściej kapustę z ziemniakami albo pęcak z piechotą. — Piechota 
— mówi się u nas na fasolę. 



Wolę, jeśli są jeszcze w domu ludzie, zwykle sąsiedzi, 
którym wypadła warta. Gmina wyznacza, kto ma chodzić i 
pilnować; najczęściej obcy się nie kręcą po ulicy, ale nawet 
gdyby ktoś chodził, to i tak nikt z warty nie doniósłby w gminie, 
bo każdemu życie miłe. Kto wie, kim są nocne Marki? Ani chybi 
partyzanci albo Żydzi, niektórzy mówią, że alianccy spado
chroniarze zrzuceni z samolotów, żeby dowodzili oddziałami 
A K czy BCh. O tym się szepcze w najgłębszej tajemnicy. 
Wystarczy słowo i od razu czapa, a przedtem przypieką pięty, 
wbiją drzazgi za paznokcie lub je powyrywają, żeby męczony 
pokazał, w którym domu się schowali albo kto im dał jeść. 
Takich też rozstrzeliwują. Chyba że... 

Twardo śpię na strychu. Zimno, wolę jednak to niż rozbie
ranie się przy obcych lub spanie razem z cielisią. 

Cielisia ma piękne oczy, nawet nie jest brudna, matka-kro-
wa starannie ją jęzorem wyczyści, ale robi pod siebie i leje w 
nocy, a czasem liże językiem, ostrym jak tarełko, moje pięty. 
Kanapa stoi tuż przy niej, oszaleć można. Na sianie jest przy
najmniej spokój, choć przy głowie i na pierzynie szron. 

No i nad ranem tamtego dnia strzały. Jakby koło Michała Pajki. 
Michał przeniósł się z rodzinnej posiadłości, w której mie

szkał z rodzicami, do domu Melechów. Melechowie to rodzina 
żydowska, bardzo zamożna, właściciele tartaku, małej cegielni 
i składu z opałem. 

Jest już po likwidacji getta. Melechów nie ma. Wywieźli ich 
w grupie zdolnych do pracy. Do Oświęcimia — mówili jedni, 
do Jasła — twierdzili drudzy. W porządniejszych domach ży
dowskich zamieszkali Niemcy albo folksdojcze, te lichsze stoją 
z zabitymi oknami i drzwiami. Strach koło nich przechodzić. 
Do niedawna stał tak i dom Melechów na łące, ale pewnego 
razu wszedł pod dach Michał Pajko z rodziną i zamieszkał na 



dobre. Podobno pokłócił się ze starym ojcem i postanowił się 
odłączyć od rodziny. Trochę robi w polu, ale najczęściej sprzedaje 
bimber, no i popija z Głowackim, słynnym w okolicy jako kat. 

„Strzela do ludzi jak do kaczek" — mawiają sąsiedzi. 
Najczęściej do Żydów, którzy uciekli przed pogromem i 

wywózką i kryją się w lesie, w różnych schowkach albo po 
prostu u sąsiadów, w domach. Ot, choćby synek Szparbera i on 
sam. Za niego Zgodzianka za mąż wyszła, dla niej się wychrzcił 
i starzy Zgodowie byli bardzo zadowoleni z tego małżeństwa. 
„Szparber zaradny jak mało kto" — w domu nieraz słyszałam 
dobre słowo o nim. „Lepszy on niż nasi. Nigdy ręki na kobiecie 
nie położy, o teściów dbajak o swoich ojców, Jadwiga szczęście 
za nogi złapała". 

No i przyszli Niemcy i zaraz się za Żydów wzięli. Szparber 
musiał spod Jasła uciekać, przeniósł się do teściów. Dzieci nie 
wpuszczano do domu, Zgodzina cały czas w oknie siedziała i 
obserwowała ulicę. Nic mu się nie stało, dopóki był na miejscu, 
ale potem wyjechał, no i Szparberowa wróciła w żałobie. Ale 
chłopcu nic się przez całą wojnę nie stało. 

Strzały mnie budzą o świcie. Wpadają w sam środek snu o 
Mrozowskim. Znowu się nade mną znęca, tym razem za odmia
nę słowa „wollen". Stoję nieszczęsna pod tablicą i tylko uszy 
mnie palą ze wstydu za nieposłuszną pamięć. Przecież się uczę, 
ale słówka za nic do głowy nie wchodzą. Strzały zaś wpadają 
w uszy momentalnie i od razu mi się wydaje, jakby to do mnie 
strzelali. 

Na strychu ciemno, nawet niby ciepło. Śpię nad piecem 
chlebowym, na ruchomej powale z okrągłych belek w miarę 
zwartych, choć niekiedy rozsuwaj ą się pod energicznym gestem 
czy przy żywszym poruszeniu. Na starej derce leży jeszcze 



płachta, ale przez nią ciągnie ziąb, przecież w sieni-stodole się 
nie pali. Para buchająca z rozgniatanych dla bydła ziemniaków 
nie potrafi ogrzać, przez snopki słomy na dachu też widać 
niebieskie albo ołowiane niebo lub tylko ćmiące światło, jeśli 
dach świeżo poszyty. Z tym ciepłem to na pewno omam. 

Tak mi się nie chce wstawać, ale czas do szkoły. Nie mam 
zegarka, po krzątaninie na dole poznaję, która godzina. Najpra
wdopodobniej szósta, Babcia ze skopkiem idzie do stajni. Sły
chać, jak skopek obija się o wiadro. Ojciec bierze z pieca 
szczotkę i zgrzebło. Koń podjadł, będzie go czesał. Ciągle mi 
się wydaje, że konia boli skóra pod tym zgrzebłem, ale Ojciec 
twierdzi, że kasztan aż się przeciąga z rozkoszy, tak lubi, gdy 
go czyścić. Wybierając się w dalszą drogę, także ogon i grzywę 
czesze. Chyba jednak przesadza z tą rozkoszą, bo koń prycha i 
prycha, nawet na górze słychać, choć stajnia mieści się w 
przylepionym do naszego, starym domu Babci. 

— Nastąp się, ty bucu! 
Pieszczotliwe wezwanie miesza się z kasztanowym „prch, 

prch". 
Wygląda, że koń boczy się na Ojca, ale on się nie przejmuje. 

Dzisiaj chyba nigdzie dalej nie pojedzie, przy wozie się nie 
krząta. Zwykle przed dłuższą podróżą przygotowuje wóz już 
koło piątej, słyszę kiedy coś na dole zaskrzypi albo upadnie. 

Dzień wstaje pochmurny, słońca nie widać. Schodzę po 
drabinie, ostrożnie przy czwartym szczeblu, coś za bardzo się 
chybocze. Nie patrzę w dół, tylko w górę. Tak lepiej. Już zimna 
ziemia pod nogami. Nie wiem, jak innych, mnie zimno parzy, 
trzewiki w kuchni, skokami dobiegam do drzwi, w izbie pełno 
pary, bulgocą ziemniaki dla krów i świń, w garnku woda na 
herbatę, dziś pewnie z obierek jabłczanych, wczoraj Babcia 
przyniosła kilka jabłek od ciotki Barbarzyny. Z miąższu będzie 



jabłczanka, taka zupa do całych ziemniaków; ususzone na 
blasze obierki zaleje się gotującą wodą i herbata gotowa. Do
piero teraz widać, jak się przed wojną dobrze jadło. Chleb — 
choć wydzielany i zamykany — był prawie zawsze. Kawa 
Kneippa albo ta druga, kostkowa z cukrem, herbata cienka, ale 
prawdziwa — przynajmniej raz na tydzień. Teraz albo rumol 
— to rzadko — albo suche skórki z jabłek czy kwiat lipy, 
zalewane wrzątkiem, i skórki chleba: ośródkę zjadają starsi, a 
my skórki, bo mamy dobre zęby. Zresztą odzwyczajam się od 
jedzenia w domu, podczas korepetycji zawsze coś przegryzę. 
Dla młodszych zostanie więcej. 

I teraz też szybko połykam parę skórek, parzę wrzątkiem 
język i gardło. Wdziewam ulubioną jedyną suknię, na to pro
chowiec, skądś przez matkę wykombinowany za parę jabłek, 
ogromnie obszerny, z różnymi naszywkami, wyglądam w nim 
śmiesznie i żałośnie, ale co tam! Nie suknia zdobi człowieka. 
W głowie mam wszystko porządnie na dziś ułożone. Ze steno
grafii i księgowości, z arytmetyki handlowej — wczoraj przy 
łuczywie zrobiłam kilka słupków — pan Gruszczyński będzie 
zadowolony. Przez drogę potrenuję jeszcze w pamięci dwucy
frowe mnożenie: 11x14, 18x19. To przyjemne, gdy w głowie 
od razu jawi się wynik. Paru nam w klasie idzie ta tabliczka 
mnożenia, inni wolą rozwiązywać po staremu. Pan Gruszczyń
ski piekli się wtedy: 

— Ludzie nie doczekają się na rachunek w sklepach, w 
których będziecie pracować. Czy wam nie wstyd? 

Pewnie że czas się wlecze, gdy ekspedientka mozolnie 
liczy, myląc się w dodatku na niekorzyść klienta. Trzeba być 
szybkim w robocie, liczeniu, jedzeniu, po prostu we wszystkim. 
Teraz też w mig chwytam, co potrzebne, i już mnie nie ma. 



Idę koło wujka Guza, ciotki Lenki, wujka Jaśka Nogaja, 
Młynarskich, Komskich, Rymarzów, Kleczyka; już jestem na 
moście, z sieni domu Michała Pajki wybiega Wanda Pewliko-
wska. Modna blond fryzura opada wałkiem podgiętym na kark, 
zgrabne buty oficerki, wcięty płaszcz jesienny — wszystko jak 
zwykle, ale dzisiaj jest wyraźnie czymś przerażona. Gwałtow
nie chwyta mnie za łokieć i ciągnie na ścieżkę między łąkami, 
prowadzącą skosem na Księży Staw. 

— Nie idziemy koło Kościńskich? 
— Nie, nie mogę. Ty nie wiesz, co się stało. 
Pewnie, że nie wiem, ale przypomniały mi się strzały. 
— Do kogo strzelali? Chyba gdzieś koło was? 
— Wiesz, co mój gospodarz robił? Żydów przechowywał! 

Chyba go Głowacki zmusił wczoraj, by mu pokazał strych. A 
tam cała rodzina Melechów, chyba sześcioro. Dzisiaj przed 
świtaniem Pajko kazał im szybko uciekać, bo Głowacki zapo
wiedział, że przyjdzie. Oni wyszli, a Głowacki czekał na górce 
koło Kościńskich z rewolwerem. Pajko musiał tak postąpić, 
boby wszystkich wystrzelali, a com ja winna? Przecież to nie 
mój dom, mieszkam na stancji. ...Nie słyszę Wandy. Widzę 
Głowackiego, celuje. Pach! Pach! Sześć razy, a może więcej? 
Na pewno więcej. Każdy pada w biegu. 

Co myśleli, co czuli? Przecież nie mogli się bronić. Nie 
uczynili nikomu nic złego, a że urodzili się Żydami? Nikt nie 
wybiera rodziny, w której się rodzi, ani czasu urodzin. 

Wiem, że Wanda się boi. I ja się boję przelanej krwi. Ta ich krew 
nie płynie bezkarnie, musi być kara za mordowanie bezbronnych, 
straszna kara. Krew za krew. Głowacki musi zginąć i Michał Pajko 
także. Onich chyba wydał. Niemożliwe, aby nie wiedział, że sąukryci 
w domu. Musieli coś jeść. A jeżeli był w zmowie z Głowackim? 



Oglądam się za siebie. Bóg powinien natychmiast ukarać 
Pajkę. Głowackiemu na pewno wymierzą sprawiedliwość par
tyzanci. Ale dlaczego dom nienaruszony? Dlaczego piekło go 
nie pochłonie? Rzeczywiście dom stoi, nawet wybiegły zeń 
okutane dzieci i gonią po łące, piękna Pajkowa, z domu Paznań-
ska, spieszy na zakupy. Tą samą drogą, na której są jeszcze 
plamy krwi Melechów. 

W szkole o niczym innym nie mówimy. Szeptem krąży 
informacja. Pewlikowskajest oblężona, przysięga na wszystkie 
świętości, że o niczym nie wiedziała. Kiedy wieczorami budził 
ją jakiś hałas, Pajko zapewniał, że to myszy. 

— A ja się boję myszy, do głowy by mi coś takiego nie 
przyszło. 

Spodziewam się, może i niebrzydka ta głowa, ale nie puch
nie od nadmiaru myśli. 

Nie tylko w szkole, także w domu, wszędzie aż huczy, 
głównie od domysłów. Jeśli Pajko przechowywał Melechów, 
powinien być rozstrzelany wraz z nimi. A jeżeli miał spółkę z 
Głowackim, obydwaj zabrali im cały majątek, który mógł być 
ukryty w tylko im wiadomym miejscu, i dopiero wtedy ich 
zabił Głowacki? 

Za tym drugim wiele przemawia. 
— Jeśli tak, do szóstego pokolenia Pan Bóg będzie ich karał 

— oświadczył Ojciec. 
I prawda. Niedługo zaczynają sięniesnaski w domuPajków. 

Piękna żona wyraźnie go lekceważy. Dzieci stale chorują. W 
końcu Pajko wynosi się z Borkówki, dobiegają wieści o jego 



coraz bardziej pokrętnych losach. Ciągle się podaje za kogoś, 
kim nie jest. 

Słynie jako oszust — raz geolog i geometra, wytyczający 
drogi przez cudze pola i za łapówki zmieniający trasy, to znowu 
weterynarz — do czasu, gdy leczone przezeń bydło nie pada, 
wreszcie ustosunkowany adwokat, załatwiający w sądzie wszy
stko za odpowiednie korzyści. Ukarany, znowu wraca do swego 
procederu, aż wreszcie znajduje się w domu opieki społecznej 
dla nieuleczalnie chorych. Jakieś fatum wisi nad jego rodziną. 

„Cudze nieszczęście goni aż do grobu". 
Ta przestroga Ojca stale dźwięczy mi w uszach, zapada 

głęboko w pamięć. 

Wystrzegam się krzywdzenia bliźnich. 
Nie odbieram na przykład chłopców żadnej z koleżanek, w 

przeciwieństwie do Lidki Wałeckiej. Mam sporo kolegów, zwie
rzają mi swoje sekrety, a zwłaszcza skrywane sympatie do tej 
czy owej koleżanki. Niektórzy proszą o pisanie listów, nawet o 
umawianie spotkań. 

Zenek kocha się szalenie w Mietce Kadrównie, dalekiej 
mojej kuzynce ze strony Babci. Idzie się do niej Działem, potem 
lasem, ciągle pogórzem. Zaczęła naukę w Handlówce, ale po
tłukła się na rowerze, ledwo ją odratowano, była nawet wiado
mość o śmierci, na wieniec żeśmy się składali, ale ożyła. Na 
szczęście dla siebie i dla Zenka, który nie może sobie miejsca 
znaleźć, prawie codziennie przybiega wieczorami i nic, tylko 
nalega bym poszła z nim do Mietki. Mówię mu: 

— Chłopie, przecież nie mam czasu. Coraz więcej wyma
gają w szkole, będziemy zdawać końcowy egzamin. 

Nie pomaga. Uczepił się, że Wielkanoc, a Mietka robi 
wspaniałe pisanki. 



— Zanieśmy do niej jajka, zobaczysz, jakie będą cudne 
pisanki. Amoże zostaniemy tam dłużej i się nauczysz? Przypro
wadzę cię z powrotem. 

Wie, że boję się sama chodzić po górach. Od czasu kiedy 
zabito naszą wspólną koleżankę, Magdę z Olejarni. Powtarzali 
wszyscy, że zabłąkana kula, nikt jednakże nie wyjaśnił, co się 
stało, kto do kogo strzelał i dlaczego właśnie ona zginęła. 

Domyślam się, że nie mógł to być przypadek, może za dużo 
wiedziała? Nie wierzę w żadne zabłąkane kule. Prawda, pod
czas strzelaniny może być różnie, ale jedna zabłąkana kula? 
Kiedy wyraziłam te wątpliwości przy Ojcu, nie omieszkał mnie 
uspokoić: 

— O, na wojnie pełno zabłąkanych kul. Niektórzy mówią 
„ślepych". Ileż to razy tak się zdarzyło, że już po bitwie ginął 
człowiek, choć go w boju Bóg ochronił. Przeleciała ślepa kula 
i koniec. Musiała taka trafić Magdę. Dla ciebie nauka, byś się 
nie szwendała sama po polach. 

Właśnie. Idę sobie przez Dział, strzałów żadnych nie słyszę, 
nikogo nie widzę. I nagle padam rażona, bo z nieba spadła 
zbłąkana kula. Babcia rozpacza, przecież idziemy przewracać 
siano. I jak przewracać, skoro Andzia martwa? Czasem Babcia 
nazywamnie Andzią, a Ojciec Andą. Nielubiętego. Najbardziej 
podoba mi się imię Hanka, tak mnie nazywają koleżanki. A już 
nie znoszę Nusi. Tak zwracają się do mnie niektóre sąsiadki. A 
teraz nie ma już ani Andy, ani Andzi, ani Nusi, ani Handzi — 
bo takie zdrobnienie też sobie przypominam. Tak mnie właśnie 
nazywa Matka Mięci —jeszcze jedna ciotka. 

Idziemy do niej z Zenkiem. 
Grzbiet góry. Po jednej stronie las, który opada w dolinę, a 

potem wznosi się wzwyż i tworzy drugie, dobrze widoczne 



pasmo, po prawej pole orne spływa w dół. Na tym zboczu, 
pośród uprawnych pól, wieże wiertnicze, wokół nich rozrzuco
ne liny, różne stemple, maszyny, budulec, narzędzia. Część 
wież opuszczona, wokół innych gwarno, nawołują się wierta
cze, pomocnicy, strycharze, nie wszystkich naftowców potrafię 
nazwać. Ale to już górna część Humnisk, rozłożona wśród 
zarośli, lasu i sadów. 

Tu mieszka Mietka i jej młodsza siostra. Ciotka wita nas 
rada, goście nieczęsto zjeżdżają. Daleko. Także rzadko przy
chodzą. 

Sama Mietka po wypadku wyraźnie przygasła, jakby nie 
odczuwała żywiej ani radości, ani smutku. Zna już Zenka ze 
szkoły, odwiedzają po raz pierwszy. Powinna się chyba bardziej 
ucieszyć. Wprawdzie nie okazuje zniecierpliwienia, którego ja 
na przykład nie potrafię ukryć, jeśli mnie zaskakują czyjeś 
niespodziewane odwiedziny, ale też nie widać w jej zachowaniu 
jakiejś specjalnej wesołości. Zastajemy ją nad rozłożonymi 
przyborami do kraszenia i skrobania pisanek. Dobrze wyostrzo
ny nożyk, kolorowe jajka w koszyczku. My siedzimy, ona cały 
czas pracuje, objaśnia, jakie teraz wzory zamierza wydrapać; 
inne, jeszcze białe jajka powleka pisakiem napełnionym wo
skiem. Te dopiero znajdą się w farbie, zaś spod wosku wychylą 
się najrozmaitsze desenie, różne łapki, ciapki, figury geometry
czne, jodełki itp. 

Zazdroszczę Mietce urody i zdolności. Niestety, z moich 
rąk wychodzi rzadko coś sensownego. Inne dziewczyny szyją, 
ja nie; nie potrafię ani szydełkować, ani haftować. I zupełnie 
nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Nic, tylko sakramencki 
tłumok ze mnie, jak twierdzi Matka. Ot i teraz — Mietka 
wycieniowała na brązowej powierzchni jajka wysmukłe palmy, 



drobniuteńką mimozę, leszczynowe bazie, małe różyczki i do
rodne róże. Daje nożyk i zachęca: 

— Teraz ty. 
Biorę jajko, ale wypada mi z rąk i rozbija się. Obok na 

podłodze spoczął kozik. Wyleciał z drugiej ręki. Po nieudanym 
początku nie mam ochoty na dalsze próby. Proponuję zmianę 
zajęcia. — Może w coś zagramy? — Mietka nie wyraża zgody, 
no i dalej asystujemy. Zenek opowiada dowcipy, trochę plotku
jemy o znajomych, obgadujemy nauczycieli. 

Na stół wjeżdża poczęstunek. Przybyliśmy w porze obiadu. 
Na stole dymią pierogi, złoci się w padającym słońcu miodzik, 
biała słoninka. Na początku trochę się krygujemy, tyle co nale
ży, ale nie wypada odmówić poczęstunku. Wprost zmiatamy 
pierogi, długa droga zaostrzyła apetyt, taki specjał rzadko po
jawia się na domowym stole. U Zenka częściej, zawsze co 
stolarz, to stolarz, zrobi choćby jeden mebel, już jakieś pienią
dze spłyną. Pan Broś teraz co prawda rzadko kogoś mebluje, ale 
zawsze coś tam wyjdzie z warsztatu. Mój ojciec zarabia coraz 
mniej, upadł handel, odkąd nie ma Żydów, w polu robi się 
gównie sezonowo, dopiero gdy zacznie się wiosna, Ojciec 
wyruszy na pole bliższych i dalszych sąsiadów, wtedy może 
będzie lżej. 

Choć nie powiem — u Brosiów też się znowu tak nie 
przelewa. Ale dla Zenka wszystko musi się znaleźć, jest jedy
nakiem pośród czterech dziewcząt. Czterech, bo jedna dziew
czynka umarła. 

Och, jak się pani Brosiowa martwiła jej chorobą. Gdy nie 
ustąpiła w ciągu tygodnia, gorączka nie opadła, miała niedobre 
przeczucia. Budzi się w nocy, a tu nad łóżeczkiem ktoś się 
pochyla; 



— To ty, Józek? — pyta. 
Odpowiedzi nie słychać, ale mąż obok pochrapuje. Prze

niknęło ją zimno na wskroś. Jeszcze cień nadziei. 
— Małgosiu, to ty? 
Może jakimś cudem zjawiła się siostra? 
Biała postać nad łóżeczkiem znika, rozpływa się w szarów

ce świtu. 
— Józek! Coś się dzieje z Wandzią! 
Szarpie męża, wstają, jedno przez drugie biegną do łóże

czka. A tu już cisza, umilkł świszczący oddech, twarzyczkę 
powleka cień, opadły maleńkie rączki... 

Zenek zjadł i patrzy w Mietkę jak w tęczę. Ta się rumieni, 
ale nadal twardo rzeźbi pisanki. Coraz wymyślniejsze wzory 
widać na skorupkach, coraz delikatniej wycieniowane linie. 

— Artystka, słowo daję, artystka! — podlizuje się Zenek i 
patrzy wymownie w stronę drugiej izby, gdzie przyjmowani są 
najbardziej szanowani goście. Pewnie chciałby do nich należeć. 

Ciotka — do kogo ja nie mówię ciotko albo wujenko, 
prawie do wszystkich, liczna jest nasza rodzina, od wieków w 
tych stronach zasiedziała — domyśla się i uroczyście zaprasza 
do drugiej izby. 

O tyle paradniej sza, że ma firanki w oknach, na parapetach 
pełno mirtów, asparagusu, pelargonii, kwitną różnokolorowo, 
aż radość patrzeć, stół na środku, politurowane krzesła, wzo
rzyste kapy z aksamitu na łóżkach z wysoko ułożonymi podu
chami. Pewnie jeszcze z wiana, prawie we wszystkich domach, 
jakie odwiedziłam, są takie. No, z wyjątkami. Na przykład 
Zosia Nawłokówna zupełnie nie uznaje nabitych poduszek. 
Zaściela łóżko koronkową narzutą z jedwabnym podkładem, na 



tym pysznią się różnobarwne, wyszywane na kanwie podusze-
czki, okrągłe niczym bombonierki. 

Tu poduchy piętrzą się w górę prawie pod sufit. Widać 
matka ciotki puchu nie żałowała. Aż sześć zagłówków w bia
łych poszewkach z koronkami rozsiadło się na lśniących kapach 
narzuconych na dwa łóżka. 

Zenek, z początku onieśmielony, powoli nabiera pewności 
siebie i zajmuje krzesło najbliżej Mietki. Coraz bardziej się 
przysuwa. Ta się odsuwa, ale niewielkie ma pole manewru, jej 
krzesło natrafia na nogę stołu. Dalej nie ma się gdzie oddalić. 
Dostrzegł to Zenek i aż mu uszy poróżowiały. Udało się! 

Siedzę naprzeciwko; skręca mnie ze śmiechu na ich widok. 
Milkną coraz częściej, nozdrza im się rozszerzają, policzki 
płoną. Zenkowi mniej, ma ciemną karnację skóry, ale blond 
Mietka czerwieni się niczym wiśnia. Od czasu do czasu wcho
dzi ciotka, a to z kloszem ciastek, a to z herbatą, nawet kielisze
czek siępojawił, bo oczywiście Zenek postawił butelkę samogonu 
na stole. Teraz dopiero widać, że „na kawalera" przyszedł. 
Wprawdzie stół jeszcze nie weselny, ale kto wie? 

Przybyliśmy w południe, zbliża się wieczór, pora wracać. 
Zatrzymują nas, ale niezbyt usilnie, ile wypada. Mięcia nas 
odprowadza do końca wioski, na skraj lasu. Zenek szarmancko 
całuje rączkę, Mięci wyraźnie to imponuje, nadstawia policzek. 

Kiedy znowu przyjdziemy? 
Zenek czekał na zaproszenie, jest bardzo zadowolony. 
— Na pewno w drugi dzień świąt. 
— Liczę na to — Mięcia promiennie się uśmiecha. 
— Do zobaczenia. 
— Do widzenia. 
Czuję smutek, choć powinnam być wesoła. Jako swatka 

dopięłam celu: Zenek wniebowzięty, Mięcia promienna, ale 



moja rola się skończyła. Na pewno na święta mnie tu nie będzie. 
Już jestem niepotrzebna. 

W domu ruch przedświąteczny. Tak się składa, że dla mnie 
najczęściej pozostaje sprzątanie: wycieranie naftą politurowa-
nych krzeseł, takiegoż stołu, komody — tyle mamy mebli, 
jeszcze obramowanie dwu łóżek; przecieranie szyb w obrazach 
i fotografii stojącej w ramce na komodzie. Bardzo lubię wywra
cać wszystko w kufrze, który wonieje jakoś dziwnie. Nigdzie 
takiego zapachu nie ma, tylko w kufrze, jak się go otwiera. 

— Tu wszystko zatęchło, Helciu. 
Babcia chętnie pozwala grzebać w różnych fatałaszkach. 

Najpierw całą zawartość wywalam na podłogę, a potem skła
dam. Są tu cuda i cudeńka, nieraz bardzo stare: dziwne staniki 
z tasiemkami do przeciągania i wiązania, Babcia mówi na nie 
„sznurówki", Mama — „gorsety", halki z koronkami — Mama 
powiada „wstawki", zapaski — w innych domach, na przykład 
pani Szubiny, zawane „fartuszkami", majtki z nogawkami do 
samej ziemi, z przodu rozcięte, troszkę inne, ale podobne, 
ojcowe kalesony, małe getry i koszulki, dla każdego dziecka po 
parze. Układam je na kilka stosików, ale porządek trwa niedłu
go. W następny dzień odzież znowu leży skłębiona, porozrzu
cana byle jak i byle gdzie. 

Albo porządki w komodzie. Tak bym chciała mieć osobną 
szufladę na swoje rzeczy, ale dla każdego dziecka szuflad nie 
starczy, upychamy razem swoje książki, zeszyty i co tam jesz
cze które lubi chować. Janka książek nie ma, przestała tamtej 
zimy chodzić do szkoły. 



Blakną szyby. Z otwartego okna—siostra Małgosia zawsze 
je rankiem otwiera, niewiele nas w sali, ale zaduch utrudnia 
oddech, choć tlen cały czas syczy nad głową i orzeźwia, poprzez 
kapturek nasunięty na nos — ciągnie chłód. Niebo kamienne, 
nad konturami gałęzi krążą stada gawronów — nieustanne 
krakanie mąci spokój, dysonansem wpada w ciszę kolejnego 
dnia. W dyżurce pielęgniarek, nad łóżkami, martwym światłem 
jarzą się lampy. 

Poranne pobieranie krwi. 
— Wyciągnąć rękę, zacisnąć pięści, popracować. Ale te 

żyły kruche — narzeka siostra Wanda. 
Pajęczą siatką okazują się żyły. Trudno się w nie wkłuć. 

Parokrotne usiłowania nie wywołują wrażenia. Zobojętniałam. 
Przestaję zważać na wszystko, co mnie spotyka. Nawet na 
pogodę i porę roku. Jaki to miesiąc? Przywieziono mnie chyba 
w październiku. Jesienią. Teraz w oknie wimje śnieg. Jakby ktoś 
rozpmłpoduszkę. Śnieg, zima... 

— Co za zima! — Ojciec wraca zziębnięty, chodzi stale w 
tym samym kożuchu, ileż lat, przetarty, ale jakoś się trzyma. Jest 
głód. Zamarzły w kopcach wszystkie ziemniaki. Z przyniesio
nych do domu cieknie woda. Ojciec wodę wyciska, trze zie
mniaki na tarce, z ogromnym trudem, gną się jak guma, ledwo 
je chwyta tarełko, Matka robi placki. Niedobre w smaku, choć 
piecze się je jak zwykle, na blasze kuchennej, nieco staranniej 
przed nałożeniem wytartej szmatką. Przywierają, trudno pod
ważyć je nożem. Niektóre się strzępią i rozrywają, jeśli za 
krótko leżały na gorącym. Uwielbiam takie placki z masłem i 
serem, masło się rozpuszcza, ser powstrzymuje cieknący 
tłuszcz. Trzeba uważać, żeby ubrania nie poplamić, plamy w 
praniu nie puszczają, no i z sukienki czy spódnicy robi się łach. 



Nie ma jak zmienić sukienki, skoro się ma jedną. Teraz mam 
dwie. Kiedy jedna sennie, w drugiej chodzę. Za własne pienią
dze ją kupiłam. Karczek z ciemnego, gładkiego, pąsowego 
materiału, odcięty, aż do dołu kratka. Sukienka zupełnie gładka, 
nigdzie fałdki, dobrze leży. Kratka wesoła, z przewagą pąsu i 
lekkiego brązu, tło odpowiednio jaśniejsze. Wszystkim kole
żankom się podoba. 

Minęły czasy, kiedy chodziło się do szkoły w chałatach. 
Niektóre dziewczyny mają, inne, jak ja, noszą zwykłe sukienki, 
brak materiału, nie ma też kto uszyć. Moja Matka coś tam szyje, 
koszulki przede wszystkim, o chałacie nie ma mowy. Wycho
wawca nawet nie zwraca uwagi. Życiowy. Z pustego i Salomon 
nie naleje. Na szkolne święta — rozpoczęcie, zakończenie roku 
—pierze się specjalnie granatową, plisowaną spódniczkę, mam 
ją jeszcze sprzed wojny, dużo była założona, spuściłam, i beret. 

Pranie beretu odbywa się co najmniej na tydzień przed 
włożeniem. Wyciśnięty kilkakrotnie, najlepiej w deszczówce, 
w takiej miękkiej wodzie szybko puszcza brud. Wciąga się go 
na talerz i suszy na stercie drewna, z daleka od pieca, aby się za 
bardzo nie skurczył. Ze spódnicą też kłopot. Musi się ją naj
pierw sfastrygować, zaszyć fałdy, żeby sienie rozeszły, potem 
ich w żaden sposób nie można zaprasować. Prasuje się przez 
mokrą szmatkę, wtedy fałdy jako tako się układają, ale przed 
włożeniem znowu się fastryguje, na drugi dzień trzymają się 
lepiej. 

Najpierw sprzątanie, z kolei pranie. No i najgorsze, czysz
czenie butów. Ojciec nie pozwala myć. 

— Skóra się niszczy, buty popękają. Nawet przyszczypka 
nie da się przyszyć. 



To prawda, przyszczypek przyszyty do spękanej skóry 
przepuszcza wodę, szwy się rozłażą, nieraz skórzana łata z 
dziury odpada i kawałek nogi z boku buta wygląda. 

Niedobre ma się wtedy samopoczucie. Czuję się naga, przy 
tym bardzo śmieszna. Dlatego słucham Ojca i staram się na 
sucho usuwać zeschłe błoto. Koniecznie musi wyschnąć na 
bucie, wtedy mniej skórze szkodzi. Najlepsze byłoby usunięcie 
świeżego błota, bardzo to trudne, patyczek wszystkiego nie 
zgarnie, noża nie wolno używać, no i teraz chwyta mnie sze
wska pasja, już pora wyjść, a jam niegotowa z powodu butów. 

Nie ma nic przykrzejszego nad spóźnienie. Gdy się zdarza 
— najchętniej bym nie weszła tam, gdzie powinnam być pun
ktualnie: do klasy, do kościoła, do koleżanki, na spotkanie, na 
randkę — tak się potocznie mówi. Zresztą na te ostatnie nie 
chadzam od czasu, kiedy na umówionym miejscu ja czekałam 
po lewej, a on po prawej stronie tego samego domu. Miary 
idiotyzmu dopełniło, że potem spotkaliśmy się na drodze, którą 
zawsze chodziliśmy, prowadziła do mojego i jego domu. Rand
ka to była czy nie randka? Nie lubię zasługiwać na opinię idiotki, 
doszłam zatem do wniosku, że takie umawianie się nie ma 
sensu, najczęściej spotykam tych, na których mi zależy, w 
drodze do szkoły albo ze szkoły, i to w jasny dzień. O zmierzchu 
boję się chodzić. 

Ot i teraz szarówka tuż, tuż, a sprzątanie nie ukończone. 
Druga izba—niektórzy mawiaj ą pokój, ale u nas stale się mówi 
„druga izba" —jest już prawie wysprzątana. Jeszcze raz należy 
wytrzeć dokładnie podłogę, po szorowaniu wystąpiły zacieki. 
Zmywanie podłogi bywa uciążliwe; wtedy dopiero widać, co 
by się stało, gdyby i w kuchni była podłoga. Szczotka, szmaty 
i ciągle brudna, obrzydliwa woda. I jeszcze raz ją wycierać, i 
jeszcze, i jeszcze, aż ręce czerwienieją, za paznokciami brud, 



którego nie można usunąć. Czegoś takiego jak szczoteczka do 
paznokci nie ma w naszym domu, jak i proszku czy rozgotowa
nego mydła, wtedy łatwiej podłogę umyć do białości. Potrafię 
i bez tego, ale pot leje się ciurkiem. 

Najgorzej, że nie mam gdzie i czym się umyć po tych 
trudach. Zawsze wszędzie pełno ludzi, trudno się rozebrać i 
schować, miednica za szafę nie wlezie. Za duża. Umyję się, 
kiedy przegonię wszystkich z izby. Przepędzam, ale Matki nie 
mogę. Grzecznie proszę, by nie wchodziła. Czasem posłucha, 
ale nieraz wejdzie. Ogromnie się wtedy wstydzę, kryję biust, 
skręcając się w kabłąk w nieszczęsnej miednicy, woda chlapie, 
znowu muszę wycierać podłogę. Patrzę na Matkę z takim wy
rzutem, że musi mieć serce z kamienia, aby powtarzać te swoje 
wejścia. Nie może pojąć mojego zachowania. 

— Czego się wstydzisz, głupia, wszystkie baby podobne. 
Nawet Matka? Także Babcia? Po co mnie oglądają, przecież 

być gołym to największy grzech — grzech nieczystości. Kot
łuje się wszystko w mojej głowie, nie wiem, czy ogarnia mnie 
większy wstyd, czy większa złość. Poza tym nie wierzę, że 
wszystkie baby są takie same. Przecież widzę, że jestem inna 
niż Matka, ciotki, Babcia. Mniejsza i chuda. Każda moja kole
żanka też odmienna. Na jedną spogląda się z przyjemnością, 
na drugą—bez. Na razie żadnej nago nie widziałam, ale też się 
chyba różnią. Dlaczego Matka nie chce zrozumieć tego, że chcę 
się myć sama, bez niczyjego towarzystwa? Teraz nie tylko jest, 
w dodatku obserwuje mnie uważnie: 

— No, masz piersi jak panna. 



Panna? Dzieckiem jestem, nie żadną panną. Panny to dzier
latki — mówi Babcia. Nie chcę być dzierlatką. O panny biją się 
kawalerowie — powiadają sąsiedzi. 

I rzeczywiście. Na górnej Borkówce Wałeccy urządzają 
festyn. Niby Wałeccy, ale grównie Leopoldyna, z domu Wałe
cka, żona Michała Barana. Smagła jak Cyganka, zgrabna, ład
na, bardzo lubi zabawy i wesela. A że się teraz prawie nie 
odbywają, wesela urządza się cicho, bez muzyki, nie to, co 
przed wojną, postanowiła urządzić festyn w ogrodzie. Kilku 
chłopców zbija z desek podium, można na nim tańczyć zupełnie 
dobrze. Namawia nas, aby urządzić loterię fantową. Zgoda. Co 
kto może, przynosi na fanty. Różne niepotrzebne przedmioty, 
kilka kurcząt, jajek, nawet prawdziwą świnkę. Za losy się płaci 
parę złotych, dużo pustych, zarobek pewny. Jest i bufet. Dziew
czyny upiekły pampuchy, zakupiło się ponad sto flaszek wody 
sodowej. Sylwester przyniósł harmonię, będzie muzyka. 

Lubię tańczyć. Rzadko mam okazję, na festynie zatańczę 
pierwszy raz po kursie, jaki urządził dla nas Sylwester. Nie 
powiem, okazałam się pojętną uczennicą. Umiem tańczyć walca, 
tango, poleczkę, fokstrota. Nie narzekam na brak partnerów. Nie 
tylko sama ruszam nogami do taktu, także im pomagam jak 
umiem. Na festynie najczęściej tańczą ze mną Władek Wanic i 
Stefek Pajko. Stefka znam mało, mieszka w pobliżu Lidki 
Wałeckiej, na wzgórku ponad jej domem. Kiedykolwiek chce 
zajechać do siebie, musi minąć zabudowania Wałeckich, bo 
koło nich prowadzi jedyna, wąska polna droga. W lecie i na 
wiosnę trudno ją przebyć, zwłaszcza po deszczu, w zimie ślisko, 
ledwie koń sanie uciągnie, nieraz się wykopyrrną. 



Mały sadzik Wałeckich z niedawno zasadzonymi, ale już 
owocującymi drzewkami przylega do podwórka Pajków. Zna
lazłam się na nim przypadkiem, bośmy, pochłonięte zbieraniem 
i zjadaniem jeszcze zielonych porzeczek, nieopatrznie przekro
czyły granicę. Przed domem Marysia, trochę od nas starsza, 
nieprzystępna dla obcych i młodszych. Dopiekła jej jednak 
samotność — bowiem, o dziwo, raczyła nas zagadnąć. Od 
słowa do słowa doszło do festynu. 

— Jak tam ciotka Leonka — wszystko na festyn przygoto
wała? 

— Już niewiele brakuje. Wujek Michał poszedł po pręty z 
leszczyny, na wędki szczęścia potrzebne. 

— A, to wędki szczęścia też będą? 
— Namralnie, także wyścigi w workach, przeciąganie l i 

ny... Może nawet wujek Michał do was przyjdzie, żeby moc
nego powroza pożyczyć? U nas już jeden wziął, ale powrozów 
trzeba kilka, posplatać by je w warkocze, bo a nużby się który 
urwał? Chłopcy są silni, przy słabych powrozach na łeb na szyję 
polecą... 

Lidka katastrofistka wymyśla coraz więcej powodów, aby 
zachęcić Marysię do pożyczenia powroza. Lubię słuchać, jak 
zmyśla. Przecież dobrze wiem, że porządnej, konopnej linie 
najsilniejszy nie poradzi, chyba że sznur stary i zetlały. Wtedy 
nawet najsłabsze cielę potrafi się z niego urwać i pełno szkód 
wyrządzić. Najpewniejszy do prowadzenia bydlątek jest łań
cuch, ale nie każdego na taki specjalny łańcuch stać. Musi być 
nie tylko mocny, także lekki, przy tym tak kuty, żeby się 
poszczególne ogniwa nie rozluźniały. Kiedyś mieliśmy taki, ale 
Ojciec sprzedał. Potrzebował pieniędzy na ziarno siewne. 

Szkoda, Lidka nie musiałaby się tak wdzięczyć w sprawie 
powroza. Ot, sama bym przyniosła łańcuch do ciotki Leopol-



dyny i niechby kto spróbował go przerwać! Jednakże łańcucha 
nie ma, słucham z zaciekawieniem, co też jeszcze Lidka wy
myśli. Ale nagle w pół słowa zamilkła. 

To na widok Stefka. Wyszedł zza węgła w takiej śmiesznej 
chusteczce na głowie. Ma cztery związane węzełki, sterczące 
w górę jak diabelskie różki. 

— A cóżeś ty na głowę wsadził? 
— Nie widzisz? Chusteczkę do nosa, tylko musiałem ją 

odpowiednio związać, żeby z głowy nie spadła. 
Bardzo pomysłowe nakrycie. Zwykła chusteczka do nosa i 

proszę, wygląda wprawdzie śmiesznie na czubku głowy, ale się 
przecież trzyma, chroni przed słonecznym udarem. Latem słoń
ce pali nie na żarty. Nakładam wtedy liść kapusty na wierzch 
głowy. O ileż lepsza taka chustka, wystarczy nawet kwadratowy 
kawałek szmatki, też go można tak związać. 

— Stefku, ty na pewno na festyn przyjdziesz? 
— A po co, przecież tańczyć nie umiem. 
— Ee, tam. Hanka cię nauczy. 
— Naprawdę? 
Stefek zwraca się do mnie. Z widzenia go znam, teraz 

zamienię pierwsze słowo. 
— No pewnie, nóg mi przecież nie podepczesz. 
— Możesz się nie bać. Chcesz? Pokażę ci, czym ciężki. 
— Też coś! 
Ze Stefka kawał chłopa. Wysoki, szeroki w barach, długie 

nogi, wielgachne stopy. Wcale nie mam ochoty, aby deptał po 
moich. 

W tańcu nie tak źle. Jakoś oswajam się z potężną postacią 
— ledwo mu do ramienia sięgam — i z wcale sprawnie poru
szającymi się kończynami. Ma poczucie rytmu i to sprawia, że 
ilekroć mnie zaprasza, tylekroć potakująco kiwam głową. Krę-



cimy się na podeście z desek do taktu wygrywanych przez 
Sylwestra fokstrotów i polek. Obok nas mnóstwo par. Wszy
stkie moje koleżanki tańczą, nie na darmo nas Sylwester uczył. 

Od czasu do czasu Sylwester gra walca albo tango i wtedy 
prosi mnie do tańca Władek Wanic. On też naszego kursu liznął, 
chce sprawdzić swoje umiejętności. Trochę mu pomagam, i 
idzie nam wcale nieźle. Zupełnie jak na jasełkach, któreśmy 
kiedyś urządzali. W zimie. On był Jankielem, ja szynkarką. 
Takie postaci występowały w nowoczesnych jasełkach, mocno 
wzbogaconych o scenki rodzajowe. Pierwsza odsłona działa się 
w karczmie. Wchodzi Bartosz. 

— U was posiedzieć miło. 
— Jest wódka, świeże śledzie... 
— Co mi z tego, kiedy grosza nie mam w kieszeni. 
— Posłuchajcie Bartosza, wszystko się odmieni. Bartosz 

zawsze powiada: Jak cię gniecie frasunek, to najlepsze lekar
stwo dobre śledzie i trunek. 

— Bo i prawda. 
— Szynkareczko lej, lej, a ty chłopie chlej, chlej! 
Tak Bartosz kończył zachętę, a przybyły do karczmy biedny 

Walenty, którego zawsze kusił diabeł, zaczynał picie, co się 
nieodmiennie kończyło wyrzuceniem go z karczmy, a ponieważ 
nie poprawiał grzesznego żywota — nie może być odkupiony 
przez Nowonarodzonego. Wbity w końcowych scenach na 
widły — kończył w piekle razem z Herodem. 

I Władek - Bartosz, i ja jako szynkareczka mamy swój 
udział w nieprawościach grzesznika. Nic dziwnego zatem, że 
od tamtego czasu czujemy się w jakiś sposób solidami. Trzy
mamy się wspólnie w różnych zatargach z rówieśnikami. 

Teraz bawimy się nieźle podczas kolejnego walca angiel
skiego. 



Ale to nie podoba się Stefkowi. Coraz to dobiega do mnie, 
kłania się, nim Sylwester zacznie grać. Z kolei Władek niezado
wolony. Coraz częściej patrzą na siebie wilkiem. Staram się ich 
pogodzić. Jak coś szybszego — tańczę ze Stefkiem, w tempie 
wolniejszym — wybieram Władka. W przerwach próbujemy 
szczęścia na loterii. Wygrywam jakąś zakładkę do książki. 
Dobre i to, Stefek ma większe szczęście, losuje królika. Tylko 
Władek nie może złowić niczego swoją wędką szczęścia. Nie 
okazuje zniecierpliwienia, dalej wytrwale ją zarzuca, jednakże 
śmieje się coraz głośniej. 

Festyn dobiega końca. Zbliża się godzina szósta. Pozwole
nie z urzędu — było takowe, bez niego ani rusz — wskazywało 
na szóstą jako ostatnią godzinę zabawy. Bufet pusty, woda 
wypita, niektórzy sobie nawet podpili własnym, przyniesionym 
bimbrem, ale spokojnie opuszczają podwórko. 

Do domu niedaleko, chce mnie odprowadzić Stefek. Nie 
odpowiada to Władkowi. Mieszkamy w sąsiedztwie i on mnie 
zwykle odprowadza. Uważam, że w ogóle odprowadzanie nie 
ma sensu, przecież nic złego nie może mnie spotkać w biały 
dzień wśród sąsiadów, ale trudno, obyczaj obyczajem, nie ma 
się co spierać. 

— Chodźcie obaj — powiadam. 
Spoglądają na siebie spode łba, milczą złowrogo. Idziemy 

razem. Ja w środku, oni po bokach. 
Wybieramy drogę wiodącą górą Borkówki. Koło Baranów, 

Stanków, Leniów, Piętów. To nie tyle droga, ile wąska ścieżyna. 
Wóz nią nie przejedzie, w trójkę trudno się pomieścić, najlepiej 
iść gęsiego. 

I właśnie w najciaśniejszym miejscu dochodzi do awantury. 
Mnie zostawiają między żywopłotami przy domostwie Piętów, 
a sami jak do siebie nie doskoczą, jak nie zaczną okładać się 



pięściami, wydając wojownicze okrzyki. Od razu dołączają do 
nich inni chłopcy, stronnicy już to jednego, już to drugiego. 
Kopniaki i ciosy pięścią padają coraz gęściej. Wołam pomocy, 
nie chcę, by któryś nadmiernie ucierpiał. Na mój krzyk przy
biega Władek Czuchra. Starszy od nas, postawny, bodaj najsil
niejszy w okolicy. Chwyta Stefka za kark i Władka za ramiona. 
Rozdziela. 

— Czyście zgłupieli? O co wam chodzi? Trzeba przestać 
— perswaduje i trzyma mocno, że nawet nie wierzgną. 

— A bo on mi wlazł w drogę. 
— A on mnie kopnął. 
— I zaraz tyle krzyku? Oj gówniarze, gówniarze, kawalerki 

wam się zachciało. 
Do perswazji włączają się przygodni świadkowie, rozdzie

lają przeciwników. Jedni prowadzą Władka w prawo, drudzy 
Stefka w lewo. Ci z górnej Borkówki wracają do siebie, ci z 
dolnej — do swoich domów. 

Domysłom, o co poszło, nie ma końca, wszyscy jednak 
wiedzą, a ja najlepiej, że o mnie. 

Co nie przeszkadza, że w wyniku głupiej awantury zostaję 
na ścieżce sama. 

Samotność choroby. Nagła izolacja. Nie mogę pokonać 
dystansu oddzielającego mnie od zdrowych. Tylko oczy zapew
niają kontakt. Wodzę nimi za pielęgniarkami, obserwuję panią 
w ciemnym szlafroku. Wyłania się zza parawanów drugiej sali, 
mija dyżurkę pielęgniarek, pojawia się przy kuchence gazowej, 
stawia na niej przyniesiony czajnik. Czyrx)trafiłabym go udźwignąć? 



Z separatki wychodzi mężczyzna. Młody, porusza się ener
gicznie, nie wygląda na chorego. Czyżby on nocą krzyczał? To 
o nim mówiła siostra, kiedy ją wezwałam, przerażona nagłym 
wtargnięciem głosu w otulającą mnie ciszę: 

— Nic się nie stało, proszę się uspokoić, pan Władysław ma 
atak. 

Nie, nie chcę mieć żadnych ataków. Zapomnieć, zapomnieć 
jak najprędzej o niedzielnym bólu. 

Przy łóżku wszystkie pielęgniarki, nade mną doktor Piotr 
ze strzykawką. Wymioty, pełno krwi w miedniczce jednej, 
drugiej, trzeciej. Dobiega doktor Królikowski, po chwili Niżan-
kowski, Musiał. Urywane zdania, nazwy leków, krzyżujące się 
pytania i odpowiedzi. Błyskawiczna wymiana wniosków, de
cyzja o przewiezieniu na gastrologie, operować ma doktor 
Popiela. Jest już Jacek i Wojtek. W białych lekarskich fartu
chach. Tak szybko przyjechali? 

Och, ten banan. Czyżby sprawca całego zamieszania? Po 
raz pierwszy od paru tygodni pozwolono mi go zjeść. I zaraz 
potem krwotok. 

Jedziemy erką. Lekarka mierzy puls, obok moi lekarze z 
intensywnej. Dokąd mnie wiozą? Stop. Teraz nosze. Biała sala. 
Jesteśmy na miejscu, gastroskopia. Obcy lekarz trzyma ogro
mnego węża z główką o świetlistym zakończeniu. 

Zastrzyk. 
— Proszę połykać, nie zatrzymywać się, połykać! 
Wiem, na czym zabieg polega. Kiedyś, po ataku i perforacji 

wrzodu w Rabce, po przewiezieniu do Krakowa tak samo 
musiałam połykać. 

— Są dwie nisze po wylewie. W dwunastnicy. Ściany 
żołądka czyste. 

I jeszcze jakieś terminy łacińskie. Wreszcie pada: 



— Operować nie można. 
Ulga. Nie chcę być operowana. Doktor Musiał dramatycz

nie rozkłada ręce. Uważał, że operacja jest niezbędna. 
— Druga perforacja. Po pierwszej zabieg konieczny. Po 

drugiej tym bardziej. 
— Ale jak teraz operować? 
Strzępy zdań, wątpliwości, decyzje. Wszystko w ogromnej 

dali. Nie mnie dotyczy, dzieje się w bardzo odległych przestrze
niach. Jestem bardzo zmęczona. Znowu słowa: 

— Lód i altramet, lód i altramet. 
Padają w pustkę, w niezrozumiałą, niedościgłą perspektywę. 
Nosze, karetka. Wracamy na znajomą salę, do tego samego 

łóżka. Bardzo chce mi się pić. 

Woda. Stoi w wiadrze przy progu. Najlepsza, kiedy świeżo 
przyniesiona, i to nie od Kędlarskiej, ale od Szubiny. Studnia 
Kędlarskiej niedaleko gnoju, niżej wykopana, niż pobudowano 
stajnię. Ojciec nie może jeść niczego u Kędlarskich, wszystko 
mu gnojówką śmierdzi, a musi tam jadać, gdy pracuje u nich w 
polu. Także wody z ich studni nie tknie. Trzy razy dalej chodzi 
się po wodę do Szubiny, byle mu tylko dogodzić. 

— Gospodarzowi naszemu kochanemu — przypochlebia 
się Babcia. 

Ale jej dobrze. Coraz częściej ja chodzę po wodę, choć 
jeszczem na tyle nie urosła, by od czasu do czasu dnem wiadra 
po drodze nie szurnąć. 

— Nie noś po całym wiadrze, możesz nalać do połowy. 



„Pewnie, i znowu za chwilę goń po tę cholerną wodę" — 
odpowiadam w myśli i leję wodę, i leję, aż pani Szubina z 
podziwu wyjść nie może. 

— Widzisz Julku, ile ona ma siły? A przecież od ciebie 
młodsza, i dziewczyna. 

Nie dowierzam jej słowom, poza tym niepotrzebnie Julko
wi to czy owo wytyka, gdy tylko odwróci głowę, on zaraz robi 
zyg, zyg, kopnie albo trąci. Wiem, że wcale nie lubi nosić wody, 
choć ją ma przed progiem, ale od czasu do czasu musi, zwłasz
cza jak mu się tak ciągle moim przykładem sumienie wierci. Na 
pewno dostanę kuksa w bok, gdy się okazja nadarzy. 

Teraz uciekam z wiadrami; niedaleko, zaledwie parę kro
ków. Zaraz muszę stanąć. Wiadra suną dołem, przygważdżają 
do ziemi, nieraz i dwa kwadranse miną, nim się dowlokę z wodą. 
Ajej na złość ciągle brakuje. Do gotowania ziemniaków dla kur 
i świń, do kociołka. On chyba dna nie ma, pełne pół wiadra 
mieści, ciągle trzeba dolewać, ten kocioł nie zna litości, znowu 
słyszę: 

— Hanka, wody nie ma! 
— Lecę, lecę. 
Znowu pędem przez drogę i wąską ścieżynkę koło kaplicz

ki, pod oknami warsztatu, przez czyściutkie podwórko, pod 
bieloną studnię. Znowu powoli od wij a się z korby łańcuch z 
cynowym, ładnym wiadrem, koziołkuje, zanim go nie wepchnę 
w wodę. 

— Uważaj, wiadro cię porwie! 
Nawet nie czuję ciężaru, tak bardzo boję się chwili, kiedy 

przyjdzie postawić wiadro na cembrowinie. Nieraz się zdarza, 
że spada razem z wodą z powrotem do studni. Tylko korba 
wiruje jak szalona, a łańcuch warczy niczym najgroźniejszy 
pies Droguły. Wtedy muszę nawijać łańcuch jeszcze raz, a gdy 



pełne wiadro już stoi na obrzeżu studni — trochę wody odlać. 
Inaczej nie mogę przelać wody z uwiązanego na łańcuchu — 
do swojego wiadra. 

Studnia jest po tej stronie, którą biegałam, dopóki nie prze
konałam się, że po prawej jest o wiele ciekawiej. Ot, mieszkają 
tam choćby Czuchrowie. Wielu ich, choć nie wszyscy spokrew
nieni. Pierwszy z brzegu to Józek Czuchra, żonaty z panią 
Hanią, u której pożyczam książki, najczęściej powieści Krasze
wskiego, jeszcze tylko pani Dydakowa czyta i ma książki, też 
mi pożycza, mieszkają wspólnie z bratem Władkiem w domu 
na wysokiej podmurówce od frontu i z ładnym ganeczkiem 
przylegającym do sadu na zapleczu. Władek ma osobny pokój. 

- Urządzamy w nim różne zabawy, połączone z wykupywaniem 
fantów: w listonosza, komórki do wynajęcia i wiele innych. 
Najciekawsze — „chodziłam po świecie i zbierałam różne 
śmiecie", czyli plotki — wiążą się z możliwością poznanania 
sądów bliźnich na nasz temat. Po raz pierwszy spoglądam na 
siebie oczami np. Julka, który nieodmiennie wymawia mi ster
czące uszy. 

Albo Czuchrowie z piękną Joasią, jedynaczką. Z młod
szych jeszcze ona czyta i ma domową biblioteczkę. Piękną, 
gdyż takich włosów jak ona, ułożonych w koronę, żadna z 
dziewczyn nie ma. Do Czuchrów idzie się wąską ścieżynką 
wzdłuż Drogułowego sadu. Dom ich wspiął się na pagórek i 
góruje nad Drogułowym, jeśli patrzeć nań z drogi wiodącej ku 
Borkówce górnej, gdzie mieszka Lidka Wałecka z licznymi 
siostrami, oczywiście młodszymi. 

Rodzeństwo. Ileż katastrof z nim się wiąże, jeśli młodsze? 
Np. wywrócona kołyska. Paraliżuje tak, że ani uciekać nie 



można, ani kołyski podnieść. Stoi siębezradnie, niby wyciosana 
z marmuru żona Lota, ongiś skamieniała z żalu. 

Pod kołyską leży twój braciszek, nosek mu przywarł do 
ubitej ziemi, może się dusi, poduszeczki przecież są nabite, jeśli 
się taka zwali na maleńkie ciałko? Cierpnę. Na szczęście przy
biega Babcia, podnosi kołyskę razem z zawartością. 

To całkiem proste. Wystarczy uczepić się jednej łódki-nóż-
ki, aby podnieść kołyskę. Ale braciszka? Wtedy nie mogłam go 
udźwignąć, za ciężki. Babcia dostrzegła mój strach i żal, nawet 
nie machnęła ścierką ze złości i grozy. Zajęła się dzieckiem. 
Spało jak gdyby nigdy nic. 

Kołyska tylko opiekunce wydawała się ogromna i niezgrab
na. W istocie zbudowano ją tak, by dziecku było wygodnie i nic 
nie groziło jego bezpieczeństwu. 

Potem niemowlak rośnie, trzeba go podtrzymywać za ra
miona, kiedy próbuje chodzić, trzymać za rączkę na przechadz
ce, pilnować, by się nie potłukł ani nic na siebie nie ściągnął. 
Żegnajcie zabawy, koleżanki, cały kolorowy świecie i słonecz
na wolności. 

Lidka Wałecka jest w podobnym położeniu, w dodatku jej 
siostrzyczki to istne jędzunie. Moja też. Bracia w dwójkę nie 
potrafią tak dokuczyć, jak pojedyncza siostrunia. Nie dosyć, że 
ma wymagania niczym księżniczka, bo to i zupy nie tknie, 
gdyby wkroić odrobinę cebuli czy ząbek czosnku, na czarny 
chleb nie spojrzy, woli być głodna, w dodatku zachowuje się 
wobec mnie jak mała Judaszka. Najpierw namawia do lasowa
nia cukru schowanego wysoko, za piecem. Jako wyższa osią
gam cel, we dwójkę jemy łyżkami sen wyśniony, czyli cukier z 
torebki. Nagle pech. Torebka wysuwa się z rąk, cukier sypie się 
na gołą ziemię. 

— Co teraz zrobimy? — Zbierzemy łyżką. 



No i zbieram razem z brudem. A ona biegnie Matce się 
przyznać. Nim zdążyłam zebrać i odstawić torebkę na miejsce, 
już stoi nade mną Matka z mątewką. Na nic zdaje się uskok pod 
łóżko. Na mój krzyk, że to przecież razem, ona wciska się w 
wąską szparę za szafą, skąd jej nikt nie potrafi wyciągnąć. 
Naturalnie, cały gniew wyładowuje Matka najpierw na wysta
jącej spod łóżka nodze, a gdy mnie za nią stamtąd wyciągnie, 
na całym bezbronnym, skąpo odzianym ciele. 

O ukochanych siostrzyczkach można by bez końca, wracam 
do innych Czuchrów, obok Baranów — najliczniejszych po 
prawej stronie Borkówki. 

Droga od rozstaju w prawo prowadzi obok Wojtka Czuchry, 
niemego. Wprawdzie nikt nie ma tak promiennie niebieskich 
oczu jak on, tak wymownych i przyjaznych, ale niemota powo
duje, że przy spotkaniu odczuwam rodzaj zakłopotania, nie 
umiem się zachować. Nie ma nic przeciw temu, by przechodzić 
przez jego podwórko, przyzwalająco kiwa głową. Wyraźnie, ale 
przecież nie tak jak inni. 

Najbliżej domu ta właśnie pierwsza droga leży dokładnie 
na skrzyżowaniu i stąd nie jest zwyczajna. 

Wszystkie nadzwyczajne wydarzenia tam mają swój początek. 
Ot, choćby urok, jaki rzucono na Chacie Lenkę, że nie 

urosła. Pewnego razu poszła tam dziewczyna, którą porzucił 
ojciec Chaci. Dla jej matki, z którą się ożenił. 

Poszła o północy, zabiwszy uprzednio czarnego koguta, 
utytławszy w jego krwi onucę Lenia, którą niegdyś u niej zgubił, 
i wyszeptała przy księżycu straszne słowa: 

— Bodaj nie ominęło cię nieszczęście. Niech spadnie na 
coś, co ci najdroższe, o czym jeszcze nie wiesz. Za moją 
krzywdę, za moją poniewierkę, za wstyd i hańbę. 



Coś tam jeszcze mamrotała, w pewnym momencie prze
stała. Spłoszył ją Wojtek Dąbrowiecki. Gdy się zbliżał do 
krzyżówki, zobaczył, że Stefka na rozstaju stoi, jakiś dym się 
nad studnią unosi, jakaś mgła dookoła kłębi. Zwyczajnie, chciał 
zobaczyć, kto zacz pod studnią o północy się tłumi. Ale obłok 
owinął go, nikogo nie dojrzał z bliska, tylko gorąc go objął tak 
ogromny, że aż się przeżegnał. Wtedy gorąco ustąpiło lodowa
temu zimnu, aż się pędem rzucił do ucieczki. Dokładnie wszy
stko Babci opowiedział nazajutrz, wstąpiwszy przed pójściem 
w pole. 

Babcia głową ze zrozumieniem pokiwała: 
— Dobrześ zrobił z tym znakiem krzyża, kto wie, co też by 

cię jeszcze spotkało! A co ze Stefką? Pożyjemy, zobaczymy! 
Ojciec często Babci przygaduje od znachorek, że niby taka 

zabobonna, kumy wyzywają w kłótniach od czarownic, że niby 
„znająca", ale ona wcale sienie przejmuje. I tak swoje wie. 

Niedługo po tym wydarzeniu Stefka, służąca Duplagów, 
znikła. 

— Jak pies sczezła. Kto się ze Złym zada, ten go prędko nie 
odstąpi. 

Ktoś ją widział, że na jarmarku kradła. 
— Anie mogła spokojnie zostać u Duplagów? Bachora jej 

przecie nie zmajstrował. A co, z nędzarkąmiał się żenić? Tamta 
przynajmniej chałupę ma, ta nic, w stogu miał zimować? 

Złość Babci na Stefkę pewnie się stąd bierze, że żona Lenia, 
a jej serdeczna przyjaciółka, przy połogu ciężko się rozchoro
wała. Nie umarła, widać pomogło zamawianie i okadzanie, 
których Babcia nie szczędziła, a może msza, bo Leń ją na tę 
intencję zamówił? 

W każdym razie Lenka wydobrzała, ale Chacia, mała córe
czka Leniów, najpierw wcale róść nie chciała, potem się jakoś 



dźwignęła dzięki Dobrodziejowi ze Starej Wsi, jednakże długo 
nie mówiła, a gdy zaczęła, zębiska ogromne, z przodu wyroś
nięte, całkiem zmieniały słowa. Mało kto ją rozumiał, to też 
okrzyczano ją głupią i choć wcale nią nie była, dobrze rozumia
ła, czego kto od niej chce, głupią dla wszystkich została. Nawet 
dla rodzonych. Chwały domowi nie przynosiła, przeto zadbano, 
by jak najszybciej się z niego wyniosła. 

Jakoż przygarnęła ją ciotka Niewłoczyna. Krowę popaść, 
popasie, żarcie bydłu przygotuje, do pola wyjdzie. Sprzątanie 
idzie jej kiepsko, gotowanie jeszcze gorzej, ale ciotka nie wy
magająca, od czasu do czasu urządza głośniejszą awanturę o coś 
popsutego w gospodarstwie, jednak nie wypędza Chaci, która, 
sepleniąc niemiłosiernie, też pokrzykuje, i na gospodynię, i na 
bydlątka, ale twardo się obejścia trzyma, do nikogo z licznej 
rodziny nie zagląda, żal w sercu przechowując, że ją tak wygo
nili i za swoją mieć przestali. 

Chacia często do nas zagląda. Ot tak, po prostu, po sąsiedz
ku. Na progu przysiada, do Ojca się po imieniu zwraca, a raczej 
„Michale": 

— Może byście nam czo zwieźli, bo gospodyni mi na 
pieczach znosić każuje. 

Czasem za młodszymi dziećmi śmiesznie z kijaszkiem 
biega, odpędza od fiołków wiosną, zaś jesienią od rumianych 
jabłek z jedynej przed domem Nie włoków jabłoni spadających. 
W domu ją nawet lubią. 

Babcia za każdym razem jej nieszczęśliwą historię opowia
da, Matka pieroga albo ziemniaka do miski wrzuci i pod nos 
Chaci podsunie. Ta zje, rękę gospodyni ucałuje, choć Matka się 
opędza, ale Chacia nie słucha, od swego nie odstępuje: 

— Ojcze przykazali w rękę całować. 



— Własną gospodynię, Chaciu, własną, a nie sąsiadkę — 
przypomina Babcia. 

Napominania nie skutkują. Chacia i tak robi po swojemu, 
opowiadając o wszystkim, co się dzieje naokoło w sąsiedztwie. 
To ona pierwsza przynosi wieści o strachu, jaki pojawił się w 
zagrodzie Niewłoków. 

— Nicz, tylko sztary Micziak czyściec na sztrychu znaleźli. 
Czo wieczór i czo nocz kotłuje szie w szanie. Albo na sztrychu, 
albo na gumnie. 

Ojciec nie wierzy Chaci, ale Babcia zagaduje ciotkę Nie-
włoczynę. 

— Prawdę mówi Chacia, że u was straszy? 
— Przecie głupia, nie wie, co mówi, myszy za strachy 

bierze. 
Ojciec nawet fuka na Chacie, gdy nie przestaje o tych 

strachach. 
Ciągle jednak powtarza, że widłami ktoś rzuca, kosę z 

miejsca na miejsce przenosi, grabie ściąga z haków. Zawsze się 
coś zmienia w stodole czy na strychu za sprawą siły nadprzy
rodzonej. 

— Dałabyś spokój, Chaciu, tylko gospodynię straszysz i 
dzieci. 

Chacia pamięta o napomnieniu tydzień, dwa, ale potem 
znowu wraca do strachów. 

Także w mieście wzbiera coraz większy strach. 
W Handlówce krążą uporczywe pogłoski o niebezpieczeń

stwie wywózki do Niemiec całej szkoły. A to w dalszym ciągu 
najmilsze dla mnie miejsce. Już mnie nie martwi czesne, dzięki 
profesorowi Głuszce jestem zwolniona z opłat, wszystko, co 
zarobię, a dalej udzielam licznych korepetycji, wydaję na ze
szyty, księgowe druki, farby, tusze i bloki potrzebne na lekcje 



reklamy, także ubranie. Nawet do trzewików dokładam. Ojciec 
nie może nastarczyć na wszystko i dla wszystkich, boję się 
razem z innymi, że wywiozą, ale lekcji nie opuszczam. 

W domu coraz większa bieda. Ojciec chciałby poprawić 
sytuację, choćby pohandlować, robią to inni, nie ma jednak 
czym, poza tym wszystkim sąsiadom jednako się wiedzie, czyli 
mamie. 

Matka zachęca do handlu. Czyści ślubne cholewki, obszy-
wa sfatygowany, jedyny w domu kożuch Ojca. 

— Jedź, Michale, może choć pół korca pszenicy dostaniesz. 
Na Ukrainie mają, mówią ludzie. Wymienisz na buty albo 
kożuch. 

U nas nie ma już prawie nic do jedzenia. Wymieciony z dna 
sąsieka owies mielemy w żarnach. Wychodzą prawie same ości. 
Matka robi barszcz. Ostatnio jemy raz dziennie ten barszcz. 
Mnie jest trochę lepiej, zawsze coś zjem u koleżanek podczas 
nauki. Najczęściej u Zosi Bielawskiej. Jej ojciec jest masarzem, 
poza tym zajmuje się handlem i transportem. Mieszka w Za
rszynie. Nie odmawiam, kiedy Zosia zaprasza mnie do siebie 
na którąś niedzielę. Mieszka w okazałym domu, ma własny 
pokój. Matka prosi na obiad, bośmy, oczywiście, zrobiły spa
cerową rundkę po całym Zarszynie, zresztą miłym miasteczku. 

Pierwszy raz jem chłodnik. Nie bardzo mi smakuje, nie 
jestem przyzwyczajona do słodkiej zupy, w ogóle nie bardzo 
wiem, co to za potrawa, ale zjadam wszystko. Na drugie ryba. 
Także nie bardzo wiem, jak się do niej zabrać, ale patrzęna Zosię 
i jakoś sobie radzę z dwoma widelcami. Czuję się kiepsko, cierpi 
moja ambicja, wstydzę się swego nieobycia. Co z tego, że 
umiem księgowość, polski, inne przedmioty, kiedy nie umiem 
się zachować przy stole? 



Zosia na szczęście jest taktowna, udaje, że nie widzi mojej 
walki z rybami. 

Wstajemy od stołu. Uff, co za ulga! Nie jestem syta, podzię
kowałam za następny kawałek ryby. Rezygnuję także z deseru, 
wstyd mi brać palcami śliwki z orzechami. Wprawdzie leżą 
widelczyki, maleńkie, niby dla lalek, ale nuż który złamię? Wolę 
nie ryzykować i obejść się smakiem. 

Żegnam gospodarzy, Zosia zostaje, ma parę dni wolnego, 
przerwa w nauce, urwały się lekcje. 

W domu razem z rodzeństwem nieustannie domagamy się 
jedzenia. Może dlatego, że go nie ma? Przez tydzień gryzę 
pieczony bób. Matka wydziela po garsteczce, bób też mielemy 
na paszę, mąkę dodaje się do ziemniaków, ugotowanych w 
łupinach dla krowy i świni. Pomagam chętnie przy przygoto
wywaniu karmy. Jedną garść mąki bobowej ładuję do własnej 
gęby, drugą — do gniecionych ziemniaków w korytku. Uwa
żam tylko, by mnie nikt nie złapał. Wiem, że tak nie wolno, 
czuję wyrzuty sumienia, ale głód silniejszy. 

— Jedź, Michale, nawet bób się kończy. 
Ojciec jedzie. Zabiera ze sobą worek wypchany butami, 

ślubną koszulę, która jest już za ciasna, pledem Babci, apaszką 
Mamy, kożuchem. Wiezie worek na Ukrainę, w kierunku Lwo
wa. Tam wszyscy szukają pszenicy i ziemniaków. Mija dzień 
jeden i drugi, powinien już być. Wraca dopiero po czterech 
dniach. Bez kożucha, butów, pledu, apaszki, koszuli, ale także 
bez pszenicy i ziemniaków. 

— Zabrali wszystko, w łapance zabrali. Dobrze, żem sam 
wrócił, jakiś stary kolejarz mnie uchronił. Poprowadził z sobą, 
żem niby do niego przyjechał. 

— No i co my zrobimy, co zrobimy? — lamentuje Matka. 



— Pójdę gdzieś zboża pożyczyć, może Miksiewicz z Ho-
rybka z miarkę albo pół korca pożyczy? 

— Pójdę z tobą — dodaje dziadek Szarek. — W domu 
powinny być jeszcze ziemniaki i trochę zboża. Nie będę was 
objadał w taką biedę. 

— Co też ojciec — żachnęła się Matka. — Ile mamy, tym 
się podzielimy. 

— Przecież widzę, że już niczego nie macie. Nie martw się, 
córko, wam naprawdę będzie lżej, jedna gęba mniej. 

— Dużo wy tam zjecie — popiera Matkę Ojciec. 
Ale dziadek Szarek zebrał swoje ubrania, niewiele tam ma 

w węzełku, i wychodzi razem z Ojcem. 
— W niedzielę do was zaglądnę—przyrzeka. — Może coś 

do jedzenia przyniosę? 
Tak oto rozstaje się z nami Dziadzio. Mamy tylko jednego, 

drugi nie żyje, zmarł w dalekiej Ameryce, nawet gdzie grób nie 
wiemy. Teraz jedyny Dziadzio odchodzi. Rzadko go będziemy 
widywać. Niedługo pożyje. Niewiele czasu z nami przebywał, 
a przecież wszyscy odczuwamy brak. 

Ojciec przyniósł od Miksiewicza trochę ziarna i ziemnia
ków, potem drugie tyle od wujka Miklicza z Humnisk. Z 
trudem, jednakże pożyczył. Jakoś trwamy. 

Często zachodzą do nas sąsiedzi z nowinami ze świata. 
Głównie wujek Józek Leń. 

— Wiecie, co się stało? Niemcy dostali w dupę pod Stalin
gradem. Chmura ludzi poległa, tysiące pomarzły, cała armia 
razem z generałem poszła w plen. I to nie z jednym, oficerowie 
pomaszerowali na czele. Nie, tego jeszcze nie było, jak Niemcy 
Niemcami. Niedługo i nasi przyjdą z zachodu, żeby tu nie 
dopuścić bolszewików, bo jakby przyszli, zobaczycie, że zosta-



ną! Anders przyprowadzi nasze wojsko. Wyprowadził je z 
Rosji, walczy w Afryce. Sikorski wszystkim rządzi. 

— Co ty, Józek, albo to prawda? 
— Najświętsza, wszystko wiem z pewnych ust. 
— Cicho mówcie, ciszej, dzieciska jeszcze nie śpią — 

ostrzega Matka. 
Dzieje się to wieczorem. Akurat Ojciec pędzi bimber. Ostat

nio zaczął to robić, aby nim handlować. Ustawia koło kuchni 
wielki baniak z bryją ziemniaczaną, głównie z tych przemarz
niętych do imentu ziemniaków, długo to grzeje, potem przepu
szcza przez długachne rurki, po jakimś czasie słychać w nich 
pyrkotanie. Pod zakończenie rurki podstawia garnek. Do niego 
ścieka płyn. Najpierw czysty spirytus, bardzo mocny. — Ale 
trzepie — otrząsa się Ojciec czy poczęstowany sąsiad. Potem 
słabsza wódka. Tenże spirytus próbują wszyscy obecni, a za
zwyczaj jest ich kilku, po odrobince w szklance. Pierwszy jest 
najlepszy. Za bimber kupuje się żyto na chleb czy siew, pszenicę 
na kluski, coś z ubrania na kartki za kontyngent. 

Nam każą spać, kiedy zaczynają ten bimber pędzić. Wtedy 
udaję, że śpię. Już nie chodzę spać na strych. Mam być razem 
ze wszystkimi. Nie wyrywam się za bardzo, opowieści Chaci o 
strachach zrobiły swoje, jestem wprawdzie odważna, ale bez 
przesady. Jednakże sen się odwleka. Nie mogę od razu zasnąć. 

Zapach wierci w nosie, połykam opary spirytusowe i głowa 
wiruje przed snem jak wtedy, kiedy wujek Janek dałmi się napić 
piwa w swoje imieniny. Dawno, jeszcze przed wojną z Czecha
mi, na którą powołali Ojca. Zmobilizowali go razem z koniem 
i wozem. Jak wtedy rozpaczała Matka, jak płakała Babcia. 

— O, nasz żywicielu jedyny, co my poczniemy, biedne 
sieroty! — Tak zawodziła, że na całej Borkówce było słychać. 



— Daj spokój, Helcia, nie drzyjcie się tak, Babko — uspo
kajał Ojciec obydwie, a myśmy tylko stali całą czwórką i 
chlipali. Zaraz też pobiegliśmy na łąkę koło Wojtanowskich. 

Idę po imieninach wujka Janka tą samą łąką i śpiewam, a 
nogi mi się plączą i cała postać chybocze. Śpiewam o batiarach 
i Józku. Właśnie się nauczyłam: 

„Ta joj mnie nazywają 
gdzie tylko zjawię się 
uśmiech na ustach mają 
tam, gdzie zobaczą mnie. 
Ja się tym nie przejmuję, 
Bogu dzięki jestem zdrów, 
i tym się kontentuję, 
że prezentuję Lwów. 
Warszawa, Wilno, Łuck, 
Katowice, Kraków, Puck, 
gdzie tylko zjawię się 
tam wiara do mnie lgnie. 
Ta joj, Józku, ta nie rób hecy, 
ta co ty robisz, zaraz mów. 
Widać, że masz tęgie plecy, 
z gęby widać cały Lwów. 
Zamarstynów i Kliparów, 
tam gdzie naszej wiary ćma, 
pozdrów lwowskich tych batiarów, 
takich Józków jak i ja. " 

Jest czerwcowy wieczór, głos niesie daleko, mój jest dzie
cinny, ale donośny. Słychać w domu. Widać z okna, jak się 
turlam. 



Babcia wybiega z domu. 
— Chodź tu zaraz, no już, przestań się wydzierać! 
— Jak to? 
Unoszę się honorem. Wujek dał mi piwa, uszanował jak 

swoich kolegów, któryś z nich nawet coś wlał do większej 
szklanki z tej mniejszej, tak mi się lekko i wesoło idzie, aBabcia 
krzyczy. 

— Nie krzyczcie, nie krzyczcie! — wołam jak Ojciec. — 
Bo wam pokażę! 

— Coś ty, coś ty, bąku! Helka, ona chyba pijana! 
Wybiega Matka. 
— Coś ty piła, gówniaro. 
— Piwo. Dał mi wujek Janek. Na imieninach byłam! 
— Och, ten skurwysyn! Dziecko mi upił! Pakuj palec do 

gęby, ale już! 
Pakuję palec do gęby, żałuję, bo przecież i wędliny mi dali 

w gościnie, ale Matka każe, dziecko musi. Zostawiłam piwo na 
łące razem z wędliną. Babcia zaraz spać mnie położyła. Teraz 
też śpię, na niby. 

Słyszę rozmowę starszych. Wiem dobrze, że nie wolno 
niczego powtórzyć z zasłyszanych rozmów. To zakazane wia
domości. Ściga za nie gestapo. Dlatego w Handlówce na takie 
tematy nie rozmawiamy. Nieraz chłopcy zaczynają coś mówić, 
ale milkną, gdy w pobliżu pojawi się na przykład Pewlikowska. 
Ona mi co prawda po drodze do szkoły opowiada, jak się to w 
niej już nie tylko pan Głuszko kocha, ale i polscy oficerowie, 
jednakże nie bardzo jej wierzę. Wiadomo, że nasi oficerowie są 
w niewoli, zamknięci w oflagu, jak ojciec Krysi Sasworskiej. 

— Ale to tacy nasi, co tu zostali i walczą z Niemcami. 
— Aha, dlatego Niemcy ich ścigają i zabijają? 
— No, nie wszystkich, jeśli się o którym dowiedzą. 



— To po co ty mi o nich mówisz? 
— Wiem, że nie powtórzysz. 
— Pewnie, ale gdyby mnie torturowali? Zresztą ciebie też 

mogą. 
— Mnie nie, za ładna jestem. 
Może i ładna, nie wiem, mnie się nie podoba, ale że głupia, 

to na pewno. Nie wyobrażam sobie, aby prawdziwi oficerowie 
opowiadali teraz na prawo i lewo, że są oficerami. Jeżeli są, na 
pewno się ukrywają w lesie. Może jednak rzeczywiście? Byłam 
kiedyś u Pewlikowskiej. Niby mieszka na folwarku, choć ich 
dom w niczym nie przypomina siedziby na przykład Teleszów. 
Jest nieduży, na polepie czerwona glinka zamiast podłogi, także 
obielone, a nie malowane ściany, prawie żadnych mebli. Może 
istotnie ci oficerowie tu chodzą? Dom niedaleko lasu. Gdyby 
jednakże wiedzieli, że Pewlikowska mieszka u Pajki, że Gło
wacki doń często zachodzi... 

Ogarnia mnie strach: Jasio Smoleń nie żyje, a o nim na 
pewno wiadomo, że walczył z Niemcami. On już padł. Niemcy 
przygotowują zagładę wszystkim. 

— Najpierw Żydzi, potem my. Już arbajtskarty przeglądają 
i wyznaczają pierwszych do rozwałki. Najpierw tych, co do 
szkół chodzą. 

Strach, przecież chodzę do szkoły. Boję się nie tylko ja, 
także starsi. Ulę Kosińską rodzice wypisali z Handlówki. Zaraz 
na początku. Niedługo potem, choć taka młodziusieńka, za mąż 
wyszła. 

Równocześnie nie wierzę, by się tak stać mogło. Nie dadzą 
rady wszystkim. Ich jest mniej niż nas. W samym Brzozowie 
kilku, na Borkówce tylko Głowacki się pokazuje. Zresztą gdyby 
co, wujek Leń nas osłoni. Upije Głowackiego tak, że nigdzie 
nie trafi. Nawet nogami nie będzie mógł ruszać. Widziałam u 



Dąbrowskich na Dziale, jak go upił. To było jesienią, Głowacki 
włóczył się po polach. 

— Żydów szuka — ktoś powiedział. — Wujek Leń prze
rwał kopanie ziemniaków, podszedł miedzą do niego i zagadał: 
— Dzień dobry panu. Zajdzie pan na śliwki? U Dąbrowskich 
są świetne węgierki. 

Myślę: Głowacki go zaraz zabije. Ale nie, tylko pogłaskał 
rewolwer, który w kaburze na prawym biodrze wisiał, po czym 
opuścił rękę. 

— Dobrze, chodźmy — odpowiedział. — A daleko? 
— O, tam! 
Wujek Leń wskazał na Dział, gdzie stał domek Dąbro

wskich: matki i dwóch niezbyt ładnych córek. 
Idziemy. Ja za wujkiem, skinął na mnie głową, bym szła, 

potem cicho dodał: 
— Chodź, zobaczysz, co będzie, w razie czego dasz znać 

do domu. 
U Dąbrowskich zaraz podano śliwki i śliwowicę, bo tu 

pędzono samogon ze śliwek, zapowiadając, że to domowa 
nalewka. 

— Panie komendancie — zagaił wujek przy stole. — Tu w 
okolicy nie ma żadnych Żydów, przecież byśmy wiedzieli, 
gdyby co. Na pole się często chodzi, wszystko widać jak na 
dłoni. Nie ma też partyzantów. Ludzie spokojni, niczego prze
ciw władzy nie robią. 

Głowacki bardzo dobrze mówi po polsku. Wujka niejeden 
raz widział na drodze do miasta, spotkał go nawet u Michała 
Pajki. Jakiś interes bimbrowy z Pajką załatwiali. Myślę, że 
dlatego poszedł z nim do Dąbrowskich. 



No i wujek przejmuje rolę gospodarza, zaczyna go często
wać. Jeden kieliszek, drugi, trzeci. Prawie dno póflitrówki 
widać. Skinął na Dąbrowską, żeby postawiła następną butelkę. 

A mnie każe biec na Borkówkę i powiedzieć, żeby Baran 
zaraz przyszedł. Może się uda Tolka przed wywózką do Nie
miec wybronić. 

Pędzę najpierw wąwozem z Działu, potem mokrą doliną 
łąki zarosłej sitowiem, kaczeńcami, kępami bylin i ostrej trawy, 
dróżką w górę Krzemionki i w dół przez Rędziny koło wujka 
Bobera, Nastało w, Dydaków, ciotki Niewłoczyny, potem Zub-
lów, Piętów, Leniów, Stanków i do Barana. 

— Proszę pana, wujek Leń prosi, żeby pan zaraz przyszedł 
do Dąbrowskich na Dziale. 

— A co się dzieje? 
—Tam goszczą Głowackiego. I wujek mówił, żeby przyjść, 

bo może się uda coś załatwić. 
Baran więcej nie pyta, bierze samogon do kieszeni i idziemy. 

Przyprowadzić, znaczy wrócić z Baranem do Dąbrowskich. Idzie
my tym razem inną drogą, przez Dużą Jaklę. Z domu Barana 
prosto w dół, koło Stanków, potem wąwozem w górę do Krze
mionki, następnie przez pola w bok do Działu. Pokonujemy 
drogę w milczeniu, śpieszymy się. Baran nie zwykł rozmawiać 
z taką jak ja podfruwajką, na ogół starsi w komitywę z nami nie 
wchodzą. 

Jesteśmy już na wysokości Drogułów; mijamy dom Joasi 
Czuchrówny, potem Rędziny, Krzemionka Drogułów, nasza, 
Dział. 

Jesień. Pola spokładane, gdzieniegdzie leżą sterty badyli, 
widać nie chciały się palić, jeszcze mokre, ugory porasta chuda 
trawa. Dawno nie padał deszcz, nogi nie toną w błocie, ziemia 
raczej w grudy się zamienia. Nie ma jeszcze silniejszych przy-



mrozków, jednak chłód od spodu ciągnie. Soczyście odbija się 
na szarym tle ścierniska zasiana koniczyna. Nie skoszono jej, 
ani nie wypasły krowy. Ona jedna cieszy oczy i budzi nadzieję, 
jak to zieleń. 

Od domu Dąbrowskich dobiegają podniesione głosy. Wi
dać wódka rozwiązała języki. Wujek Leń opowiada swoje 
wojskowe przygody z Grudziądza, do biesiadujących dołączył 
sąsiad Dąbrowskich, Henryk Nogaj. Jego dom stoi jako drugi 
tuż obok Dąbrowskich, prawie drzwi w drzwi, na Dziale, nie
daleko naszej debrzy. Niezupełnie naszej. Pani Szubina z Małej 
Jakli ma w niej swoją część. Chyba znacznie większą niż nasza. 
Do nas należy zaledwie brzeg przylegający do bardzo ładnego 
kawałka gruntu między Duplagówką a Nogajówką, czyli polem 
zagospodarowanym przez Nogaja z Działu. Nikt nie mówi, że 
to nasz krewniak, podobno nie, ale kto wie? Nosi takie samo 
nazwisko, wszyscy Nogaj o wie z Borkówki są spokrewnieni, 
jednakże ci ze Starej Wsi i Działu — nie. Tak mówi Babcia, a 
ona pamięta wszystko, nawet sprzed stu lat. Nogaje od niepa
miętnych czasów żyją w naszych okolicach, możliwe, że mają 
wspólnego przodka, chociaż Babcia nie pamięta. 

Przed nami otwarte drzwi. Widzimy, że wszyscy sobie 
podpili. Głowacki jest prawie całkiem pijany. 

— Dobrze, że tu jesteście. 
Wujek Leń kieruje wujka Barana w pobliże krzesła Gło

wackiego, na mnie kiwa, bym odeszła. Głupio. Niczego nie 
usłyszę, a ciekawość dręczy mnie okrutna. Ale odwrót na 
pewno bezpieczniejszy. Rewolwer Głowackiego leży na stole, 
często się nim bawi, chwytając kolbę. 

— Idź do swoich i powiedz, żeby dali znać mojej Hance, 
że tu jestem z Baranem. Ciotka będzie wiedziała, o co chodzi. 



Wracam. To groźne, że Głowacki kręci się wieczorami 
wśród pól. Nikt nie jest bezpieczny. Cudkówny też myślały, że 
się im nic nie stanie. Takie zamożne, ładne, takie kulturalne, 
obydwie grały na fortepianie. Tak pięknie, że ludzie stawali pod 
oknami i słuchali. Także tamten gestapowiec. Nawet wszedł do 
nich. To było na początku okupacji, nikt nie dopuszczał do 
siebie złych myśli. Wszedł i nie wychodził przez kilka dni. 
Wreszcie wyszedł z obydwiema siostrami na spacer. Spotkała 
ich moja koleżanka z Handlówki, Wiesia Federkiewiczówna. 

— Idą — opowiada — rozmawiają, Cudkówny mówią 
bardzo pięknie po niemiecku, śmieją się, mówią coś głośno z 
przejęciem. I nagle on wyciąga pistolet. Maja staje. A on bach, 
bach, Maja klęka w półobrocie, słania się, pada. Wera ucieka. 
Jest już pod kuźnią Pysia. Może uda się jej ukryć za zakrętem, 
tam pełno krzaków. Drugi strzał. Nie ma już i Wery. 

Był człowiek, nie ma człowieka. Jak to się może dziać? 
Gdzie Bóg, gdzie jego sprawiedliwość i miłosierdzie, gdzie On 
sam, jak może na to patrzeć? 

Otrząsam się. Tak myśleć nie wolno. 
— To bluźnierstwo, straszny grzech, śmiertelny! — prze

strzega Babcia. 
Ona też bluźni, także nie może zrozumieć, dlaczego zabija 

się Żydów, dlaczego Niemcy i granatowa policja strzelają do 
wszystkich, którzy pokażą się na ulicy po godzinie policyjnej, 
dlaczego zabijają tych, którzy udzielają schronienia bezdo
mnym. Jeśli są wśród nich Żydzi, umierają natychmiast pod 
ścianą, razem z całą rodziną gospodarzy. Bardzo niebezpiecz
nie mieszkać teraz w pobliżu lasu. 

Tak zginęła cała rodzina w Jabłonce. Nawet nie przecho
wywali Żydów, dali im tylko trochę chleba i zupy, ale zobaczył 



to Głowacki i natychmiast zastrzelił wszystkich. Wystarczyło 
wyciągnąć rewolwer. 

Czy teraz nie wyciągnie i nie strzeli? 
Pędzę ile sił w nogach. Już jestem na Krzemionce, na 

Rędzinach, przy domu wujka Bobera i Sawickich, ciotki Nie-
włoczyny. 

W domu mroczno. Tylko ogień pod kuchnią buzuje, Babcia 
przyniosła suche szczapki, dorzuca do pieca. Przyszła do nas 
ze starego domu. Ojciec trze ziemniaki na placki; tak zmyślnie 
ustawia zawsze miskę i tarkę przed kuchnią, że nie trzeba 
świecić, oszczędza się naftę. Musi jej starczyć na całą zimę. Nie 
tylko do lampy domowej, także do latami. 

Co prawda w domu częściej świeci się karbidówką; tą 
ilością nafty, którą można zdobyć, napełnia się przede wszy
stkim latarnię, kiedy trzeba iść do stajni albo do komory — 
zresztą wszystko mieści się pod jednym dachem. Nie wolno 
brać ze sobą innego światła, można by zaprószyć ogień. 

— Babciu, wujek Leń jest u Dąbrowskich z panem Bara
nem. Pójść do ciotki Hanki i powiedzieć? 

— A skocz na jednej nodze. Zaraz wracaj, będą placki! 
Wujek Leń mieszka zaraz za wujkiem Guzem. Może sto, 

może dwieście kroków. Lenie zajmują jedną większą izbę z 
Zosią, maleńką Krysią i Jackiem, w mniejszej mieszka wujenka 
Hania z córeczką Lidią, wdowa po wujku Janku. Ani w jednej, 
ani w drugiej izbie nie ma podłogi. Obszerna sień odgradza izby 
mieszkalne od stajni i komory, w której stoją ukryte żarna. W 
samym kątku, przywalona szmatami, schowana jest też żar
no wka, tylko hak u góry sterczy. Ktoś, kto nie widział żaren, 
nie pozna, że ten hak stanowi ich nieodłączną część. 

Znam dokładnie dom Leniów. Spędzam tu nieraz pół dnia. 
Teraz mniej, nie mam tyle czasu co niegdyś. Do izby wujka 



wiodą drzwi od strony Jasia Nogaja, drugie drzwi, od strony 
wujka Guza, prowadzą do wujenki Hani. Tymi wbiegam. Uwa
żam, żeby nie wpaść na drabinę. Już ciemnawo, światła w sieni 
nie ma. 

Zastałam ciotkę Hankę. Strofuje Jacka: 
— Nie dokuczaj Zosi, bo będzie kij w robocie. 
— Przecież jej nic nie robię—usprawiedliwia się Jacek. 
Możliwe, że niczym Zosi nie dokuczył, wiem, jaka ona 

delikatna. Wystarczy się bliżej przysunąć, a już wpada w złość 
i wrzeszczy, jakby ją ze skóry obdzierali. 

Pukam, otwieram. Ciemno, jeszcze ciotka lampy nie zapa
liła, w pomieszczeniu tyle światła, ile dają płonące pod kuchnią 
szczapki. 

— A, to ty. Z czym przychodzisz? 
— Przysyła mnie wujek Józek. 
— Patrzcie, a to posłańca znalazł. Nie mógł sam przyjść? 

Już czas krowę oporządzić, sieczki brakuje, trzeba by do waszej 
sieczkarni podskoczyć, dzieci nie ma kto przypilnować, sama 
bym do sieczkami poszła... 

Ciotka rzeczywiście bardzo dużo robi. Wszystko przy dzie
ciach i w domu, w polu i przy jednej krowie. Wujek Leń jakoś 
nie bardzo sobie z gospodarką radzi. Kupuje konia, to znowu 
go sprzedaje, jako że Cyganie wtrynili mu zołzowatego albo 
takiego, co mu zęby wylatują ze starości. 

— A taki był sukinkot zgrabny, czystej maści kary. Tak go 
wyrychtowały Cygany! Ale tylko przez trzy dni. Mówisz, M i 
chale, że go upili i taki miał animusz? Pewnie prawda, teraz nic 
z niego nie będzie, chyba na skórę sprzedam. 

I rzeczywiście. W poniedziałek wujek kupił za ładny grosz, 
a w następny sprzedał za bezcen. I tak prawie ze wszystkim. 



Ale ciotka Hanka nie krzyczy ani się nie swarzy, co najwyżej 
gorzko się uśmiechnie, spojrzy tak jakoś miłosiernie. Wujkowi 
na chwilę markotno, ale po paru kwadransach wraca do opo
wieści z wojska, to znowu zaczyna się chwalić, co też zrobi w 
przyszłym roku, żeby się rodzinie życie poprawiło. 

— Mówisz, że nie przyjdzie, bo z Głowackim pije? Żeby 
się tylko co nie stało, chroń Matko Boska! Posiedź, Haniu, 
chwilę przy dzieciach, dam krowie żreć. 

Nie bardzo mam czas, ale wiem, że krowa zacznie ryczeć, 
jak nie dostanie paszy. Siadam przy Zosi, okutanej w pled i 
koce. Stale przesiaduje na łóżku, jest zmarzlakiem, przy lada 
powiewie kicha. Bardzo ładne dziecko. Ma duże czarne oczy, 
długie, gęste rzęsy, ciemne włosy, bladą karnację, ledwie zaró
żowione policzki. Bawi się ogromną lalką — jedna taka na 
Borkówce — którą dostała od ciotki Maryni z Warszawy. 
Jeszcze wtedy, kiedy ciocia Marynia przyjeżdżała na wakacje 
elegancka, pachnąca, tak całkiem inna niż miejscowe panny, że 
aż onieśmielała. Rzadko kto miał odwagę do niej przystąpić. 

— U samego ministra jest za pokojówkę! — chwalił się 
wujek Leń. — A na przyjęciach ile napiwków dostanie! 

Nie bardzo wiedziałam, co to napiwki. Skojarzyły mi się 
przede wszystkim z piwem. 

„Hm... jak ona potrafi tyle tych napiwków wypić — my
ślałam w prostocie ducha. — I czym się tak wujek chwali?" 

Dopiero kiedy zaczął wyliczać, ile to dobra potrafi za 
napiwki nakupić, zorientowałam się, że na pewno nie o piwo 
chodzi, i bardzo mi było wstyd. 



Musi być ze mną kiepsko, skoro nie czuję wstydu nawet 
wobec licznej asysty Profesora podczas czwartkowej wizyty. 

Doktor Królikowski referuje mój przypadek. Spokojnie, 
rzeczowo, komentując wykres monitora, nieustannie szemrzą
cy nad głową. Przytaczane dane, terminy, definicje nic mi nie 
mówią. Zadziwiający jest analfabetyzm tyczący własnego or
ganizmu. Reanimacja, deflibrylacja. Dziwne, ale ta relacja jak
by mnie zupełnie nie dotyczy, ożywiam się nieco dopiero kiedy 
Profesor sięga po moją dłoń. Podaję, ściskam jego rękę. 

— Dziękuję za wszystko, panie Profesorze. 
Co za niestosowność! Profesor chce mi zmierzyć puls, 

porównać z monitorem, jednakże odczuł moje intencje: 
— Wracamy powoli do normy. Prawda? Cieszę się, powin

no być z każdym dniem lepiej. 
I do studenta: 
— Proszę porównać puls z monitorem. Dostrzegł pan pra

widłowość? 
Student ujmuje przegub lewej ręki, patrzy z roztargnieniem 

na monitor, na moment się skupia, zwraca z jakimś pytaniem, 
ze zrozumieniem potakuje, po chwili cały peleton zatrzymuje 
się przy pani Szczęsnej. 

— Dzisiaj przywrócimy pani głos. Pacjentka jest po opera
cji tarczycy, nie mówi — tłumaczy studentom. 

Siostry śpieszą z odpowiednim instrumentem. 
Pani Szczęsna powtarza niskim, matowym głosem; jakby 

skandowała: 
— Czuję się dobrze, panie Profesorze, dziękuję, panie Pro

fesorze. 
Czy to nie szczęście? Po ilu tygodniach czy dniach ja 

przemówiłam? Zamilkłam po intubacji, ale wydawało mi się, 
że mówię. Wtedy, w krytycznym momencie. 



Widziałam wszystko na popielato. Moi najbliżsi mieli po
pielate twarze, popielate włosy, takież oczy. A przecież Marta 
ma czarne, Jacek piwne, Krystyna zielone. Włosy też się różnią: 
Marta — stare złoto, Jacek ciemnoblond, Krystyna — kaszta
nowe. 

Stoją tuż przy mnie, czyżby płakali? A ja mówię — może 
oczami? Aby dziewczyny opiekowały się ojcem, Wojtkiem, 
działką. Dlaczego działką? To ziemia. Ważna, najważniejsza. 
Żałuję, że jej nie doceniałam kiedyś, że przeze mnie mogła 
zmarnować się krowa. 

Pasę Malinę i Lalkę na Krzemionce. To mój obowiązek, 
podjęłam go, kiedy pozwolono mi iść do Handlówki. Nieważ
ne, że trzeba odrobić zadania, przygotować się na następny 
dzień. Gdy wszyscy w polu, kopią i zbierają ziemniaki, moje 
zadanie polega na pasieniu. Biorę wprawdzie ze sobą zeszyty, 
może uda się do nich zaglądnąć? Krowy powinny zachowywać 
się spokojnie, mają dla siebie soczystą, zieloną koniczynę na 
niedawnym ściernisku. Jesień nie najgorsza, zasiew podrósł 
tak, że krowy się napasą, nie na tyle jednak, by go skosić. 

Ściernisko rozległe, nie muszę trzymać łańcuchów w gar
ści. Puszczam krowy swobodnie, sama siadam na bundzie i 
zabieram się do rozwiązywania zadań z matematyki. Rozwią
zuję pierwsze, drugie, przy trzecim szczęka wleczony łańcuch. 
Lalka szarpie, porywa się z rogami na Malinę. Rzucam wszy
stko, biegnę co sił w rozdygotanych nagle nogach. Obydwie 
krowy bodą się już zawzięcie. Byle tylko Malina nie trafiła w 
brzuch Lalki. To pierwiastka, po raz pierwszy była latem u 
byka. Piękna, rasy czerwonopolskiej, duma Ojca i Matki, tak 



ślicznie się uchowała, zakolczykowana, ale rodzice chcą przy-
chować cielę, aby je oddać na kontyngent, a ocalić Lalkę przed 
rzezią. 

— A pójdziesz, a pójdziesz! 
Walę z całych sił Malinę, ta nie odstępuje. Zaczynam krzy

czeć, krowy zupełnie nie zważają, ani na krzyk ani na kij. 
— Wujku! — wołam, ile tchu w piersiach. — Wujku! 
Wujek Tomek rzuca lejce, zostawia konia, akurat pokładał 

ziemniaczysko, i biegnie na szczyt górki, do obu krów. 
Udało się rozdzielić krowy. Radość! Ale wujek opowie 

wszystko Ojcu. Trudno, będzie, co będzie. Tym razem zasłuży
łam na najwyższą karę. Na pewno mnie nie minie, wujek jest 
zdenerwowany, rozgniewany. Nie wolno dopuszczać do tego, 
by krowy się bodły, narażać je na kalectwo. To jedyne nasze 
żywicielki. 

Niemożliwe, aby nie poskarżył Ojcu. Nawet nie ma co 
prosić. Pomaga mi przywiązać krowy z dala od siebie. Trzeba 
je też rozdzielić podczas drogi powrotnej. Nieustannie się na 
siebie boczą. Pójdę w środku, na mnie się chyba nie rzucą? 

Już czas wracać z pastwiska. Na koniczynie długo się nie 
pasie. Może krowy wzdąć. Ratuje sieje, przebijając skórę na 
grzbiecie, ledwo pokrywającym ogromny, wzdęty brzuch. Cza
sem pomaga, ale często krowy padają. To ogromna strata — 
trudno wyrazić. Zawsze się boję paść na koniczynie. Stale 
obserwuję brzuchy. Tym razem są pełne, ale nie widać, aby się 
z nimi co złego działo. 

Gonię krowy przez Duplagówkę, a serce podchodzi mi do 
gardła, dławi ze strachu, rozmyślam, czyby tak nie uciec z 
domu, ale wieczorem niebezpiecznie. 

Mijam pole Jajków, Miksiewiczów, Nastałów, Waniców. 
Wybieram jak najdalszą drogę, ale dom się zbliża nieuchronnie. 



Wlokę się jak męczennica na stos. Jednakże wcale mi nielekko 
i nie odczuwam radości świętego męczeństwa. Wyrzuty sumie
nia są tak uporczywe, że z góry przyjmuję karę, zgadzając się 
na nią bez oporu. Przewiduję nawet sposób karania. Może pas? 
Może kij? Może mątewka, może uderzenie dłonią? Wprawdzie 
Ojciec ma twardą rękę i razy bolą nie mniej od kija, ale z dwojga 
złego woleje niż kij. 

Jestem z krowami pod stajnią. Przed domem Ojciec i Mat
ka. Po obliczach widzę, że już wiedzą. Nie darmo wujek zszedł 
z pola, moi także wcześniej skończyli z ziemniakami. Ojciec 
odbiera ode mnie łańcuch, uwiąże krowy przy żłobie. Nie widać 
na ich skórze uderzeń rogami. Była na polu porysowana, sierść 
się jednak wyrównała przez drogę, teraz jest gładka, bez żad
nych śladów. 

Ojciec się nie odzywa. Zły znak! Wchodzę do domu. Za 
progiem potykam się o cebrzyk. Moczą się powrozy. Chryste! 
Byle nie to! 

W izbie buzuje ogień pod kuchnią. Rzuca krwawe refleksy 
na ławę. Smutno i groźnie. Po minach rodzeństwa widzę, że 
wszystko już wiadomo. Nawet Babcia ma naburmuszoną twarz, 
nikt nie stanie w mojej obronie. 

Zbliża się godzina sądu. 
Wchodzi Ojciec: 
— Czy uważałaś na krowy przy pasieniu? 
— Tak. 
— A co robiłaś, skoro zaczęły się bóść? 
— Rozwiązywałam zadania. 
— A ile razy ci mówiłem, że to krowa, a nie zeszyt daje ci 

zryć? 
Milczę. Wiem, co będzie. Szkoda każdego słowa, i tak do 

nikogo nie trafi. 



— Kładź się! 
W kuchni jest kanapa i ława. Wybieram kanapę. Kładę się 

na brzuchu, gdybym mogła, cała bym utonęła w tej kanapie. 
Wchodzi Ojciec z namoczonym powrozem. Staje przy mnie. 

Podnosi ramię. 
— Rrraz! 
Czuję nieludzki ból. Zaciskam z całej siły zęby. Byle tylko 

nie zawyć. Ale nie wytrzymuję. Mój krzyk przepełnia izbę, 
rośnie w całym domu, wylewa się na drogę, owija wokół 
pozbawionych liści drzew i krzewów. Krzyczy także rodzeń
stwo, świadkowie egzekucji. Żeby zapamiętali, że trzeba do
brze krowy pilnować, nie dopuścić, by się pobodły. 

— Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! 
Razy padają gęsto, prawie na to samo miejsce. Bicie po 

dupie nie szkodzi, tak uważa cała rodzina. Mój krzyk się wzma
ga po każdym uderzeniu. Już niczego nie widzę, tylko podnie
sione końce powroza, lot sznura ku górze, opadanie w dół. 
Skręcam się na boki, byle tylko uchronić grzbiet. Dostaję po 
nogach, po plecach, po głowie. 

— Tylko nie po głowie, Michałku, tylko nie po głowie! 
Babcia pierwsza nie wytrzymuje napięcia i krzyku. Chwyta 

Ojca za rękę, szamocą się, wydaje się, że Ojciec i ją uderzy, ale 
nie, tylko mnie z większą siłą wymierza cios. A ja już przestaję 
krzyczeć. Nie ruszam się, chowam głowę w ramiona, chce mi 
się rzygać. 

Babcia wzywa na pomoc Matkę, obydwie solidarnie po
wstrzymują Ojca. Ten zaczyna kląć i wyzywać: 

— Krucafiks! I wam przyłożyć? To nie wiecie, że mogła 
krowę zmarnować? Na żebry pójdziecie? Wszystkich mam 
wymordować? Czym was nakarmię, jak krowa padnie? 



Przez mgłę słyszę całą kłótnię. Nie czuję żalu do niego. Kara 
była słuszna. A że okrutna? Bywają gorsze. Stary Droguła omal 
Adamowi nogi nie złamał, gdy ten wlazł w szkodę. Ciotka 
Niewłoczyna byłaby Chaci oko wybiła, rzucając w nią grabiami. 

Usiłuję przewrócić się na plecy, wydaje mi się, że brzuch 
pękł pod razami powroza. Ale nie mogę. Ból pulsuje w całym 
ciele, ze skóry cieknie krew i pot. Mokro się zrobiło na kanapie. 
Babcia spieszy ze szmatą zmoczoną w occie, powinna przy
nieść ulgę, ale nie. Skóra piecze ogniem. Zanoszę się szlochem, 
brak mi tchu. Już i Babcia ze mną szlocha. Ściąga z kanapy, 
prowadzi na strych. Ani iść, ani stać. Przystanęłam pod drabiną 
i nie wyobrażam sobie, że potrafię, szczebel po szczeblu, wspiąć 
się na górę. 

Babcia staje obok. Stara się razem ze mną iść po szczeblach. 
Krok za krokiem, krok za krokiem. Wyłazimy coraz wyżej, byle 
dalej od rozsierdzonego Ojca i wymówek Matki. Nie szczędzi 
ich, choć mnie przez chwilę broniła. A te wymówki bolą bodaj 
bardziej niż poprzecinana, pręgami poznaczona skóra. 

Po wielu minutach udaje się nam osiągnąć powałę. Babcia 
mości posłanie, przynosi znad sieni płachtę i pierzynę. 

— Położysz się na pierzynie, przykryję cię płachtą, nie 
martw się, do jutra skóra sklęśnie, jeszcze tylko położę ci pleśń 
na rany, zagoją się. A ty zapamiętaj na zawsze, że nie wolno 
dopuścić, by się krowy pobodły. 

Rośnie we mnie bunt. Nie będę pasła krów. Dorasta Janka, 
niech ona pasie. Zdzisek też może prowadzić jedną razem z nią. 
Dwie krowy to za dużo dla mnie. Choćbym nawet chciała je 
rozdzielić, nie potrafię. Nie mam tyle siły. 

— Nie pobodą się, Babciu, jeżeli ich nie będę pasła. Niech 
pasie kto inny! 

— A kto? 



— Wujek Tomek, wujenka Hela, Janka... 
Wymieniam wszystkich domowników. Nie podoba się to 

Babci; 
— Wujek Tomek? A kto będzie jeździł z Kafką? Wujenka 

Hela? A kto nakarmi i przypilnuje dzieci? 
Racja, oprócz Zdziska, który ma już chyba z sześć albo 

siedem lat, jest jeszcze mały Michałek, i wujenka znowu z 
brzuchem chodzi. Zostaje Janka. Ale czy ona da sobie radę? 

— Nie będę pasła, nie będę pasła!!! — powtarzam uparcie, 
z goryczą i poczuciem krzywdy, choć przecież wiem, że słusz
nie zostałam ukarana. Tak, ale niesłusznie pasę. Prawie żadna 
z moich koleżanek tego nie robi. Lepiej, te, które by pasły, 
mieszkają na stancjach, rodzice przynoszą im jedzenie, nie 
licząc opłat za szkołę i mieszkanie, za mnie nikt nie płaci, sama 
zarabiam, prawie nie jem, ludzie poza domem nakarmią, robię, 
ile mogę, jeszcze pieniądze do domu przynoszę. Czy nie za 
dużo tego dobrego? Pewnie że sama się zgodziłam na to pasie
nie, ale nie było mowy o bodzeniu. 

Babcia tłumaczy cierpliwie, że po to żyjemy, aby sobie 
wzajemnie pomagać. Tylko dlaczego to ja stale mam pomagać 
innym, a oni mnie biją na dodatek? 

Niby nic takiego sienie stało. Jak Borkówka długa i szeroka, 
stale ktoś obrywa, sprawia się dzieciom manto, Ojciec albo 
Matka łoją skórę, można dostać po dupie albo w ryło. Dlaczego 
zatem tak boleśnie przeżywam zasłużone — albo i nie — razy? 

Gdyby starsi wiedzieli, jak bardzo żałuję każdego przewi
nienia! Jeśli coś zrobię nie tak — wiem od razu, męczy mnie 
sumienie. Nie wszystkie winy z miejsca widać. Czasem się 
zdarza, że coś przeskrobię i nikt o tym nie wie. Nieraz wolała
bym dostać, tak mnie męczy jakieś wykroczenie. Ale mam im 
za złe, że sami nie przestrzegają tego, czego uczą. 



Napisano w katechizmie, że przebacza się grzechy żałują
cym. Jeżeli czyni tak Bóg, dlaczego inaczej postępują chrześci
janie? Moi rodzice są chrześcijanami, ale na co dzień zapominają 
0 przebaczeniu. Nie tylko mnie, także sąsiadom, nawet krew
niakom. Matka potrafi nie odzywać się do Babci pół roku. Od 
Bożego Narodzenia do Wielkanocy, potem na Wielkanoc się 
przepraszają i znowu gniewają aż do Godnich Świąt. Także 
teraz — kto mógłby wątpić w moją skruchę? Nie tyle bicia się 
bałam, ile tego, żeby Lalka nie porzuciła, żeby się za wcześnie 
nie ocieliła. Mam żal do Ojca i świata, nie mogę wyrwać się z 
przygnębienia. Na próżno Babcia otula pierzyną, gładzi włosy 
1 policzki. 

— Dlaczego na mnie się wszystko zwala? 
— Przecież innych jeszcze bardziej Bóg doświadcza, a 

ciebie też kocha, skoro ci krzyżyki daje. Nie widzisz, co się 
dzieje u ciotki Guzki? 

Rzeczywiście. Najpierw wujek bijał i ciotkę, i Mańkę, i 
syna Stefana prawie codziennie. Ciągle mu wszystko było nie 
w smak. I Stasia, nieślubna córka ciotki, zawadzała, i Stefan, 
bo za długo „ciągnął" matkę, karmiła go chyba do trzech lat, i 
to, że za mało dobra za ciotką dostał. 

Stasię zabrała babka do siebie na stałe do Starej Wsi. Ubrana 
teraz, nakarmiona, prawie do matki nie zagląda, nie ma po co... 
Dobrego słowa od wujka Guza nie usłyszy. Któregoś dnia 
wujek nie dał rady zbić Stefana. Ten mu się postawił ku zgrozie 
i ciotki, i samego wujka, a także całego otoczenia. Taki gów
niarz, może dwunastoletni, a kij ojcu wyrwał i gdyby nie ciotka, 
pewnie by mu przyłożył. 

— Widać Guz nie miał siły kijem zdzielić bękarta, coś on 
chyba słabuje, na nas też przestał się rzucać — zauważył wujek 
Leń, sąsiadujący z Guzami może o dziesięć, dwadzieścia me-



trów. Wie wszystko, co się u nich dzieje, nieomal widzi, co 
ciotka do garnka wkłada. Zresztą niewiele ma do włożenia, 
często im głód w oczy zagląda. Nieraz Babcia kawałek chleba 
Stefanowi po kryjomu podrzuca, ale niewiele to pomaga. 

— Chłopaczysko by tylko żarło a żarło. Nastarczyć nie 
mogę, ten stary kiernoz przepija wszystko. 

Jakoż wujek co poniedziałek wraca pijany i potem urządza 
brewerie. 

— Ale on ma fanaberie, ale ta Manka ma życie! — wzdycha 
Babcia i pod kapliczką zdrowaśki szepcze na intencję poprawy 
u ciotki Guzki. — Niedorajda ona, niedorajda, ale zawsze 
człowiek i krewniaczka — mawia, bo od czasu kiedy Stefan 
rzucił się na ojca, temu jakby żyć się odechciało. Ciągle kaszle 
i kaszle, do żadnej roboty wziąć się nie potrafi, tylko by leżał i 
na niebie chmury liczył. 

— Co mu z tego przyjdzie? — Ojciec nie może pojąć, jak 
to można w dzień leżeć i do żadnej roboty się nie brać. Sam 
kiedyś dostał zapalenia płuc: cały spocony, konie na mrozie 
czyścił, potem trzy dni z gorączką czterdzieści stopni leżał. Już 
wszyscy myśleli, że go choroba złamie, Babcia nawet gromnicę 
wetknęła mu w rękę i zaświeciła, ale on po pięciu dniach wstał 
i , jakby nigdy nic, do pracy się zabrał. 

A z Guzem coraz gorzej. Wysechł na wiórek, ledwo na 
nogach się słania, kaszle i charka flegmą, aż się niedobrze robi. 
Ciotka szmat nastarczyć nie może; Guz już nawet nie wstaje. 

— Urynołek mu sprawiłam, za swoją potrzebą nie wyjdzie. 
— Może byś mu doktora przywiozła? 
— A za co? Co mu zresztą pomoże, jak na Bożą oborę 

spogląda? 
No i ciotka tylko o mleko prosi, jedynie ono wujkowi 

smakuje. Matka daje, choć dla nas nie starcza. Babcia uważa 



mleko za najlepsze lekarstwo na płuca, krewniakowi nijak 
odmówić. 

Stefan cały czas na usługach ojca. Z wiosną wyprowadza 
go na powietrze, przynosi wszystko, co trzeba, zupełnie zapo
mniał, że go ojciec kiedyś walił, troskliwy niczym niańka. I tak 
do końca. Wujek Guz umarł cichutko majowego dnia, nawet 
nikt nie wiedział kiedy, po prostu zasnął i się nie obudził. Przy 
wkładaniu do trumny ważył tyle co puchowa pierzynka. Ciotka 
go pochowała i ostała się jako sierota, do spółki ze Stefanem. 

A ten rósł szybko w siłę i zręczność, ale parę miesięcy po 
śmierci ojca zaczął kaszleć. Na początku kurował się bimbrem. 
Choć niedorostek, ciągnął jak stary. I wcale sienie upijał. Ciotka 
nawet dumą się unosiła, że taki parobek się jej wydarzył, z taką 
mocną głową. Babcia przykazywała, aby nie pił, i groziła, że na 
chorobę swego ojca zejdzie z tego świata, jednakowoż ani 
ciotka, ani Stefan jej nie słuchali. 

— Tylko mu się niebieskie ślepia jarzą od gorzałki! — 
wzdychała coraz częściej Babcia. Okadza co sobotęi jego, i izbę 
kadzidłem święconym, miętą oraz innym zielem, mleko przy
nosi, nawet jajka parę razy podrzuciła, bo doktor nakazał pić 
dużo jajek. Ciotka sprzedała morgę pola sąsiadom z Wielkiej 
Jakli, były pieniądze, koniecznie chciała wykurować Stefana, 
gromadziła kury na rosół i mięso, jajka, sery, wszystko, co radził 
doktor. 

Na próżno. Stefan pożył niedługo. W niespełna rok po 
śmierci ojca odbył się pogrzeb syna. 

Teraz ciotka jest zupełnie sama. Nie ma nawet ochoty 
niczego dla siebie ugotować, chodzi ze swoim nieszczęściem 
od domu do domu, przeważnie w porę obiadu. Jeszcze się nie 
zdarzyło, aby jej czymś, co się w domu plącze, nie poczęstowa
no. 



Ojciec z litości nad ziemią obrabia jej tych parę zagonków. 
Gdy trzeba sadzić ziemniaki, zabiera ją na nasze pole, potem 
sadzi u niej. Po sąsiedzku. To samo ze zbożem. Ojciec zawsze 
tych parę ziarenek zasieje, a potem wspólnie z nią zbierze, 
przywiezie z pola, nawet wymłócić pomoże; kiedy sam zboże 
na kontyngent wiezie, i jej zabiera, żeby dodatkowych zmar
twień z Niemcami nie miała. I tak tli się jej nieszczęsne życie. 

A co się działo u Bobireckich! 
Najpierw pojawili się na Borkówce. 
— Wiecie, na Borkó wkę wprowadza się prawdziwy szlach

cic z Podola. 
— A czego on u nas szuka? 
Wujek Leń niezadowolony. Babcia za wcześnie pyta, za

miast się dziwować takiej nowinie. 
— Powiadają, że na jakąś kochanicę majątek stracił. Zlicy

towali go. Sprzedał resztki, jakie zostały, i dom koło Droguły 
kupił razem z paru zagonkami pola, łąki najwięcej w tym jest. 

— Stary chłop, a figle-migle się go trzymają. Kochanicy 
mu się zachciało, przecież jego żona całkiem udatna i troje 
dzieci na głowie... 

Matka widać już coś wie o tej rodzinie, nie na darmo dzisiaj 
z Szubina prawie trzy godziny pod kapliczką rajcowały. 

— Podobno i ona, znaczy ta kochanka, do Starej Wsi 
przyjechała. Sprowadził ją nie na Borkó wkę, za blisko ludzkich 
oczu, ale do Starej Wsi, niedaleko. Szyła u nich we dworze i se 
ją przyuważył. Niedobrze to takiej? Za mieszkanie kochanek 
zapłaci, czego jej jeszcze potrzeba? 



Kompletne pomieszanie. Jak to, można ot tak sobie wyjeż
dżać do kochanki i świat się nie zawali? 

— Kochanicy ci się zachciało! Świat się na ciebie zwali, że 
ani zipniesz! 

Tak Babcia wykrzykiwała na wujka Tomka, gdy się dowie
działa o Julci. Ja nie powiedziałam, jednakże złe nowiny krążą 
szybko i doszły do Babci parę tygodni temu. 

Co się nie działo! Wujenka z miotłą chciała gonić do 
Potoka, wyświęcić bratową z miasta, żeby się aż w Izdebkach 
zatrzymała. 

— Tam jej miejsce, kurwy jednej, z gnoju ją Kazek wyrwał 
i na ludzi wyprowadził, jeść nauczył, bo tylko barszcz i ziemnia
ki widziała, kiełbasa ją bodzie i wiatrak do pizdy wpycha. O, ty 
skurwysynie! 

I miotłą w wujka rzuca. 
— Do Kafki pójdę, niech ją do Niemiec wysyła, ja wam 

pokażę! 
Wujek rzucił się do ucieczki, ale Babcia krzyżem się na 

drzwiach rozciągnęła: 
— Po moim trupie, po moim trupie! Niewinne dzieci na 

poniewierkę skażesz? Nawet miodem posmarowana kochanica 
rodziny ci nie zastąpi. 

Tak było jeden dzień, drugi, trzeci, akurat święta wypadły, 
wujek nie mógł się nigdzie ruszyć. 

Na czwarty dzień jakaś litościwa dusza doniosła, że Julcia 
wyprowadziła się z Potoka i podobno do Sanoka wyjechała. 
Świat się nie zawalił, ale wujkowe kochanie sczezło. 

Z Bobireckim tak łatwo nie poszło. Pani Bobirecka nigdy 
nic mężowi nie powie. Cicho krąży po kuchni, najczęściej ją 



widuję przy palenisku, nieraz poziomki ze śmietaną albo budyń 
nam poda, kiedy się na podwórku bawimy z Piotrusiem. I my, 
i dzieci Frankowskich. Nawet Piotrek Nastał przybiega, nieraz 
koleżanki z klasy się przyłączają. Najpierw zachodzą do mnie, 
potem tu. Najczęściej bawimy się w walkę narodów albo w dwa 
ognie, także w czarodzieja. Piotrek chciał się nieraz bawić w 
krowę i byka, ale amatorów zabawy brakowało. Nikt nie chciał 
być krową. Piotrek zawsze chciał być bykiem i skakać na 
krowę. Ale że ciężki, zwykle krowa się wywracała i z zabawy 
nici. 

Na podwórku Bobireckich krzątanina. Ojciec wyprowadza 
konia, zaprzęga do bryczki i wio! do Starej Wsi. 

— Już go niesie do mamzeli! — rzuca Babcia i zaczynają 
z Matką gadkę, mnie na pole wyrzucając. 

Oczywiście biegnę do Bobireckich. Do Lusi. Bo tam nie 
tylko Piotrek, ale i starszy Jaś, także starsza od Piotrka Lusia. 
Tylko że ona najczęściej sama przesiaduje w pokoju, rzadko się 
ją na podwórku widzi, prawie zupełnie nie chodzi do miasta, 
ostatnio coraz częściej leży w łóżku. Bardzo ładne są łóżka u 
Bobireckich. Żelazne, malowane w kolorowe obrazy, ale nie
dokładnie je widać, trudno dojrzeć, co namalowane, jabłonki w 
sadzie zasłaniają okna i w pokoju prawie zawsze półmrok. 

— Lusia się wstydzi, to już panna, a jej ojciec jak huncwot 
się zachowuje. 

— Ona chyba niezdrowa, Babciu, prawie zawsze poleguje 
— dorzucam nieśmiało. Nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś ze 
wstydu nosa na świat nie wyściubiał. 

— Chora, mówisz? No tak, Pan Bóg dzieci za rodziców 
karze. , 

— Jak to, Bogu ducha winną Lusię za ojca huncwota by 
karał? 



— Tak, tak. Niezbadane są wyroki Boże. 
Wygląda, jakby Babcia miała rację. Lusia coraz bledsza, na 

próżno pani Bobirecka i mleko jej przynosi, i masło, i miód od 
Droguły, i poziomki, i maliny, wszystko, czego dusza zaprag
nie. Coraz jakiś pierścionek z jej ręki znika. Ale Lusia nie chce 
jeść, staje się przeźroczysta niby opłatek, tylko ogromne niebie
skie oczy widać w twarzy. 

Niebieskie oczy i czarne włosy, ideał piękności uwiecznio
ny na kartkach pocztowych, jakich pełno u Kamisi, starszej 
córki pani Szubiny. I drugi, przeciwstawny: czarne oczy i jasne 
włosy. Taki jest Janek, najstarszy syn Bobireckich, którego 
prawie nigdy nie ma w domu. 

— Stara się o paszport do Ameryki, zobaczycie, że stary w 
końcu sam zostanie. 

— W złą godzinę wypowiecie, nic już nie mówcie, Babko! 
— wtrąca się Matka, ale widać za późno, bo niebawem cichutko 
gaśnie Lusia. Z ogromnym płaczem żegnają pani Bobirecka i 
przyjaciółka, Zosia Niewłokówna. 

Gruźlica. Na to samo umarła matka Piotrka, w parę miesię
cy później. Jaś pojechał do Ameryki i ślad po nim zaginął. 
Piotrek się rozpił i w końcu także umarł na suchoty. 

Bobirecki został sam. Jego „małmazyja" uciekła z młodym 
gachem gdzieś w świat. Swoją niedużą gospodarkę zupełnie 
zaniedbał. Nie miał z czego żyć. Sprzedał najpierw krowę, 
potem konia, bryczkę, wszystko z domu i sam dom. 

Z resztą pieniędzy schronił się u ciotki Guzki. Zniedołęż-
niał. Za to ciotka się wyprostowała, stała się przecież żywicielką 
i opiekunką jedynego na Borkówce szlachcica! Obydwoje od 
czasu do czasu po pańsku sobie przygadywali, ciotka przestała 
biegać po domach, miała obowiązki. Trzeba było koło pana 
zrobić, jedzenie uszykować, wyprać, pozamiatać. 



Po raz pierwszy w życiu co miesiąc otrzymywała pensję, 
pan Bobirecki w banku pieniądze złożył i co cztery tygodnie po 
parę złotych wyjmował. 

Krótko trwała ta sieroca bliskość na stare lata. Najpierw 
przeniósł się na pański ogród pan Bobirecki, za nim ciotka 
Guzka. 

— No i widzisz, wszystko w ręku Boga. Nie dał w nędzy 
zginąć Guzce, choć na chwilę było jej lepiej. Tobie także Bóg 
wszystkie krzywdy w niebie wynagrodzi. 

Na razie do nieba się nie wybieram, chcę za wszelką cenę 
skończyć Handlówkę. Jeszcze parę miesięcy do końca. 

Atmosfera się zagęszcza. Już głośno na Borkówce mówią, 
że się zbliżają Rosjanie. 

W Handlówce poruszenie, wszyscy na gwałt przygotowują 
się do egzaminu. W ten gorący czas coraz głośniej nowe wieści 
zewsząd docierają: że będą brać do kopania rowów przeciw-
czołgowych, że wzmaga się wysyłka na roboty do Niemiec, że 
gdzieniegdzie nawet czternastoletnie dzieci biorą. 

Wiadomość się nie potwierdza. Owszem, mama Wiesi Feder-
kiewiczównej wysłała ją do arbajtsamtu, do Kafki, ale zamiast 
Urszuli, na którą wypadała kolejka wyjazdu, jako najstarszej z 
licznej rodziny. 

Wiesia stawiła się z duszą na ramieniu. Przez cały czas 
starała się zapamiętać, że jest Urszulą. Przecież Kafka nikogo 
z wyznaczonych wcześniej na oczy nie widział. Wiesława 
ubrała sfatygowane, za duże łachy, starała się wydać jak naj
mniejsza, jak najbardziej zabiedzona. Kafka skrzywił się na jej 
widok: 

— Jak się nazywasz? 



— Urszula Federkiewicz. 
— A co ty tak nie wyrosłaś? 
— Nie wiem, proszę pana. Niech mnie pan nie zabiera od 

mamusi, proszę pana na wszystko! 
Wiesia składa ręce i wybucha płaczem. 
I nie wiadomo, co się Kafce stało. Może się sumienie w nim 

odezwało? 
— No, wynoś się sprzed moich oczu! 
Tupnął nogą i odwrócił się na pięcie. 
Urszula nie wyjechała. Myślę, że gdyby Kafka kazał jechać, 

to matka nie skazałaby Wiesi na poniewierkę i pracę nad siły. 
Na szczęście obeszło się bez niczyjego wyjazdu. 

Wujek Tomek, który nadal jeździ z Kafką po wsiach, mówi, 
że mu zupełnie rura zmiękła, od czasu kiedy Niemcy przegrali 
pod Stalingradem i Kurskiem. 

— Mówił, że teraz chyba nie da rady wojny wygrać. Zaczy
na wszystkiego brakować, a przede wszystkim benzyny. Rosja 
się oparła i nie ma skąd brać paliwa. Na wojnie strasznie dużo 
paliwa potrzeba. Do czołgów, motocykli, samolotów, a Reich 
się wyczerpał. 

W ogóle Niemcy jakby trochę zelżyli. I łapanki rzadsze, i 
Dębców udało się przed wywózką do Niemiec ocalić; pewnie, 
że to kosztowało, ale Plóhn i Platter, starzy żandarmi, ukręcili 
sprawie łeb. Pomógł Tietze. Jako człowiek o niemieckim na
zwisku i właściciel dobrze prosperującej knajpy wykorzystał 
swoje wpływy dla uratowania chłopców. 

Wiesi zdarzyła się jeszcze jedna przygoda. Jej brat działa w 
podziemiu. Dla Niemców, dla niepoznaki, jest przewoźnikiem 
u Józka Jajki, własnego wujka. Ma kenkartę, że zatrudniony w 
rzemiośle. Józek Jajko wyrabia kosze i plecione meble. Chło
pcy z A K , czyli polskiego wojska, coraz częściej się u wujka 



spotykają, Wiesia wie. Gdy tylko coś pilnego wypadnie, biega 
z paczuszkami, dokąd Wojtek każe. 

W wielkiej tajemnicy mi zwierza, że i jej i Wojtka razem z 
kolegami Niemcy omal nie złapali. Wracali ciężarówką z kon
centracji w Izdebkach. Niemcy częściej niż kiedyś kręcą się po 
mieście i wioskach. Zobaczyli ciężarówkę, zatrzymali ją, kazali 
wysiadać. Ustawili wszystkich wzdłuż rowu. Któryś miał broń, 
upuścił ją w trawę. A trawa po pas. I to ich ocaliło. Rewidujący 
niczego nie znaleźli, zabrali tylko kenkarty, ludzi nie. 

— Z duszą na ramieniu pojechaliśmy do domów. Na szczę
ście nazajutrz kenkarty oddali. 

Wiesia jeszcze teraz dygocze ze strachu i nie dziwię się. 
W Handlówce wre. Bomba! Zabroniono Pewlikowskiej 

przychodzić na lekcje. Grozi jej wyrzucenie ze szkoły. Plotki 
na temat grona profesorskiego, jakie rozpowiada między kole
żankami, ale nie tylko, dotarły do dyrekcji. 

Profesor Kozak, który jest dyrektorem szkoły, wezwał ją i 
przekazał decyzję rady pedagogicznej o usunięciu ze szkoły. 
Pewlikowska odgraża się, że znajdzie sprawiedliwość. Boimy 
się, bo wiadomo, gdzie jej będzie szukać. Przez najbliższe dni 
wystawiamy przed szkołą pikiety. 

Szkoła stoi na stromej górce, stąd dobrze widać, czy ktoś 
się zbliża. Na szczęście panuje spokój. Dowiadujemy się za to 
o wizytacji, która ma przybyć aż z Sanoka. Każdy powtarza 
materiał. Przygotowujemy się w ten sposób do egzaminu. W 
naszej klasie gorączka, ale i smutno. Wychowawca, profesor 
Czesław Kustroń, ciężko zaniemógł. Mówią, że gruźlica, czyli 
w każdej chwili można się spodziewać najgorszego. 

Krystyna Sasworska jest w rozpaczy. Od pierwszej lekcji w 
szkole, od chwili, kiedy profesor Kustroń przedstawił się nam 
jako wychowawca, pała do niego głębokim uczuciem. Nie 



mówi o tym, ale mieni się na twarzy, kiedy sieją zagadnie. Czy 
on o tym wie? Chyba nie, natomiast przed klasą trudno cokol
wiek ukryć. Szanujemy jej uczucia, dlatego zawsze wybieramy 
ją w skład delegacji, która ma odwiedzić profesora z okazji 
zakończenia szkolnego roku. 

Krystyna z Niną zrobiły mi raz ogromną przykrość. Na 
spacerze tak były pochłonięte rozmową o Tarasie, że przestały 
się do mnie odzywać. Szłam smętna i niepotrzebna. Cóż, one 
mają swoje sympatie i związane z tym przeżycia, klęski, taje
mnice. Ja jestem ograniczona. Czasem podoba mi się Tadzio 
Rokosz czy znów Jurek Giermański, ale żeby się w nich ko
chać? Po nieudanej przygodzie z Sylwestrem nie wiem, czy się 
kiedykolwiek w kim zakocham. 

Za to dziewczyny jakby się zmówiły. Stale rozprawiają o 
chłopcach, marzą, zwierzają się, chwalą się pocałunkami. Także 
chłopcy. Zenek Broś zupełnie poważnie traktuje Mietkę, zapo
wiada, że zaraz po wojnie się z nią ożeni. 

W szkole robię wszystko bardzo dokładnie. Chcę zdać 
egzamin jak najlepiej. Pracujemy z koleżankami przez całe 
popołudnia, zbliża się czerwiec i egzamin. 

Nastrój skupienia przerywa nieoczekiwane wydarzenie. Na
przeciwko budynku gimnazjalnego, przed którym Niemcy spa
lili szkolną bibliotekę, dochodzi do awantury. Asia Dąbrowolska, 
córka przedwojennego senatora, prześliczna, chyba najładniejsza 
w Brzozowie dziewczyna, rzuca się z bańką mleka na koleżan
kę, którą posądza o romans z Bobrowiczem, dzierżawcą mająt
ku w Jasionowie. Poturbowaną odprowadzają koleżanki, Asia 
dostaje histerii na środku ulicy. Wzbudza to śmiech politowa
nia, zamiast podziwu. To dopiero musi być miłość, skoro do
prowadza do takiego wybuchu. 



Są też wydarzenia bardziej niebezpieczne, chociaż mają 
również tło romansowe. 

Zjechała do Brzozowa spora grupa młodzieży ze świata. I 
Żuchowscy się tu znaleźli. Piękna para, brat z siostrą. W bracie 
zakochała się Mirka Kosiówna. Pewnego dnia wpadła nieocze
kiwanie do ich mieszkania i zastała rodzeństwo w łóżku! Za
mieszanie, zgiełk, skandal, zerwanie zaręczyn. Nazajutrz para 
znikła. To było małżeństwo żydowskie o tak aryjskim wyglą
dzie, że nikt nie domyślał się w nich Semitów. 

Czy ocaleją? Dobrze, że nie wyglądają na Żydów, inaczej 
dawno by zginęli. Niebieskie oczy ich uratowały. Niemcy uwa
żają, że Żydzi mogą mieć tylko czarne. Nawet na mnie spoglą
daj ąpodejrzliwie, mam czarne oczy. Za to włosy jasne. Ładnie 
by wyglądały, gdyby były kręte. Ale u nas tylko Zdzisek ma 
kręcone, chociaż mu to wcale niepotrzebne. Na urodę chłopców 
nikt nie patrzy. Jakby się to przydało dziewczętom, nie musia
łyby, jak ja, niszczyć włosów trwałymi ondulacjami. Kiedyś 
miałam gęste i układające się, teraz wiechcie mi na głowie 
rosną, za każdym poruszeniem grzebienia stają sztorcem na 
głowie, ani ich uczesać porządnie, ani ułożyć. 

Zwracam na to uwagę, bo mam być drużką na weselu cioci 
Maryni. Wychodzi za Kościańskiego, masarza i sokoła, tak 
nazywa się należących do organizacji „Sokół". Stasinek ma 
specjalny strój i odpowiednią do niego czapkę z piórem, bierze 
udział w zawodach gimnastycznych, ćwiczeniach polowych, 
polowaniach itp. Teraz nie, żadna z przedwojennych organiza
cji nie działa. Ale on zawsze czuje się sokołem: dziarski, wesoły, 
z humorem. 

— No i patrzcie, stara panna i stary kawaler, a przecież się 
dogadali. 



— Gorzej teraz będzie Hance, urwie się, zawsze dla dzieci 
przywoziła, co mogła, Zosię całkiem ubierała, przecież jak 
laleczka wyglądała po każdym przyjeździe Maryni. 

Jak każdą, tak i tę wiadomość Babcia z Matką przyjmują po 
swojemu. Ale, że dzieje się to przy Ojcu, zabrania im pleść co 
tam ślina na język przyniesie. 

— Nie wasza sprawa. Chce się Kościański żenić, to dobrze. 
Dość się dziewczynisko po cudzych kątach natłukło. Najwy
ższy czas osiąść we własnym domu. 

Dom Kościańskiego będzie domem ciotki Maryni. Czasem 
opowiada o domach, w których mieszkała w Warszawie. Piękne 
to były mieszkania: kanalizacja, centralne ogrzewanie, woda, 
elektryczność, gaz. Tu u nas nikt nie marzy o elektryczności, 
gazie, innym ogrzewaniu niż drzewem, woda najczęściej w 
cudzej, co najwyżej we własnej studni, gnój przed stajnią, 
wychodek najczęściej przy gnoju. A w Warszawie są w środku, 
w mieszkaniu. 

— Czysto w łazienkach być musi jak w kuchni. Sedesy aż 
błyszczą. Niemało trudu kosztowało utrzymanie czystości. A 
jak przyszła wojna, wszystko wysiadło. Ogromne kolejki po 
wodę stały, nie było jak gotować, nie we wszystkich domach są 
kuchnie na węgiel czy drzewo. Mnie było nieco lżej, mieszka
łam sama, miałam pilnować mieszkania, państwo uciekli. Dłu
go nie wytrzymałam, napisałam, gdzie jestem, i do swoich. Ale 
w kupie ciasno, wszyscy w jednej izbie. Stasio chce się żenić, 
zawsze we dwójkę będzie inaczej. Zapraszam na wesele. 

I oto cichy ślub, ciocia elegancka w beżowej sukni, kape
lusz, woalka, rękawiczki, pończochy przeźroczyste, jedwabne, 
czółenka na wysokim obcasie, beżowe palto. 

— Panna młoda występuje z fasonem, po warszawsku! — 
podkreśla dumny pan młody. Trochę przygarbiony, szczuplutki, 



też w eleganckim, nie zniszczonym, niedzielnym ubraniu, la
kierkach trochę przyciasnych, zaraz po przyjściu z kościoła 
zmienia buty. 

Stół pięknie zastawiony. Jest świetny bimber, własnoręcz
nie przez pana młodego sporządzony, też samodzielnie wyko
nana wędlina, cichaczem wędzona po nocach, z uprzedzeniem 
warty, żeby zatykała nosy i się nie mieszała. Ciotka występuje 
z czerwonym barszczykiem z krokietami i sznycelkami na 
drugie. Smakowicie przyrządzona czerwona kapusta jako ja
rzyna, ciasto kruche na deser. 

Ale uczta! Po raz pierwszy zasiadam za stołem jako gość. 
Głupawo się czuję, wszyscy czekają, co powiem, mówię 

niewiele, raczej nic nie mam do powiedzenia. Przy stole jeszcze 
jeden młodszy człowiek, reszta starsi, krewni i znajomi wujka 
i ciotki. Coś tam usiłuję do niego zagadnąć, Michał mu na imię, 
swojsko, mój Ojciec też Michał, ale on chyba jeszcze bardziej 
stremowany niż ja. Pozostaje zatem najeść się do syta i na zapas. 
A tu chcą, aby wypijać toasty. Nie smakuje mi wódka, jednak 
z rozpędu łykam parę kieliszków. Czuję, że mi za gorąco, 
wychodzę. Za mną Michał. Na stromych schodach zabiera się 
do całowania. Nie lubię się całować, zwłaszcza z kimś, kogo 
pierwszy raz na oczy widzę. Wywijam się z niepożądanego 
uścisku i z powrotem do stołu. 

Postanawiam się nie ruszać. On naturalnie też wrócił i 
zaczyna pić. Razem z wujkiem — panem młodym. A wujek ma 
zaprawę nie lada. Chyba nie było dotąd dnia, aby czegoś moc
niejszego nie wypił. Nie żeby się upijał. To nie, ale zawsze pod 
humorem, zawsze ten piwny albo wódczany zapaszek. 

Wujek Leń jest drużbą. Wprawdzie wesele ciche, jednakże 
zawsze musi być jakiś mistrz ceremonii. No i ten zaszczyt 
przypadł wujkowi. 



— A teraz wypijemy za zdrowie państwa młodych. Niech 
nam żyją długie lata w szczęściu i powodzeniu! 

— Niech żyją, niech żyją, niech żyją! 
Najgłośniej podejmuje okrzyk pan młody, od teraz wujek 

Kościański, zapomniawszy widać, w jakim charakterze wystę
puje na dzisiejszej imprezie. Goście nie zważają na to, udają, 
że nie usłyszeli, zaczynają śpiewać „Sto lat". Na próżno ciocia 
daje znaki, aby nie śpiewać, ponieważ w sąsiednim pokoju 
mieszka pani nauczycielka, gmina wynajęła jej mieszkanie, na 
pewno gwar przeszkadza pani Konieczkowej, zebrani śpiewają 
nadal. Wujek Leń intonuje nawet „Mnogije leta", nauczył się 
drużbując Henrykowi Dąbrowieckiemu, kiedy ten żenił się z 
Ukrainką. Trochę fałszuje, gościom weselnym trudno podjąć 
melodię, nie dość składnie wtórują, tym ochotniej pozostają 
przy „Sto lat", i prawie po każdym kieliszku powtarzają od 
nowa: 

„Niech im gwiazdka pomyślności 
nigdy nie zagaśnie, 
a kto zdrowia nie wypije 
niech go piorun trzaśnie! 
A kto zdrowia nie wypije 
niech go piorun trzaśnie!" 

Najgłośniej śpiewa i najbardziej fałszuje pan młody. Bardzo 
mu się podoba „niech go piorun trzaśnie!" Na próżno ciotka 
mityguje, uspokaja. 

Nic nie pomaga. Kieliszki krążą coraz szybciej, pan młody 
się słania, jeszcze chwila a znajdzie się pod stołem. Ale nie, 
ciotka Marynia jest rosła, dwukrotnie tęższa niż świeżo poślu
biony małżonek. No i ona staje się panią sytuacji. Jednym 



ruchem zgarnia Stasinka znad stołu, unosi energicznie i prowa
dzi, a raczej wlecze do otomany. Za moment gwar przerywa 
donośne chrapanie. W ten sposób pan młody wspomaga gości 
w dalszej uczcie, zresztą kończącej się. Goście też ulegli zmę
czeniu. Za dużo bimbru na garstkę zgromadzonych. Jeszcze 
ciocia zachęca do deseru, jeszcze przygotowuje paczki dla 
siostry, aby dzieci miały co nieco z wesela, także dla mojej 
Matki, by obdzieliła pozostałych w domu. Wędliny sporo, 
napełnione półmiski stoją na stole, jest co pakować. Suto obła
dowani biesiadnicy żegnają ciocię i wychodzą. Ja zostaję. Po
mogę przy sprzątaniu, a przede wszystkim obejrzę gazówki. 
Tak się nazywają pończochy, jakie nosi ciocia. Gdzież tam 
moim patentkom do mgiełki otulającej ciocine nogi. 

Ach, mieć takie dla siebie! 
Zamarzyło mi się, ale tylko na moment. Przypominam sobie 

opowiadanie z „Akcji Katolickiej", czasopisma, które przynosi 
pan listonosz do Bobireckich. Przeczytałam w nim opowieść o 
dwóch dziewczynach: jednej skromnej, spędzającej czas na 
nauce, modlitwie i dobrych uczynkach, i o drugiej, której bez 
przerwy się marzyły gazówki, cieliste, jedwabne pończochy, i 
ciągłe randki. „Nagle Józia oderwała się od zmroku"; a w tym 
zmroku stał kawaler, z którym randkowała. I tragedia. Józia 
została sama z dzieckiem. Ów pan nie chciał na nią nawet 
spojrzeć. Wszystko to błyskawicznie przemknęło przez myśl 
cnotliwej dziewczynie, gdy zaczepił ją jakiś facet w pociągu. 
Zagadnął niespodziewanie i uprzejmie, obejmując spojrzeniem 
ładne nogi w pończochach. Oczywiście jedwabnych. On się jej 
też spodobał, ale nie nawiązała z nim znajomości. Przestrzegło 
ją oczko w pończosze. Akurat w tym momencie puściło. 

Także cioci przy zdejmowaniu puściło oczko. 
I dała mi pończochy! 



Ubieram je na Zielone Świątki. Złapałam oczko, prawie 
niewidocznie zeszyłam cieniutką igłą. Ach, jakże zmieniły się 
moje nogi! Są prawie tak samo ładne jak Basi Bielawskiej. No, 
może trochę tęższe, raczej niewiele. W każdym razie w paten-
tkach wydają się okrągłe jak serdelki. Podziwiam się, stąpam w 
prawo i lewo, a tu Ojciec jak nie huknie: 

— Ściągnij to świństwo w tej chwili! 
Jezusie, Mario, takie wspaniałe pończochy! 
—Kto ci to dał?! — denerwuje się Ojciec. — Żeby grzeszne 

ciało w coś takiego ubierać! Tylko dziwki takie noszą! 
Nie, ciotka Marynia dziwką? Co też Ojciec wymyśla? 
Suknię też muszę nosić do kostek, Ojcu nie podobają się 

krótsze. 
— Gołą dupą będziesz świecić? 
Łzy stają w oczach: muszę zaraz zdjąć pończochy, jeszcze 

gotów je potargać. A wtedy nie dałabym rady pościągać nitką 
oczek. Założę je, gdy nie będzie widział. Na razie zdejmuję 
przezroczystość z nóg i chowam głęboko do szuflady komody. 
Owinięte szmatką, żeby się nie zadarły. 

Pierwsze jedwabne pończochy i taki despekt! 

Z trudem podnoszę jedną nogę. Teraz drugą. Należy nimi 
poruszać, gdyż dziś mam usiąść. Oznajmiono mi tę nowinę 
podczas wizyty. 

Siostry wyraźnie się rozjaśniły. Widać, że szczerze życzą 
mi zdrowia, tę nikłą poprawę zawdzięczam ich staraniom, nie
ustannej trosce; gdyby mogły, nieba by mi przychyliły. Nie 



odstępują od mojego łóżka, są na każde skinięcie głową, znak 
powiek, nieomal spojrzenie. 

Chcę im sprawić przyjemność i sprawnie usiąść. Czy będzie 
to takie trudne jak w wypadku pani Janiny, sąsiadki z lewej? 
Dosłownie moment wytrwała wczoraj w pozycji siedzącej po 
dwóch tygodniach leżenia. Ja leżałam chyba miesiąc, a może 
dłużej? Nie pamiętam, zapytam Jacka, bodaj od tygodnia piszę 
do niego, a on do mnie. To jedyny mój kontakt ze światem. 
Proszę o papier i długopis. 

— Proszę zaczekać, gdy pani usiądzie, pozwolimy mężowi 
wejść do kuchni, podejdzie do drzwi i zobaczy panią. 

Kuchnia jest naprzeciwko. Ujrzę go! 
( Siostra Małgosia ustawia odpowiednio łóżko. Nie wiedzia
łam, że wyregulowane może przypominać fotel. 

Siostra w skupieniu patrzy na monitor: 
— Proszę powoli zginać kolana. Nic się nie dzieje? 
Trochę kręci mi się w głowie, ale gdy nią nie ruszać, można 

swobodnie patrzeć przed siebie. Serce jeszcze nie trzepocze. 
— W porządku? 
— W porządku, siostro Małgosiu. 
Na linii widzenia jawi się kuchnia. Jakże inna niż sobie 

wyobrażałam leżąc. Wąska, mała, z kuchenką gazową usytuo
waną w samym rogu, tuż przy drzwiach na korytarz. Obok 
zlewozmywak z nieszczelnym kurkiem. Kapie woda. Przypły
wa tamten sen. Jestem w domu, źle się czuję, czekam na lekarza. 
W pokoju Zbyszek i Wojciech, Jacek w łazience. Słyszę dzwo
nek, to na pewno lekarz. Ale nie ma mu kto otworzyć drzwi. 
Tylko ja słyszę dzwonek, ani Jacek, ani chłopcy nie słyszą, nie 
reagują, nie otwierają drzwi. Woda leje się w łazience, zagłusza 
wszystko. Czuję, że dłużej nie zniosę tej sytuacji, krzyczę ze 



wszystkich sił. Na mój krzyk rozsuwa się ściana pokoju, wcho
dzi lekarka z pielęgniarką, och, jaka ulga! 

Sen, nie sen? Woda z kranu ścieka strumieniem, plusk, po 
prawej stronie sali ściana z rozsuwanymi drzwiami... 

W otwartych drzwiach kuchni sylwetki lekarzy, pojedyncze 
postacie w cywilu. Rodziny przychodzą po informacje. Poznaję 
Jacka. Rozmawia z doktorem Niżankowskim, pozwoli mu wejść, 
ujrzy mnie siedzącą... 

Podnoszę dłoń na powitanie. Opada na kołdrę. Układam 
wargi w uśmiech. Ciężko, drżą. Powinien widzieć, że uśmie
cham się oczami, jego oczy są jasne, widzi. Serce dygocze. 
Siostra tuż, podnosi dół łóżka, prostują się moje nogi, plecy 
opadają na poduszki. Leżę. Chce mi się spać, postać Jacka 
odpływa... 

Podczas tamtych czerwcowych, egzaminacyjnych dni spa
łam nie dłużej niż cztery godziny na dobę. 

Cały dzień pokratkowany. Lekcje w szkole, powtórka ma
teriału z Miksiewiczówną i Sasworską, z Gizą Sajdakówną i 
Marysią Wanat, z Władką Dżoniówną i Zosią Bielawską. Wy
liczony czas dla Tadka Pilawskiego i Tadka Sabata. Zajęcia 
domowe. Także krowy; niestety, nie udało się wymigać od 
pasienia. 

— Zeszytów żreć nie będziesz, patrz, z czego żyjesz! 
Żadne przedkładanie nic nie pomogło. Bezpieczniej się 

poddać. 
Nasi kochani nauczyciele dbają, byśmy także trochę odpo

częli. Obydwie klasy idą w sobotę na wycieczkę do Banisk. Z 
jednego wzgórza wędrujemy przez Borkówkęna drugie i trze-



cie. Drugie, czyli Dział z samotnym krzyżem na rozstaju. Tuż 
obok, na łysym wzgórzu, szaleją czarownice przy księżycu. 
Krzyż omijają z daleka. Dopiero poza nim mogą okazać swą 
moc. I okazują. HUŻ to ludzi zbacza z Działu do debrzy i do lasu. 
I tu, i tam napotykają nie tylko dziki, które chrząkając przebie
gają pędem pod nogami, także samotnych, wyfrakowanych 
myśliwych. Wystarczy ich jednak przeżegnać, aby znikli bez 
śladu z szyderczym chichotem. 

Strach ogarnia moją klasę, kiedy przechodzimy pod krzy
żem i opowiadam im o przeżyciach mojego pradziadka leśnika. 
To on miał przygodę z panem, który go coraz dalej i dalej 
prowadził w las, niby to w pogoni za jeleniem. Pradziadkowi 
nie bardzo się panisko podobało, alejaktensiępowołałnajaśnie 
wielmożnego pana hrabiego, nie śmiał odmówić pomocy. Gdy 
jednak byli już w głębi Banisk i pan zaczął zbaczać na bagna, 
pradziadek przystanął i pobożnie wystchnął, jako że zaczęli 
dzwonić w Jabłonce na Anioł Pański. 

— Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z 
Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, pan z Tobą... 

A wtedy pan jak nie podskoczy, jak nie zacznie chichotać. 
Echo stokrotnie powtórzyło ten śmiech, aż wszystko rozszu-
miało się wokół. Wreszcie pan zniknął w bagnach i jego głos 
też się rozwiał. Odtąd pradziadek na widok każdego obcego 
żegnał się krzyżem świętym — zakończyłam opowieść, powta
rzając ją za Babcią. Idziemy teraz do lasu, w którym pradziadek 
spędził całe życie, właśnie do Banisk. 

Widać je przed nami. Las poprzedza odsłonięta łysa góra i 
wężowa droga. Tu znajdują się liczne wężowiska. 

Ludzie uprawiają tę górę, ciągną się wzdłuż drogi ziemnia-
czyska i pasma koniczyny, czasem nawet udają się owies i 
jęczmień, ale strach tu przebywać z sierpem i zbierać rzadko 



wyrosłe zboże. Łysa góra to raj dla jaszczurek, zaskrońców i 
żmij. 

— Uważaj, wnusiu, żmija może cię uciąć. 
Teraz idę odważnie. Meszty na nogach, na drodze, choć 

piaszczysta, wszystko dobrze widać, poza tym mamy kije, 
idziemy z harmonią, gwarnie, płazy uciekną z daleka. 

A w żniwa? W dłoniach pełno ostu, rośnie tu bujnie, nie 
sposób go wyplenić, kłuje ręce, skórę kaleczy ostra trawa, 
ciężkie są żniwa w Baniskach. Ale do żniw jeszcze daleko, do 
lasu —już blisko. Pełno tu buków, jesionów, dębów, rzadziej 
trafia się sosna. Drzewa wyrosły wspaniale, to księży las. Rzad
ko tu się wycina dorodne sztuki, i to zawsze pod pieczą leśnika. 
Okoliczni mieszkańcy szanują księże, nikt nie kradnie drewna 
ani nie kłusuje. Nic dziwnego, że i sarnę spotkasz, i jelenia, a 
przed lisami trudno obronić ptactwo w kurniku. 

Droga ciągle wznosi się w górę. Zmęczenie. Z ulgą wkra
czamy do lasu. 

Trawy wysokie, nikt ich nie kosi, miękko rozkładamy się pod 
bukami. Wybieramy polankę na skraju, więcej tu słońca. Zdobi 
trawę w świetliste płaty. Nie jest gorąco jak na piaszczystej drodze, 
w lesie zawsze chłodno, na polance zacisznie i cieplej niż w głębi. 
Mały Witek Peter robi zdjęcia całych grup, wyodrębnionych 
grupek i poszczególnych zespołów koleżeńskich. Mam zajęcie. 
Pan profesor Głuszko proponuje, abym zebrała zamówienia na 
zdjęcia i pieniądze. Za to za darmo dostanę komplet fotografii. 
Wspaniały facet! On dobrze wie, że nie mam pieniędzy, a bardzo 
lubię fotografie. Dzięki pomysłowi profesora będę miała cały 
zeszyt zdjęć. Gdy uda mi się zdobyć trochę grosza, kupię album. 
Zdjęcia z dzisiejszej wycieczki zajmą połowę. 

Zespół dwóch klas rozpada się na drobne grupy. Siadam 
blisko harmonisty. Lubię muzykę i śpiew. Wprawdzie tu nie 



bardzo wypada muzykować, w lesie powinno być cicho, jed
nakże myśmy zostali na skraju, przed nami pola rozłożone na 
Dziale, u podnóża Banisk płynie mały strumyk, z wierzchołka 
widać migotliwe, drżące pasemko. 

Może coś zaśpiewamy? 

, Jak dobrze nam, 
zdobywać góry 
i młodą piersią wchłaniać wiatr, 
prężnymi stopy deptać chmury 
i palce ranić ostrzem skał. 

Mieć w uszach szum, strumieni śpiew 
a w żyłach roztętnioną krew, 

Hejże hej, hejże ha, 
żyjmy więc, póki czas, 
bo kto wie, bo kto wie, 
kiedy znowu ujrzym was. 

Jak dobrze nam, 
głęboką nocą, 
wędrować jasną wstęgą szos, 
patrzeć, jak gwiazdy niebo złocą, 
i czekać, co przyniesie los. 

Hejże hej, hejże ha, 
żyjmy więc, póki czas, 
bo kto wie, bo kto wie, 
kiedy znowu ujrzym was. " 



Niewiadome wisi w powietrzu. Kiedy przytknąć głowę do 
ziemi — powiada Ojciec — można gołym uchem usłyszeć, że 
drga od nabrzmiałego, dalekiego huku. Zbliża się front! 

Nasza wyobraźnia nie chwyta znaczenia takich słów jak 
front, armaty, ofensywa, choć padają chyba we wszystkich 
rozmowach. Nie myślimy o tym. 

Cieszymy się wycieczką, słońcem, częścią artystyczną 
przygotowaną przez starszych kolegów, absolwentów Hand
lówki z lat wcześniejszych, teraz kadrą „Naszego Sklepu", 
przed wojną należącego do Spółdzielni Nauczycielskiej, dziś 
Spółdzielni Spożywców. Utalentowana Zosia Niziołek czyta 
ogłoszenia drobne: dowcipy podpisane przez najbardziej chara
kterystyczne postacie szkolne. Głównie uczniów, choć i profe
sorskich nie brakuje. 

„Zgubiłem parasol. Uczciwy znalazca proszony o odniesie
nie pod adresem: Pachnący Narcyz, Wola Jasieńska 5. Podpi
sany Anioł Gabriel". Wiadomo, że tyczy ono naszego wiecznie 
roztargnionego profesora Gabriela, nauczyciela reklamy; o niej 
uczymy się, że jest dźwignią handlu. Nic bardziej mylnego. W 
tej chwili robi się wszystko, aby towar zamaskować jak najdo
kładniej, bo popyt olbrzymi, a podaż mniejsza, niż można sobie 
wyobrazić. Więcej takich paradoksów znajdziesz, konfrontując 
teorię z praktyką. My się jednak uczymy, by kiedyś pracować 
w normalnym kraju, no a w takim — bez reklamy się nie 
obejdzie. Podobnie bez księgowości, stenografii, biurowości. 
Ale i tu rzeczywistość sobie, a nauka sobie. Na przykład księ
gowość. Ci, co pracują, wiedzą, co się robi z rachunkami, aby 
zmylić niemiecką kontrolę, zakładającą, że wszystko jest po
trzebne fur Reich und Krieg. Jeśli zatem towar ma dotrzeć do 
miejscowych nabywców, musi się fałszować dokumentację. 



Bardzo jestem ciekawa, czy uda się oduczyć oszustw doko
nywanych przez uczniów naszej Handlówki, bo wielu już hand
luje, księguje i pracuje w usługach. 

Przeraża mnie, że też będę musiała oszukiwać. Może nie 
będzie to już konieczne? 

— Słyszeliście, Ruscy do Lwowa doszli. Podobno nasi idą 
z nimi. 

— Iii, jacy nasi, bolszewicy przebrani za Polaków. Tylko 
płaszcze mają takie jak nasza armia i inne czapki niż Rosjanie. 

— Podobno to wojsko będzie chłopom ziemię rozdawać. 
— Widziałeś, żeby ci kto co za darmo dał? Panowie jeszcze 

nikomu nigdy nic nie dali. 
— Nikt się ich nie będzie pytał, rząd każe oddać majątki. 
— Widziałeś taki rząd, który by coś panom nakazał? Przed 

wojną też obiecywali, jeszcze przed pierwszą, żeby tylko chłopi 
na bolszewię poszli, a potem co? 

— Teraz co innego. Podobno mają rządzić chłopi, co idą z 
Rosji. 

— Akurat, jak tu przyjdą Rosjanie, to zobaczycie, że stąd 
nie wyjdą — jedna okupacja zmieni się na dmgą. 

— Nie bójcie się, Rosjanie przyjdą i pójdą, do Berlina 
daleko, co by u nas robili? 

— Zastąpią ich nasi demokraci, znaczy chłopi i robotnicy. 
— Aha, z przodu łata, z tyłu łata, oto polski demokrata. 
— W gminie każą ostrzyć kosy, żeby było z czym na 

bolszewika iść. 
— Na bolszewika z kosą? Nie te czasy, on teraz z automa

tem, nie z gołymi rękami idzie. Daliby to Niemcom rady, jakby 
nie mieli dobrych gwintówek w garści? Gówno im zrobisz z 
kosą. 



Mylą mi się już glosy rozmawiających. Łatwo przy takich 
pogwarkach zapada się w sen. Teraz prawie co wieczór toczą 
sięrozhowory. Ludzie nawet roboty nie pilnują jak dawniej, nic 
tylko nowiny zbierają i powtarzają. 

Najbardziej zajadły na bolszewików jest wujek Leń. Wyda
je się, że sam by najchętniej przeciwko całej armii stanął i nie 
puścił jej ani na krok. 

— No i co zrobisz, głuptoku — perswaduje Ojciec. — 
Zaczęli Ruscy Niemca gnać, zaczęli, muszą go aż do Berlina 
popędzić. Nie mają wyjścia. I ty przy okazji skorzystasz. Do 
Niemiec cię nie wezmą ani do obozu nie wsadzą. Niemcy nigdy 
by się stąd nie ruszyli, gdyby nie Rosjanie. A uważaj, żeby tu 
frontu nie było. Jeszcze chałupę stracisz i gdzie na starość 
grzeszne kości złożysz? 

— Uciekali moi ojcowie razem z nami przed frontem w 
pierwszą wojnę, uciekniemy i my. 

— A gdzie będziesz uciekał? 
Śni mi się ucieczka pod kulami. Nogi się zaplątały, nie mogę 

ruszyć z miejsca, rąk nie czuję ze zmęczenia, tyle trzeba ze sobą 
zabrać na frontową tułaczkę, a tuż przy mnie zjawia się Kafka 
i nic tylko na ciężarówkę zapędza, żeby wywieść do Niemiec. 

Odtąd makabryczne sny stale mi towarzyszą. Nie ustępują 
nawet w trakcie egzaminów. 

W szkole niesłychane napięcie. Dyrekcja przyspiesza egza
miny, bo budynek będzie potrzebny dla wojska. 

Egzamin zaczynamy uroczyście, według regulaminu. 
— Niczym matura — dowcipkują starsi koledzy, którzy 

przyszli do Handlówki po roku czy dwóch gimnazjum. Mają 
więcej lat od nas, którzyśmy zaczęli naukę bezpośrednio po 
siódmej klasie. Z całym respektem zachowujemy się wobec 



Kazka Hynała czy Zosi Burakiewiczówny. Ona ma już 22 lata, 
on też dorosły kawaler, nosi wąsiki i niewielką bródkę. 

Najpierw zdajemy pisemnie. Dostajemy odpowiednie dru
ki: amerykanki, rachunki, mamy sporządzić bilans. 

Siedzę nad rozwartą amerykanką, pracowicie księguję ra
chunki, pora na podliczenie. 

Najpierw cyfry notuję ołówkiem. Potnieję, nie zgadza się 
„winien" z „ma". Nie o wiele, o dwa złote. Liczę i liczę jeszcze 
raz od dołu do góry i z góry na dół, jeszcze i jeszcze; na próżno. 
Ciągle po stronie „winien" brak dwu złotych. Podchodzi profe
sor Kustroń. Przystaje. Liczy wraz ze mną. Przy kolejnej pozycji 
zatrzymuje wzrok. No tak, siedem razy sześć jest czterdzieści 
dwa, a nie czterdzieści cztery. Znika zaćma. Już mi się sprawnie 
liczy, dobrze sprawdza, znalazłam błąd! Strona „winien" bilan
suje stronę „ma". 

U profesora Głuszki zdajemy egzamin z korespondencji. 
Od przedstawienia oferty aż do wystawienia rachunku za do
starczony towar. Jestem sekretarką firmy oferującej tuziny i 
grosy rozmaitych guziczków i guzików. Sporządzam ofertę dla 
detalisty prowadzącego sprzedaż tych artykułów, piszę zamó
wienie ze sklepu do firmy, z kolei zawiadomienie o wysyłce, 
załączam fakturę, potem potwierdzenie odbiom i informację o 
realizacji rachunku, wreszcie pokwitowanie. Udaje się—mie
szczę się w określonym czasie. 

Z arytmetyki handlowej także rozwiązujemy zadania na 
czas. Kończę przed wyznaczonym terminem. To samo z grama
tyką. W pełni natomiast wykorzystuję godziny na przykłady z 
gramatyki niemieckiej i napisanie listu do koleżanki w tym 
języku. 

Ci, którzy zaliczyli poszczególne przedmioty na bardzo 
dobrze, są zwolnieni z ustnego. Ja muszę zdawać ustnie niemie-



cki. Dyrektor niegdyś, teraz zwiemy go Dziadkiem — Mrozo
wski stara się uczynić wszystko, aby nie zagęszczać atmosfery. 
Jest miły i uprzejmy. Dostaję do przetłumaczenia piosenkę: 

„Es geht alles worüber, 
es geht alles worbei. 
Nach jedem Dezember 
folgt wieder ein Mai!" 

i kilka zdań z zastosowaniem Sönnern" i „vollen" we 
wszystkich czasach i trybach. Jakoś daję sobie radę. Mrozowski 
uśmiecha się nawet. 

W sobotę rozdanie świadectw. Mam wszystko sehr gut, 
tylko z niemieckiego mniej niż dobrze, więcej niż dostatecznie. 
Nie pałam radością jak inni. Martwię się, co dalej. O pracę nie 
będzie łatwo, zamknięto „Torhowlę", ukraiński sklep, mówią, 
że i Tietze zwija interes, zamyka się ciastkarnię, w kiosku z 
gazetami pustki. 

Nad zmartwieniem góruje jednak ciekawość. Wieczorami 
coraz głośniej wszyscy rozprawiają o zbliżającym się froncie. 
Wczesnym rankiem, przy dobrej pogodzie, jakby rzeczywiście 
słychać dudnienie. Nawet nie musi się głowy do ziemi przykła
dać. Na drogach znowu pełno, ale już nie zorganizowanych 
oddziałów, lecz luźno idących, zakurzonych żołnierzy. 

— Wiecie? Jutro nie muszę już jechać do arbajtsamtu, 
Kafka wyjeżdża. — Ta nowina wujka Tomka elektryzuje wszy
stkich, stawia na nogi cały dom. — Helka, trza co najpotrzeb
niejsze spakować, pójdziemy do lasu, nie ma co dłużej czekać. 
— Ojciec nakazuje Matce pakowanie w sobotę. W niedzielę od 
rana ryczą w mieście motocykle. 



— Oho, coś się gotuje! — Wujek Leń jak zwykle od świtu 
kręci się koło naszego domu i znosi coraz ciekawsze wiadomo
ści. — Niemcy uciekają od Sanoka do Starej Wsi i dalej na 
Krosno, podobno Ruscy idą i od Sanoka, i od Przysietnicy. Koło 
cmentarza może być bitwa. 

— Coś ty, przecież byłeś w wojsku, kto się okopuje na 
rozdrożu, ani miejsce dobre, ani żadnej osłony. Linia frontu 
może być tylko na Widaczu. 

Wujek wątku nie podejmuje, znowu biegnie do miasta. 
Koło południa wraca, dźwiga worek cukru. — W mieście 
rozbijają sklepy, Niemcy uciekają na łeb, na szyję, na posterun
ku żywej duszy! 

— Helka, zbieraj manele, odwiązuj krowy, chowaj prosię 
do worka, idziemy na Jaklę, ale już! 

Korzystam z tego, że dla mnie nie ma żadnego polecenia, i 
pędzę na wzgórek koło ciotki Niewłoczyny. A nuż co zobaczę, 
stamtąd widać rynek. 

Niedziela. Spokój i cisza, lipcowe słońce opada miękko na 
kamieniczki miasteczka i podmiejskie zagrody. Niemożliwe 
wydaje się naruszenie tego spokoju. — Co też wujek wygaduje, 
przecież na rynku nic sienie dzieje — zapewniam samą siebie, 
jednakowoż widzę, że coś się zmienia. Na rynek zajeżdżają 
motocykle, pełno ich koło budynku straży pożarnej, zjeżdżają 
w dół koło ciotki Kościańskiej. Na gościńcu Borkówki zaroiło 
się. Ludzie prowadzą ryczące krowy, krzyczą ciągnięte za ręce 
dzieci. Wszyscy spieszą w kierunku Jabłonki. Ciekawam dal
szych wypadków, ale przypominam sobie, że i moi mają iść na 
Jaklę z całą rodziną i chudobą. 



Wracam do domu a tu pusto. Tylko wujek Leń zagaduje w 
przelocie na podwórku: — To nie wiesz, że już poszli? Zaczekaj 
na mnie, wrócę z miasta, zaprowadzę cię do nich. 

Stoję przed domem i ogarnia mnie żałość. Jak to, zostawili 
mnie samą na pastwę frontu i Niemców? Gdzie ja się teraz 
podzieję? Nie ma co dalej rozpamiętywać, rwetes w sąsiedztwie 
coraz większy: Szmydowie i Wydryński z Anielą Kostkową 
biegną w kierunku Dydaczki. A jakże, przecież tam jest gruba! 
Wykopana w ziemi, pokryta darnią piwnica, a raczej powie
rzchniowy schowek, w którym składa się różne produkty nie 
znoszące gorąca. Przecież i ja się zmieszczę w tym schowku. 
Co prawda jest Dydak, Dydakowa, matka Dydakowej, Szmyd-
ka, bo Szmyd z Kazkiem pobiegli jednak dalej, na Jaklę, Aniela 
z Adamem Wydryńskim. Już i wujek Leń spieszy z miasta i 
woła: — Chodź do Dydaczki, na Jaklę nie zdążymy, Rosjanie 
blisko! 

Idziemy do pani Dydakowej. 
To bardzo porządna kobieta. Oczytana, chętnie i mnie po

życza książki, dzieli sięjabłkami o cudownym smaku i zapachu, 
z jedynej przed domem jabłoni. My jabłek nie mamy, na nią 
zawsze można liczyć. I teraz troskliwie pyta, czym jadła obiad. 

Zbiera mi się na płacz. Śniadanie ledwo liznęłam, obiadu 
nie było, wszyscy zajęci pakowaniem i ucieczką, kto by tam 
myślał o jedzeniu. 

Nie tylko u nas nie myśleli, także Anielcia i Adam nie jedli, 
za to sobie podpili. 

„Anielciu, tyś do mnie listów nie pisała, 
Anielciu, tyś nadal wierną mi została, 
Anielciu, napisz mi długi list, 



Napisz mi długi, długi list 
Do niego włóż swą miłość 
I listeczki białych róż. 
Dziewczyno, przyjdź do mnie nocą do ziemianki, 
Dziewczyno, ja nie chcę mieć innej kochanki!" 

— wyśpiewuje na cały głos Adam, choć nie pora na śpie
wanie ani całowanie. A on i śpiewa, i całuje Anielcię, aż i 
Szmydka i Dydaczka patrzą ze zgorszeniem. 

Pani Dydakowa przebiega chyłkiem z piwnicy do domu, 
przynosi dla mnie pajdę chleba z kawałkiem słoniny. Gryzę 
ogromne kęsy, poczułam głód, nie zaspokojony od rana. Wujek 
Leń przymawia się o bimber, pan Dydak podaje: 

— Pij, sąsiedzie, albo przeżyjemy, albo zginiemy! 

„Co użyjem, to dla nas, 
Bo za sto lat nie będzie nas! 
Gul, gul, gul, gloryja, niech się nam 
Wódka popija, 
Wypij wódkę, otrzyj brodę... " 

W piwnicy coraz weselej i głośniej. Tkwię w kątku między 
panią Dydakową a jej matką. Nie opuszcza mnie poczucie 
samotności, choć w piwnicy ludzi sporo. 

Zostawili mnie, zostawili mnie bezbronną na czas wojny. 
Babciu, dlaczegoś mnie opuściła? — zadaję sobie ciągle pyta
nia i aż w gardle mnie ściska. 

Pani Dydakowa zauważa moją markotność. Specjalnie ota
cza mnie troskliwością: jakiś koc z domu przynosi, chustką 
ramiona przykrywa, bo w piwnicy chłodno. Nie na darmo 



zbudowano ją do przechowywania w lecie łatwo psujących się 
przetworów. 

— W schronie nie musimy się bać, nawet jak wycelują i 
strzelą, przeniesie nad nami. 

Kto, gdzie celuje? 
— Na ratuszu nawet polską flagę wywiesili! 
Jak to, Niemców już nie ma? Nie do wiary. 
— Niemcy uciekają na Krosno, aż się za nimi kurzy! — 

Wujek jest wysoki, nie bacząc na niebezpieczeństwo stoi na 
szczycie gruby i opowiada: — Od Przysietnicy jadą motocykle, 
strzelają do tych motorów, które nadjeżdżają z miasta. 

Trata ta ta, trata ta ta, trata ta, ta, ta! Zaczyna się grzechotanie. 
— Słyszycie karabin maszynowy? — Wujek szybciutko 

schodzi z dachu gruby. Lokuje się w pobliżu wąskiego wejścia. 
O karabinie maszynowym mówiono nieraz, teraz go słyszę. 

Nic wielkiego, ot, jakby ktoś o twardą deskę rzucał drobnymi 
kamykami. Może trochę głośniej brzmi to trata ta ta — i 
groźniej. Wszyscy jak na komendę chowają głowy w ramio
nach, choć do Przysietnicy stąd daleko. 

Ale teraz rozlega się huk niby grzmot, i jeszcze świst! 
— O, armatki i moździerze. Gdzież ta artyleria, przecież jej 

nie widziałem. — Wujek mówi bez przerwy, nie zważając, że 
go nikt nie słucha. Wiu—u—u—u—u—u! Nad nami wycie, 
huk i trzask. 

— Jezus, Maria, to niedaleko! — Wujek Leń odważny. 
Uchyla drzwiczki, wychodzi. Nikt z pozostałych ani drgnie. — 
Adam, wychodź, musimy biec do Nastała. Walnęło w węgieł, 
dymi, żeby się tylko nie zapaliło! 

Jakoż za wujkiem i Wydryński, i Anielcia, także pan Dydak 
wyskakują z piwnicy. Biegnę i ja. 



Dom Nastało w w sąsiedztwie, kilkanaście metrów. Solidny, 
tram mocno położony, węgły pięknie sklepione. Teraz jeden 
ścięty jakby kosą, błyska surowa biel w brunatnym obrzeżu. 
Nieoczekiwana rana. Niedaleko w trawie okrągły, czarny po
cisk. Nad nim dym. 

— Chryste Panie, jeszcze trochę i zapaliłoby dach! 
Domy stoją ciasno. Na odległość paru kroków stodoła 

Dydaków i ciotki Niewłoczyny. 
— Musimy go zakopać, żeby nie wybuchł! Najpierw zaga

simy! 
Wujek już przy studni, chlusta wodą na dymiący pocisk. 

Jeszcze jedno wiadro, jeszcze jedno, tak szybko się uwija, że 
trudno zliczyć wiadra. 

— No i co, niedobrze się stało, żem został na miejscu? Nim 
by kto z Jakli dobiegł, pół Borkówki by się sfajczyło! 

Wracamy do schronu. Znowu z prawej strony odzywa się 
karabin maszynowy. Trata ta ta, trata ta ta, wiu—u—u, wiu— 
u—u, świszczą niewidoczne kule. 

— Myślałem, że pójdę spać do domu, ale lepiej się stąd nie 
ruszać, artyleria może znowu zacząć ostrzeliwanie. Po co oni 
tu strzelają, chyba widzą, że nie ma wojska. 

— A skąd mają wiedzieć? Przecież Niemcy nie napisali, 
gdzie są, a gdzie ich nie ma. Artyleria musi ich wymacać. 

— Żeby tylko nas nie wymacała! 
— Co, już masz pietra w portkach? Od razu widać, żeś w 

wojsku nie służył. — Wujek Leń nie może się obejść bez 
dokuczania innym. Tym razem rzuca się na Wydryńskiego, 
który rzeczywiście w wojsku nie służył. Matka wdowa go 
reklamowała. 

Ale Wydryński się nie przejmuje, mmga do Anieli i wy
ciąga flachę. Pełna. Wujek Leń od razu nadstawia szklankę. 



— Zapijemy strach, nie martw się, Anielciu, rozwalą dom, 
zbuduję ci drugi: 

„Z trzynastu cegieł, z cegieł trzynastu, 
zbuduję domek wielki jak miasto, 
wielki jak miasto, mały jak serce, 
a w tym domku zamieszkasz ty. 
I drzew trzynaście 
zasadzę wokół 
trzynaście gwiazdek 
błyśnie w obłoku 
i będę czekał 
trzynaście dni... " 

— Uspokójcie się, nie widzicie, że się boimy? 
Rzeczywiście strach. Pusto wokół, ludzi nie widać, ci, 

którzy zostali, poukrywali się w piwnicach, a może i w domach? 
Wszystkie zagrody opustoszały, tylko gdzieś koło Widaczu 
ruch. Widoczny od nas rynek także pusty. Nie powiewa już 
polska flaga na ratuszu, widać zerwali ją Niemcy. 

Nad nami tylko słońce świeci jakby nigdy nic, coraz bar
dziej się nachyla ku zachodowi. 

— Gdzie my tu będziemy spać? 
— Jedni na drugich, baby na spód! — Wujek Leń przeko

marza się z panią Dydakową i Anielcią. 
— A wy pod spodem nie możecie? Zawsze to bliżej ziemi, 

a ona wojakom zwyczajna. 
— Nie o ziemię tu chodzi, Dydaczko, nie o ziemię, i wy 

dobrze o tym wiecie. 
— Już wystarczy, nie jesteście sami. 



Wymowne spojrzenie w moim kierunku. Przywykłam, że 
po takim spojrzeniu zmienia się temat rozmowy, nawet wujek 
Leń, mający niewyparzony język, przestaje na chwilę przekli
nać albo rzucać mięsem, co na jedno wychodzi. 

Bimbrem raczą się dalej. Najwięcej piją mężczyźni, ale 
kobiety także nie stronią od kieliszka. Do tego wszystkiego 
palą. Zaduch i dym papierosowy gryzie w oczy, w grabie jest 
ciemno i bardzo ciasno, mimo chłodu kobiety parują potem w 
letnich sukienkach. Och, jakbym chętnie wyszła w pole, ale boję 
się strzałów i w ogóle frontu, który, jak wujek Leń twierdzi, 
ustala się tuż, tuż, pod Widaczem. — Widziałem, kopali rowy. 
Niemcy się okopali, będą się trzymać a trzymać, zobaczycie. 

— Ale gdzie są Rosjanie? — Pytanie pada z ust pana 
Dydaka, który — panie dziejku—panie dziejku — odzywa się 
rzadko, za to bardzo serio. 

— Dokładnie nie wiadomo, jedni mówią, że motocyklami 
najechali na Niemców pod cmentarzem i tam padli, nie prze
darli się do swoich w Przysietnicy, inni powiadają, że idą od 
Humnisk, od tamtejszych lasów. Gdyby tak było, najwcześniej 
spotkają się z nimi nasi, ukryci w lasach. 

— Pamiętacie? — odzywa się Babcia. — W tamtą wojnę 
Kozacy wszystko zabierali. Tylko tym zostało bydło, którzy 
zdążyli ukryć krowy w lesie. Myśmy wszystko przeczekali u 
Barbaro w. 

Ojciec też całą chudobę zabrał do lasu. Jeśli jednak front 
nadejdzie z tamtej strony, wszystko dostanie się Rosjanom. 

— Co znajdą, zabiorą ze sobą. Zobaczycie. Zostaniemy jak 
kto stoi.—Wujek Józek przewiduje najgorsze. Potem wspólnie 
z Adamem między jedną szklanką bimbru a drugą zastanawiają 
się nad najbliższą przyszłością. Kobiety martwią się, że front 
potrwa. Będzie kiepsko, nie ma zapasów. Normalnie w żadnym 



domu się nie przelewa a tu dodatkowe gęby do żywienia: moja, 
wujka, Adama, Anielci, Szmydki. 

— Nie turbujcie się, baby, pójdziemy po ziemniaki. W polu 
rosną, zawsze coś przyniesiemy. W ogrodach są wczesne, znaj
dziemy. 

— Pod kulami? 
Wujek Leń unosi się wojskowym honorem. 
— Jeszcze się taka kula nie urodziła, co by mnie trafiła. Nie 

w takich opałach bywałem! 
Zapadł zmrok. Wujek Leń wybiera się w kierunku Widacza. 

Adam nie daje się namówić. — To prawda, że teraz wszystko 
ucichło, ale na jak długo? 

— Nie bój się, po ciemku nie będą strzelać, aby swojego 
nie trafić. 

— Będą, nie będą, Adam nigdzie nie pójdzie! — To Aniel-
cia. Dołącza Dydakowa: 

— Józefa także nie puścimy. 
Brat zmarłego męża, czyli szwagier, też ma na imię Józef. 
— Zostańcie, zostańcie, pójdę sam — machnął ręką wujek. 
Mam ochotę dołączyć do niego, ale strach silniejszy. Napie

ram się, że pójdę zobaczyć dom. 
— A idź, teraz spokojnie. Ale zaraz wracaj. 
Skradam się powoli w kierunku domu. Zrobię dwa, trzy 

kroki, przystanę, rozglądnę się wokół, usiłując przeniknąć wzro
kiem nacierający mrok. Nie słychać nic—ani szczekania psów, 
ani krzątaniny w domostwach. Ciemno i cicho. Przemykam 
między płotami pod sam dom. W nim też zupełna cisza. W 
stajni, chlewiku, chałupie — żadnego mchu. Nie czuję niebez
pieczeństwa, ale straszno. Lepiej z ludźmi niż z samotną pustką. 
Wracam do Dydaków. Atam czekają na wujka. Na moje wejście 



nikt nie zwraca uwagi, nadsłuchują kroków od potoka. Wujek 
na pewno zjawi się od tej strony. 

Po chwili wraca z kapustą w czapce: — Ugotujecie jutro. 
Na polu znalazłem, ale com przeżył, tom przeżył. Słyszeliście 
strzały? To do mnie walili. Wołają: wer da? wer da? A ja nic, 
milczę. Jeszcze mi życie miłe. Dlategom nie przyniósł ziemnia
ków, kapustę łatwiej wyrwać, z ziemniakami gorzej. Przez całe 
zagony na brzuchum się czołgał. Pomalutku, centymetr za 
centymetrem, żeby mnie sukinsyny nie usłyszeli. Oni też się 
boją. Z samego strachu by człowieka zabili. 

Ale ze mnie gapa — niczego nie słyszałam. Ale wujek 
musiał to wszystko przeżyć, jeszcze teraz wygląda na przestra
szonego: cały spotniał, ręce mu drżą. Może z wysiłku, nie ze 
strachu? Przecież tak odważnie ruszył ku potokowi, sama wi
działam. 

Po nowinach wujka powiało chłodem. Dydakowie zamie
rzali spać w domu, jednak teraz postanawiają zostać w piwnicy. 
Anielcia i Szmydka rówież nie kwapią się z odejściem. 

Dydak przyniósł deski ze stolarni. Suszył je tam parę mie
sięcy, dziś przydadzą się na prycze. Dydakowa dorzuciła parę 
koców. Najpierw uszykowano posłanie dla mnie. Twardo na 
desce, chociaż kocem pokryta, ale cóż począć, front. Odrobina 
siana pod głową zastępuje poduszkę. Już przez opadające po
wieki widzę, jak się wszyscy pokotem układają do snu. Jeszcze 
się zastanawiają nad jutrem, czy rychło muszą wstać, co trzeba 
najpierw zrobić, ale ja już nie słyszę. Zasypiam, umęczona 
wrażeniami niezwykłego dnia. 

Budzi mnie łomotanie i huk. Znowu zaczynająbić moździerze. 
— Na szczęście — stwierdza wujek — kule przenoszą, padają 
za Rędzinami, kilkadziesiąt metrów od nas. 



— Jeśli zaczniemy gotować coś na śniadanie, dym z komi-
nana wskaże, że ktoś tu jest 

— Nie gotujcie, wystarczy trochę chleba i mleka. 
— Czy jednak da się wydoić krowę? 
— Ty wydoisz, Józefie! 
Pani Dydakowa rozpoczyna dzień energicznie. Wydaje po

lecenia: pan Dydak wydoi krowy, pani Szmydka postara się o 
chleb, może tam jeszcze w domu co zostało, pani Anielcia 
przyniesie garnuszki, talerze, noże, ja z panią Dydakową będę 
kroić chleb, wujek Józek rozpatrzy się po okolicy. To najnie
bezpieczniejsze. Wujek musi preemknąć niepostrzeżenie przez 
pole żyta, odsłoniętą drogę, potok, ukryć się na jego brzegu w 
zaroślach, aby coś zobaczyć. Miasto na wzgórzu wydaje się 
spokojne. Pojedyncze strzały słychać od Widacza. 

Jak to dobrze, że Dydakowie nie uciekli, także krowa 
została na miejscu. Za chwilę dostaję kubek mleka prosto od 
krowy i kawałek chleba. Chleb dzieli się po równo, nie wiado
mo, na ile dni ma wystarczyć. Druga z kolei otrzymuje posiłek 
starsza pani Dydakowa, babcia. Tak ją wszyscy nazywają. Jemy 
w skupieniu, czekając na wujka. Powróci, zastanowimy się, co 
dalej. Wraca: 

— Nic się na froncie nie zmieniło. Strzelają z tych samych 
pozycji, w jakich się wcześniej okopali. Aha, wczoraj zabiło 
starego Skalskiego. Pocisk go dopadł w stodole. Dostał w 
głowę, zginaj na miejscu. Znalazł go syn po powrocie z lasu. A 
mówił staremu, aby szedł ze wszystkimi, ale on się uparł domu 
pilnować. No i dopilnował. 

U Skalskich żałoba. Dziadek osierocił wielu wnuków i 
sporo wnuczek. Jego syn ma siedem córek i syna. Nieraz 
biegałam do starego Skalskiego, do jego wnuczki Danusi. Ra
zem chodziłyśmy z szopką, dziadek nie skąpił powróseł dla 



diabła i niedźwiedzia, w które owijali się chłopcy od stóp do 
głowy, dawał Danusi buraki, byśmy się mieli czym pomalować, 
gdy zabrakło masek. Nie krzyczał, że znosimy śnieg i brudzimy 
sień. 

Dobry był dziadek, z otwartymi ramionami przygarnął cór
kę z wnukami, gdy musiała, wysiedlona, uciekać z Poznańskie
go. Dzielił się z rodziną wszystkim, co posiadał. A teraz nie ma 
go nawet jak pochować, różańca wieczorem odmówić, litami 
zaśpiewać. A czy dojdzie na Borkówkę ksiądz, aby trumnę 
pokropić? W ogóle co z pogrzebem, gdy stoi front? Poza mną 
nikogo to nie obchodzi. Mają większe zmartwienia. 

— Powiadają, że długo tu nie wytrzymamy. Niemcy ścią
gają moździerze, zamierzają się bronić do upadłego. Wszystkie 
urzędy z miasta wyjechały, ale wojsko idzie od zachodu i nowe 
oddziały okopują się na stadionie, koło stawów i w Pańskich 
Krzakach. Pewnie nam przyjdzie na Jaklę uciekać, inaczej 
dostaniemy się w dwa ognie. 

— Nigdzie nie pójdę, nie zostawię na pastwę krowy i świń. 
Nie pogonię ich pod kulami. — Pan Józef Dydak jest zdecydo
wany. Na próżno przekonują go pani Dydakowa i jej matka. 

— Na razie spróbujemy przetrwać wszyscy. Zobaczymy, 
może się uspokoi? Niemcy mają jeszcze gdzie uciekać. A może 
się poddadzą? 

— Nie liczyłbym na to. Niemcy boją się Ruskich. Wiedzą 
co z nimi wyprawiali jako z jeńcami. Niedawno, w świętą Annę, 
gonili cały transport. Hu zostało na drodze z kulkami w gło
wach? Wystarczyło się potknąć. Nie przypuszczam, aby Rosja
nie chętnie brali Niemców do niewoli. Zresztą Niemcy, skoro 
się okopali, zamierzają utrzymać pozycje. 

— A jeśli Rosjanie zamkną im drogę na Krosno? Po polach 
oni nie przywykli jeździć, zresztą motory i auta nie pojadą po 



zboczach i wertepach, potrzebują gładkiej powierzchni. Jeżeli 
ich Rosjanie zamkną w okrążeniu, nie wyjdą stąd żywi. 

— Wszystko jedno, dopóki można, musimy wytrzymać w 
tej grubie. Łatwiej tu ugotować, nawet na prymusie, i zjeść, niż 
nie wiadomo gdzie po lesie się pętać. 

Jakoż kobiety ugotowały kapustę przyniesioną wczoraj przez 
wujka. 

Obiad. Jemy spokojnie, choć znowu słychać strzały, coraz 
częściej terkocze karabin maszynowy. 

Po obiedzie Adam stawia bimber. Nie wiadomo, skąd go 
zdobywa. Już chyba z dwa litry przyniósł. Mężczyźni przepijają 
do siebie, szklanka krąży z rąk do rąk. Kobiety tym razem nie 
chcą pić. Nawet Anielcia się wzdryga. Słońce jakby na ironię 
przygrzewa, wiatr ustał. Chwilami upalnie. Nie ma się w czym 
umyć, studnia daleko, ani w co wytrzeć. Ręczników na taką 
gromadę trudno nastarczyć. 

Chcę być potrzebna. Krzątam się przy sprzątaniu piwnicy. 
Praca zagłusza niepokój, niepewność, odpędza złe myśli. Jakże 
łatwo odzwyczaić się od codziennego kieratu — ale trudno też 
przywyknąć do tymczasowości, którą się przecież czuje niby 
dokuczliwy cierń, ćmiący ból. Ale mnie naprawdę boli w brzu
chu. Chodzę skulona, zawsze mi to pomagało. Tym razem 
jednak nie pomaga. — Co ci jest?—pyta troskliwie Dydakowa. 

— Nie wiem, brzuch pobolewa mnie od rana. 
— Zaraz coś poradzimy, pójdziesz do Niewłoczyny się 

położyć. 
— Przecież ich nie ma w domu. 
— Nie ma, ale stodoła zamknięta tylko na skobel. Jest w 

niej taki mały spichlerzyk z kojką, położysz się, będzie ci 
wygodnie. W naszej piwnicy nie ma miejsca na dłuższe leżenie. 
Zawsze pełno ludzi, a to rozdrażnia i ból większy. Chodźmy. 



Stodoła Niewłoczyny w odległości kilkunastu metrów. Idziemy 
szybko, znowu strzelają. Ależ łatwo się przyzwyczaić — nawet do 
strzałów. Nie robią teraz na mnie większego wrażenia. Przebie
gamy łąkę, przecinamy polną drogę, jesteśmy na podwórcu 
Niewłoczyny. Dom zamknięty, ale wrota stodoły zawarte—jak 
mówiła Dydakowa — tylko na skobel. Łatwo się otwierają. Po 
prawej stronie coś jakby mała izdebka. Ławka, stół zbity z 
nieheblowanych desek, wyrko zaścielone płachtą. Siadam na 
brzeżku, kolana pod brodą, przyjmuję najlepszą, wypróbowaną 
pozycję na wypadek bólu brzucha. Wyraźnie mi lżej. Kładę się 
zgodnie z radą Dydakowej. Czuję ucisk w dole brzucha. Chcę 
na stronę. 

— No to idź. 
Ból się wzmaga, potem słabnie. Na papierze ślady krwi. 
Wracam przerażona do Dydakowej. 
— Aha, już wiem, co ci się stało. Nic się nie martw. Teraz 

będzie ciętakpobolewało co miesiąc, dokładnie co dwadzieścia 
siedem, osiem albo dziewięć dni, co miesiąc też pojawi się krew. 
Trzeba się zabezpieczyć szmatką, żebyś nie plamiła bielizny. 
Dorosłaś, dziecko, bólem się nie przejmuj, to zwyczajne i 
ustaje, sama zobaczyłaś. Ale teraz poleź, poleź, lepiej się po
czujesz. 

— Jest mi tak jakoś niewyraźnie, jakby słabo. 
— Przejdzie, to nie przeszkadza normalnie żyć. Poleź tro

chę, potem przyjdź na ziemniaki. Zaraz zaczniemy gotować. 
Posłusznie kładę się na wyrku. Przytulam głowę do siana. 

Nawet nie wiem, kiedy zasypiam. 
We śnie pojawia się Marysia Wanat. Odsłania w uśmiechu 

wszystkie zęby: 
— Widzisz, ciotka przyjechała, ciotka przyjechała. Aleś ty 

głupia, przecieżeś już dorosła... 



— Nie śmiej się ze mnie, taka jestem nie do życia, słabo mi. 
— Bierz się w garść i do roboty. To nic takiego, wszystkie 

baby wtedy pracują: ja, twojaMatka, Babcia, moja matka i moje 
starsze siostry. 

— Nie śmiej się, Marysiu, już dobrze, i ja pójdę do roboty. 
Ale Maria nie czeka, aż wstanę, chwyta mnie za ramiona i 

potrząsa: 
— Wstawaj, wstawaj, musimy uciekać, Niemcy coraz czę

ściej strzelają! 
Nade mną Dydakowa. Włosy w nieładzie, w całej postaci 

przerażenie: 
— Nie możemy dłużej czekać, moździerze walą bez prze

rwy, pociski padają coraz częściej i coraz bliżej. Musimy ucie
kać dalej od frontu, schronić się w wąwozie. 

Najbliższy głęboki wąwóz jest na górnej Borkówce. Tam
tędy droga na Wielką Jaklę. 

Wybiegamy ze stodoły, Dydakowa zamyka ją na skobel. 
Biegniemy do piwnicy po wszystkich, którzy tam zostali. Brat 
męża Dydakowej odmawia pójścia. — Nie zostawię samego 
bydlątka. Pod kulami nie ma go j ak gnać. Schronię się w potoku, 
gdyby co... 

Rzeczywiście w potoku są gdzieniegdzie głębokie wykroty, 
woda je wyrwała. Nie wiem, czy bezpieczne w razie jakiejś 
zawieruchy, ale nikt nie próbuje przekonywać pana Józefa. Na 
upartego nie ma sposobu. 

Pędzimy na główną drogę. 
— Nie idźcie prosto, tylko ścieżkami! — Wujek Leń nie 

tylko nakazuje, także pierwszy daje przykład. Podążam za nim, 
za nami Anielcia i Wydryński, Dydakowa z matką, Szmydka. 
Już jesteśmy koło Czuchrów, Baranów, Stanków, dobiegamy 
do Konieczków i Sawickich. 



Przed nami, w sadzie, dymi pocisk. Na szczęście nie eks
plodował. Strzały padają coraz gęściej. Ktoś płacze, że go 
trafiło. Przyśpieszone oddechy za mną i przede mną. Sama 
ledwo łapię powietrze. Byle do jam, byle do jam. 

A w jarze już pełno takich samych uciekinierów. Głowy w 
ramionach, pochyleni, byle blisko ziemi. Nad nami przelatują 
pociski, słychać bitewną wrzawę. W jarze mroczno, ciemnieje 
także niebo nad nami. Dokąd teraz? 

— Idziemy na Wielką Jaklę. Przenocujemy w domu Wie
czorków, stoi nad samym urwiskiem, gdyby co, wyskoczymy 
z domu i ukryjemy się w skarpie jak w okopie. 

Wujek prowadzi. Drepczemy za nim posłusznie. Już nie tak 
szybko, wyczerpały się siły. Jar głęboki, daje poczucie bezpie
czeństwa. Jak dotąd, nikogo nie trafiło, może i dalej nie trafi. 
Widać pod szczęśliwą gwiazdą żeśmy się urodzili. 

U Wieczorków aż się roi od uciekinierów, ale nas też 
przyjmują. Znalazły się snopki słomy na posłanie. Rozścielamy 
je w pierwszej izbie i kładziemy się pokotem. Nie mogę zasnąć 
w zaduchu spoconych ciał. Wreszcie pokonuje mnie zmęczenie. 

Jestem taka znużona po pierwszej próbie siadania: każde 
włókno mięśni drży, trzepocze serce, mdleją ręce i nogi, nawet 
włosy ciążą na głowie. 

Och, moje włosy. Nie obcinałam ich przez pewien czas, 
teraz, nie myte tygodniami, kleją się do skóry, zlepiają w tłustą 
bryję. Obrzydliwość. 

Siostra Małgosia zjawiła się wczoraj z wielkim dzbanem 
ciepłej wody. Opuściła zupełnie łóżko pani Szczęsnej. Podsta
wiła pod głowę miedniczkę. Polała włosy. Pani Szczęsna nie 



może tak nisko trzymać głowy. Wyraźnie ciężej oddycha, nie
spokojnie porusza rękami. Siostra nieznacznie podnosi górną 
połowę łóżka, przyśpiesza mycie włosów. Jeszcze jedno płuka
nie, jeszcze jedno. Pani Szczęsna już w pozycji normalnej, 
włosy suszą się w chusteczce. Kiedy kolej na mnie? 

— Na razie jeszcze nie można, może pani przyspieszyć. 
Tak się fachowo określa stan ewentualnego pogorszenia. 

Nie nalegam, siostry dobrze wiedzą, co można, a czego nie 
można. Nic na siłę, człowiek jest najczulszy z najdelikatniej
szych instrumentów. I ile sprawia niespodzianek! 

Pani Janina ma rozległy zawał. Pierwszej pomocy udziela 
doktor Królikowski i siostra Jadzia. Nigdy bym nie przypuściła, 
że w sytuacji, gdy liczą się sekundy, można osiągnąć taką 
precyzję i perfekcję działania. Pielęgniarka w lot chwyta każdy 
gest i spojrzenie lekarza, nawet nie słowa, bez nich się prawie 
obywa, krążą instrumenty, strzykawki, wszystkie potrzebne 
rzeczy. Już lepiej, pacjentka wyraźnie poróżowiała. 

Do następnego zabiegu: wprowadzenia igty w krwiobieg 
— doktor Musiał przystępuje z całym ceremoniałem: szorowa
nie rąk, specjalna odzież, maska, wózek z instmmentami. Boję 
się, choć przecież nie o mnie chodzi, uczulona jestem na każde 
dotknięcie zniemchomiałego ciała. Obecni wyczuwają moje 
napięcie. Od strony łóżka pani Janiny wyrasta parawan. 

— Przystępujemy do zabiegu. Pinceta. — Słyszę tylko 
głosy, ruchów nie widzę. — Skończone. 

Pani Janina nawet nie jęknęła. Zza parawanu wychodzi 
spokojny doktor Musiał w zielonym uniformie. Budzi nadzieję. 
I on, i zielony uniform. Może dlatego i siostry, i lekarze tak 
często je noszą? Przyjemnie witać tę zieleń każdego ranka. 
Odbija od szarzyzny wstającego chmurnego dnia. Ani razu 
rankiem nie zaświeciło słońce. Ciągle szaro i szaro. 



Budzi mnie słoneczny strumień. Wpada przez małe okienko 
prosto na moje zgniecione ramię i przymknięte powieki. Lubię 
słońce. Wystarczy, że znajdę się w jego cieple, a już ogarnia 
mnie radość, choćbym pozostawała w najmamiejszym nastro
ju. Tak jest zawsze, od najmłodszych lat. I teraz, przecież w 
trudnym położeniu. Jestem sama, rodzina w lesie, wszyscy 
uciekają przed kulami i przed bitwą. Jakżeż inna jest ta wojna 
od tej z piosenek: 

„Jak to na wojence ładnie, 
kiedy ułan z konia spadnie. " 

Jedynie prawdziwie brzmią słowa: 

„Koledzy go nie żałują, 
jeszcze końmi go tratują". 

Nie ma wśród nas ułanów. Tłum uciekinierów składa się z 
samych cywilów. Ale też się nawzajem tratowali w wąwozie! 
Pewnie że nie na śmierć, jednak ucieczka pod świszczącymi 
kulami, przed pociskami z jakiejś ciężkiej broni, to dla nas jakby 
bitwa! Nie widziałam, aby jedni pomagali drugim. Słabsi zo
stawali w tyle, silniejsi rwali do przodu. W trójkę, wśród ostat
nich, razem z panią Dydakową i jej matką dobrnęłyśmy do 
Wieczorków. Na skraju izby, gdzie najmniej słomy, znalazły
śmy kącik do spania. I tak dobrze, niektórzy, jeszcze słabsi, spali 
na gołej ziemi. Ale już minęło. Nie pamiętam zła. Cieszę się 
słońcem. 



Wszyscy wstają. Oglądają się za jedzeniem. Szukają go w 
nielicznych domach na Wielkiej Jakli. My też. Może się coś 
znajdzie na ząb? Może pożyczą chleba czy sera? Zawsze prze
cież front nie będzie tu stał, oddamy. 

Trzymam się pań Dydaczek. Prawie tydzień opiekują się 
mną, karmią, czeszą, pomagają we wszystkim. Posłuszna, z 
wdzięcznością spełniam każde polecenie bez cienia sprzeciwu. 
Zachowuję się znacznie lepiej niż w domu. 

Myślę teraz o swoich. Co się z nimi dzieje? Chyba nic złego, 
w tamtej stronie strzałów nie słychać. Teraz zresztą wszystko 
ucichło. Wujek Leń wybrał się na zwiady. Obiecał wrócić i 
objaśnić, co się dzieje. 

Udało się nam zdobyć kawałek chleba. Pierwszy od wczo
rajszego ranka. Och, jaki smaczny! Starsza pani widzi, że mi 
smakuje, oddaje kęsek, który jej został. Nie muszę zapewniać 
o mojej wdzięczności. Widać ją z oczu i całej twarzy. Aż się 
obydwie panie uśmiechają. 

Ale pogoda! Najwyższa pora na żniwa. Żyto się kuli, psze
nica czernieje. 

— Co też się stanie, jeśli ludzie nie rozpoczną żniw. Wszy
stko z kłóska spadnie, znowu bieda. 

— Jak się Niemcy nie zabiorą, to w ziemię wpadnie. I tak 
znowu chleba nie uświadczysz na przednówku. 

Pogadują między sobą panie, nie wtrącam się, bo i o czym 
tu mówić? Wiem, moi zrobią wszystko, żeby się zboże nie 
zmarnowało. Ojciec gotów w nocy przeprowadzić żniwa, jeśli 
w dzień nie da się żąć. Chyba w Baniskach już skosił, blisko 
lasu, gdzie się schronili. Nie wierzę, by potrafił tam przebywać 
bezczynnie. Jeżeli, oczywiście, nie strzelali. Choć on i pod 
kulami potrafił zbierać z pola. Raz go nawet, na wojnie bolsze
wickiej, w plen zabrali, bo nie mógł patrzeć na głodne konie i 



przed świtaniem do owsa je zagnał na popas. Nie przewidział 
tylko, że bolszewicy zaatakują tego ranka. Tak stał się plennym, 
ale na chwilę, wkrótce nasze wojska go odbiły. Nawet groził 
mu areszt za niesubordynację, jednakże nie było go gdzie 
wsadzić; zaraz dalej, na Kijów szli. 

Bardzo jestem ciekawa bolszewików, ale też trochę się boję. 
Bardzo o nich źle pisali przed wojną w „Rycerzu Niepokala
nej": że bezbożnicy, że wszystko u nich wspólne, że męczą 
ludzi na zsyłkach i w obozach—groza wiała z tych opowieści. 
Potem, że wbili nam nóż w plecy 17 września, kiedy wkroczyli 
do Lwowa i zajęli ziemie aż do Sanu, tyle narodu wywieźli za 
Ural, i to za nic, że zabierają wszystko, co znajdą. Teraz też 
mówią to samo, ale od czasu do czasu pojawiają się i inne 
opinie: że biedni nie mają się czego bać, bo nie mają niczego 
do zabrania, że w Rosji każdy ma pracę i u nas też tak będzie, 
że uczyć się będzie można za darmo, że ziemię bogatych 
podzielą między biednych... Najwięcej mówi o tych nowych 
przymiotach bolszewików Ignacy Czuchra, który by najchęt
niej wszystko zmienił, aby było dobrze. Ale w tę ziemię, co to 
biednym ma przypaść, nie wierzy Stefan Zubel: — Co ci tu 
podzielą, przecież żadnego dwom u nas nie ma, jakżeś miał ten 
zagonek-ogonek, tak i dalej będziesz się na nim męczył. 

— Najbezpieczniej by było przed nimi uciec—konkluduje 
stary Droguła. 

— I gdzie będziecie uciekać, z kim, z Niemcami? Żeby was 
za węgłem rozwalili? Co wy macie wspólnego z Niemcami? 

— Zawsze to katolicy, a tamci bezbożnicy. 
— Jacy katolicy? Toż nie wiecie, ilu księży pomordowali 

w obozach? 
— Tamci też księży zabijali za pierwszej wojny. , 



— Jakoś nie słychać, żeby to teraz robili, zresztą najlepiej 
się dowiemy o wszystkim, jak przyjdą. Może nawet dziś? 

— Rządu naszego nie ma, jest w Londynie. Kto będzie 
rządził? — zatroskała się nagle pani Dydakowa. 

— Nie było go tyle czasu i nic się nie stało. Powiadają, że 
powstał inny, robotniczy, obejmuje władzę wszędzie tam, skąd 
już przegnali Niemców, podobno jest już w Lublinie. 

— I kto jest w tym rządzie? Londyn mówił, że ruskie Polaki. 
— Skądeś ty taki mądry? 
— U fotografa cały czas jest radio, stamtąd wszystkiego 

można się dowiedzieć: i o tym, że o Katyń Sikorski się pożarł 
ze Stalinem, że moskiewskie Polaki to komuniści i są przeciwko 
przedwojennej Polsce, że... 

— Co wy tak głośno o radiu. Nie wiecie, że za to kula? 
— Kto tu teraz kulami straszy? Niemcy uciekają. 
— A uciekają, uciekają, aż pięty gubią. 
U Wieczorków huczy od rozmów, każdy ma coś do powie

dzenia. Aż mi się w głowie kotłuje od pytań, na które i tak nikt 
mi nie odpowie. Dzieci i ryby nie mają głosu. 

Wujek Leń wraca z miasta. 
— I co, i co? 
— Niemcy wieją, nie wiadomo, gdzie się zatrzymają. 
— A Rosjanie są? 
— Jeszcze ich nie widziałem, ale ponoć w Humniskach 

kwatery zajmują. Wracamy do domu! 
Z Wielkiej Jakli kawał drogi. Idę w tym samym towarzy

stwie, w którym tu przybyłam. Posuwamy się wolno, matka 
Dydakowej jest niska i tęga. Dźwiga na barkach siedem krzy
żyków, ciężko stawia kroki, coraz to zatrzymuje się na ścieżce, 
przepuszczamy tych, którzy wyruszyli po nas. Nie spieszymy 
się. I tak przed południem dojdziemy na miejsce. Teraz może 



dziesiąta, może jedenasta, wszyscy wstali skoro świt, trzeba 
było jednak uprzątnąć posłania, posilić się, pogadać na odchod
nym z gościnnymi gospodarzami, spragnionymi wieści ze świata. 

Dochodzimy do domu brata wujka Lenia, ożenionego z 
Kozaczonką. Mijamy po drodze okaleczone drzewa. Stoją smut
ne, z jasnymi plamami ran, odarte z kory. Cóż to za siła w tych 
pociskach? Niewiele ich w sumie padło, a takie spustoszenie. 
Im bliżej domu, tym mocniej bije mi serce. Chyba nie ucierpiał? 

Południe. Niezwykłe, z kominów dym nie ulatuje. Przy 
takiej pogodzie powinien wrastać warkoczami wprost w błękit
ne niebo. Ani wiatru, ani chmur. Sklepienie nieba czyste, po
wietrze ciepłe. Równie ciepły kurz pod stopami. I cisza. Nawet 
psy nie szczekają. Prawda, razem z gospodarzami są w lesie. 
Wywędrowały z Borkówki. 

Już rozstaje. Pyszni się Drogułowy sad, pełen dojrzewają
cych owoców. Ogromna jabłoń przed domem Brysiówien. Ich 
też nie ma, razem z wszystkimi w lesie. Na drodze pełno 
połamanych gałęzi. Pociski okaleczyły jabłoń, strąciły słabsze 
gałęzie, ale tylko z jednej strony. Korona pozostała pyszna, 
rozłożysta i cienista. Nie do pokonania nawet przez wojnę. Bo 
nie ulega wątpliwości, że dopiero teraz przeciągnęła przez 
Borkówkę, bezpośrednio ugodziła w ludzi, drzewa, domy. Od 
kuli zginął przecież nie tylko stary Skalski. Wujek przyniósł 
żałobne wieści z Potoka, Horybka, Starej Wsi. I tam są ofiary. 

Dochodzimy do naszych domów. Pan Dydak z radością 
wita kobiety: 

— Jak dobrze, że jesteście! To nie gospodarka, kiedy się 
zostaje samemu. Chodźcie, akurat wydoiłem krowę, napijecie 
się świeżego mleka. Już nastawiam ziemniaki na blachę. 

Siadamy w ogródku i jemy. Ale smakuje. Dobrze w domu. 
Po posiłku kobiety biorą się za porządki. 



My z wujkiem idziemy do siebie. Już można. Przewaliła się 
wojna, umilkły strzały. Opuszczone zagrody czekają na powrót 
mieszkańców. Jestem pierwsza w domu. Nie, ktoś już otworzył 
drzwi przede mną. Złodziej? Z bijącym sercem wchodzę do 
kuchni. A tu Ojciec. Podpala drewno w palenisku. 

Patrzę z niedowierzaniem. Jak to, przecież powinien być w 
lesie... 

— A, jesteś, co się z tobą działo? 
— Dlaczegoście mnie zostawili? 
— My ciebie? A kogo brakło w domu, kiedy trzeba było 

uciekać? Takie dziecko z ciebie, taka siostra, że nie zaopieko
wałaś się rodzicami i rodzeństwem? My tam opieki nie potrze
bujemy, musieliśmy pilnować bydła, za nic nie chciało wychodzić 
przy takim huku, sama Babcia dzieci prowadziła, byłabyś jej 
pomogła, a tak tylko się pętały, nieboraczki, pod nogami. 

Pamiętam huk wystrzałów, kurzawę pod oponami na drodze 
z Przysietnicy do Starej Wsi. I swoją samotność, kiedy po 
powrocie z pagórka Niewłoczyny zastałam pusty dom. Jeszcze 
teraz chce mi się płakać z żalu i opuszczenia. 

— Nie obejdzie się bez bicia, gdy wróci Matka. Bardzo ją 
rozgniewałaś. 

Tak tęskniłam za rodziną, która, jak mi się wydawało, 
zostawiła mnie na poniewierkę. Zapowiedź cielesnej kary budzi 
jednak we mnie bunt. 

— Nie pozwolę się bić. To wyście powinni mnie pilnować, 
a nie ja was. Opuściliście mnie na froncie! 

Ojciec jest w ugodowym nastroju. 
— Co ty pleciesz, jaki front! Och, żebyś ty widziała pra

wdziwy front! Weź się lepiej do jakiejś roboty, zaraz przypro
wadzę krowy, przyjdą wszyscy z lasu. Obierz ziemniaki, trzeba 
je ugotować. Myśmy też nic ciepłego nie jedli przez te dni. 



Z ociąganiem zabieram się do roboty. Jakże łatwo w roz
gardiaszu odzwyczaić się od pożytecznych, aczkolwiek nud
nych zajęć. Nie chce się wierzyć, że na Borkówce już po wojnie. 
Ta prawda jeszcze do mnie nie dotarła. 

— A Niemcy nie wrócą? Gdzie Rosjanie? 
—Tylko ich patrzeć. Jużeśmy się w lesie natknęli na zwiad. 

Kiedy usłyszeli, że Niemców nie ma, zaraz pojechali na koniach 
po swoich. 

— A j ak wyglądaj ą? 
— Trochę inaczej niż na pierwszej wojnie. Zwyczajni lu

dzie. Żołnierzy nie widziałaś? 
— Widziałam tylko polskich i niemieckich. Rosyjskich nie. 
— No to tylko patrzeć, jak ich zobaczysz. Ugotuj wodę i 

ziemniaki. Na pewno trzeba będzie dać im pić. 
— A jeść? 
— Przecież nie mam im co dać, chyba ziemniaki. Na 

wszelki wypadek obierz więcej aniżeli zwykle. Żeby było dla 
naszych i dla nich, gdyby co. 

Ojciec wychodzi. Krzątam się przy ziemniakach, pilnuję 
wody, żeby nie wykipiała. Czekam. Nie wiem, przeprosić Mat
kę? Do niej mam największe pretensje. Czyżby dlatego, że 
Ojciec napomknął, że zapowiedziała bicie? 

Leniwie upływa czas. Chętnie pobiegłabym do miasta, aby 
zobaczyć, co się tam dzieje. Jednak nie mogę zostawić samego 
domu, no i nie powinnam znów zniknąć. Przecież prawda, że 
nie tylko moi mnie zostawili — także ja odeszłam od nich w 
niebezpieczną godzinę. 

Budzi się we mnie poczucie winy. Że też wcześniej nie 
pomyślałam, jak rodzina przyjmie nieobecność najstarszej cór
ki, przecież zobowiązanej do opieki nad młodszym rodzeń
stwem! Troszkę już mniej rozżalona — czekam. 



W domu cicho i spokojnie. Bulgocą ziemniaki w garnku, 
paruje woda w baniaku, jasnym płomieniem strzelają szczapki 
w palenisku. Z drogi dobiega gwar. Uciekinierzy wracają z 
dobytkiem i dziećmi. Ruch i przed naszym domem. Wrócili, są. 
Wybiegam na podwórko. Zmęczone, umorusane dzieci, Bab
cia, Matka, wujek z wujenką, Edkiem, Michałem i Józkiem. 
Zdrożone bydło. Ojciec leje wodę do koryta. Koń i krowy piją 
łapczywie. 

Najpierw dostrzega mnie Babcia: 
— Nic ci się nie stało? Dzięki Bogu i Matce Przenajświęt

szej. Aleśmy się o ciebie martwili. Nie było dnia, byśmy cienie 
wspominali. 

Przypadają do mnie Janka i Zdzisek, całuję ich, ściskam 
gorąco. 

Zbliża się Matka. Chcę ją powitać, ale omija mnie z daleka. 
Gniewa się. Już bym wolała, aby nakrzyczała, nawet uderzyła; 
nie, nie będę się odzywać. Już chcę zagadać, może jakoś prze
prosić, nie znoszę upartego, gniewnego milczenia, tych przela
tujących w powietrzu chmur, każdej chwili grożących piorunami, 
ale nagle w nabrzmiałej ciszy słychać tętent. Fędem wpadają 
na podwórze konie z jeźdźcami w burkach. Na jednym koniu 
jakby nikt nie siedział, po chwili dopiero wyłania się żołnierz 
spod końskiego brzucha. 

— Germańcy zdies? 
Smagłe, ogorzałe twarze, krępe postaci. Zeskakują z koni, 

prowadzą je do koryta, konie zanurzają pyski, piją. 
— Niet, niet, uże uszli. 
Ojciec odpowiada w nieznanym, jednak zrozumiałym języ

ku. Nie wiedziałam, że umie. 
— Wy chaziain? My chotim pit. 
— Dajcie, matka, mleka. 



Ojciec zwraca się do Babci, niosącej skopek z mlekiem. 
Nam, dzieciom, każe przynieść garnuszki. Wyciąga bakun z 
woreczka, żołnierze nadstawiają papierki z gazety. Siadają na 
balach pod ścianą. 

Matka odcedza ziemniaki, wysypuje na dużą misę, niesie 
żołnierzom: 

— Jedzcie, jedzcie na zdrowie. 
My jemy z drugiej miski te same ziemniaki, nie ma w domu 

omasty. 
Oni zjedli pierwsi. 
— Spasiba, spasiba, harosze, harosze! 
— Dziękują, dobre, smakowało im — tłumaczy Ojciec. 

Zaczyna się rozmowa. Ojciec mówi łamanym językiem, ale 
żołnierze rozumieją. Zwracają ku nam otwarte, uśmiechnięte 
twarze. Proszą o siano dla koni. Ojciec niesie ochoczo, choć 
siano się na ogół oszczędza. Lecz w takiej chwili? 

Udziela mi się podniecenie otoczenia. Już wujek Leń pędzi 
do nas, ciotka Guzka, bliżsi i dalsi sąsiedzi. Witają przyjaźnie 
przybyłych, prawie każdy coś mówi po rosyjsku, jedno słowo, 
czasem dwa, żołnierze zdają się rozumieć po polsku. Padają 
pytania i odpowiedzi. Coraz więcej śmiechu, bo podobne słowa 
co innego znaczą. 

— Horyłkajest? 
— Samogonka może być? 
— Samorodnaja? Dawaj, dawaj! 
Najstarszy rangą, starszyna — mówi Ojciec — grzebie w 

podręcznym worku. Wyciąga chleb, podłużny, prostokątny, 
inny niż nasz, kraje pajdy, otwiera konserwę. Pachnie smalcem 
i mięsem. Nakłada na chleb. 

— Choczesz kuszat? 
— Chcesz jeść? — tłumaczy Ojciec. 



— Pewnie, że chcę. 
Wyciągamy dłonie. Każde dziecko dostaje kromkę chleba 

z konserwą. Smakuje wspaniale. I chleb, i konserwa mają 
zupełnie nieznany smak, Zdzisek aż mlaska z błogości, Janka 
też, mnie nie wypada, zawszem starsza, chcę zrobić przyje
mność Matce, przecież nakazuje jeść powoli i dostojnie. 

A żołnierze gawędzą z obecnymi, jakby ich znali lata. Palą, 
szklankami piją samogon przyniesiony przez wujka Lenia. 
Proszą o ziemniaki i cebulę. Kroją surową cebulę do ziemnia
ków, dodają konserwy, przepijają samogonem. 

To tak wyglądają bolszewicy? Ani noży w zębach, nikogo 
nie chwytają za gardło, pod czapkami nie ma diabelskich ro
gów. Wyglądają jak wszyscy. Może bardziej opaleni, bardziej 
zachrypnięci, widać, że zmęczeni, jednak bardzo uważnie pa
trzą na konie i całe otoczenie, mimo pozornej swobody i bez
troski. 

Wszyscy są nimi zajęci. Janka i Zdzisek dotykają mundu
rów, Matka donosi ziemniaki, Babcia taszczy cebulę w koszu, 
wujek dorzuca koniom siana, sąsiad wyciąga następną półli-
trówkę. Starszyna pyta Ojca o kwaterę. 

— Zmieścicie się z nami, słoma na posłanie się znajdzie, 
burkami się okryjecie. 

Cieszymy się: będziemy mieć swoich żołnierzy. Wszystkie 
dzieci będą ichmieć, do każdego domu udają się po kilku. Przed 
studniami ruch. Zdejmują odzież, myją się do pasa, wzajemnie 
polewając wodą z wiadra. Mają zapas mydła: 

— Pażałsta, pażałsta, wazmitie... — młodziutki żołnierz 
wręcza Matce mydło. Zauważył, że spojrzała na nie pożądliwie. 
Brakuje nam mydła. Parę razy robiła je Matka z tłuszczu pad
niętej świni, ale nie na długo starczyło, mydliło się kiepsko. A 
to się pieni niby przedwojenne. 



Ojciec dostał machorkę. Pociąga kilka razy. 
— Krepka? 
— Oj, krepka, krepka — znaczy się mocna — tłumaczy 

Matce i nam. Przecież na krok nie odstępujemy żołnierzy. 
A oni umyci, wyswieżeni, najedzeni i weseli po samogonie, 

siadają, gdzie kto może: na deskach, stołkach, płotku, paru 
belkach przygotowanych przez Ojca do poprawy domu, i za
czynają śpiewać: 

„My w boj pajdiom za Sławoju 
za nasze dieła prawoje. 
Prejdiom Karpaty i k'Berlinu 
zdorowo dajdiom. 
Stranu radnoju miłaju 
nie wziat faszystom siłaju 
da budiet wam mogiłaju 
so wietskaj a ziemia''. 

Nie w pełni zrozumiałe słowa, majestatyczna melodia. 
Pieśń niesie się wysoko, rozlewnie, wokół domu i dalej, po całej 
Borkówce. Na podwórcu Kędlarskich śpiewają inną pieśń, koło 
Sabata jeszcze inną. W każdej wyczuwa się tęsknotę, coś nie
określonego, chwytającego za serce. 

— Czy to już koniec wojny? — pyta Ojciec po umilknięciu 
pieśni. 

— Dla was tak. Niemcy tu nie wrócą, was do wojska już 
nie powołają. Wy uże staryk—odpowiada po rosyjsku starszyna. 

Wujek Leń nie wierzy: — Dacie im to radę? 
— Dawaliśmy dotąd, damy i w przyszłości. Do Berlina 

bliżej niż dalej. A i drugi front mszył. Będzie lżej. 



Żołnierze przez cały czas mówią po rosyjsku, Ojciec prze
kłada, z czasem i my, i sąsiedzi zaczynamy rozumieć niektóre 
słowa, jeśli są wypowiadane wyraźnie i powoli. 

Mężczyźni rozmawiają, my słuchamy. Matka troszczy się 
o kolację: — Co też wam dać jeść na wieczór? 

— Nie nada, chaziajka, nie nada. U nas kuchnia jest. 
Jakoż na łące ciotki Niewłoczyny stanęła polowa kuchnia. 

Pojazd z paleniskiem i ogromnym baniakiem. Obok wielgachne 
gary i coś jakby dzbany. Z pokrywami. 

— Takie specjalne termosy, żeby roznosić jedzenie — 
wyjaśnia wujek Leń. Starszyna wezwał dwóch żołnierzy. Wsta
l i , stanęli przed nim na baczność, wykonali w tył zwrot i poszli 
do kuchni. Za chwilę przynieśli jeden z tych termosów. Wszy
scy ustawili się z pustymi menażkami, wracają z pełnymi na 
miejsca. Nasz najmłodszy, Zdzisek, nie wytrzymuje. Staje na
przeciw jednego z żołnierzy i wyciąga rękę. 

— Kuszat choczesz? 
— Jeść. 
— Da, da. Pażałsta. 
Rozumiem, że chce mu dać zupy. Przynoszę garnuszek. 
— Jeszczo, jeszczo — Zdzisek wskazuje na mnie i na 

siostrę. Matka przecząco kiwa głową. Żołnierz nalega. Przyno
szę następne dwa garnuszki. Siadamy z siostrą na progu i jemy. 
Zdzisek usadowił się na kolanach częstującego. Coś mu tam 
szepcze do ucha, nawet go cmoknął mokrymi ustami, tamten 
się zaśmiał. Nam też smakuje ta zupa z kotła. Pełno w niej 
kawałków mięsa, pływa kapusta i inne jarzyny. 

Żołnierze chcą częstować pozostałych domowników. Jed
nakże Ojciec uważa, że będą mieć za mało jedzenia. 

— Chwatit, chwatit. Wazmitie — nie ustępuje starszyna. 
Wyznaczeni na początku żołnierze przytaszczyli jeszcze jeden 



termos. Żołnierskiej zupy kosztują nie tylko domownicy. Także 
sąsiedzi. Wnet by misek i garnuszków zabrakło, gdyby rodzina 
wujka Tomka nie przyniosła swoich. 

Niepostrzeżenie zapada wieczór. Ojciec zrzuca ze strychu 
wiązki słomy. Chce przygotować spanie. Starszyna powstrzy
muje Ojca: 

— U nas jeszczo zadacza. 
— Znaczy zadanie. 
— Da, da. 
Piątka zwiadowców — tylu zamierza u nas kwaterować — 

siodła konie, poprawia popręgi, narzuca szare burki i na koń. 
Tylko zafurkotało. 
— Do swidania! 
— Do widzenia, wracajcie zdrowi! 
Nie wrócili już nigdy. 

Pani Janina z podziwu godnym spokojem znosi dolegliwo
ści. Podziwiam jej opanowanie i zaufanie do medycyny. Uważ
nie wykonuje wszystkie polecenia. Pogodnie reaguje na męczące 
zabiegi. Ani na moment nie opuszcza jej hart ducha i cierpli
wość. 

Na każdej wizycie ma coś optymistycznego do zakomuni
kowania, lekarze stwierdzają poprawę. — Z czterech zawałów 
ten najszybciej się cofa, choć taki rozległy. — Tu nie ma 
zwyczaju ukrywania informacji. Siostra Wandula podziwia po
stawę i zdyscyplinowanie pani Janiny, przestrzega przed nad
mierną ruchliwością: 

— Lepiej ostrożniej niż energiczniej. Na wszystko przyj
dzie pora. 



Dodatkowe badania wykazują mankamenty w płucach i 
przewodzie pokarmowym. Mam podobne, zalecono nam tę 
samą dietę: kleiki, tarte zupki bezsolne, gorzkie płyny. Ja wy
dziwiam, grymaszę, ona połyka zawartość specjalnych kubków 
bez słowa zniecierpliwienia. Obydwie rozpoczynamy trening 
drabinkowy. Chwytamy szczeble drabinki przypiętej do ramy 
łóżka, unosimy się wolno do pozycji siedzącej. Mijają kwadran
se, nim usiądę, zaledwie parę minut wytrwam w tej pozycji. 
Pani Janina bije mnie na głowę. Czyżby dlatego, że o tyle 
szczuplejsza i o parę lat młodsza? — Ależ z pani chucherko — 
stwierdza z zazdrością siostra Wandula, sama niewiele tęższa. 
— Niedługo przytyję, siostro, widzi pani, ile mi przynoszą 
smakołyków? 

Rzeczywiście, mąż i syn pani Janiny znoszą jej kompoty, 
wodę mineralną, szynkę, cielęcinę, owoce. Pani Janina je z 
apetytem, ma już znacznie poszerzoną dietę, prosi o nowe 
porcje, pielęgniarki donoszą je z lodówki. — Muszę szybko 
wyzdrowieć, wracać do pracy, nigdy tak długo nie chorowałam 
—mówi. Jest robotnicą w fabryce, już ponad 25 lat Lubi swoją 
pracę, otoczenie, kolegów. Oni również odwzajemniają sympa
tię. Nie ma dnia, aby jej ktoś z fabryki nie odwiedził. 

Tego dnia podczas wizyty zapowiedziano, że nazajutrz pani 
Janina znajdzie się na sali ozdrowieńców. Wieczorem zasnęła 
z nadzieją, że od jutra będzie mogła wyjeżdżać do poczekalni, 
aby spotkać syna i męża. Pacjenci tamtej sali korzystają z 
takiego przywileju 

Niestety, nocą wywieziono ją z sali, okrytą prześcieradłem. 
Nie mam już z kim pokonywać choroby. 



Drugi dzień wolności przynosi wielkie ożywienie i zamie
szanie. Na Borkówkę przybywają coraz to nowi ludzie w mun
durach, w domu nie zamykają się drzwi, tylu odwiedzających. 
Przybywają sąsiedzi, krewni, znajomi, a z nimi nowiny. Aż się 
od nich roi. 

W mieście powiewa na ratuszu polska flaga, na specjalnej 
tablicy wywieszono Manifest Lipcowy, ogłoszony 22 lipca w 
Chełmie Lubelskim przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodo
wego. Tak niezwyczajnie nazywa się teraz polski rząd z siedzibą 
w Lublinie 

Ale wujek Leń mówi, ze to niepolski, jako że polski jest w 
Londynie, on rządzi polskim wojskiem dowodzonym przez 
generała Andersa. To polskie wojsko idzie do Polski przez 
Włochy, gdzie Polacy zwyciężyli pod Monte Cassino. Na to mu 
wujek Szczepan odpowiada, że prawdziwy jest ten rząd, który 
znajduje się w Polsce, bo on może pomóc Rosjanom pokonać 
Niemców i wyzwolić polskie miasta. 

— Zobaczysz, z Rosji już idzie polska armia, już przekro
czyła Bug. Do nas też dotrze i będzie rekrutować żołnierzy do 
Ludowego Wojska, tak się nazywa armia. Jest też milicja ludo
wa, jeszcze bez mundurów, ale z biało-czerwonymi opaskami 
na rękawach. To przeciw rabusiom. 

Na szczęście na Borkówce nikt niczego nie rabuje. Nie 
bardzo zresztą jest co. Niektórzy się boją, że Rosjanie będą 
zabierali konie, krowy, świnie, zboże i ziemniaki. Na razie nic 
takiego sienie dzieje. 

U nas na kwaterze stoją już nowi żołnierze. Jeden, starszy 
wiekiem, wygląda jak nasz Tata, służy przy magazynach, tam 
chodzi na warty, a kiedy nie ma służby, gra na bajanie. To taka 
harmonia z guziczkami zamiast klawiszy. Pięknie gra. Niech no 
tylko wyjdzie na podwórko z harmonią, zaraz schodzi się pełno 



żołnierzy z innych kwater, zaczynają śpiewać, a nawet tańczyć. 
Tańczą sami mężczyźni, drepczą drobno, idą w prysiudy. Wy
dawałoby się, że tacy zmęczeni, a przecież muzyka ich porywa. 
Bawią się jak dzieci. 

Wieczorami proszą o ziemniaki, cebulę, bimber, płacą za 
wszystko albo gotówką, albo w naturze. Najczęściej wymienia
ją bimber czy wódkę za buty, koce, płaszcze. 

Niedaleko, u pani Dydakowej, kwateruje najprawdziwszy 
szewc. Matka już się z nim zgadała, zamówiła buty dla mnie, 
siostry i brata. Teraz chodzimy boso, za parę tygodni nie da rady, 
będzie za zimno, musimy mieć jakieś buty. W sklepie nie kupi, 
zresztą nie bardzo byłoby czym płacić, Za litr wódki będą buty 
dla mnie, za następny — dla siostry i brata, mniejszych ode 
mnie. Tylko ja mam taką dużą stopę. Kto by pomyślał, już 
trzydziesty siódmy numer. Sapożnik, tak go nazywa nasz żoł
nierz, przyszedł, wziął miarę sznureczkiem, zapowiada, że wyj
dą buty na medal. 

W domu trochę lżej z wyżywieniem. Żołnierz przynosi nam 
zupę wojskową. Smaczna i pożywna. Nie żałuje też chleba 
komiśnego. Wszyscy mówią: wolność, wolność, nam smakuje 
ona żołnierskim chlebem i zupą. I pracą. Pierwsza poszła do 
pracy Krystyna Sasworska. Do komendy służby bezpieczeń
stwa jako sekretarka. To ona pierwsza mnie zapewnia, że teraz 
będzie nowa Polska, całkiem inna niż przedwojenna, że rządzić 
będą tacy jak mój Ojciec, chłopi i robotnicy. Przedwojenni 
panowie tego nie chcą i trzeba będzie przed nimi bronić nowej 
Polski. Powiedziałaby mi więcej, ale nie ma czasu, musi dzień 
i noc trwać na posterunku: — Komendant by się gniewał, gdyby 
mnie nie zastał. Cześć! 

Trochę chyba przesadza z tymi panami, prawdziwie wiel
kiego pana w Brzozowie nie ma, hrabia Lic nawet powozem 



nie jeździ, dawno majątek sprzedał. Ale nie mam czasu dłużej 
rozmyślać, spotykam inne koleżanki ze szkoły: jedna przez 
drugą opowiadają, że w Warszawie wybuchło powstanie. Roz
poczęli je warszawscy akowcy, a nasi mają się zbierać w od
działy i iść na pomoc Warszawie. 

Kiedy powtarzam w domu tę nowinę, starsi drwinkują: 
— Z bykaś spadła? Kto tam dojdzie, przecież pod Jasłem 

front. Niemcy jeszcze silni, przeszło pół Polski trzymają i tak 
łatwo nie dadzą nikomu przejść. Zresztą nie wiadomo, co 
będzie. Akowcy mają podobno zdawać broń, jeśli ją mają. Jak 
nie zdadzą, pójdą siedzieć. I to nie u nas, wywożą na Syberię, 
w Sanoku pierwsze aresztowania. 

— Chyba nie, przecież nie zdążyli się ujawnić. Wiszą 
plakaty na mieście, że trzeba się ujawniać. Akowcy to chłopy 
w wieku poborowym, czeka ich wojsko. Już generał Swiercze-
wski, ten z Hiszpanii, tworzy drugą armię. Lada dzień będzie 
pobór. 

I znowu chłopcy pójdą do wojska. Znowu będą chodzić od 
domu do domu, pić gorzałkę i wyśpiewywać: 

„Do polskiego wojska 
chłopców zaciągają, 
niejednej dziewczynie, 
niejednej kochance, 
serce zasmucają, 
serce zasmucają. 

Nie smuć się, dziewczyno 
nie smuć sama siebie. 
Ja za roczek, za dwa 
powrócę do ciebie. 



A jak nie powrócę, 
będę listy pisał. 
Ty będziesz czytała, 
ty będziesz płakała, 
janie będę słyszał. 

Poszła na góreczkę, 
skąd ułani jadą. 
Spod mego Jasieńka, 
spod mego kochanka, 
konika prowadzą. 

Prowadzą, prowadzą, 
żałobą okryty. 
Pewnie mój Jasieńko, 
pewnie mój kochanek 
na wojnie zabity". 

Tylko że słowa przedwojennej piosenki mogą się spraw
dzić. 

Przecież trwa wojna. Kwaterujący żołnierze rosyjscy nieraz 
nie wracają z frontu. Nasi też mogą nie wrócić. 

— Kiedy będzie ogłoszenie o poborze? — dopytuje się 
Babcia. Pewnie się boi o wujka Tomka. Mogą go powołać, jest 
młodszy niż mój ojciec. 

— Tylko patrzeć, podobno w gminie już spisy sporządzają 
—odpowiada wujek Leń. On wie, jak zawsze, najwięcej. Także 
wujek Szczepan Czuchra. 

Wujek Leń zewsząd zbiera wiadomości. Wujek Czuchra już 
przed wojną zajmował się Samopomocą Chłopską, słuchał 
pilnie wszystkiego, o czym mówił prezes Witos, dziwi się, że 



jeszcze go nie słychać, podobno należy do tego PKWN, czyli 
nowego rządu. Wujek nawoływał przed wojną do budowy dróg, 
do ich poprawiania, nikt nie odmawiał udziału w szarwarku i 
dodatkowych zajęciach, szanują go sąsiedzi. 

Teraz też mówi, że trzeba się skrzyknąć, zorganizować 
Samopomoc Chłopską, ale jakoś niechętnie go słuchają. Na 
przykład Ojciec nie chce nigdzie należeć. 

— Nie wiadomo, jak będzie, co mam być komuś solą w 
oku? Jedni do Sasa, drudzy do Las a, wilkiem na siebie patrzą, 
do bitki się biorą. Ja chcę spokoju, wystarczy mi tego, co mam, 
nie chcę niczyjego i swojego nie oddam. Samopomoc to jakieś 
spółdzielnie, wszyscy teraz mówią, że będzie jak w Rosji, a tam 
kołchozy. Gospodarzył na swoim pradziad i dziad, będę i ja. Da 
Bóg, z torbami nie pójdziemy. 

Pewnie, tyle pracować i tak ciężko, a nie zarobić na chleb 
— to niemożliwe. Przecież Ojciec teraz prawie nie śpi. Razem 
ze swoim rówieśnikiem, żołnierzem, wstaje o czwartej, tamten 
na wartę, ten do stajni, potem do wozu i ledwie szarzeje, już w 
pole. I cieszy się, że konia nie sprzedał. Teraz prawie koni nie 
ma, wszyscy się ich pozbyli, nie było czym karmić na przed
nówku, Ojciec sobie i nam od ust odejmował, byle Gniady miał 
co żreć. I przydało się. Teraz rzadko kto może z pola plony 
szybko uprzątnąć. Zboże z kłóska spada, przez ten front i wojnę 
ziemia ucierpiała. Po zwózce — oczywiście Ojciec jest na 
każde zawołanie — trzeba młócić, potem podorać. I to u tylu 
gospodarzy. 

— Do lżejszej roboty byś się nie wziął? Tylu ludzi bimber 
pędzi, łatwo upędzić i sprzedać. Teraz zbyt a zbyt. 

— Nie umiem inaczej żyć. Lekko przyjdzie, lekko pójdzie. 
Na polu jak w banku. Zrobisz, zasiejesz, będzie rosło. 

— A juści, przyjdzie grad i po wszystkim. 



— Jeszcze sienie zdarzyło, żeby ze szczętem wszystko ubił, 
zawsze coś zostanie. Nie zjemy my, zje gadzina. I nie da nam 
zdechnąć z głodu. 

Mnie się podoba inne życie. Wolę się uczyć. Jeśli się czegoś 
nauczę, też wyżyję z pracy. Przecież pół morga pola nie wyżywi 
nas siedmiorga. Choćbyśmy ręce po łokcie urobili. Owszem, 
idę z Ojcem do roboty albo zostaję domu pilnować, kiedy nawał 
pracy w polu, ale czekam tylko na wrzesień. Niedługo minie 
sierpień. Rosnę. Potrafię coraz więcej zdziałać i w polu i w 
domu. Jest znowu Polska, na pewno otworzą gimnazjum. Pójdę 
się uczyć, żeby nie wiedzieć co się działo. W Manifeście napi
sane, sama czytałam, że nauka bezpłatna. Matka nie wierzy: 
niemożliwe, żeby nie płacić. 

— Zresztą chleba też jeść darmo nie będziesz. Musisz na 
niego zapracować. 

— Przecież potrafię i uczyć się, i pomóc w polu czy w domu. 
Takie mam zamysły. Jestem przekonana, że nauka będzie 

za darmo, Krystyna też to powtarza, a ona jest blisko nowej 
władzy. Nie spełniło się gadanie, że Rosjanie wszystko zabie
rają. Nam nie tylko niczego nie wzięli, jeszcze pomagają i z 
jedzeniem, i z ubraniem. Nie spełni się też gadanie, że z tą nauką 
za darmo to mrzonki. 

Wreszcie wujek Leń przynosi upragnioną, a przecież stale 
niepewną nowinę: — Na ratuszu ogłosili, że otwiera się gimna
zjum i przyjmuje wpisy. 

— Mamo! 
— A co mnie to obchodzi? 
— Jak to, mówiłaś tyle razy, że powinnam się uczyć. 
— Jużeś się wyuczyła w Handlówce. Otwierają sklep, mo

żesz sprzedawać. 



— Ale ja chcę uczyć się dalej. Nauka jest za darmo, nie 
będziecie musieli płacić. 

— A kto cię okryje i nakarmi? 
— Odrobię wszystko. 
— Widziałam, jak odrabiasz. Ledwo cię wygoniłam na pole 

z krowami. 
— Przecież pasłam. Zresztą Janka już dorasta, a jej nie chce 

się uczyć. 
— Widzicie ją! Ty będziesz nakazywała, co ma kto robić? 
Milknę. Rozmowa może skończyć się kłótnią, nawet bi

ciem. Zabiegam o przychylność rodziców, usiłuję zaintereso
wać Babcię, jednakże jej głos niewiele waży w domu. Najbardziej 
znaczące jest zdanie Matki. Ojciec przystanie na każde jej 
postanowienie. 

Wpadam na pomysł: pójdę się zapisać. Na pewno wyrazi 
zgodę, kiedy się dowie, że mnie przyjęli. 

W gimnazjum ruch. Trwają porządki. W gmachu gimna
zjum stacjonował Wehrmacht, w kilku salach urządzono maga
zyny, biblioteka spalona, brak sprzętów i wyposażenia. Pan 
Mrozowski kłopocze się o wszystko, zabiega o pomoc. Zgło
siło się mnóstwo ludzi sąsiadujących ze szkołą, rodziców przy
szłych uczniów. 

Idę do uprzątniętej już kancelarii. Jest w niej dużo chętnych, 
prawie wszystkie koleżanki i koledzy z Handlówki. Teraz do
piero widać, że niektórzy brali udział w tajnym nauczaniu 
podczas okupacji. Pokazują świadectwa, zgłaszają się do róż
nych klas. 

Przedstawiam świadectwo z Handlówki. Wpisują mnie do 
klasy I -II. W ciągu roku mamy opanować program tych dwóch 
klas. Ale najpierw egzamia Jutro. Na szczęście w południe. 
Zdążę. 



Niestety, nie udało mi się wyjść niespostrzeżenie. Muszę 
ubrać buty. Po powrocie z pastwiska, uprzątnięciu kuchni, sieni, 
przyniesieniu jarzyny z ogródka i urżnięciu sieczki zabieram 
się do czyszczenia butów. 

— A po co ci buty? 
— Idę do gimnazjum, na egzamin. 
— Co? Od kiedy to gówniarze rządzą w domu? 
— Przecież tyle razy prosiłam, dla wszystkich nie wystar

czy pola i roboty w domu. 
— A kto ci powiedział, że będziesz w domu? 
— No to tym bardziej chcę iść do gimnazjum. 
— A za mąż nie pójdziesz? 
O to chodzi! Ostatnio często zachodzą do nas chłopcy. 

Przeważnie rówieśnicy, ale i starsi. Jasiek Pielo wski, on jeszcze 
przed wojną chodził do gimnazjum, śpiewa basem w chórze, 
chyba należy do A K , często go widzę z Józkiem Zalotem, który 
też podobno jest w A K — tak mówi Krystyna Sasworska, ona 
wie o wszystkim, co dzieje się w mieście; Staszek Binczak z 
Humnisk, Janek Młynirski. Janka mi dokucza, że przychodzą 
w zaloty. Nie w głowie mi to; gdy oni w próg, ja hop przez okno 
i w nogi. Biegnę albo do Janki Brosiówny. albo do Heli Gurga-
czówny. albo do Drogułów. Matka nie ma już pretensji o 
Sylwestra. Zauważyła, że prawie się do siebie nie odzywamy, 
nie zabrania odwiedzania Steni i Matyldy. 

Promienieje na widok chłopaków. Zawsze ich czymś po
częstuje, rozmawia z nimi uprzejmie, uśmiecha się. 

Nie lubię, kiedy jest taka, inna niż na co dzień, niż wobec 
nas. Od dawna zauważyłam, że miłe uśmiechy i dobre słowa 
ma na wynos. A dla nas tylko wymówki, upomnienia, ciągłe 
uwagi i pretensje. Czyżby to obłuda, nie mam odwagi nazwać 
tego po imieniu. Wybieram milczenie, ucieczki z domu, byle 



nie oglądać komedii. Teraz wreszcie rozumiem. Matka chce się 
mnie pozbyć. Dlatego uczy gotowania, pranie już opanowałam: 
od dawna piorę bieliznę, chusteczki, bluzkę i sukienkę. Goto
wania po nieudanych próbach nienawidzę, myć naczynia mu
szę, ale też nie lubię. Najlepiej mi się śpiewa do garnuszka: 
chwytam za ucho, zbliżam do ust wnętrze i śpiewam — wyglą
da, jakby śpiewało radio. Ojciec nie znosi takiego udawania. 
Nie podoba mu się, że, zamiast robić coś pożytecznego, wymy
ślam zabawy w radio, deklamacje, teatr, zachowuję się „jak 
głupia". 

— Wierszy się jej zachciewa, widzicie ją. Nie wystarczy ci, 
że wszyscy nabijają się z Jaśka Krupy: Jasiu, tyś pałka czy 
poeta? — Pałka, czyli łysa pała, a poeta to jedno. — Tylko by 
obwieś wiersze klepał. Nie lepiej pacierz? Pożytek większy, Pan 
Bóg da lepsze zbiory, uchroni przed nieszczęściem. A z wierszy 
to Jasio zwariował. 

Dla mnie większym nieszczęściem jest, że Matka chce mnie 
wydać. Niby niewinnie, niby nie do mnie, ot, tak sobie nieraz 
mawia: — Najlepiej wyjść za rzemieślnika. Czysto w domu, na 
rodzinę zarobi, sam dom potrafi zbudować, a jeśli nie sam, 
pomoże mu kolega, a on inną robotą odpłaci i pieniądz zostanie 
w domu. Albo urzędnik. Każdego pierwszego pensję przynie
sie, można rozdzielić na tygodnie, ma się zawsze na wszystko. 

— Ale jeden i drugi bez posagu panny nie weźmie — 
zauważyła Babcia. 

— Teraz, po wojnie, chyba posagu nie będą brali, kto ma 
na posag? Zresztą majątek szczęścia nie daje. Im kto miał 
więcej przed wojną, tym mu było trudniej tracić. 

— A honor? Nie można dziewuchy z gołą dupą z chałupy 
wypuścić. Teściowie ani chłop żyćby jej nie dali—nie ustępuje 
Babcia. 



Rozumiem, że rozmowy tyczą mnie. Ale nie docierają 
głębiej. Nie czuję się panną na wydaniu. Niektóre koleżanki tak, 
Jaśka Broś aż pali się do małżeństwa z Władkiem Czechrą, coś 
mi się jednak zdaje, że Stenia Frankowska ma większe szanse. 
Ilekroć tam jestem, Władek w kuchni przesiaduje. Stenia umie 
już gotować, nieraz czymś smacznym częstuje. Jej babcia z 
uśmiechem żartuje—Nie wolałbyś, Władku, codziennie takich 
obiadków jadać? — Pewnie, żebym wolał, ale nie wiem, czy 
Stenia będzie chciała karmić. — Stenia się rumieni, bardzo jej 
z tym do twarzy. Na pytanie, czy wybiera się do gimnazjum, 
wzrusza ramionami: — A po co mi to? 

Jaśka Broś też nie myśli o gimnazjum. Ani Hela Gurga-
czówna. Ona znów stale przebywa z Jaśkiem Pilawskim z 
górnej Borkówki. Od czasu do czasu przebąkują o małżeństwie. 

Może Mama się boi, że zostanę starą panną? 
— Gdy skończę gimnazjum, też się ktoś może ze mną 

ożenić. 
— Lepiej by było teraz, kiedyś jeszcze młoda. 
— Po maturze niewiele będę starsza. 
— Co ty tam wiesz, im ktoś młodszy, tym ma większe 

powodzenie. I Władek mi mówił, żeby się żenił, i Janek, kogo 
byś wolała? 

— Nikogo, chcę iść do gimnazjum. 
— A idź, niech cię szlag trafi. Ode mnie nie dostaniesz ani 

grosza! 
Przejmujący żal. Jakże to, tylu rodziców się cieszy, że ich 

dzieci chcą się uczyć a u nas odwrotnie. Ja chcę, a moi nie. I co 
na to poradzić? 

No cóż, mam tyle siły i woli wytrwania, że musi się udać. 
Najpierw zdać. Budynek niegotowy, front blisko, mam trochę 
czasu, aby przygotować wszystko co niezbędne do nauki: ze-



szyty, może jakieś książki, coś do ubrania. Starczy go też na 
uciułanie paru groszy na początek. Za naukę—sprawdziłam to 
w Manifeście dalej wiszącym na ratuszu i w kancelarii—płacić 
się nie będzie. Nie do wiary, a prawda: kto chce, może sięuczyć! 

Idę na egzamin. Zadania i pytania z zakresu szkoły podsta
wowej. Z radością stwierdzam, że potrafię odpowiedzieć na 
każde, że nie sprawiają mi żadnych trudności. Gramatykę i 
ortografię zdaję na bardzo dobrze, także pisemną matematykę. 
Z ustnego egzaminu jestem zwolniona. W kancelarii potwier
dzają, że w ciągu roku mamy zaliczyć dwie klasy, pierwszą i 
drugą gimnazjalną. Zależnie od wyników, możliwe będzie prze
rabianie dwóch następnych lat tym samym trybem. Czyli cztery 
klasy gimnazjum — w dwóch latach. A następne dwa lata 
przeznaczę na naukę w liceum, kończącą się zdaniem matury. 
Oby tylko nic nie stanęło na przeszkodzie. Z triumfem wracam 
do domu. 

A tu pełna smutku cisza. Przy stole siedzi nasz żołnierz, 
trzyma w ręku urzędowy papier, po zmarszczkach płyną łzy. 
Nawet ich nie ociera. Przy nim Ojciec, Matka, Babcia, widać, 
że z serca współczują, uspokajają. Trochę to pomaga, może już 
mówić: — Pamiętacie, gospodyni? Parę dni temu wstałem jak 
zwykle o czwartej, o wpół do piątej warta. Wchodzę do sieni, 
patrzę, ze strychu schodzi postać w samej bieliźnie. „To wy, 
gospodyni?" — pytam. A to milczy. Chwytam za karabin, 
repetuję: „Kto wy?" A to milczy i niknie. Przecieram oczy — 
nie ma nikogo. Ogarnęło mnie złe przeczucie. Coś złego stanie 
się ze mną. Uspokoiłem się w ciągu dnia. Nic się nie działo, 
warta minęła spokojnie, dzień także, przez następne dni też był 
spokój. Dziś wzywa mnie dowódca. Wręcza papier. A tam 
napisane: poległ syn. Wtedy a wtedy, akurat kiedy ujrzałem tę 
postać. Dlaczego nie ja? Dlaczego on zginął? Nie mogę się z 



tym pogodzić, wszystko bym zrobił, aby tylko on pozostał przy 
życiu... 

Milczę zgnębiona. Nie śmiem występować z nowinami, 
nawet z tą dla mnie najważniejszą. Przywykłam do śmierci, 
zwyczajnej na Borkówce. Także do tego, że niedaleka droga od 
śmiechu do płaczu, od radości do smutku. Ale to zdarzenie jest 
przejmujące. Stary człowiek, który już tyle przeżył, gotów na 
śmierć, i młody, dwudziestoletni, który miał życie przed sobą i 
nie chciał umierać. Niedawno żołnierz pokazywał Ust i cieszył 
się, że mimo tylu natarć syna nawet odłamek nie drasnął, jest 
zdrów i cały. I co teraz? 

Jak długo jeszcze potrwa ta przeklęta wojna? Ilu jeszcze 
młodych zginie. Nie tylko syn naszego żołnierza poległ. Wujek 
Leń przybiegł z niepokojem, że kwaterująca u nich dziewczy-
na-żołnierz nie wróciła z frontu: — Też chyba przeczuwała coś 
złego, przed wyjściem długo żegnała się przed obrazem, ucało
wała dzieci, które bardzo polubiła, dała im po parę kostek 
cukru. I nie wróciła. Dzisiaj starszyna przyszedł po jej rzeczy: 
zapasowe buty i bieliznę. Tyle po niej zostało. Dlaczego baby 
biorą do armii? 

Żołnierzom lepiej niż cywilnym. Cywile cierpią głód, obo
wiązuje hasło: wszystko dla frontu! Dużo kobiet idzie do armii: 
z jedzeniem lepiej, z ubraniem, myślą też, że łatwiej wyjdą za 
mąż, chłopców w armii nie brakuje. Głupie dziewuchy na to 
liczą, nic mniej trwałego niż frontowa żeniaczka, ale są i takie, 
które znajdują na froncie swoje szczęście. Gdzie go zresztą 
szukać? Zwykle krótko trwa, albo on albo ona polegnie. Dziew
czyny co prawda rzadziej, najczęściej służą na tyłach: telefoni
stki, telegrafistki, rachmistrzki, buchalterki, sanitariuszki w 
szpitalach polowych. Dużo ich potrzeba, tyle milionów żołnie
rzy! Jest kogo obsługiwać. Ter,az i ja się zgłoszęna front. Dobrze 



strzelam, będę strzelcem wyborowym, jak wasza Mamsia. Ona 
też była fizylierką. 

— Kto by pomyślał, takie chuchro. Ale co ja mówię, zgrab
na dziewucha, tylko chudziutka taka... — wujek po swojemu 
wyraża żal. 

— Pomszczę ich oboje. I wszystkich, których zabili faszy
ści. Ile narodu! Całe wsie wybite do nogi. I starcy, i dzieci, 
gdybyście rozmawiali z każdym żołnierzem, nie ma takiego, 
któremu nie zginałby ktoś z rodziny. Wielu nie ma już nikogo. 

Stary żołnierz powoli otrząsa się z przygnębienia, uspokaja. 
Widać pomogło postanowienie. Po obiedzie poszedł do dowó
dztwa. Niedługo wrócił, powoli składa swoje rzeczy. Czyści 
broń. Myje się, przebiera. 

— Zawtra utrom ujeżdżaju. Nada praszczatsja. 
Matka przygotowuje ser, kwaterkę masła. Ojciec wyciąga 

schowany na czarną godzinę samogon. Babcia niesie woreczek 
ziół: — Dobre na wszystko. Po zaparzeniu nawet rany można 
nimi przemywać, rychło się zagoją. 

Wujek Tomek dźwiga zawiniątko z liśćmi bakunu:—Weźcie 
tytoń, tylko pokruszyć i do gazety. Warty nie będą się dłużyć, 
w okopach też się przyda. 

— Spasiba, bolszoje spasiba. Błagodarju. Nie zabudu was, 
wiemiomsj a k' wam abiezatelno. 

Rozumiem, co mówi, Ojciec tłumaczy poszczególne słowa, 
tych najczęściej używanych już nie musi. Nawet najmłodszy 
Zdzisek je pojmuje. Stary żołnierz wie, że żegnamy go bardzo 
serdecznie: Babcia przyrzeka modlić się o jego szczęśliwy 
powrót z wojny, my zapewniamy, że będziemy czekać na 
spotkanie. Niestety, nie nastąpi ono nigdy. Zobaczyliśmy go 
tylko przelotnie parę godzin później na ciężarówce, razem z 



innymi żołnierzami udającymi się na front. Grał na bajanie swą 
ulubioną pieśń: 

„Nasażu cudnyj sad nad riekoju, 
w tom sadu budiet piet' sołowiej 
i k'tiebia abratno ja wiemus' 
cełowat' ja was budu nieżniej", 

a potem jeszcze „Sołowiej, sołowiej"... 
Pusto w naszej kuchni. W kącie stoi prowizoryczna prycza, 

zbita z desek przez starego Griszę, nazywał ją kojką, teraz już 
niepotrzebna. Wracamy do ziemniaków z kapustą, kwaśnego 
mleka z ziemniakami, i tak na przemian. Ojciec ostatnie pienią
dze oddaje zakorzec żyta na chleb. Zkomiśnego przechodzimy 
na pieczony przez Matkę. Czy na długo starczy? 

— Nie martwcie się, w mieście powiadają, że przyjeżdżają 
nowe oddziały. Znowu przyjdą na kwatery. 

— Ale kto? Nie każdy jest taki jak Grisza, co tyle widział i 
nic mu nie dziwne, wszystkim się podzieli. Na pewno wśród 
Ruskich są tacy i tacy ludzie — podobnie jak u nas. Jednego do 
rany przyłóż, od innego z daleka, bo kopnie. 

— No właśnie, Kędlarska narzeka, że u niej kwaterujący 
całą słoninę zjedli. 

— Iii, chyba robaki ją stoczyły. Przy żniwach położyła 
kawał słoniny na środku stołu. Patrzę, a ona już na brzegu. 
Robaki przeniosły. Latami przecież w komorze ją trzyma. 

Tfu, rzygać się chce. Zwłaszcza że słoninę bardzo lubię. 
Niby tłusta, a jaka smaczna ze świeżo upieczonym żytnim 
chlebem! Rzadko się nam dostaje, ale jeżeli już ma się tę skibkę 
chleba ze słoninką, można sienią rozkoszować choćby pół dnia. 
I przez cały — odczuwać smak. 



Zapada decyzja o intensywnym, dietetycznym żywieniu. 
— Najwyższy czas, aby pani jadła, kroplówki zapewniają 

ledwie minimum energetyczne. Wprawdzie jest to pożywienie, 
w jakie zaopatruje się amerykańskich kosmonautów, ale w 
warunkach ziemskich raczej niewystarczające, w każdym razie 
w pani przypadku. — Doktor Musiał żartuje, jednakże sama 
wiem, że proces ozdrowieńczy przebiega zbyt wolno. Za długo 
tkwię w tym samym miejscu. Inni opuszczają łóżka, japozostaję 
ciągle na tym samym. Nikt mnie wprawdzie stąd nie wyrzuca, 
ale dyskoteka — tak nazywamy karetkę reanimacyjną z powo
du sygnalizacji — przywozi coraz to nowych pacjentów. 

Na łóżku pani Szczęsnej znalazł się milczący pan ze Swo
szowic, szczelnie pokryty warstwą niezliczonych przewodów, 
obok tęga, niespokojna pacjentka, prowadząca niekończące się 
rozmowy z nieobecnym panem Adolfem, siostrą, matką, wi
dzianymi w imaginacji, stale zrywająca misterne nitki elektrod 
z amplifikatorów, nieustannie pilnowana przez dyżurne pielęg
niarki. W separatce nieruchoma, nieprzytomna kobieta, nie 
reagująca na żadne bodźce zewnętrzne. Sapanie respiratora, 
spadające wolno pojedyncze krople w przezroczystych przewo
dach kroplówek. 

Powraca zmysł obserwacji, ale koncetruje się on przede 
wszystkim na samej sobie: dotyku, smaku, węchu. Reaguję na 
grysik. Wydaje mi się niesmaczny i stęchły. Zwracam naczyńko 
wypełnione po brzegi. Proszę o ryżowy kleik. 

— Nie ma, niestety, odpowiedniej wartości odżywczej. — 
Pani Ewa, dietetyczka opiekująca się nami specjalnie, wyłącz
nie dla nas przygotowująca zestawy potraw w ścisłej współpra-



cy z lekarzami, z nadzwyczajną cierpliwością tłumaczy konie
czność stosowania się do wskazań. — Rozumiem, że pani nie 
smakuje, posiłki pozbawione są soli i cukru. Powinny być 
świeże, ale za to nie mogę ręczyć, daję, co mam najlepszego w 
magazynie, rozumie pani jednak, kryzys. 

Polski kryzys. Nie ma bankrutów, nie ma bezrobotnych, 
pieniędzy w bród, tylko produktów brak. Największą wartością 
są znajomości i dolary, kiedy człowiek w nie zasobny, może 
posiadane nominały zamienić na wszelakie dobra. Ludzie po
zbawieni wpływów i pieniędzy muszą pokonać nieprawdopo
dobne trudności dla zdobycia żywności i leków. 

Na szczęście dla pacjentów Intensywnej leków nie brakuje. 
Są na wyciągnięcie ręki, na ratunek zdobywane w placówkach 
zdrowia miasta, województwa, kraju, często z zagranicy, z 
ośrodków współpracujących z naszymi klinikami. Gorzej z 
oświetleniem, uzupełnianiem stanowisk monitorowych. Oneg-
daj dramatyczną walkę z zaopatrzeniem rozegrał doktor Niżan-
kowski: szalejący wiatr rozbił szybę w sąsiedniej sali, zwanej 
salą ozdrowieńców. 

— Rozerwę pana na strzępy, jeśli pan natychmiast nie 
wstawi szyby. — Nie ma szyb, nie jestem szklarzem — oświad
czył pan z ekipy remontowej szpitala. — A co mnie to obcho
dzi? Po to ratowaliśmy ludzi, żeby teraz zachorowali na zapalenie 
płuc? Proszę wstawić szyby, ale to już ! 

Pomogło. I szyby się znalazły, i odpowiedni fachowiec. 
Przy okazji dotarła na oddział pani z administracji i pan zaopa
trzeniowiec. Naprawiają lampy — wiele żarówek nie świeci — 
i monitory. Na naszej sali są czynne — w drugiej: nie wszystkie. 

Nie lubię takiej krzątaniny, potęguje znużenie. Z ulgą witam 
wynoszenie ogromnej drabiny, wędrowała od jednego gniazdka 
do drugiego, z panem Stasiem na szczeblach. Nie mogłam 



spokojnie patrzeć, jak chwiał się pod sufitem nad wezgłowiem 
łóżka. Jeszcze ciągle nie opuszcza mnie strach. 

Dalej trwa front. Pod Krosnem, pod Jasłem, pod Duklą. 
Coraz więcej żołnierzy wyjeżdża. Pustoszeją stodoły i domy, w 
których kwaterują. W sadach stoją jeszcze kuchnie oraz duże 
samochody okryte brezentem, pomalowanym w najrozmaitsze 
wzory. Wystają spod okrycia rurki ułożone warstwami. To 
katiusze — mówią żołnierze. 

— Taka broń, że wszystko spali. Z tych jakby organowych 
rurek wylatuje ogień — nikt jej jeszcze nie widział na żadnej 
wojnie. Niemcy się jej strasznie boją, nazywają ją organkami 
Stalina. Chętnie bym im się z bliska przyjrzał, ale przy katiu-
szach dzień i noc stoi warta. I to sami wyborowi żołnierze. 

Wujek Leń jest niepoprawny. Nastał zawsze przestrzega 
przed przyglądaniem się wojsku. Ojciec tak samo: — Nie ma 
wojska, które by pozwoliło, by mu się za bardzo przyglądać. 
Nie wystarczy ci, że się z tobą zupą podzielą? Oczy zostaw na 
inną okazję. 

Wujek poczuł się dotknięty, i ni z tego ni z owego, z 
właściwą mu przewrotnością zaatakował armię: — Angielskie 
konserwy jedzą, biedaki, mundury też nędzne, buty popękane, 
zamiast cholew ze skóry—owijacze, co to za bluzy, toż koszule 
pasem przepasane. Zobaczycie, że to nie oni, ale Amerykanie i 
Anglicy wojnę wygrają. Nawet im katiusze nie pomogą. Do
brze, że z tamtymi jest nasze wojsko. 

— Co ty pieprzysz! Byłeś we Francji i Włoszech? Nie byłeś. 
Wiesz ty, ile kilometrów tamci muszą przejść, żeby dotrzeć do 
Berlina? Założę się, że Rosjanie dojdą szybciej. Nie podobają 



ci się owijacze i buty z wojłoku? Proś Boga, żebyś takie miał na 
mróz. A dlaczego Niemcy poddali się pod Stalingradem? Przez 
te eleganckie buty z cholewami. Nogi im z butami w śniegu 
zostały. 

Ojciec nieustannie przekonuje wujka Lenia do Rosjan. 
Przypomina, że zna ich z wojny austriacko-rosyjskiej i polsko-
bolszewickiej. Dopóki sienie rozeźlą, do rany przyłóż. Ale gdy 
wezmą na kieł — nie ma ratunku. — Ty myślisz, żeśmy przed 
nimi nie uciekali? I to jak ! Nie tylko za Austriaków, także z 
Kijowa. Bez mundurów i w samych gaciach, bo nas na spaniu 
złapali, przez Dniepr, do Lwowa. Tu byli tacy, co za bolszewi
kami obstawali. I nie jeden z naszych nożem cichcem dostał. 
Mnie się też dostało. Gdyby nie litościwa ciotka Natalia, bom 
upadł pod jej progiem z nożem w plecach, dawno by moja dusza 
w raju przebywała. 

— Do raju ci się zachciewa, Michałku, a tu na pole wołają 
jechać — Babcia przybiegła z poleceniem pani Kędlarskiej, nie 
dosłyszała, o czym mowa, i w pół słowa przerwała Ojcu. 

Wujek Leń nie daje za wygraną: — A jeżdżą angielskimi 
autami. 

— Nie wolno im kupować u Anglików i Amerykanów? A 
poza tym to ich sojusznicy. 

— Jacy tam sojusznicy! W trzydziestym dziewiątym zosta
wili nas? Zostawili. Tych też gotowi zostawić. 

— A jakże, i zaczekają, aż ich w Paryżu i Londynie do 
imentu wytłuką! Zresztą nie słyszysz? Jak tylko Rosjanie ru
szają szybciej, tamci też przyśpieszają. Boją się, aby Rosjanie 
pierwsi do Berlina nie dotarli. 

Ojciec przerywa pogwarkę, zaprzęga konia i jedzie w pole. 
Wujek śpieszy do miasta, niesyty nowin. — Zawsze się można 
czegoś nowego dowiedzieć. W mieście rządzi wojskowy ko-



mendant radziecki, ale i jakaś polska rada, urządzają posteru
nek policji — teraz mówią na nią: milicja — przyjmują ludzi 
do bezpieki, podobno to co innego niż milicja, zgłaszają się do 
niej akowcy. U Kostków znad rzeki słyszałem. 

— Skąd oni wiedzą, kto gdzie idzie? Pewnie się im akowcy 
zwierzają... — Matka nie wierzy wujkowi Leniowi. W ogóle 
przestrzega, żeby nie powtarzać wszystkiego, co z miasta przy
nosi, bo jeszcze różnie może być. A jak wrócą Niemcy? 

— Nie wrócą, nie wrócą. 
Pan Baran i stary Nastał nie wierzą w powrót Niemców. Ani 

w to, że Rosjanie przestaną u nas i w okolicznych domach 
kwaterować. 

— Jeśli front zatrzymał się pod Duklą, długo wojna pociąg
nie. Przez góry trza przejść do Czech. Tam też Niemcy. A w 
górach dobrze się bronić. U nas jest pierwszy rzut wojska. Musi 
dociągnąć drugi i trzeci, aby ruszyć dalej. 

Słucham jak bajki o żelaznym wilku. Wszystko ogromnie 
skomplikowane: trudno się połapać, o co chodzi i kto ma rację. 
Nie uczyłam się historii ani w podstawówce, ani w Handlówce. 
To była nauka zakazana, ale pamiętam sprzed wojny, że Polska 
miała dwóch odwiecznych wrogów: Niemców i Rosję; Austria 
też była wroga, ale Babcia bardzo dobrze o niej mówi: 

— Nie było to jak za cesarza Franciszka. Za koronę dostałaś 
głowę cukru, wystarczała na wiele tygodni, wszystkiego wszę
dzie w bród, na jarmarku zawsze siękupiło, co potrzebne. Tylko 
na wojnę brali... 

Za oknem kroki. Ktoś puka. 
— Proszę! — zaprasza Matka. 
Wchodzi trzech oficerów. Dwóch wysokich, postawnych, 

jeden szczuplejszy, niższy. — Możemy u was zakwaterować? 
— Pytają naturalnie po rosyjsku, ale już na tyle rozumiemy 



język, że Matka dogaduje się z nimi zupełnie swobodnie. Ja też 
pojmuję, o co chodzi, nie wtrącam się, obserwuję ukradkiem 
przybyłych. 

Podobają mi się. Najwyższy, blondyn, ma niebieskie oczy, 
drugi również wysoki, trochę tęższy, szatyn, oczy szare, trzeci 
najniższy i najciemniejszy, o brązowych oczach. Chyba z nich 
najważniejszy, pozostali ciągle na niego spoglądają pytająco i 
wyczekująco. 

Matka pokazuje dom: 
— To kuchnia, jest jeszcze druga izba, trochę mniejsza. 
— A strych jest? 
— Jest, jest, proszę obejrzeć. 
Prowadzi do sieni, przystawiona drabina wskazuje kieru

nek. Wychodzą po szczeblach, niezbyt wysoko, na strych. Jest 
na nim trochę siana, nie za dużo, tym razem nie zgromadził 
Ojciec tyle co zwykle. Także szybko nastąpiła młócka, snopki 
zboża nie zalegają. Teraz na strychu wesoło. Słońce świeci 
prosto w otwarte drzwiczki, rozprasza zwykle panujący w 
zakamarkach mrok. Pachnie siano. Pod samą więźbą dachu 
wirują smugi światła i delikatnego pyłu unoszącego się nad 
sianem. 

— Bardzo dobrze. My dwaj będziemy przychodzili tu spać, 
na dole zamieszka kolega. Poznajmy się. 

Po kolei podają rękę Matce i mnie. Rumienię się po uszy, 
nie jestem przyzwyczajona do życia towarzyskiego, po raz 
pierwszy podają mi rękę i przedstawiają się starsi, ważni starsi. 

— Przywitaj się, panowie są majorami. 
Matka zauważa moje zmieszanie, stopnie poznaje po dys

tynkcjach. Oficerowie wymieniają nazwiska składające się z 
trzech członów. Zwracam tylko uwagę na imiona: najwyższy, 



blondyn to Michaił, Misza; wysoki szatyn: Anatolij, Tola; naj
niższy: 

Dmitrij, Mitia. 
Matka zakrzątnęła się przy kuchni, akurat przegowała mle

ko z południowego udoju, rozlała w kubki. Ukroiła także chle
ba, ale oficerowie podziękowali. Wypili tylko mleko i grzecznie 
się pożegnali. 

— Przyjdziemy wieczorem. Możemy poprosić o ugotowa
nie ziemniaków, pokrojenie cebuli? 

— Oczywiście. 
Matka uprzejma. Ani się wdzięczy do żołnierzy, ani nie 

zagaduje w sprawach handlowych. Przygotowuje bieliznę po
ścielową, poduszkę, koc. Ten, który na pamiątkę zostawił Gri-
sza, z wdzięczności za pół litra samogonu na drogę: — Mnie 
wystarczy jeden, jeszcze nie zima, wam się przyda, nie macie 
ani jednego. — Matka z wdzięcznością przyjęła koc. Z innego, 
zdobytego też za pół litra, mam uszyty płaszcz. Będzie na zimę, 
uszył go żołnierz-krawiec za ziemniaki i cebulę. 

Matka ściele kanapę. To cały obrzęd. Kanapa ma na wierz
chu deskę do wyciągnięcia. Wyjmuje się ją i układa wszystko 
w głębi, niby w skrzyni: siennik z konopnego worka, wypełnio
ny równą słomą z żyta, na to sprane prześcieradło lniane jeszcze 
z posagu Babci, obleczony w poszwę koc i poduszkę w poszew
ce. Paradna, ma nawet wstawki z koronki. Przeziera przez nie 
czerwony wsyp. 

— Na dzień wszystko wścielimy w nasze łóżko, nie byłoby 
na czym siedzieć, gdyby się zostawiło nie zaścieloną kanapę. 

— A gdzie ja będę spała? 
— W drugiej izbie, z Janką, w łóżku. Zdzisek położy się z 

nami. 



Nie uśmiecha mi się to wszystko. Nie lubię spad wspólnie. 
Rodzice chrapią. Janka kopie, ciasno... Nie ma jednak wyboru 
— gość w dom, Bóg w dom. 

Pomagam obierać ziemniaki, przynoszę z grządki cebulę. 
Cieszę się, że jestem tu, na miejscu, że nie muszę prowadzić 
krów na pastwisko. Ciekawią mnie nowi ludzie. 

Zjawiają sięniedługo z dwiema dziewczynami.—To Wiera 
i Luda, nasze telegrafistki. Będą z nami spały na strychu — 
informuje Misza. 

Matka spuściła oczy, kryje zażenowanie. Otwieram swoje 
szeroko, pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Wprawdzie 
wiadomo, że dziewczyny sypiają z mężczyznami, ale to surowo 
wzbronione. Grzech nieczystości. Trzeba się z niego spowia
dać. Razem sypiać mogą tylko małżonkowie. Poza tym gorszy 
młodych, a także starszych. Uśmieszki, dowcipy, przygryzki 
nieodmiennie towarzyszą informacji, że ktoś z kimś śpi, gdy 
nie ma ślubu. Sypiający kryją się przed otoczeniem. A tu tak 
prosto, bez cienia wstydu: „będą z nami spały". 

Zaraz, byłabym skłamała: był już taki przypadek. U Janki. 
Przed paru miesiącami przyjechała do nich kuzynka ze 

Lwowa, Lola Wawrytkiewicz, z takim rudym chudzielcem w 
mundurze. Mówiła o nim: narzeczony, i zażądała, by ciotka 
przygotowała im pokój. Ta bardzo się gniewała, zapowiedziała 
skargę u matki, ale uparta Lola postawiła na swoim. Bardzo to 
ciężko przeżyły i ciotka, i matka Loli, i Jaśka. A sąsiadki aż 
spluwały na widok Lolki z kawalerem: — A fuj, kochanica 
bezwstydna, wstyd i hańbę na rodzinę ściąga. 

Ciekawam, czy na Wierę i Ludę też tak będą pluły? 
Dziewczęta nie są w mundurach, lecz w sukienkach—tyle 

że zielonych. Luda nosi dodatkowo pod suknią białą bluzkę ze 
stójeczką. Wiera nie. Obydwie mają kręte włosy: Luda dłuższe, 



w loki, Wiera krótkie. Proszą o miednicę i wodę. Zostają w 
kuchni się myć, my wychodzimy. Po jakimś czasie wołają nas. 
Czekają odświeżone, z umytymi głowami. Pachną mocnymi 
perfumami. Nie jestem przyzwyczajona, u nas perfum nikt nie 
używa. Zapach aż w nosie wierci. Kichamy obie z Janką. 
Dziewczyny się śmieją, proponują, abyśmy się też pochlapały, 
podsuwają buteleczki z pachnącą wodą, ale Ojciec patrzy kar
cąco. Dziękujemy grzecznie, postanawiam, jak Ojciec się obró
ci, skorzystać z zachęty i polać płynnym makiem. Namalowany 
na buteleczce. Nie będzie wiedział, kto pachnie. Pachną one, 
mogę i ja. Przecież nic mi się nie stanie, a przyjemnie jest na 
pewno, widać, że dziewczyny są zadowolone. 

Z kolei myją się mężczyźni, już bez ceregieli. Rozebrali się 
do pasa, dziewczyny polewają im głowy, plecy i ramiona wodą 
z garnuszków. 

Dogotowuj ą się ziemniaki. Dziewczęta kroją cebulę w krąż
ki, układają na płytkich talerzach. Misza otwiera puszki kon
serw. Tola kroi chleb. Jeszcze serweta, szklanki, parujące, 
świeżutkie ziemniaki i uczta gotowa. Mitia rozlewa samogon. 
Po szklance na męską głowę, wliczając Ojca. Kobiety po pół 
szklanki. Dzieci po pajdzie chleba z konserwą. Samogon nale
wają i dla mnie, ale przecząco kiwam głową. 

— Prawilno, mołodym pit' nie nada. 
Gościom i domownikom podoba się moja postawa. Od 

czasu niegdysiejszego zatrucia omijam samogon. Tym większą 
frajdę sprawia mi obserwacja popijających dorosłych: rozcią
gana, zwolniona wymowa, szerokie uśmiechy, zwykle bez po
wodu, chwiejne ruchy. Ale tym razem nic takiego sienie dzieje. 
Mężczyźni duszkiem wypili po szklance, ustawili je dnem do 
góry, kobiety również, tylko Ojciec i Matka nie dopili swoich 
porcji. I nic. Goście swobodnie rozmawiają, pytają Ojca, jak 



sobie radzi z gospodarką, wiedzą, że wszystkiego brakuje, ale 
niczewo, niczewo, skoro budiet, dziewczyny pytają, czy nie 
dałoby się gdzieś kupić bielizny, przydałaby się na zmianę. 
Pytają, jak rodzice wyobrażają sobie naszą przyszłość, widzą 
sporo dzieci. 

Rozmowa toczy sięjakby wśród ludzi dawno się znających 
i szczerze sobą zatroskanych. Najaktywniejsza w towarzystwie 
jest Luda: opowiada o swojej rodzinnej wsi na dalekiej Ukrai
nie, teraz spalonej i opustoszałej, bliscy nie żyją, jest ochotni
czką, na froncie już dwa lata. Wiera małomówna, patrzy w 
Anatolija jak w obraz, tylko do niego się uśmiecha, podsuwa 
kąski do jedzenia. Matka podaje kiszone ogórki. Ożywienie. 
Największym amatorem ogórków okazuje się Misza. 

Smakują nie tylko jemu, także Dmitrij, choć najbardziej 
powściągliwy, chętnie po nie sięga. Rzeczowo informuje o 
codziennych zajęciach: — Pracujemy w sztabie, często wyjeż
dżamy w teren, na kwaterę przychodzić będziemy na noc, 
wychodzić wcześnie rano. Stołować się będziemy poza domem, 
czasami wieczerzać na miejscu, zawiadomimy o tym wcześ
niej. Czasami przychodzić będą do mnie żołnierze na odprawy. 
Czy znajdzie się jakieś niekrępujące miejsce? 

— Druga izba. Nam jest potrzebna głównie na noc, w dzień 
nikt w niej nie przebywa, tylko w niej śpimy—wyjaśnia Ojciec. 

Uczta kończy się szybko. Najbardziej zawiedziony jest 
wujek Leń. Na widok nowo przybyłych zaraz się pojawił, 
jednakże oficerowie okazali się mniej rozmowni niż poprzednio 
kwaterujący żołnierze. 

Nazajutrz mój dyżur pastuszy. Wstaję o szóstej, ale goście 
zbudzili się wcześniej. Kanapa pościelona, na strychu śpią tylko 
dziewczyny. Z pola wróciłam z krowami około dziesiątej, ni
kogo w domu nie zastałam oprócz domowników. Spokój ideal-



ny, każdy zajmuje się swoją robotą. Kiedy zaczynam pytać: a 
co, a gdzie, dokąd oficerowie poszli, Ojciec przestrzega suro
wo: — Jeśli nie chcesz napytać sobie biedy, niczym nie wolno 
ci się interesować. Nie tylko że nie odpowiedzą, jeszcze cię 
posądzą o szpiegowanie. To wojsko, obowiązuje tajemnica. Im 
nie wolno odpowiadać na wścibskie pytania, ale tobie też nie 
wolno głupio pytać. 

— Ja przecież tak, z ciekawości. 
— Bądź ciekawa tego, z czego żyjesz. Resztę zostaw im. 

Będą chcieli, powiedzą sami. Ale wątpię, żeby za dużo opowia
dali. Nie oficerowie by to byli. Sztabowi. Od nich zależy, kiedy 
i gdzie pójdą żołnierze. Muszą się dobrze nagłowić, by ci nie 
tylko doszli, gdzie trzeba, ale i wrócili z życiem. Oficerowie 
odpowiadają za żołnierzy. Im lepsi oficerowie, tym mniej mówią. 

No cóż, nasi oficerowie są widać bardzo dobrzy. Jeśli 
rozmawiają, to na tematy życiowe i gospodarskie, co najwyżej 
o komunikatach z frontu. Wymieniają zdobyte miasta, oblicza
ją, jak daleko do innych, głównie do Berlina. Berlin interesuje 
ich najbardziej, nas także Warszawa. Wiemy, że tam powstanie, 
że wokół miasta dużo niemieckiego wojska i że powstańcy nie 
mogą doczekać się na pomoc. Wujek Leń nie wytrzymuje i pyta 
Mitię: — Kiedy pomożecie Warszawie? Tam nasi walczą i 
czekają na pomoc. 

— Polska armia pomaga z przyczółka na Czemiakowie, 
jednakże nie wiem, co będzie dalej. Nasz front zanadto się 
oddalił od głównych sił, a Niemcy rzucili wielkie masy wojska 
na Warszawę, szkoda, że warszawiacy, rozpoczynając powsta
nie, nie porozumieli się z nami. Teraz cała pomoc aliantów i 
nasza, zrzucana ze spadochronów: broń, amunicja, leki, środki 
opatrunkowe — dostaje się w ręce Niemców. Moim zdaniem 
powstanie upadnie, nie mamy jak atakować na tylu frontach. 



Wszystkiego brakuje; żeby iść naprzód, trzeba podciągnąć za
plecze. Służyliście w wojsku, to wiecie. 

— Prawda, że Jasło całe rozwalone? 
— Pod Jasłem front, bijemy się już parę tygodni, wiecie, 

co to znaczy dla miasta. 
— A czy nasi akowcy pójdą na pomoc Warszawie? 
— Polacy mają własny rząd w Lublinie. O ile wiem, mobi

lizuje poborowych na wyzwolonych terenach i tworzy drugą 
armię. Każdy może i powinien pójść do wojska, by razem z 
nami wyzwalać wasz kraj. Ale nie wszyscy z A K tak myślą. Są 
tacy, którzy do naszych i waszych żołnierzy strzelają, nie po
pierają nowej władzy, przeszkadzają w walce z Niemcami. — 
Major zamilkł, przygotowuje się do wyjścia: — W komandiro-
wku nada. Nieskolko dniej. Wrócę, pogadamy. — Skinął głową 
zebranym i wyszedł. 

— Coś ty, Józek! W politykę wchodzisz? — Ojciec 
wyraźnie niezadowolony. — Przecież gadasz z komunistą, im 
się nie wszystko u nas podoba, skąd wiesz, że cię nie weźmie 
za wroga i nie posądzi o defetyzm na zapleczu? A wtedy trzeba 
będzie odpowiadać, nikt się nie będzie z tobą cackał. 

— Coś ty, Michale. Czy ja wyglądam na wroga? Popatrz 
na moje ręce i ubranie — widać, żem nie bogacz. Teraz ma być 
nowa władza, właśnie z takich jak my. Nie widzisz, kto się pcha 
do tej władzy? Ostrowscy z Potoka, chłopy z Golcowej, Blizne -
go, Młonirski, Wojdowicze jeden i drugi idą do UB, przedwo
jenni urzędnicy się nie kwapią. Jasne, że będą z nami mówili. 
Nie tylko oficerowie radzieccy, także nasi, podobno już werbują 
rekrutów w Humniskach i do nas lada dzień dojdą. A co do tych 
napadów, były już takie wypadki w Turzym Polu. Do polskich 
komunistów strzelali jacyś z lasu, nawet dwóch takich, co przed 
wojną strajkowali, postrzelili. 



— Wolę, żebyś u mnie nie polityko wał, moich oficerów nie 
zaczepiał. Chcesz politykować, idź gdzie indziej. 

— A jak tam dziewuszki? Żadna jeszcze z powały nie 
spadła? — Wujek zmienia temat. Niefortunnie, bowiem naraża 
się Matce: 

— Zamknąłbyś pysk, czego się dziewuch czepiasz. Twoje? 
Widać tak wyszło, że są, jakie są. Nikomu złego słowa nie 
powiedzą, o swoich chłopów dbają, z innymi ich nie widzimy. 
Sam masz dziewczynkę, to o cudzych córkach ozorem nie miel. 

Matka się rozgniewała. Zaperzona, wymachuje przed wuj
kiem rękami. 

Podoba mi się, że broni dziewcząt. Wujek, gdyby mógł, 
każdego by z błotem zmieszał. A one rzeczywiście nikomu nic 
złego nie robią. Grzeczne takie, uważające, popłakują, kiedy 
oficerowie nie wracają przez kilka dni, niekiedy się zdarza. 
Piorą swoje rzeczy, zawsze Matce zostawią trochę mydła, o 
które tak ciężko w dzisiejszych czasach. Ostatnio podarowały 
parę ręczników. Zauważyły, że wszyscy wycierają się tym 
samym. 

Z uciechą pobiegłyśmy schować ręczniki do kufra. — Co 
wy — powiedziała Luda — powieście na ścianie i wycierajcie 
twarze po umyciu. — Wbijamy dwa gwoździki w futrynę 
drzwi, wieszamy. Mamy własne ręczniki. 

Marzę o porządnym myciu w łazience z prysznicem, o 
włożeniu własnej, a nie szpitalnej koszuli, o przejściu paru 
kroków. Ostatnie dni wskazują, że marzenia mogą się spełnić. 
A zaczęło się od talizmanu: duajki z chamaiłu, zaszytej w 
brązowym woreczku. Przysłał ją z Sopotu Maciej — brat Tatar 



— na wiadomość o krytycznym stanie mojego zdrowia. Od tej 
pory trzymam ją przywiązaną do ramienia — co wieczór zakli
nam żywioły o pomoc, jak to czynili moi przodkowie na szlaku 
w zagrożeniu życia: wołam wiatr, wodę i ogień. Wiatr przygna 
rumaka z rozwianą grzywą i skończy się moja samotność. 

Widać zasugerowałam moją wizję otoczeniu: siostry krążą 
troskliwie nade mną, ale już nie widzę lęku w ich spojrzeniach, 
lekarze z rozjaśnionymi twarzami obserwują pulsujący monitor 
nad moją głową. I wreszcie pewnego dnia: 

— Dzisiaj siostry przewiozą panią na drugą salę. Będzie 
pani mogła wstać do stołu na posiłki, korzystać z łazienki, 
przyjmować wizyty w poczekalni. 

Nie do wiary: 
— Już dzisiaj? 
— Tak, przecież bardzo długo przebywała pani w tej sali. 
Nie mogę się cieszyć. Reaguje monitor, czyli moje serce. 
Przy moim schorzeniu niewskazane są ani radość, ani smu

tek, tylko letniość, monotonia, spokój. Jak do tego przywyknąć, 
wszystko sprzeczne z moją naturą, na próżno siostra Ewa 
usiłuje mnie wytrenować, chodzi nie tylko o nastrój, także o 
cały organizm, kończyny dolne i górne. 

Ostatnio na przykład walczyła z nogami: mięśnie zwiotcza
ły, nogi wychudły i drżą, gdy je spuścić z łóżka. Siostra Ewa 
zaczęła serię masaży, króciutkich, kilka ruchów poniżej i powy
żej kolana, parę klapnięć po wymizerowanych i osłabłych 
udach. 

— Proszę zgiąć nogę. Jeszcze raz. Już. Do licha, przyśpie
szyło. 

Zmienił się wykres na monitorze. 
— Musimy przestać, miejmy nadzieję, że nogi same po

niosą panią zgodnie z życzeniem. 



Miejmy nadzieję. 
Trwają przygotowania do samodzielności, która ma się 

rozpocząć w sali ozdrowieńców. 
Odłączanie od monitora: trzeba odpiąć elektrody od nakle

jonych na piersiach krążków. Elektrody są specjalnie skon
struowane, mają maleńkie uchwyty, nimi trzymają się tarcz. 
Uchwyty są kolorowe, każdy kolor zmierza do określonej tar
czy. Odpiąć się potrafię, ale z założeniem gorzej. Niestety, będę 
się pielęgniarkom narzucać dzwonkiem. 

Teraz same spieszą z fotelem. Czuję swoją kruchość, lęk 
przed żywszym ruchem, z oporami spuszczam nogi z łóżka, 
najpierw jedną, potem drugą. Obserwuję ekran z profilu: wzgó
rza i wierzchołki, doliny, wężyki biegną niepowstrzymanie 
drgającą, nieprzerwaną linią... 

— Odpinamy elektrody. 
Ustaje monotonny, delikatny szmer pod moim łóżkiem. 

Nad dwoma pozostałymi dalej słychać jakby szepty, mruczenie, 
monitory pracują. A do taktu moje kończyny. 

— Siadamy. 
Fotel obok. Siadam. Spojrzeniem żegnam łóżko. Tu chwy

ciłam pierwszy oddech, przywołany jakby z daleka, utrzymy
wany z takim trudem dniami i tygodniami przy pomocy 
respiratora. 

— Witaj Ania, zdrastwuj! Kak żywiosz?—Tak nieodmien
nie witają mnie po powrocie z komandirowki. Niezmiennie 
odpowiadam: — Dzień dobry. — Wyraźnie i dobitnie, zgodnie 
z postanowieniem, że będziemy się nawzajem uczyć języka. 
Oni polskiego, ja—rosyjskiego. Pierwszy z propozycją wystą-



pił Misza. Przyniósł zeszyt, ołówek, bardzo starannie kaligra
fuje poszczególne litery alfabetu. Piszę obok odpowiedniki w 
naszym języku. Nad zawiłościami przechodzimy na razie do 
porządku. 

— Jeśli zatrzymamy się u was na dłużej, znajdziemy czas, 
aby dokładnie omówić co trudniejsze. Teraz poznamy najpro
stsze i najkonieczniejsze słowa, używane codziennie. 

Uczę się, rozmawiając nie tylko z mężczyznami, także z 
dziewczętami. Nieraz się śmiejemy: podobnie brzmiące słowa 
przywołują zupełnie inne znaczenia: na przykład płatie i płachta 
— jakaż zasadnicza różnica. 

Najmniej skłonności dydaktycznych okazują Wiera i Ana-
tolij, najwięcej — Misza i Luda. Dmitrij ma za mało czasu. 

Do niego często zgłaszają się trójki żołnierzy. Meldują się 
u wejścia, prosi ich do pokoju, dobiegają stamtąd przytłumione 
rozmowy, nieraz zresztą bardzo ostre, niejednokrotnie żołnie
rze wychodzą z opuszczonymi głowami. 

Pierwsze, co zauważam, to różnica tonu. Inaczej zwraca się 
do mnie niż do kolegów i domowników. Mówi do mnie miękko, 
parokrotnie powtarzając poszczególne słowa. Słucham, potem 
staram się bezbłędnie powtórzyć. Jego smutna zazwyczaj twarz 
— to taka uroda, nie martw się, on tylko tak wygląda — 
tłumaczy Luda, kiedy pytam, dlaczego on ciągle chmurny — 
rozjaśnia się, pierwsze śmieją się oczy, potem ciut za szerokie 
usta. 

— Maładiec, maładiec! 
Chwyta moje dłonie, dotyka ramion. Nie jestem przyzwy

czajona do radowania się moimi postępami w nauce. Cieszy 
mnie i onieśmiela ta jego radość. 

W ogóle zauważam, że ma delikatne, ładne ręce, równe, 
białe zęby, zawsze jest starannie ogolony. Nie wiem, kiedy to 



robi. Kiedy wstaję o szóstej, on już siedzi przy stole nad 
garnuszkiem mleka, wyświeżony i gładki. Nie przypuszczam, 
aby używał jakichś perfum, a przecież jakby pachniał przyjem
nie. Dziwię się też, że on jeden nie ma dziewczyny. Pytam o to 
Ludę. 

— On ma narzeczoną, została w domu, ma na imię Klawa. 
Dodatkowo podoba mi się, że taki wierny. I taki ważny. 

Nawet przy zakrapianych kolacjach, a odbywają się one od 
czasu do czasu z nie znanych mi bliżej okazji, o których mówią 
w swoim gronie, a przy prędkiej rozmowie niewiele rozumiem, 
on ma ostatnie słowo. Choć najniższy z trójki i równy stopniem 
dwom pozostałym. No i umie matematykę. U kolegi znalazłam 
książkę do matematyki z pierwszej gimnazjalnej. Z ciekawości 
otwieram, ale tak mi się wydaje wszystko tajemnicze, że czym 
prędzej zamykam. Zauważa to Dmitrij, jest akurat w domu. 

— Pokaż książkę, Aniu, dlaczego ją odkładasz? 
Podaję. 
— A, matematyka, dawaj, razbieriom. 
I już w notatniku kreśli symbole, cyfry, litery. 
— Widzisz? Algebra. 
Nie rozumiem słowa, poza tym w głowie mi się nie mieści, 

że można dodawać i odejmować, mnożyć i dzielić litery, że jest 
nawias i już za chwilę go nie ma, że równie szybko nikną inne 
nawiasy kwadratowe, potem okrągłe i pojawia sięprosty wynik, 
dwie literki jak małe grzybki przedzielone kreską niby patycz
kiem: —. Muszę mieć bardzo niemądrą minę, bo Mitia wybucha 

a 
śmiechem. 

— Tak się rozwiązuje zadania algebraiczne. Nie wiesz? 
Oczywiście, że nie wiem. W Handlówce nas tego nie uczo

no, teraz czekam na otwarcie szkoły. Skąd mam znać te wszy-



stkie sztuczki? Minę mam nadal niewyraźną, płaczliwą. Nie 
rozumiem, skąd ta płaczliwość i drażliwość, nagłe rumieńce i 
zmieszanie. Nie tylko teraz, już parokrotnie się zdarzyło, że 
kiedy zwraca się do mnie Mitia z jakimś pytaniem czy w ogóle 
zagaduje, ogarnia mnie jakby niepokój i podniecenie. Najpierw 
dostrzega to Luda i po swojemu formułuje jakby zagadkę: 

— Podziw w oczach, drżenie w sercu, czyli... co to jest? 
— Nie wiem. 
— Prosto: ljubow. 
Miłość? Przecież wiem, że nie wolno kochać obcych, a co 

dopiero żołnierzy. Żelazne przykazanie Babci: nie myśleć o 
żołnierzach, bo gdzie strona, tam żona. Dziś on tu, jutro tam. 

Piosenki wujka Tomka, z czasów gdy służył w ułanach: 

„Jedna mi mówi 
Szczęśliwej podróży. 
Druga mi mówi: 
Jedź z Bogiem. 
A ta trzecia: 
Wracaj skurwysynie 
Bo twoja robota 
Leży na pierzynie. 
A jam uboga sierota". 

Bajdurzenie wujków i sąsiadów o żołnierskich przygodach, 
o żonach na jeden dzień, a raczej na jedną noc, złe opowieści o 
dziewczętach, co się zadają z wojskowymi. Niemożliwe, aby 
mnie coś takiego spotkało. Przecież mam rozum, nie pozwalam 
chłopakom na zaloty, niechętnie się całuję przy zabawach w 
listonosza, kąsam, gdy ktoś usiłuje mnie dotknąć w okolicy 
biustu. I właśnie mnie by się zdarzyło podobne nieszczęście? 



Bo to nieszczęście zakochać się w kimś nieosiągalnym, bliżej 
nie znanym, przelotnie zjawiającym się. Dodatkowo pani pro
fesorka Olszańska przestrzega przed żołnierzami, obcymi ar
miami, powiada, że nie wypada Polce obcować z ruskimi. 
Wprawdzie to co innego niż Niemcy, warto jednak mieć w 
pamięci, że partyzanci strzygli zadające się z Niemcami ścierki. 
Padają jeszcze gorsze określenia, skąd też pani Olszańska je 
zna? Nie, ona mi niczego nie zarzuca, po prostu ostrzega, bo po 
sąsiedzku widzi, że często rozmawiam z kwaterującymi u nas 
żołnierzami, że chyba niepotrzebnie nauczyłam się tylu piose
nek i teraz śpiewam z nimi: „Na poziciju diewuszka praważała 
bojca" albo „Tiomnaja nocz". 

„Tuczi nad gorodom stali",, JRazkinulis morie sziroko" albo 
czastuszki. Nauczyłam się także kilku kroków kozackiego. 
Wszystko to bardzo się nie podoba pani profesorce: 

• — Za takie rzeczy wyrzucali przed wojną panienki z 
gimnazjum. 

— Przecież nic złego nie robię, nie łażę wieczorami po 
ulicy, do nikogo sienie czulę, nie przewracam oczami na widok 
każdego oficera jak inne, rozmawiam tylko, ucząc się języka. 

— Żebyś nie żałowała... 
Oczywiście, uwagi kieruje nie tylko do mnie. Przestrzega 

także Matkę. Gdy ta wróciła od Szubów, gdzie pani Olszańska 
mieszka, rozpoczęły się wymówki i groźby: 

— Ty tylko uważaj! Patrz, co robisz, pamiętaj, gdyby co, 
wyrzucę na zbity pysk. 

Na wszelki wypadek ograniczam swój zapał do nauki ro
syjskiego, staram się unikać rozmów z Mitią, nie gamę się już 
do poznawania algebry, choć widzę, że chętnie by mi wytłuma
czył to czy owo zadanie, sam z przyjemnością rozwiązuje 
jeszcze kilka. 



Ale gdy Mitia wraca ze sztabu, ja wychodzę z domu, 
wyciągając wnioski z przestróg i ostrzeżeń. Myślę, że to uchro
ni mnie przed głupim zakochaniem. Ale gdzie tam. Dopiero 
teraz widzę, że i jemu zależy na moim towarzystwie, wyraźnie 
mnie szuka, zagaduje, patrzy mile i ciepło się uśmiecha. Od
wzajemniam uśmiech, lubię z nim rozmawiać, powtarzam w 
nieskończoność nowo poznane słowa, aby je jak najlepiej wy
mówić i zasłużyć na pochwałę, uścisk dłoni, ciepłe spojrzenie. 

Imponuje mi ten dorosły, tak szanowany przez swoje oto
czenie, mężczyzna. Prawdziwy mężczyzna, ma dwadzieścia 
trzy lata, moi koledzy mają co najwyżej dwadzieścia. Podzi
wiam go, czuję się bezpieczna w jego towarzystwie, na jego 
widok ogarnia mnie radość, mam ochotę dotknąć jego dłoni, 
włosów, myślę, że mógłby mnie nawet pocałować, nie wyry
wałabym się, może sprawiłoby mi to przyjemność? Ale on ani 
się kwapi, a i mnie nie pilno. Pamiętam o Kławie, która na niego 
czeka, myślę, że on także o niej nie zapomniał. Poza tym widzę, 
że z szacunkiem odnosi się do moich rodziców, chyba nie 
sprawiłby im zawodu i przykrości. No bo jakże: oni go ugościli, 
a on im uwodzi córkę? 

Matka bacznie mnie obserwuje, ale widocznie moje zacho
wanie nie razi jej; ostatnio nie tylko na mnie nie krzyczy, ale 
nawet pozwala mi iść na uroczystość, którą urządza sztab dla 
oficerów i żołnierzy. 

Wszyscy elegancko wyczyścili buty, ubrali świeże koszule. 
Włożyłam czystą sukienkę, a Babcia dała mi szal, żebym nie 
zmarzła — wieczory są już chłodne. Usiadłam z dziewczynami 
w pierwszym rzędzie, za nami trójka naszych oficerów. Na 
środku stodoły Pajków zbito naprędce estradę z desek. Na 
wrotach powieszono białe prześcieradło. Uroczystość rozpo
czyna przystojny lejtnant, prawdopodobnie dowódca grupy 



artystycznej. Potem piosenki. Oczywiście: „Napoziciju diewu-
szka praważała bojca", z akcentem na „i wraha nienawistnowo 
kriepko bijot pariniok za lubimoju diewuszku, za radnoj oga-
niok", etiuda Czajkowskiego, wykonana na akordeonie, kwar
tet śpiewający „Tiomnaja nocz", paroosobowy chór z „My w 
boj pajdiom za sławoju, za nasze dieło prawoje", skecze, któ
rych dobrze nie rozumiem, znowu utwór na harmonii, wreszcie 
film „Serenada w Dolinie Słońca". Zapominam o całym świe
cie, żyję tylko firnem, przeżycia bohaterów stają się moimi. 
Dziewczęta reagują podobnie. Tylko oficerowie są sceptyczni. 
Rozmawiają półgłosem, śmieją się od niechcenia. Przeszkadza
ją także służbowi, którzy wywołują widzów. 

Ale widownia trwa w skupieniu. Realny świat staje się 
daleki, jakby nierzeczywisty, przez chwilę wszyscy zapomi
nają o walkach, z których wielu nigdy już nie wróci. 

Opuszczamy stodołę pełne niezwykłych wrażeń. Proszę 
Wierę i Ludmiłę, by napisały mi słowa śpiewanych pieśni. 
Melodie znam już dobrze, lecz słowa trudno mi zapamiętać. 

Nazajutrz wytrwale ćwiczę. Mam czas, zostałam na gospo
darce sama i szybko uwinęłam się z robotą: zmywaniem na
czyń, rżnięciem sieczki, tłuczeniem ziemniaków i sprzątaniem 
stajni. W trakcie zajęć podśpiewuję. Przy zmywaniu powtarzam 
kilka razy słowa wraz z melodią. „Tiomnaja nocz" opanowana. 
Zaśpiewam wieczorem. 

Gdy rodzina wraca od pola, urządzam próbę generalną. 
Wtem otwierają się drzwi i wbiega płacząc ciotka Niewło-

czyna. 
— Ratujcie, ludzie! Torcha dziewczynę mi popsuł, na 

pośmiewisko wystawia, antychryst przeklęty! Do Warszawy się 
wybiera, ślub mu niemiły, a Małgosia z brzuchem. Taka hańba 



na moją siwą głowę, taka krzywda dla dziecka, że też mnie Bóg 
opuścił! 

Z trudem, szlochając, wyrzuca ze siebie słowa, łapie się za 
głowę, nieledwie bije nią o ścianę. — O biedna sierota, o 
nieszczęsne dziecko! 

— Przestań, Mańka. Mów po kolei, co się stało! — Babcia 
stara się uspokoić ciotkę, także Matka podaje jej ręcznik, chce 
posadzić na ławce, ale ciotka tylko biega z kąta w kąt, wybu
chając coraz głośniejszym płaczem. Nie może się opanować. 

— Mów po kolei, Maniu. Jaki Torcha, przecież Antek 
żonaty, a Stefan zniknął zaraz na początku okupacji, kiedy 
Niemcy go szukali. 

— Akurat, cały czas u mnie się chował. Karmiłam go po 
ciemku, ukrywałam, sami widzicie, bo po sąsiedzku, że nikt się 
o tym nie dowiedział. Oficer honorowy, student prawa, pan po 
maturze i co zrobił? W partyzantce ponoć jest, do jakiejś tam 
armii należy i tak się odpłacił dziad sakramencki. 

— Aaa, to dlatego Chacia opowiadała, że u was straszy, że 
wilkołaki po strychu latają i krowom odbierają mleko. Ale się 
wilkołak znalazł! I to jaki dzielny, dziewczynie brzuch zmaj
strował! — Ojciec niby to żartuje, chce sprowadzić nieszczę
ście do mniejszego wymiaru, zawsze tak robi, kiedy widzi 
wielką rozpacz. — Nic sienie martwcie, Niewłoczyno, Torcho-
wie zawsze byli honorowi, on się na pewno z Małgosią ożeni. 

— Byle prędko, bo za takimi jak on milicjanci chodzą, chcą 
zamykać. 

— Jeśli broń zda, nie zamkną. 
— On nie ma broni, ktoś zabrał, jak był ostatnim razem. 

Różni do niego nocą zachodzili. Podobno tamten do powstania, 
do Warszawy pojechał. Ten się nie ma z czym ujawniać. Mówi, 
że trza mu uciekać, o ślubie pomyśli, gdy zwyciężymy. 



— Po mojemu do zwycięstwa daleko. A urodzin kiedy się 
spodziewacie? 

— Małgosia dokładnie nie wie, ale to już, według mnie, 
niedługo. Wygląda na ósmy miesiąc. 

— Nie mogłaś wcześniej powiedzieć? 
—Przecież wstyd. A on ciągle mówił, że kapelan przyjdzie 

na miejsce i ślubu udzieli w tajemnicy. 
— To oni i kapelanów mieli? 
— A mieli, mieli, podobnież teraz wszyscy pojechali do 

Warszawy... 
— A juści, do Warszawy. On się chyba naprawdę chce 

wywinąć z tego wszystkiego tanim kosztem. Ale nie trzeba na 
to pozwolić... Idźcie do starego Torchy, powiedzcie, co i jak, i 
chyba trzeba będzie Stefanowi majątek zapisać. U Torchy dzie
ci sporo, jego kształcili, z domu pewnie nic nie dostanie, to na 
taki folwark jak u was, łaskawie spojrzy. Dziewczyna też ładna 
i zgrabna. Niewiele co prawda umie zrobić, ale was stać, żeby 
nająć służącą. Renta wam leci, gospodarka swoje da, tylko 
ziemię trzeba dobrze obrobić. 

Chcecie, pójdę z wami do Torchy, a na zapowiedzi dajcie 
od razu, ksiądz się zgodzi, bo pora niepewna i ze ślubem nie ma 
co czekać. 

— Dziękuję, Michale, dobrze to obmyśliłeś. Chodź ze mną 
do Torchy. 

Niedługo wrócili. Ciotka się trochę uspokoiła, nawet zjadła 
parę pierogów, a Babcia dała jej dmgi talerz dla Małgosi, bo 
teraz powinna dobrze jeść. 

Torcha zgodził się na warunki ciotki, trochę podroczył, 
przecież syn wysoko kształcony, pieniądz na całe życie z takim 
wykształceniem, w ogóle kawał mądrego i przystojnego chłopa. 



— Może on i ładny, i mądry ale tak się nie odpłaca za 
gościnę — powiedział ojciec. No i stanęło, że w przyszłym 
tygodniu ślub. Ale jeszcze i Stefan musi się zgodzić. 

Przekonacie go, ojca posłucha — rzekł Tata. 
— Może posłucha, a może nie — wiecie, jak to dzieci. 
— No tak. Małgosia też nie słuchała. 
— Widzicie. Tak to już jest z dziećmi. Małe dzieci — mały 

kłopot; duże dzieci — duży kłopot. 
W domu wydziwianie nad nieszczęściem ciotki: 
— Tak dmuchała, tak chuchała. Małgosia nie może tego i 

tego robić, Małgosi trzeba to i owo ugotować, bo skarpna do 
jedzenia. I co? Podziękowała matce za starania i pielęgnację. 
Ludzie od śmiechu popękają. Tak wysoko głowę nosi, kim to 
ona nie jest, ledwie innych raczy widzieć, i co? Kto wysoko 
leci, nisko opada. 

— A chłop łakomy, wyżarty, wypoczęty, to i baby mu się 
zachciało. A miał ją na podorędziu. 

Matka i Babcia nadziwić sienie mogą, niedługo suchej nitki 
nie zostawiłyby ani na Małgosi, ani na Niewłoczynie, ale Ojcu 
już za wiele: — Dajcie spokój, baby, ty też Helka masz córki. 
Upilnujesz to, kiedy zaczną za chłopami latać? 

O, niedoczekanie ! Za mordę i w kubeł albo won na służbę, 
jak cię chleb w domu bodzie ! 

No i oczywiście skończyło się na wycieczkach pod moim 
adresem. Choć stronie od chłopaków, zawsze mam pełne ręce 
roboty i najczęściej pusty żołądek, i nikt na mnie nie chucha ani 
nie dmucha. Pełna żalu do świata, a raczej nad sobą, usiłuję 
powrócić do zaplanowanych zajęć. Koniecznie chcę się przy
gotować do wieczornego występu. Nie udało mi się zaśpiewać 
przed rodziną, śpiewam w pustej izbie. „Tiomnaja nocz" to 
bardzo smutna piosenka o samotności frontowego żołnierza w 



obliczu grożącej zewsząd śmierci, o jego tęsknocie do żony i 
dziecka, o nadziei, że wróci zdrowo i cało do domu. Nie dziwię 
się, że powszechnie jest śpiewana. 

Melodia brzmi czysto, słowa miękko wpadają w ciszę. Nie 
dosłyszałam kroków Mitii, który niepostrzeżenie wszedł do 
izby. Zaaferowany, ale przejęty moimi popisami językowymi i 
wokalnymi. Krasiwo, Ania, krasiwo... Zaśpiewaj jeszcze raz! 
— poprosił. 

Śpiewam wszystkie strofki i robi mi się smutno na sercu. 
Wojna ciągle trwa, tyle milionów żołnierzy na frontach, kiedy 
się to wreszcie skończy? Zamiast powrotów, coraz więcej wy
jazdów. Z sąsiedztwa idzie do wojska Mietek Fiejdasz, z Hu-
mnisk Staszek Miklicz, a do UB zgłosił się Mietek MUnarski. 
Kwateruj ących żołnierzy odwożą na front ogromne ciężarówki. 
Na krótko przybywają nowi, by po paru dniach ruszyć w dalszą 
podróż. 

Mitia zauważa mój smutek. Sam też nie promienieje radością. 
—Tak nam nadapraszczatsja. Zawtra ujeżdżaj em. Musimy 

być bliżej frontu. Pojedziesz ze mną? 
Jak to, ja też? 
— Przecież mnie lubisz. 
To prawda, ale co ja będę robiła na froncie? Nie umiem tyle, 

co Wiera i Luba, przecież bym tylko przeszkadzała. 
Choć... może i ja do czegoś się nadam? Muszę coś odpo

wiedzieć. 
Ale co? 
— Trzeba zapytać Matki, może pozwoli. 
— Żartowałem. Wolę, abyś na mnie czekała. Na pewno 

wrócę, jeśli przeżyję. I wezmę cię do nas. Zobaczysz, u nas 
bardzo pięknie, od razu pójdziesz do konserwatorium, będziesz 



śpiewaczką, wystąpisz na koncercie, u nas dba się o rozwój 
talentów. 

Niemożliwe, on nie mówi poważnie, pewnie że chcę się 
kształcić, że marzą mi się studia, ale najpierw musi skończyć 
się wojna, zacząć nauka w gimnazjum, a poza tym czy mnie 
puszczą do Rosji? Nie jestem pełnoletnia, w ogóle jeszcze 
bardzo głupia i niedojrzała, jak dałabym sobie radę? I to w 
obcym, dalekim kraju, w którym zresztą na Mitię czeka Kława. 

— A Kława? — pytam. 
— To jeszcze nie moja żona i nie wiem, czy dotrwa w 

panieństwie do mojego powrotu. Pół roku już nie pisze. To 
bardzo długo. A dziewczyny chcą szybko wychodzić za mąż. 
Tylko ty się nie spieszysz, a przecież chętnie bym się z tobą 
ożenił. 

Ze mną, takim pokurczem o śmiesznych, małych oczkach 
i za grubym nosie? Choć czy ja wiem? Józek, jeden i drugi, też 
mówili o żeniaczce. Matka chętnie wydałaby mnie za mąż... 

Ale tamtych jako mężów nie widzę, a Mitia mi się podoba. 
Najbardziej ze wszystkich znanych mi mężczyzn. 

— Matka musiałaby się zgodzić. 
— A ty? 
— Ja? 
— Zapytam Matkę dziś wieczór. Pocałujesz mnie? 
W tej chwili wchodzi Matka, a za nią Ojciec. Mitia infor

muje ich o wyjeździe, prosi o przygotowanie ziemniaków i 
cebuli na pożegnalną kolację, pyta o samogon, wreszcie: czy 
może mnie zabrać jako swoją żonę. Wróci po tygodniu, 
weźmiemy ślub i rozpocznę pracę w jego jednostce. 

— Przecież ona za młoda — mówi Ojciec. 
— Front nie dla dziewcząt, męczyłaby się, jak inne. Do 

tego jeszcze nie dorosła — dopowiada Matka. 



—Rozumiem, mnie by też było przykro, gdyby się co złego 
zdarzyło, front jest frontem, pociski nie wybierają i nie rozróż
niają. Ale oddacie mi ją, kiedy wrócę po wojnie? 

— Oddamy. Porządny z was człowiek. I dobry. Cieszymy 
się, że się wam córka spodobała. 

Nie, tego się nie spodziewałam. Ani tego, że Mitia nie 
żartuje, ani tego, że tak łatwo się zgodzą, aby mnie za niego 
wydać, ani że w ogóle jestem panną na wydaniu. Uczucia mam 
mieszane: niedowierzanie, trochę dumy, niepokój, a nade wszy
stko żal. Dojmujący żal, że możemy się już nigdy nie spotkać. 

Odjeżdża moja młodziutka miłość; znika ogorzała twarz 
pośród innych w przepełnionej ciężarówce, blaknie w oddali, a 
przecież niezmiennie trwa w pamięci. 

Sala ozdrowieńców mniejsza, pacjentów więcej: jest pani 
Szczęsna, naprzeciw pani Musiałowa, obok milczący młody 
człowiek, po bokach dwaj starsi panowie. 

Nowa sytuacja. Stawka na jakże trudną samodzielność: 
mało leżeć, wstawać i kłaść się bez pomocy. Dopiero teraz 
dostrzegam wysokość łóżek, ich skomplikowaną budowę. Nie
stety, bez interwencji z zewnątrz nie udaje mi się samej wdrapać 
na łóżko. Pomaga mi pani Stasia, salowa. Ona też podaje mi 
posiłki, sporządzane przez panią Ewę, dietetyczkę, ale przywo
żone na oddział w termosach z ogólnej kuchni. Przy stole 
powinny jadać trzy osoby, najczęściej jadam sama, i to nie 
zawsze. Przy zmianie pogody reaguje monitor. Pozostaję wtedy 
w łóżku. Pani Szczęsna nie daje namówić się na posiłki przy 
stole. Opiera się z konsekwentną determinacją. Zmienia pozy
cję z leżącej na siedzącą tylko wtedy, kiedy córki przychodzą 



w odwiedziny. Młodsza spełnia funkcje opiekuńcze: czesze 
matkę, myje i karmi. Starsza konwersuje i wykonuje rolę tera-
peutki: informuje o postępach leczenia, rozlicznych staraniach 
o dodatkowe badania, konsultacjach ze specjalistami itp. 

Pani Szczęsna czuje się coraz lepiej. Kilka razy dziennie 
siostry wywożą ją na spotkanie z córkami. W sali nie ma 
odwiedzin. Wyjątek stanowi pani Musiałowa, w wieku ponad 
75 lat, niesprawna, przywieziona na oddział z powodu utraty 
przytomności. 

Pani Szczęsna też ma ponad 75 lat, ale jakaż różnica! 
Antypody charakterów: pierwsza pogodna, wyciszona, z nie
ogarnioną cierpliwością znosi ataki bólu i szpitalne niedogod
ności; druga niecierpliwa, spięta, buntuje się przeciwko 
wszystkiemu i wszystkim. Lekarze i pielęgniarki nie mają jej 
tego za złe. Spełniają jej żądania, nie zmuszają do wykonywa
nia poleceń, nie okazują zniecierpliwienia nawet wobec ewi
dentnych nietaktów. Chory ma prawo mieć humory! Ta zasada 
przy pani Szczęsnej jest w pełni respektowana. 

Dostaję dwa nowe mocne leki: mexitil i carderone. Duże 
dawki. Powinny uspokoić arytmię. Przez parę dni jest wyraźna 
poprawa, ale po zmniejszeniu dawki powraca chorobowa nor
ma: kołatanie, nagłe skoki wykresu na monitorze, smętne miny 
lekarzy. Na wszystko można się uczulić, nawet na wyraz twa
rzy! Po minach personelu poznaję, ile mnie dzieli od świata 
zdrowych, czy długo przyjdzie mi czekać na spełnienie marze
nia o czystej głowie, ciepłej kąpieli, normalnym kontakcie ze 
światem. 

Na szczęście Jacek przychodzi codziennie — nieraz i dwa 
razy w ciągu dnia. Wymieniamy listy, a w nich nowiny o 
rodzinie, znajomych z najbliższego i dalszego świata. Nie mam 
ochoty na czytanie, nawet na przeglądanie gazet czy czasopism. 



Gdy w człowieku gasną siły, oddala się od niego świat. Dostrze
galny i odczuwalny jest jedynie ten najbliższy, na wyciągnięcie 
ręki. 

Od paru dni czekam. Może i ja, śladem pani Szczęsnej, będę 
mogła wjechać na wózku do poczekalni? Kiedy na własnych 
nogach pokonam przestrzeń, dotąd oglądaną tylko z sali, a 
najczęściej po prostu z łóżka? Nie pytam o to podczas wizyt. 
Jestem przekonana, że dowiem się wszystkiego w odpowied
nim momencie. Wiem, że lekarze chcą tego co i ja. Nauczyłam 
się im ufać. 

Ten dzień jest chyba bardziej ołowiany niż inne. Z balko
nów sąsiedniego domu dla seniorów znikły ostatnie doniczki i 
wietrzone pledy. Nie ma śniegu, ale przez szpary w oknach 
wieje zimno. Czuję je, moje łóżko stoi najbliżej okna. Ranek 
mglisty, tylko gawrony tańczą na sękatych szarych gałęziach, 
skrzeczą kawki i wrony. O piątej budzenie, termometry, leki. 
Zaprogramowany porządek reguluje czas. Śniadanie, wizyta. 
Przy łóżku pani Szczęsnej doktor Niżankowski: — Dziś się 
pożegnamy, droga pani, już zniesie pani trud przeprowadzki na 
trzecie piętro. Tam dokończymy kurację, stamtąd pojedzie pani 
na konsultację do Katowic. Termin badania będzie ustalony, 
pojedzie pani naszą karetką z córką i lekarzem. Wszystko 
będzie dobrze. 

— A nie mogłabym jechać od razu do Katowic? Nie chcę 
się stąd przenosić. 

— Musi się pani oswoić z innymi warunkami, dla pani 
dobra. Córki będą mogły przychodzić do pani na salę, skończy 
się przesiadywanie w poczekalni. 

— Znowu mnie wyganiacie, co za ludzie! 
Pani Szczęsna ma łzy w oczach, nie zamierza dać za wy

graną, ale wizyta już przy kolejnym łóżku. Następny pacjent też 



dziś opuszcza oddział. Znajdzie się na trzecim piętrze: — Tam 
są specjaliści od cukrzycy, dobiorą najlepszy wariant leczenia 
— mówi doktor Niżankowski. 

Kolej na mnie. — A co u pani? Występują jeszcze dodatko
we skurcze? — to pytanie do siostry Eli . 

— Tak, około piątej, po śniadaniu, po obiedzie. Nie tylko 
ekstry, także bigamije. 

— Kiedy się pani uspokoi? — żartuje doktor Musiał. 
Na ogół nie opuszcza mnie spokój, jednakże teraz mam 

niewyraźne samopoczucie. Tak jest zawsze, kiedy słyszę słowo: 
bigamije. One są najgroźniejsze. 

— Nie ma co czekać. Przystępujemy do umchomienia. 
Nie słychać sprzeciwu. 
— Dzisiaj wyjedzie pani na spotkanie z mężem. Posiłki 

proszę spożywać przy stoliku. Siostry będą czuwać, ale pani 
musi sobie i nam pomóc. Trzeba się koniecznie ruszać, to 
bardzo ważne dla uzyskania poprawy. I nie bać się! 

Odpowiadam uśmiechem. Nie mam nic do powiedzenia. 
Nawet nie wiem, czy się cieszyć. Nie powinnam. Letniość 
przede wszystkim. Myślę nad przyszłością. To już niedaleko, 
zacznie się o czwartej. Teraz dziewiąta trzydzieści. Za chwilę 
pani Stasia poda pieczone jabłko, spróbuję potem zrobić porzą
dek z paznokciami. Rosną w nadzwyczajnym tempie, trzeba je 
obcinać i polerować dwa razy w tygodniu. Teraz mam dodat
kowy bodziec. 

O dwunastej obiad. Oczywiście wstaję pod okiem siostry 
Ewy, ale bez jej pomocy, trochę się zmęczyłam, jem zatem 
powoli, nie za dużo, zauważyłam, że przy większych porcjach 
reaguje serce—zresztą, na cóż ono nie reaguje. Najważniejsze: 
nie dać pokonać się niepokojowi. Koniecznie chcę przejść parę 
kroków, spróbować. Mówię o tym Ewie. Zapyta lekarza. Zgo-



da: pięć kroków po sali, trzymając się krawędzi łóżek. Najlepiej 
— wzdłuż własnego łóżka. 

Pierwszy niepewny krok. Obok siostra. Drugi. Trzeci. Przy 
czwartym uginają się pode mną nogi. Ewa tuż. Siadam z jej 
pomocą na łóżku. Dosyć. Z ulgą opieram plecy o poduszkę, 
włączam elektrody. Szumi i błyska monitor. Zasypiam. Za 
chwilę budzi mnie siostra Maria. Leki. Do godziny czwartej 
jeszcze sto osiemdziesiąt minut. Prześpię je. 

— Pani Anno, pani Anno, czwarta. Proszę się ubierać, 
jedziemy! 

Na posłaniu nowy szlafrok, czekał na mnie parę tygodni, 
skarpety, dodatkowa bluza od piżamy. Jakże niemrawo posuwa 
się ubieranie: kwadrans, może dłużej? Wózek. Stawiam dwa 
kroki, siadam. 

Wjeżdżam do dyżurki pielęgniarek. Ciasno. Jak one się tu 
mieszczą? Wózek ledwo wciska się między stół a ścianę. Obite 
brązowo drzwi do równie ciasnej dyżurki lekarskiej. Uchylone. 
Stężona woń tytoniu 

Zakręcamy pod kątem prostym. Ciemna, maleńka sionka, 
poczekalnia. W głębi Jacek. Oczy i dłonie. Ciepło. 

W powieści występują postacie fikcyjne. Ewentualna zbieżność nazwisk 
jest nie zamierzona, przypadkowa. 


