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Spotkanie

Stałam przy płocie, za którym jak oszalałe kwitły georgi-
nie. Wtedy właśnie podszedł on. Był już siwy, ale młody, w rozpię-
tym mundurze.
– Dzień dobry – powiedział.
– Dzień dobry.
– Co tak stoisz, na co patrzysz?
– Na eszelony1 za szosą, na zenitki2. Tam chodzi mój brat. Oni po-
zwalają mu strzelać.
– Ile on ma lat?
– Czternaście.
– A ty nie boisz się żołnierzy?
– Nie. To swoi. Stoją już długo.
– Tylko tydzień.
– No to mnie już znają.
– Ale ty ich nie znasz. Zobacz, jak ich dużo.
– E, radzę sobie. Gorsze to, że Aloszka nas okradł i Kirgiz nas okradł. 
Ale Aloszka czasem mnie broni.
– Jesteś mała.
– Nie jestem. Usiądź, to będę większa.
– Sięgasz mojego łokcia – żartował i uśmiechał się.
– Mam też za dużą sukienkę.
– Wstydzisz się tej sukienki.
– Jest ze starszej dziewczyny, ale to lato. Sukienka cała w kwiaty.
– Tak, to poprawia sytuację.
– Chcesz ze mną porozmawiać? Potrzebujesz pomocy, chcesz pić 
czy jeść?
– Nie chcę pić ani jeść. Nie mam z moją kobietą gdzie mieszkać. 
Szukam pokoju.
– Już wszystko zajęte. Oni śpią nawet w ogrodach i tam, gdzie ro-
sną georginie, lebiody.
– Wiem. Noce ciemne. I bezpieczniej. Ciepłe lato.
– Tak, były naloty. A wiesz, że dziewczyny od zenitek zawsze przy-
szywają czyste kołnierzyki do mundurów.
– To nie dla Niemców, dla dyscypliny i dla mężczyzn. Są kobietami. 

Usiedliśmy na ławeczce, pod płotem. Ławeczki tu stały 
przed każdym domem, usłużne i przyjazne wszystkim.
– Chcesz mieszkania. W tym pokoju mieszkam ja, moja siostra, mój 
brat. Ale to duży pokój. Kirgiz w kuchni gotuje.
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– Moja kobieta jest dobra i czysta. Polubisz ją. Tylko co powiedzą 
twoi rodzice?
– Nic. Są daleko. Mama ciężko choruje. Ojciec tu przyjeżdża, przy-
wozi nam jedzenie. Aloszka i Kirgiz okradają nas.
– Nie umiesz schować?
– Nie. Szpiegują. Weszli do piwnicy. Odsunęli deskę.
– Dzieci okradają, sukinsyny.
– Tak, to sukinsyny, okradają.
– Już ja z nimi porozmawiam! A pozwolicie zamieszkać?
– Ja pozwolę i wystarczy! Brat siedzi w zenitkach, a siostra boi się 
wszystkich. Jest ode mnie starsza, ma 13 lat. To duża dziewczyna, 
ma piękne warkocze. Siedzi w domu z Dzienisą, lokatorką. Nawet 
kartofli nie obiera na obiad żołnierzom, boi się.
– Aha, to takoje dieło3! Będę przy tobie z moją kobietą. Będę rozma-
wiał, pomagał i strzegł.
– O czym będziesz ze mną rozmawiał?
– O naszych dniach, zwyczajnie: o losie, o żar-ptaku4, o smaku 
świeżego chleba, o cierpliwości Boga, o ważności zapachu jabłek 
w domu. Widzę ciebie na wylot, wiem, czego chcesz. Jesteś z woj-
ny, ale masz złociste serce, bursztynowe, przejrzyste.
– Odejdziesz z kobietą.
– Będę musiał.
– I co wtedy zrobi moje bursztynowe serce?
– Będzie trzęsło się z żalu. Jak mnie wspomnisz, choć dorośniesz, 
będziesz zawsze mała i będzie trzęsło się twoje bursztynowe ser-
ce. Polubisz mnie, zobaczysz.
– Jesteś czarodziejem?
– Tak.

I tak się stało. Kiedy jego eszelon odjechał, płakałam i trzę-
sło się moje bursztynowe serce. Trwałam przy oknie do wieczora 
i płakałam. A słońce zachodziło pod chmurę coraz głębiej i głębiej. 
I Aninczyn nie grał już na harmonii.
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Bratek

Aspiryn i jego kobieta, tak piękna i cicha jak bratek, zamieszkali w moim pokoju. Spali na 
ogromnym materacu. Aspiryn natychmiast nakarmił mnie jajecznicą, a jego kobieta – to znaczy 
Bratek – skróciła mi sukienkę.
– Ile masz lat? – zapytała.
– Dziewięć.
– Dlaczego dziewczynka jest brudna?
– Żołnierze ukradli wszystko, nawet miednicę i mydło.
– Gdzie twoi rodzice?
– Na wsi. Mama jest chora, u babci. Tam byliśmy całą wojnę. Ale tu jest nasz dom. Nie chcemy 
na wieś. W małym pokoiku zepchnęliśmy meble. W tamtym dużym pokoju jest magazyn. Mają 
wszystko: śledzie, kaszę, konserwy, suchary, tuszonkę, chleb.
– Dają ci jeść?
– Kto?
– Na przykład kucharz. Gotuje przecież na waszej kuchni.
– Nie! Okradają nas. Dlaczego tylko ty, Bratku, ze mną rozmawiasz, a on milczy i patrzy.
– On taki jest. Ale zawsze dużo widzi i wie. Jak mnie nazwałaś?
– Bratek.
– Dlaczego „Bratek”?
– Bo jesteś malutka, masz wielkie oczy i drżysz. 
– A bratki drżą?
– Tak, jeśli wiatr jest duży.
– Mój wiatr to wojna.
– Cicho, cicho – powiedział Aspiryn. – Zapalił swojego nieodłącznego papierosa i wyszedł. Bratek 
patrzył w okno fioletowo i mrocznie.
– Popatrz, ile świata jest nad nami – Bratkami. Bratek mówił do mnie profilem, w zamyśleniu. – Dla-
czego Aspiryn jest nade mną, dlaczego?
– Jest ważny. Robisz mu równiutki przedziałek i czeszesz. Wodę na kąpiel grzejesz, myjesz plecy. 
A kiedy siedzi czyściutki, całujesz mu oczy i ustami wygładzasz brwi. Tak robisz.
– Moja ty dziewczynko kochana. Dziś wyglądasz jak biały obłoczek. Nie gnieciesz sukienki, cho-
dzisz cichutko. Co z tobą?
– Nie mogę gnieść. Prasowałaś cały ranek. Dziś każde miejsce jest złe.
– Co z tobą? Masz niewygodną tajemnicę?
– Nakrzyczałam na Pana Boga. Nienawidzę żołnierzy! Nienawidzę majora z Czerwonego Domu!
– Jaki Czerwony Dom? Gdzie ty chodzisz? Co ty mówisz?
– Ten z czerwonej cegły, pod torami, cały w rajskich jabłuszkach. W Czerwonym Domu jest naczal-
stwo, nienawidzę majora. Nienawidzę pijanych żołnierzy! Musiałam nakrzyczeć na Boga!
– Nie masz prawa poniewierać Bogiem, krzyczeć na Niego.
– Jest Bóg? Jest! Niech myśli! Przecież wszystko widzi!
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– Bóg nie jest artylerią na rozkaz. Na boski grom trzeba czasem czekać całe życie. Albo i dłużej. 
Wszystkich mi zabrała wojna. I nie ma we mnie nienawiści. A Aspiryn jest cudzym mężem. No, 
teraz już wiesz! Los mi szykuje drogę do kata. Ciężko, Jagódko, groźnie. Gdzie Boże miłosierdzie 
niewinne, obfite? Los naznaczył mnie jak gorsze mięso dla rozjuszonych psów. Major tylko czeka!
– Nie mów tak. Ty jesteś Bratek. Nikt nie jest fioletowym Bratkiem. W całym mieście nie ma takie-
go Bratka jak ty. Aspiryn jest twój. On ciebie wybrał i obroni. Obroni!
– Och, Jagódko dobra. To ja jego wybrałam, utuliłam, odkarmiłam. Nie wiesz jaki on był słaby i jaki 
umie być blady, straszny, ile gniewu jest w jego sercu.
– Czy on może zabić majora?
– Może.
– To niech zabije!
– Co z tobą, Jagódko? Ludźmi można się brzydzić, ale nie trzeba ich zabijać. Na Boga też krzyczysz, 
co z tobą?
– Nakrzyczałam na Boga, ale z Nim rozmawiam. Przeproszę Go, wstyd mi. Bo Bóg to piękne niebo, 
wielkie Niebieskie Oko. Jest i nad tobą, Bratku. Dziś Fiedosiejew płakał i znów pił. Powiedziałam, 
żeby się przytulił do boskich sandałów. Wtedy zawsze spadnie deszcz, zboże wyrośnie. Jego mat-
ka nie będzie głodna.
– Ja bym te sandały całowała, żeby nie było drogi do kata, żebym dostała swoją skibkę. Żeby drzwi 
tego domu zarosły i nie wypuściły mnie.
– Kto to jest kat? Trzy razy powiedziałaś kat.
– To podły człowiek, który jest wszędzie. Ma mnie w garści i obserwuje.
– Aspiryn cię obroni, zniszczy kata, obroni, mówię ci. Popatrz Bratku, deszcz pada.
– Chleb wyrośnie. Może i ja dostane skibkę – Bratek patrzył w okno długo i w smutku.
– Najważniejsze, że On się nie ukrył. Jest ustępliwy. Połączył się z nami! – Objęłam Bratka, całowa-
łam z pociechą jej gimnastiorkę5. A Bratek całował moje czoło i włosy. Jej łzy kapały mi na twarz. 
– Połączył się z nami, połączył się z nami. Najważniejsze, że jest możliwy, nieprawdopodobny, sre-
brzysty. – Złapałam Bratka za ręce i zaczęłam podskakiwać coraz wyżej. Pociągnęłam go na środek 
kuchni, Bratek też podskakiwał i podskakiwał aż zaczął drobniutką czeczotkę.
– Niebieskie Oko! Niebieskie Oko! Najważniejsze, że z Nim można rozmawiać – krzyczałam – 
deszcz pada!

Wstąpił w nas ogień. Bratek ślicznymi nóżkami wybijał czeczotkę. Było tak jakby oszala-
ły Mosze ciął po strunach skrzypiec, albo jakby lśniące ryby wyskakiwały nad lustro wody, albo 
jakby kwiat falował pośrodku kuchni. Raz rozkładając ramiona Bratek był rozpostartą pawicą, to 
znów stulając ciało stawał się czujnym żar-ptakiem. Każda z nas tańczyła swój taniec. Aspiryn wła-
śnie wszedł do kuchni i patrzył zdumiony.
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Tańce

– Dlaczego dziewczyny fruwają w kolorowych koszulach? Powiedz 
no, powiedz, ukochany Aspiryn.
– Noc idzie parna, ciemna. Za długo się rozbierać, muszą się spie-
szyć. Nie będą już strzelać, chcą się kochać.
– Skąd wzięły takie piękne koszule, jasne, delikatne, z falbanami?
– Trofiejny, wojenny zysk.
– To znaczy ukradły.
– Tak, na wojnie grabi silniejszy.
– Zabrały Niemkom, rozumiem. Ale ty też kochasz swojego Bratka, 
a ona nie biega w koszuli.
– Nie gardź dziewczynami. Tęsknią za sukienką. Szafy na front się 
nie zabiera.
– Twój Bratek chodzi w mundurze, a nie w koszuli, choć noc parna.
– Mój Bratek – to także żar-ptak. Wystarczy, że patrzy.
– To kim ona jest? Żar-ptakiem czy Bratkiem?
– Bratkiem jest dla dziecka, a żar-ptakiem dla mężczyzny. Jest żar
-ptakiem wyzwolicielem i moją złotą pawicą.
– To dlaczego ją nazywasz tak jak ja – Bratek?
– Żeby zmylić innych mężczyzn.
– To ty kłamiesz?
– Jeśli spotkasz swojego żar-ptaka i pawia też będziesz kłamała.
– Nie będę.
– Będziesz. Żeby był tylko twój.
– Słyszysz, Bratku, co Aspiryn mówi?
– Słyszę. On chce, żebyśmy nie szły na tańce. Ty nie wiesz, jak ja 
tańczę! Ziemia znika. Jest tylko taniec. Więc Aspiryn bajki opowia-
da. Ty uśniesz, Jagódko, a ja przemienię się w złotą pawicę, w żar
-ptaka.
– I będziesz czuwała i jego strzegła?
– Tak, będę.
– A mnie?
– Tobie zaśpiewam, Kruszynko.
– Jak kochasz mnie, a jak kochasz jego?
– Ciebie kocham jak kwitnącą wisienkę, jak żółte kurczątko, co 
z gniazda wyjść nie może.
– A jego?
– Jego kocham jak swojego boga, swojego byka i swojego czabana6.
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– Bóg, byk i czaban mają moc. Ja się ich boję. Wiesz, wczoraj przy-
śnił mi się Jezus. Dziewczyny w koszulach tańczyły daleko, na 
płoszczadce, a On patrzył.
– Tak? Zadziwiające. Jak ci się przyśnił?
– Wyszłam z furtki, z domu i szłam dróżką przy płocie. A na niebie 
był Jezus zbolały na krzyżu, nad moją drogą, przed twarzą. A trze-
pak od płoszczadki zacichał jakby się wstydził.
– Jakie ty będziesz miała życie, Jagódko? – Bratek skulił się prze-
straszony i zamilkł.
– Nie takie jak teraz, będę inna, a mama wyzdrowieje. Ale wiesz, ja 
też kocham Aspiryna. Kocham go dużo, jak od naszego domu do 
wioski babci. Bo dalej, to jest już tylko mama, babcia i tata.
– Pięknie kochasz Aspiryna, uczciwie. I ja ciebie za to bardziej ko-
cham. I on nas ukołysze. A mama będzie zdrowa, Bóg ocali. I on 
nas ukołysze – Bratek powtarzał cicho dobre słowa, głaskał deli-
katnie moje ucho i tulił mnie. Wojna umilkła, a diabeł przestał 
się śmiać.
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Wdowy

– Bratek jest twoją żoną Aspiryn?
– Nie. Jest moją kobietą.
– To nie jest to samo?
– Nie.
– Dlaczego?
– Jak ci to wytłumaczyć? Jesteś mała.
– W tym jest wstyd?
– Tak.
– Więc ty masz żonę?
– Przesłuchujesz mnie jak politruk!
– Nie gniewaj się! Źle powiedziałam, krzywo. Kocham Bratka.
– Nie powiedziałaś krzywo. Powiedziałaś prawdę. A to jest ciężar. 
To moja bieda i mój kamień.
– Bratek jest piękny i dobry.
– Ech ty, umnaja lisica7, kochana Jagódko.
– Przepraszam, Aspiryn.
– Bratek jest wdową. Nie ma męża ani rodziny.
– Niemcy zabili?
– I Niemcy i nasi. Jest taki zły człowiek.
– Bratek mówi – kat.
– Bratek mówi sprawiedliwie, to kat. Ale wracajmy do żony. Wi-
dzisz, bo to jest tak. Mam żonę. Idę na front. Ona jest daleko. Myślę, 
czy żyje, czy dba o rodzinę, czy poluje. A tu nagle sieką kulomioty, 
biją armaty, lecą bomby. Byłem ranny. Bratek mnie ciągnął po zie-
mi, do jamy. Ona jest taka malutka. Tamowała krew, karmiła, przy-
tuliła. Mówiła: cicho, cicho mileńki. Rozumiesz teraz?
– Tak. Żona z tajgi nie mogła ci pomóc. A Bratek drżał.
– Tak, to już jej zostało – Aspiryn skręcił papierosa i zapalił. Milcze-
liśmy. Stała obok nas tajemnica życia, wielka i przygniatająca.
– Bratek jest wdową – powiedziałam.
– Tak.
– Wdowy są święte i czarne.
– Kto tak powiedział?
– Moja babcia.
– Nie są święte. Tęsknią za gospodarzem, a ręce mają jak młoty.
– I klną.
– Nie robią tego z własnej chęci. Ich życie jest puste, brzydzą się sie-
bie – są bezradne, wprzęgnięte do pługa, pracują za konie.
– Podglądają panienki.
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– Zawsze podglądamy szczęśliwych i roześmianych.
– Pani Lina śmieje się, siada pod porzeczkami i po kawałku wkłada 
majorowi do ust pomidory.
– Ona nie jest wdową prawdziwą. Ona jest „zachadnaja”8. I nie cier-
pisz majora.
– A Bratek jest wdową prawdziwą. 
– Tak.
– Ja nie wiem, co ty zrobisz, jak Bratka weźmiesz do twojej tajgi? 
Twoja żona nie pozwoli mu nawet stanąć pod drzewem. A Bratek 
zaraz drży. Jak do domu wejdziesz z Bratkiem?
– A co ty byś zrobiła, Jagódko?
– Ratowałabym Bratka, bo on ratował mnie, to znaczy ciebie.
– Ale to grzech, jak mówi twoja babcia.
– To mały grzech, bo Bratek drży. Twoja żona ma tajgę, futerka 
zwierząt, twoich rodziców, dom.
– I ma naszą córeczkę, Surę.
– Ona ma dużo. Bratek ma tylko ciebie i mundur. I drży. Musisz być 
z Bratkiem.
– Moja ty Jagódko, moja ty Jagódko – powtarzał Aspiryn.

Uśmiechał się swoim rzadkim, łagodnym uśmiechem. Przy-
mknął oczy. Brwi jego układały się w naturalny łuk, a usta rozchy-
liła ulga. Jakby doznał rozkoszy i najwłaściwszej odpowiedzi.
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Czortoczłeki

Aspiryn siedział pochylony na sofce, trzymał papierosa 
w palcach, ale nie palił. Patrzył w palenisko, gdzie leżał siwy po-
piół. Na kaflach zaschła już w wojenne ścieżki kasza, którą na ko-
lację ugotował Kirgiz.
– Dlaczego milczysz, Aspiryn? Jesteś smutny – powiedziałam.
– Bo na świecie są czortoczłeki.
– Czortoczłeki?
– Tak. Plemię to, widać, nie z nasienia ludzkiego. Płód taki powsta-
je, gdy gawron sparzy się z owieczką. Bijąc skrzydłami o zad jej 
wzdęty, smród tylko robi, a nie dziecinę!
– Co ty dziewczynce mówisz? Nie wstyd ci? Jesteś siwy! – oczy 
Bratka powiększyły się i patrzyły bardzo fioletowo.
– I pomiot ten pióro-kopytny wzrasta codziennie. Spożywa chleb, 
tuszonkę, mleko, ryby i miód. A wszystkie dobre soki ziemi prze-
mieniają się w nim w jad. Brudny pazur pisze donosy, kaprawe oko 
szpieguje, każde męstwo i siła muszą być zdeptane, prawość – spo-
niewierana. Bo cherlawa wątroba wymyśla podstęp, mózg poci się 
dla orderów.
– Ty o kim mówisz? – oczy Bratka z fioletowych stały się srebrzy-
ste. – O majorze mówisz! – zaśmiała się, zachichotała, spoglądając 
na drzwi.
– Plemię pióro-kopytnych trzeba wypalić ogniem i naftą. A kiedy 
już trafią do piekła, to żaden porządny czort z nimi się nie zada! – 
Mówił wolno. Patrzyłam na Aspiryna i zrozumiałam, że dzisiaj pił. 
Ogarnęła mnie trwoga. Jeśli pił, to tylko z Fiedosiejewem. Fiedo-
siejew pijany często płakał i klął. Jego gniew kończył się chrapa-
niem na sofce w kuchni, pod kocem. A gniew Aspiryna wzmagał 
się, obrastał w słowa okrutne i nieujarzmione. Moje serce drżało. 
Wiedziałam – on nigdy czegoś nie przebaczy majorowi i będzie się 
z nim zmagał aż do kresu. Zapragnęłam odciągnąć go od tej niena-
wiści, od tego pioruna, który porażał.
– Wymyśliłeś taką opowieść, żeby nas zabawić? – zapytałam.
– Żeby przedstawić, mała Jagódko. Czorty obtaczają go w smole 
i pierzu, każą czyścić klozet, do którego załatwia się Judasz.
– A major wczoraj pytał mnie, dokąd chodziłeś z Bratkiem, kto cię 
odwiedza? Kilka razy pytał – powiedziałam. Czułam że Aspiryn 
potrzebuje rozeznania i pomocy, która należy do jakiegoś mrocz-
nego wymiaru i tajemnicy.
– A, widzisz, Jagódko. Sukinsyn, czortoczłek węszy!
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– Powiedziałam, że nigdzie nie chodziłeś i nikt tu nie przychodzi, 
że są tylko Kirgiz, Aloszka i Fiedosiejew. Że spałeś z Bratkiem, że 
Bratek śpiewał, prał i mył ci plecy.
– Kłamałaś, zuch Jagódka. Ty – wojenne dziecko, umiesz kłamać. 
A on co, ha, ha, ha?
– Tylko obciągał i obciągał gimnastiorkę! A wylał na łeb całą butel-
kę perfum. Fukał jak dzik! Poleciał do Liny.
– Jak myślisz Jagódko, dlaczego tak się rozzłościł?
– Bo on ciebie nienawidzi. On też chce, żebyś ty mieszkał w esze-
lonie, za szosą, a major z Bratkiem tu. W Czerwonym Domu jest 
on i jego drużyna. Pełno adiekałonu9, jakby ktoś pierzynami zatkał 
okna i drzwi! Pełno, Aspiryn, adiekałonu, wódki i spodni! A georgi-
nie i Bratek – tu, Aspiryn, tu!
– Dobrze widzisz, zuch Jagódka.

Aspiryn wyjął z kieszeni zawinięty w srebrny papierek ka-
wał czekolady powalany tabaką.
– Trzeba oczyścić. To frontowa czekolada, Jagódko.
– Tak, wiem. Tak jak moja sukienka, też frontowa. – Bratek podku-
lił nogi na sofce i śmiał się krótko, jakoś boleśnie i chichotliwie, aż 
położył głowę na ramieniu Aspiryna. Umilkliśmy. Za oknem stała 
noc, niewiarygodnie czarna. Nawet reflektory jej już nie przecina-
ły. Zaglądała nam w oczy pokusa ciszy. Ale żadne z nas nie myśla-
ło o dobrym, mocnym śnie. Mieliśmy szeroko otwarte oczy, zapa-
trzone w sobie tylko wiadomy sekret i lęk.
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Ptaki

– Aspiryn, ile byś podskoczył?
– Chyba metr. Akurat tyle może stary i zdegradowany kapitan.
– Co to znaczy „zdegradowany”?
– To taki, któremu odebrano szarżę. Ot, poniżony. Pagony mi obe-
rwali.
– Nie jesteś poniżony ani siwy. Jesteś silny i piękny.
– Jestem taki, bo ty mnie kochasz, Jagódko. Ci, których kochamy, 
są źródłem, a źródło nie ma wad.
– To tak, jakby coś było ciągłą pochwałą?
– Tak. I jakbyś miała przy ustach dojrzałe winogrona.
– Rozumiem. Ale czy możesz mi powiedzieć, dlaczego cię poniży-
li?
– Mogę, ale niewiele, nie pojmiesz.
– Pojmę, powiedz tyle, ile możesz powiedzieć dziecku. Dzieci nie 
są głupie. Nie mają tylko zgody dorosłych na rozum, wiesz?
– Cóż, upiłem się, obraziłem. Ktoś dba o ordery jak głodny o bliny. 
Nieważne są ordery. Chodzi o to, żeby ludzie nie ginęli. W wojsku 
są tajemnice, rozumiesz?
– To są czortoczłeki?
– Tak.
– Oni tu ciągle malują Stalina. Malarz w ogrodzie namalował wiele 
portretów. Aż się zgarbił od tego malowania. Wygląda jak duża la-
ska. I nienawidzi mnie.
– Co mu zrobiłaś?
– Naplułam na plecy. I nauczyłam dzieci, żeby krzyczały: „Malarz-
-staliniarz”.
– Dlaczego?
– Zjadł moje kotlety, okrada piwnicę z Kirgizem. A Stalin – to łotr!
– Cicho! Kto ci to powiedział?
– Wszyscy tutejsi tak mówią.
– Milcz, bo ich utopisz, ktokolwiek to jest. Głód sprowadzisz, wię-
zienie. Rozumiesz – utopisz! I zapamiętaj: nie wszyscy tak mówią! 
Nie wszyscy! Strzeż się!
– Tobie tylko mówię, tobie! Nie pouczaj! Major tak nie mówi. Wypi-
na się cały, wystawia ordery, a pani Lina maluje usta, wkłada czer-
wony, obcisły sweterek i koszami wynosi żywotność z magazynu.
– Aha! Dobrze widzisz, Jagódko. Malarz cię zbił?
– Jeszcze jak! Bił mnie po głowie i po twarzy.
– Aloszka oczywiście cię nie obronił.
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– Nie. Udawał, że nie widzi. Potem powiedział, żeby szmatkę 
w zimnej wodzie zmoczyć i przyłożyć, to ulży.
– Nie zdołałaś uciec? Szybko biegasz.
– Nie jestem ptakiem. A malarz jest duży i silny. Pierdzący smród 
roznosi, głośno i wszędzie. Aloszki też nie cierpię. Brzydzę się nim 
jak tym starym szczurem, co wyjada resztki.
– Tak. Aloszka chodzi po wodzie, gdy władza każe. Płakałaś?
– Nie! Naplułam jeszcze raz. Więc bił mnie jeszcze mocniej, aż Dzie-
nisa zaczęła krzyczeć: „Ratunku, dziecko zabije!” Ale nie byłam 
ptakiem, nie byłam.
– I ja nie byłem ptakiem, kiedy podskoczyłem.
– To podskocz wyżej niż inni potrafią, pokonasz ich.
– Tak, wtedy stałbym się ptakiem. – Aspiryn zaśmiał się smutno 
i cicho. Głaskał w zamyśleniu georginię, wetkniętą w dziurkę kie-
szeni.
– Co byś zrobił?
– Usiadłbym na oknie i zaśpiewał z radości.
– O czym?
– O maminych chlebkach z mięsem, o ambarach10 pełnych zwie-
rzyny, o tajdze szczelnej jak rękawica, o sile i męstwie.
– A o mnie byś nie śpiewał?
– Na twoim oknie śpiewałbym o chlebkach z mięsem, o tajdze, 
o męstwie. Na moim – będę śpiewał o tobie. Co powiesz o ta-
kim ptaku?
– Jesteś wielkim ptakiem, Aspiryn. Wielkim!
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Świat

– Co to jest świat? – zapytałam Aspiryna.
– To takie duże podwórko. Wszędzie znajdziesz włochatą liszkę 
pod liściem.
– Dzienisa mówi, że to globus, babcia mówi – Cudza Cudzynia. Ja 
myślę, że to zadziwić się, bo tego nie znam.
– Dzienisa, to ta Picza?
– Tak ją nazywa Aloszka i major. I wiem dlaczego.
– Ha, ha, ha. A ty się nie śmiejesz?
– Nie. Lina wymyśla przezwiska, żeby poniżyć, a sama rozpuszcza 
czarne włosy i śmieje się do naczalstwa.
– Aha, takoje dieło. Daj mi skończyć o świecie.
– Ty mówisz o włochatej liszce.
– Źle zacząłem. Ale liszka też należy do świata, do podwórka. Świat 
– to takie największe podwórko.
– Rozumiem. Wszystko wszędzie jest podobne.
– No widzisz. Po podwórku chodzą indyki–feudały i kury.
– Co to „feudał”?
– Ważni, nadęci ludzie, którym wiszą brzuchy i podbródki od wy-
gody, panowania i rozkazywania.
– Jakby mieli dwa fartuchy w dziwnym miejscu, pod brodą. Major 
jest feudałem?
– Gorzej. On musi się podobać.
– Komu, dlaczego musi?
– Musi chwalić. Kłamstwo jest jego wiarą, depcze dekalog, jest z ka-
tem.
– Nie mów o kacie. Kat mnie straszy. Co to znaczy „dekalog”?
– W pacierzu jest „dziesięć przykazań”, prawda?
– Tak.
– I to jest dekalog. Dziesięć razy Bóg napomina człowieka.
– Ty nie potrzebujesz kłamstwa jak major. Nie cierpisz tego. Być 
w kłamstwie to tak, jakby zmartwiony człowiek siedział w schro-
nie i chwalił się, że mu dobrze w tej paszczęce, prawda?
– Pojmiesz to wszystko jak dorośniesz. Dałby Bóg, żeby ścieżki 
twojego życia były proste i kwietne.
– A jak jest w świecie, opowiedz. Byłeś w świecie, Aspiryn.
– Cóż to za świat?! Obcy, do pokonania, zdobycia. Wszędzie oczy 
przestraszone, ręce drżące. Chleba nawet nie posmakujesz. Fira-
neczki w oknach zakrywają śmierć.
– Nic nie widziałeś dobrego ani pięknego, Aspiryn?
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– Na wojnie inaczej poznaje się świat – przymusowo, przymuso-
wo. Nie ma czasu popatrzeć na klomb. Nie ma czasu zatrzymać się 
przed świątynią. Droga prowadzi zawsze dalej, nawet do własne-
go kresu.
– Nic nie widziałeś pięknego, nic?
– Widziałem. Kobieta położyła głowę na progu i modliła się. A po-
tem coś śpiewała. A domu już nie było. Był tylko próg. Ona dzięko-
wała domowi, że w nim była, że dał jej schronienie. A teraz oboje 
muszą odejść. I widziałem ornat ze świątyni, zawieszony na drze-
wie, biało-złocisty, w delikatne srebrzyste lilie. Wisiał tam i tam sta-
ła się świątynia. Widziałem też kwitnącą jabłoneczkę. Nikomu nie 
wadziła, kwitła sobie, jakby nie było ani granatów, ani szrapneli. 
Mała, okrąglutka pieszczoszka. Pomodliłem się. Nie modliłem się 
sto lat.
– Dlaczego nie modliłeś się sto lat?
– Czasem opuszczamy modlitwę. Słabniemy tak, że Bóg nic nie 
rozstrzyga. Przypatruje się nam, jak sobie poradzimy. Ale się dźwi-
gamy z posuchy i boleści, ze smutku.
– Więc się odsmuciłeś przy tej jabłoneczce, prawda?
– Tak. Sam Bóg pokazał mi to drzewko, żebym odpoczął od piere-
dawoj i przejrzał. I cierpiałem, że na świecie są malutkie, bezbron-
ne dziewczynki, jak ta jabłoneczka, które czekają na ojców.
– Sura jest taka.
– Tak. Ale ty też, Jagódko. I ty. – Aspiryn pochylił się w moją stronę 
i popatrzył na mnie z czułością. – Trzeba ci podciąć włosy, Jagód-
ko. Bratek zrobi to najlepiej – powiedział.
– Bratek jest mądry jak wódz i piękny jak ślub. Bratek jest jak ca-
ła mama, Aspiryn. Bratek wszystko umie! – Aspiryn uniósł mnie 
wysoko i kołysał pod sufitem. Coś nucił. Najpiękniejszym miej-
scem świata był teraz mój dom, zbity szrapnelami. Płomień świe-
cy na okapie chwiał się, a ja płynęłam w powietrzu, w mocnych rę-
kach Aspiryna.
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Ważność

Aspiryn gryzł zapałkę. Bratek nie wracał. Przechadzałam się 
przed domem. Czekałam. Bratek jakby się zapadł pod ziemię. Mi-
jał czas. Aspiryn wciąż siedział i gryzł zapałkę. Wtedy zapytałam:
– Jesteś ważny?
– Jestem. I byłem. Nawet mieszkam poza eszelonem.
– Ale mieszkasz w złym świecie!
– Ty także, Jagódko.
– Mój świat nie jest zły, tylko smutny i brzydki. Noszę sukienkę 
ze starszych dziewczyn, brat ma zawsze brudne nogi i paznok-
cie jak brudne kołnierze. Ale sam mówiłeś – taki jest świat wojen-
nych dzieci.
– A mój świat dlaczego jest zły?
– Bo dorośli kradną, podglądają, rechoczą i piją. Żołnierze, kie-
dy rozmawiają z kobietami, wkładają do kieszeni moje georginie 
i przypierają kobiety do płotu. A one odwracają twarz i wyślizgują 
się spod rubaszek, uciekają. 
– To prawda. Mężczyźni na wojnie mają inne obyczaje niż przy 
świątecznym obiedzie. Co prawda, nie wszyscy. Ale dlaczego pod-
kreślasz „rechoczą”? Zaraz, kto rozmawiał z moją kobietą?
– Major. Jest uperfumowany, blady i kradnie moje georginie.
– Nic nie znaczą twoje georginie! Zawsze zakwitną zasadzone, wy-
rosną, Jagódko. Tu kobiety znaczą.
– Nic nie znaczą moje georginie, tak? A co jest piękniejszego na woj-
nie niż kwiaty? Zabieram ci moje bursztynowe serce.
– Dlaczego? Nie podglądam, nie kradnę, nie piję, nie rechoczę, nie 
obściskuję kobiet przy płocie. Za co mnie karzesz? Twoje serce na-
leży do Aspiryna!
– Do ciebie, Aspiryn, do ciebie!
– Bo tylko ja wiem, że jest bursztynowe, czyste i złociste.
– Więc co zrobimy z majorem, ukochany Aspiryn? Co? To za ma-
ło nazywać go czortoczłekiem! Musisz go zgnębić! Żeby był sła-
by, nieważny. Niech śmierdzi! Niech nie używa perfum i pięknych 
chusteczek! Niech nie wygina się jak tancerz!
– Nie cierpisz go.
– Nie cierpię! On stoi przy malarzu i mówi jakby śpiewał: „Jakie mą-
dre oczy, jaka władcza twarz, człowiek przyszłości.” O Stalinie tak 
mówi. A malarz ciągle powtarza to samo, jak echo. Woła: „Tak jest, 
towarzyszu, majorze, Stalin nas dźwignął, poprowadził.” 
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Wszyscy majorowi przytakują. Kucharz na kotlety dmucha, 
żeby szybko ostygły, wódkę przynosi. A ty jesteś poniżony, pago-
ny ci oberwali. Major każe zastrzelić ci cielaka, choć jest tylu żoł-
nierzy! Tylko Fiedosiejew wpychał się: „Ja zastrzelę, ja, towarzyszu 
majorze”. Bo Fiedosiejew ciebie kocha i wyróżnia jak ja. A major 
wykręca się niby tancerz przed Bratkiem i mówi: „Nie, Aspiryn za-
wsze najlepszy był w strzelaniu.” Poniża ciebie. Ma Linę, ma Irenę. 
Jeszcze Bratka chce ci wykraść! Zabij go, tego robiciela Stalinów, to 
koryto perfum, zabij! On mnie pytał, czy ja jestem polska czy ru-
ska?! Za to, że ja ciebie kocham i Bratka, i że trzymam cię za rękę, 
i że Bratkowi czeszę włosy, i...
– Ja milczę, a ty mówisz. Zaczynasz mieszkać w złym świecie, 
w najpodlejszym, Jagódko. Jakby nie było twoich rodziców, bab-
ci, rodzeństwa, Bratka, mnie, tylko major! Major jest jeden, a nas – 
wielu! Tak, twoje serce parszywieje od brudu wojny. Tak. – Aspiryn 
zwiesił głowę. Jego smutek i słowa zwaliły się na mnie jak wiel-
ka ściana. Nie poruszał się. Ciężko wzdychał. Mruczał: „wot, kako-
je dieło.”

Zaczęłam drżeć i płakać. Przytuliłam się do jego rękawa 
i szlochałam.

Aspiryn głaskał mnie po włosach i wreszcie odezwał się:
– Cicho, cicho, dietaczka. Bratek idzie, słyszysz? Pocieszy nasze 
sparszywiałe od wojny serca, aż staną się bursztynowe, złociste. 
Pocieszy. Przebaczmy sobie: ty moje poniżenie i moją bezsilność, 
ja – twój gniew i twój dziecięcy pożar. Dorośniesz, wszystko zrozu-
miesz. Przebaczmy sobie. Nasze serca staną się złociste. Cicho, Ja-
gódko. – Aspiryn prowadzał palcami pod oczyma i te palce były 
wilgotne. Ja szlochałam.

Bratek ledwie zamknął drzwi, już podbiegł do nas strwożo-
ny i przytulił się. I tak trwaliśmy objęci, a nasze serca biły i wyzła-
cały się, biły i wyzłacały się.
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Niebo

Lubiłam oglądać niebo, a najbardziej poranki bez samolotów. Niebo czyste i ogromne, to by-
ła moja błękitna radość, nagroda za niepewną noc.
– Którędy się idzie do nieba? – zapytałam Aspiryna.
– W ogóle się nie idzie, grzeszymy.
– A przecież anioły fruwają i strzegą.
– Na wojnie nie fruwają. Jest tylu umierających, że muszą być przy nich, mają zajęcie.
– A przecież ludzie modlą się w schronach.
– W schronach ludzie robią różne rzeczy.
– Ja mówię o jednej rzeczy: którędy się idzie do nieba?
– Ze schronu?
– Ze schronu!
– Ze schronu wcale się już nie idzie. Jest się od razu w ziemi. Ludzie wtedy nie przypominają nawet 
kretów, a dusza nad ciałem płacze.
– Przestań! Pomóż, ukochany Aspiryn!
– Każdy wybiera swoje niebo.
– Niebo można wybrać?
– Można. Tak jak przyjaciela.
– Przyjaciel też może być niebem?
– Tak, przyjaciela także trzeba lubić i szanować.
– Więc ty możesz być moim niebem?
– Tak. Jeśli mnie lubisz i wybierasz.
– Jesteś niebem Bratka, nie moim.
– Dlaczego?
– Bo Bratek cię wybrał. Bratka całujesz w nogę.
– Podglądasz mnie?
– Nie. Mieszkamy w jednym pokoju. Mam swoje niebo z Bogiem i bez samolotów. Ale też jesteś ty 
i Bratek.
– A dlaczego ty właściwie chcesz iść do nieba?
– Bo tam fruwają anioły. Są kolorowe i czyste. Bóg wszystko widzi: Aloszka nie kradnie, malarz nie 
bije, nikt nie klnie i nie strzela. Tam nie śmierdzi.
– Aha, dlatego.
– Wiesz, wczoraj myślałam o tym, gdzie był Anioł Stróż, jak wtedy biegłam do schronu. Wpadłam 
na gruszę. Ułamana gałąź skaleczyła mi szyję.
– Właśnie był tam, pod gruszą. Ta gałąź mogła cię przebić. Przeproś Boga, pokajaj się. Upiłuję tę ga-
łąź.
– Dlatego chcę do nieba. Tu tylko obdarte gałęzie, armaty, gołe tyłki żołnierzy, major, Lina i por-
trety. I mama chora. Przepraszam cię, Boże. Pochylam się do twoich sandałów. Jestem głupia. Po-
rwałam sukienkę. Zdenerwowałam Aspiryna. Do nieba może się dostać tylko Bratek i Aspiryn. 
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A cała wojna – nie! Z wami nie bałabym się siedzieć w schronie, 
w tym mokrym. Tam jest tak, jakby Pan Bóg nie robił nic, tylko za-
bierał oddech.
– Znów się pokłoń Bogu i pokajaj. To Pan Bóg kazał mi przyjść do 
twojego domu i ciebie pokochać.
– Najprzepraszam Cię, Boże. Cały rok cię najprzepraszam. Chcę do 
nieba! Gienię zgwałcili żołnierze. A ona ciągle teraz jest chora, kry-
je się po kątach, obciąga sukienkę. Wiesz, Aspiryn, dziś wołałam: 
chodź, Gieniusia, mam czekoladę. A ona uciekła ode mnie!
– Na miły Bóg...
– Poczekaj, poczekaj aż powiem! Gienia jest śliczna. Ma warkocz 
jak pień, oczy błękitne i policzki jabłuszkowe. Jest dobra. Zawsze 
dzieliła się drożdżówkami, trzymała mnie za rękę, nie odpędzała 
młodszych dzieci od zabawy. A teraz ucieka, ucieka, rozumiesz?!
– Na miły Bóg, kiedy to zrobili, teraz?
– Nie, jak szły pierwsze eszelony, jechała pieredawaja. Napadali 
na nasze domy. A my zawieszaliśmy szyny na strychu i biliśmy 
na alarm.
– Kościuszkowcy gdzie byli?
– Biegali za płotami, pochyleni od koszar. Krzyczeli „tędy, tędy” 
i strzelali do góry. A bajcy uciekali do eszelonu.
– Zapamiętaj na zawsze – taka jest wojna. Nie upilnujesz wszyst-
kich. Na wojnie potwory wychodzą z ludzi i śmieją się z dobroci, 
z niewinności. Wszystko niszczą i tratują, wszystko. A Boga prze-
proś!
– Przepraszam. Zdenerwowałam Aspiryna i Ciebie, Boże. Ale najle-
piej byłoby w niebie, w niebie.
– Z kim chciałabyś tam być?
– Z tobą i z Bratkiem. Bo my jesteśmy z wojny, ale mamy złoci-
ste serca.
– Tak, ja i Bratek jesteśmy właściwym towarzystwem: zdegrado-
wany kapitan i sponiewierana wdowa. Tak, niebo się wybiera.
– Do wybranego nieba, kochany Aspiryn, do wybranego.
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„Towarzysze” i „żołnierze”

Zbliżał się czas odjazdu. Aspiryn palił coraz więcej papierosów, Bratek czesał włosy nieuważ-
nie i już nie tańczył, a ja stawiałam w pokoju, na stole, najpiękniejsze georginie.

Tego dnia Aspiryn palił papierosy tak, jakby chciał się ich najeść, marszczył brwi. Milczeli-
śmy. Krążyłam w pobliżu, bałam się słów. Ale nagle zapytałam o wojnę, żeby oddalić milczenie.
– Czy na wojnie uciekałeś?
– Aha, jesteś. Uciekałem.
– Ale trzeba patrzeć, ciągle oglądać się?
– O nie! Oglądać się ciągle, to śmierć zobaczyć.
– To znaczy Niemca?
– Tak.
– Jaki był?
– Młody, piękny, miał zawinięte rękawy, wysoki jak dąb.
– Uciekłeś mu?
– Nie, byłem ranny, potykałem się, upadłem jak panieneczka, uderzyłem się głową. Słońce wy-
szczerzyło się nade mną.
– Nie mów! Cała się boję.
– Nie bój się, Jagódko. Jestem. Ktoś strzelił i potem stał nad nami. Leżałem obok Niemca. Niemiec 
jeszcze coś skomlił. Słyszałem: „mutter, mutter.” Ja też powiedziałem: „tak, mutter, mamasza.” Więc 
on zmacał moje plecy i pogłaskał. Nie byliśmy nikomu potrzebni, tylko matce i Bogu. A politruk 
stał nad nami i jeszcze raz strzelił.
– Ta fontanna adiekałonu, jeszcze raz?!
– Tak, Jagódko. To wojna. Ale słyszał jak mówiłem „mutter”. Potem powiedział, że pociesza-
łem wroga.
– A ty tak powiedziałeś ze smutku i wspomnień. Ja jak upadnę i uderzę się głową, to też wołam 
„mamo”.
– Nic nie rozumiesz, jesteś mała.
– Rozumiem i już, po mojemu. Ten jaszczur! Kłamca! Duże gówno!
– Wstydź się! Dzieci tak nie mówią!
– Ja jestem z wojny i umiem mówić „skurwysyn”. A gdzie był Bratek, Bratek?
– Bratka zesłał Bóg przy drugiej śmierci.
– Ile chcesz mieć śmierci?! Po co liczysz? Jak gruszki liczysz!
– Najgorsza będzie trzecia, w domu. Bratek zawsze mówi: „została droga do kata”.
– Jesteś odważny, i mądry, i silny. I masz Bratka. Będziesz żył jak w pięknym ogrodzie, jak w ogro-
dzie. Kat jest jeden, a nas – wielu: ty, Bratek, Sura, moi rodzice, babcia, rodzeństwo, ja. Sam tak mó-
wiłeś, prawda? Tak mówiłeś!
– Nic o nich nie wiesz. Jeszcze nic o nich nie wiesz. – Aspiryn zapalił papierosa i oparł głowę o ścia-
nę. Przez okno płynął słodki miód lata i jakiś przytłumiony, podokienny szept, pospieszny, zdysza-
ny, jakby Lina przysięgała.
– Kto tam tak dyszy, Aspiryn?
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– Nie przeszkadzaj, nie podglądaj. To sprawy dorosłych.
– Dorosłych, dorosłych. Nienawidzę ich. W lebiody wejść nie moż-
na, ani w georginie. Wszędzie leżą tyłkami do góry. Spodnie mają, 
chamy, obsunięte i jęczą z pannami. Krzyczą na dzieci, przepędza-
ją, biją. Nie można bawić się w chowanego. Ja wiem, co oni robią.
– Co?
– Wiem i już! Lina o tym mówi i stara Leluja. Chichoczą. Ty tak 
z Bratkiem nie robisz, nie walasz się po ogrodach. 
– A ty mi na zawsze z daleka od Liny! Ona jest „zachadnaja”, rozu-
miesz?! Tam każdy starszyna, no... tego...
– Nie krzycz na mnie! Ja nic nie zawiniłam! Na nich potrzeba pisto-
letu i smyczy! Nie możesz zastrzelić ani majora, ani Liny. Męczy-
my się! Ale mówię ci, potnę portret Stalina na frędzelki, napluję na 
malarza, skaleczę majora kamieniem, niech cierpi! Niedługo wy-
jeżdżasz, muszę go skaleczyć!
– Milcz! Nie wiesz, co mówisz. – Aspiryn zasłonił mi usta ręką i sy-
czał słowa: – Proś Boga, by on mnie nie zabił, bo wiem, ilu zginęło. 
To wojna. Milcz! – Czułam, że jestem pokonana przez wojnę, majo-
ra i moją dziecięcą bezsilność. Zaczęłam więc prosić Aspiryna na-
chalnie, łapczywie:
– To zostań tu, z Bratkiem. Będziesz w naszej rodzinie – szepnęłam 
– zostań! Sura tu przyjedzie, zostań!
– Jagódko, Jagódko, major z drużyną będą wszędzie: w ludziach, 
w oczach, w uszach. Milcz! Zabiorą ziemię, godność, siłę, niebo. Bę-
dą blisko, coraz bliżej. Milcz!
– Kto tak zrobi?
– Towarzysze.
– A ty kim jesteś? Ty?
– Żołnierzem.

Przypadłam do Aspiryna, do jego rękawa. Cichutko płaka-
łam. Rozumiałam, że nieogarniona groźba wisi nad podróżą Aspi-
ryna, nad przyszłością jego i Bratka, że oboje odjeżdżają w otchłań 
i klęskę.

Lato naprzykrzało się zza okna mocnym zapachem zakurzo-
nej zieleni, a ja mocno ściskałam rękaw Aspiryna.
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Nie puszczu

Jaśminy, ach jaśminy, każdego zatrzymają przy płocie. Kwitły okazale. Nie wybuchły nagle, 
upał ich nie otworzył naraz. Więc ta biała radość wzdłuż płotów, w podwórkach obezwładniała 
nadmiarem i trwaniem.

Ale najbardziej przejął się jaśminami lejtnant Uwarow. Ciągle zakradał się w krzaki pomido-
rów, siadał na stołeczku i patrzył przez sztachety na białe kaskady jaśminów. Wciąż opierał głowę 
na jednej, to na drugiej dłoni, bo ta głowa była nabita myślami i melancholią. Och, lejtnant Uwa-
row był szalony. Miał duże, odważne oczy, czarne oczy i potrzebę władzy w sercu. Od tygodnia 
przesiadywał w pomidorach i wlepiał swoje niesamowite oczy w jaśminy. Pod jaśminami z robót-
ką w rękach siedziała posłuszna i cichutka panna Longina. Mówię „posłuszna”, bo cała dzielnica 
tak ją nazywała i moja mama. Longina nigdy nie sprzeciwiała się swojej matce, a ojca malutkiego 
i przykulonego jak haczyk, szanowała. Nie wiadomo, czy jej ojciec miał jakiś ukryty garb pod luź-
nym kaftanem, czy tak się skulił od życia.

Siedziałam na schodkach ganeczku i obserwowałam Uwarowa. Nie krzywdził mnie, ale 
z nienacka strzelał, potem potrząsał głową i ręką, chwiał się jak dzwonek, albo nawet padał. Po-
tem wszystko wracało do normy, świat nabierał właściwych kolorów i kształtów. Uwarow budził 
się i nawet salutował komu trzeba.
– A nuka, padajdi11? – kiwnął na mnie przyzywająco palcem. Stanęłam w znacznej odległości.
– Bliże! – rozkazał – ja chaczu pagawarit z taboj po cichońku12.
– O nie! Jakie „po cichońku”?! Ty głośno strzelasz.
– Czto ty, dura! Nie budu strelat. Jest wsio w paradkie. Padejdi, gawaru13.

Podeszłam powoli, blisko, obserwując jego głowę i rękę. Uwarow wyciągnął z kieszeni kawał 
czekolady, zawinięty w jakiś wymięty papier.
– Sadis i słuszaj14! – usiadłam wprost na nagrzanej ziemi, między krzakami pomidorów.
– Ninka – powiedział – ty znajesz etu Langu charaszo?15

– Kakuju Langu16?
– Etu! – wskazał głową na jaśminy, na Longinę. – Razkaży pro jejo. Gawari po cichońku17.
– Co ja ci mogę powiedzieć – szeptałam po rosyjsku. Ona jest dobrą córką, jak wosk. Ciągle robi 
wstawki z nici szydełkiem. Bluzki umie pięknie wydziergać. No, ma nieładne nogi, ciężkie. Oni by-
li bogaci, mieli sklep. Ale wojna wszystko zjadła. Wystarczy?
– Nu, chwatit. A schoczet ana mienia? Ha? Kak dumajesz? Schoczet, etot „wosk”?18

– Myślę, że nie. Nie masz sklepu, jesteś obcy, odjedziesz. Nie idź tam.
– Nu, a wot tak, czajku napitsa u niej, z nimi? Priniesu tuszonku, szokolat u darze i płatije krasiwo-
je, czasy! Ha?19

– Wyczyść buty, wyszykuj się. Zrób prezent. I mów, że chcesz tylko czajku napitsa20.
– Nu, tak. Ja toże maładoj. Prawilno, Ninka?21

– Tak. Tylko nie strzelaj. Nie kiwaj się, bo zaczną bić na alarm w szynę na strychu, przyleci dzielni-
ca, obsiądą cię Kościuszkowcy. Ciebie dzielnica boi się, unika. Strzelałeś już parę razy.
– Da czto ty! Ja strielał w dzierewa, w sabaki. A ty uże nie baiszsia mienia? Jaże nie zwier, nie suma-
szetszyj. Niemnożka wojna mienia nadajeła i tronuła!22
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– Ale nie pij, pamiętaj. Bądź grzeczny, honorowy. Dziękuję za ka-
wał czekolady.

Od tego czasu lejtnant Uwarow pił herbatkę często pod ja-
śminami. Panna Longina odrzucała z ramienia gruby jak drąg ja-
sny warkocz i śmiała się głośno, przysłaniając błękitne oczy gę-
stymi, ciemnymi rzęsami. Ich głowy skłaniały się ku sobie to 
odchylały. Towarzyszył im nieustanny – jak radosne popiskiwanie 
ratlerka – śmiech matki, czujny, obecny, węszący.

Aż przyszła ta niedziela przed burzą. Niebo dygotało dale-
kimi grzmotami, drzewa nawet nie drgnęły, świat stanął w ocze-
kiwaniu. Zbliżał się wieczór. Tkwiłam w pomidorach. Podgląda-
łam wielki taboret, przykryty czyściutkim obrusem. Oznaczało to 
oczekiwanie na gościa. Wtedy właśnie miękkim krokiem wszedł 
na podwórko Uwarow. Jego prawa ręka podnosiła się ku górze. Za-
marłam.
– Kuda Langa? 23 – pytał Derelę, stojącą we drzwiach ganku. A od to-
rów już niosły się pojedyncze głosy: Uwarow, twój czajok pijut dru-
gije. Uwarow! W pierod, w pierod!24

Niebo dygotało groźnie i Uwarow wciąż podnosił prawą rękę. 
– Nie ma Langi.
– Pusti mienia w komnatu. Ja chaczu wady napitsa! Ja chaczu Lan-
gu. Ana nie ikona. Panimajesz?! Ty starucha, ty chytraja starucha!25 
– jego prawa ręka podnosiła się i mierzyła w głowę Dereli. 
– Nie! Nie puszczę – krzyczała matka Longiny! – Nie męcz nas! Idź!
– Nie puszczu! Nie puszczu! – rechotali żołnierze przy ciężarów-
kach. I sygnał ten przejął eszelon, jakiś wagon gdzieś przy parowo-
zowni skandował: „Nie puszczu, nie puszczu”. A jednocześnie już 
szły pojedyncze akordy „Jabłoczka”. To Aninczyn dołączył swoją 
harmonię i swoją męską solidarność. 

Uwarow nagle zesztywniał, wyprostował się jak piękna 
brzózka w podwórku, opuścił rękę i krzyknął radośnie, pod takt 
harmonii Aninczyna:
– Zaczem, ach zaczem mienia etaja Langa?26 – I krzyczał do płotów 
i żołnierzy: Mienia zdzieś nie pagibat! Eta biełaja małost! Ja praw, ja 
ruskij sałdat!27 – zawrócił spod drzwi ganku i odszedł spokojny, zo-
stawiając rozkrzyżowaną męczeńsko we drzwiach Derelę. 

Bałam się, że przejdzie na moje podwórko przez oderwane 
w płocie sztachety. Wojenne przejścia były przecież dla wszyst-
kich! Że właśnie Uwarow przejdzie zawstydzony i mściwy. Ale 
Uwarow szedł do żołnierzy i pozdrawiał ich. Tym gestem zaświad-
czał swój związek z armią, z mężczyznami. I krzyczał: 
– Ona prodajot czajok. Isti k niej tolko z podarkami! Proklataja! Bie-
łaja amura u ćwietaczkow! Wot kakoje dzieło, druzja!28
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Żołnierze otaczali go coraz gęściej. Wybiegał za furtkę. Prowadzili Uwarowa z podziwem, po-
klepywali. Aninczyn też szedł naprzeciw kolegi i aż przysiadał, rozciągając swoją piękną harmonię. 
Ukochane „Jabłoczko” wbijało się pod nogi Uwarowa jakąś niebywałą żołnierską apoteozą. A od to-
rów, z całego już eszelonu walił męski ryk i rechot: „Nie puszczu, nie puszczu”! Aninczyn rżnął „Ja-
błoczko” z takim zapałem, że niebo jakby cofnęło swoją grozę, ludzie w dzielnicy otwierali okna, 
słuchali harmonii i skandowanej zemsty. 

Na drugi dzień pod jaśminami było pusto. Po burzy gęste krzewy strzelały iskierkami kropel, 
powietrze czyste i rzeźwe pachniało, dobre dla odpoczynku, radości i ochłonięcia. 

Uwarow przyszedł na moje schodki. Przysiadł się do mnie, jakiś świąteczny i cichy. W dziur-
ce jego górnej kieszeni tkwił różowy kwiatek, wyrazisty i skromny „michałek”. Usiadł, plecami do 
jaśminów, demonstrował obojętność i obcość.
– Wstyd mi, Uwarow, przykro. Skrzywdzili cię.
– Paczemu? Ty prawdu gawariła pro Langu29.
– Chcesz drożdżowego ciasta? Tata przywiózł. Zaraz przyniosę.
– A nuka, pryniesi. Gorko jeść i gorko pakinut30 – mruczał. 

Ciasto jadł powoli i patrzył w błękitne, czyste niebo, jakby tam szukał oparcia dla swojej udrę-
ki. Lekki wiaterek chłodził jego dumę i poranioną nadzieję.
– Czasy tiebie dam, na pamiatku, Ninka31.
– Nie, dziękuję. I tak będę o tobie pamiętać. Dasz zegarek, Kirgiz ukradnie. Zawieź to swojej mamie.
– A kak budziesz mienia wspominat, razkaży?32

– Będę pamiętać, mówię ci, będę! Wyszedłeś z podwórka jak pan, a nie jak skurczony sklepikarz 
w brudnym fartuchu, rozumiesz. Jak pan. Nawet ci ręka nie podniosła się. Żołnierze prowadzili cie-
bie jak generała albo jak batiuszkę. Jesteś w armii ważny, najważniejszy. Teraz cię lubią i podziwia-
ją. Nikt tak nie umiał postąpić jak ty, nikt.
– Eto jest maja nagrada – za wajnu, eto maja pabieda, ponimajesz?33

– Tak, rozumiem. Żołnierze tylko oblizywali się i miałczeli jak koty w marcu – tak mówiła Dzieni-
sa. Ten malarz od Stalinów to aż głupiał, jak Langu zobaczył. Cały się trząsł przy płocie, kołysał się 
i pocił. A ty nie. Jak pan. Wiesz, włóż jeszcze jednego „michałka” do kieszeni. Chodź, poprosimy 
Aniczyna, żeby zagrał. Chodź. Co ma zagrać? Ale Aniczyn już grał cichutko, dla siebie, jakby się 
nad czymś zastanawiał. Jego harmonia rozmyśla – czasem mówili żołnierze – a potem już szaleje.
– Zagraj, Aniczyn – poprosiłam.
– Charaszo, pażałsta, Ninka. A szto?34

– Zagraj dla Uwarowa, najpiękniej. Dla Uwarowa.
– Tak, eto budiet...35 – Aninczyn rozciągnął harmonię i na podwórko wpłynęło święto. Jak zwykle 
na początku leciutko i miękko wybierał z klawiszów akordy, a potem harmonia zaczynała pulso-
wać, śpiewać i szaleć. Uwarow klaskał i śmiał się, a ja głaskałam ramię Aninczyna. Dookoła w po-
dwórku narastało święto. 



Janka, 1938
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Kakaja ty? 
36

Zabili młodziutkiego żołnierza pod czerwonym domem. Swojego. Byli pijani. Strzelali. Kłę-
bili się. Rechotali. Żołnierzyk leżał obok narośniętej, dużej purchawki i przyschłej kupy gówna. Nie 
mogłam pojąć, że życie ludzkie nagle kładzie się obok purchawki i gówna. Nikczemność wojny tak 
mnie przybiła i zdławiła, że nie jadłam, omijałam dzieci z dzielnicy. Tylko Gienia patrzyła na mnie 
swoimi błękitnymi oczami i w oczach tych coraz migotała fałdka łez. Wtedy właśnie zaczęła ze 
mną rozmawiać. Już nie uciekała ode mnie. 

Poszłam do niej, przeciskając się między żołnierzami i taborem, o kilka domów dalej. Za te 
wyprawy Aspiryn bardzo mnie karcił, złościł się. Zwykle stał nade mną jak wielkie, siwiejące drze-
wo i krzyczał:
– A prosiłem, a mówiłem. Nie chodź tam. To wojna. Eto pieredawaja. Eto graź, czernota. Pijut, ruga-
jutsa. Zwiery, panimajesz?! Ty dura!37

Ale poszłam. Gienia wzięła mnie w milczeniu za rękę, jakby chciała powiedzieć, że akceptuje 
moją obecność i bliskość, mimo trwałego strachu i wstydu. Nie wychodziła poza podwórko. Siada-
ła tylko na stołeczku, za studnią i za kłębowiskiem bzów, które oddzielały ją od taboru. Oddzielała 
się też od świata swoją piekącą fałdką łez. Zmizerniała. Wciąż splatała ręce na brzuchu, nisko. Za-
słaniała płeć automatycznie, zaznaczała wyłączność jej ciała i jej zgubę. Teraz wzięła mnie za rękę.
– Byłaś tam? – wskazała ruchem głowy czerwony dom – widziałaś tego żołnierza?
– Widziałam. Ale nas lufami przegnali. Miał otwarte oczy. Pewnie go ta śmierć strasznie bolała.
– Wiesz, on wtedy w nocy był. Na pewno on – Gienia mówiła gwałtownie, szybko, jednym tchem. 
Jego nazywali „rebionok armii”38. To on. A potem przyszedł Kirgiz do mamy. Powiedział, że „re-
bionka” swoi zabili.
– Wtedy był? Wtedy? Kiedy ciebie, no, zamęczali?
– Tak. Wtedy!
– Nie, nie wierzę. To nie on. Kirgiz łże! Kirgiz przyszedł, żeby coś ukraść. Węszy wszędzie, jak 
szczur. To nie on. On leży. Miał w krzyku usta, oczy ciche, szerokie. Musiało go boleć. To nie on. On 
tego nie umiał. To z kobietą czy dziewczyną robią mężczyźni, jak w naszych lebiodach. Tylko do-
rośli. Nie on! Gienia, on taki drobny, jak „michałki” pod płotem! Tylko główka, ciało wąziutkie i ma-
luśkie ręce. Jedna leżała odrzucona, wżarta w ziemię, przy purchawce i gównie.

Gienia nie odezwała się. Siedziała zamyślona. Nagle jej oczy zaczęły myśląco latać jak z kąta 
w kąt. Usta zaciskała i przygryzała.
– Ten był mały, chudziutki, taki? A może oni zwalą winę na niego, na chłopca. Leży, nie żyje. Śmierć 
obroni, przypadek, jak myślisz?
– To jest tak, myślę: śmierć, to jakby się człowiek nie urodził, nie przyszedł do kogoś na podwórko. 
Chodź, chodźmy do Lubki, na koc. Ona zawsze wie, kto handluje z żołnierzami, kiedy major spo-
tyka się z Liną, wszystko wie o żołnierzach, majtkach, koszulach, pierścionkach.
– Ja nie, nie! Nie pójdę!
– Chodź!
– Nie, nie! Idź sama. Jak oni wyjadą, wtedy pójdę. Dalej, za furtkę. Dalej. Idź sama! Idź!

Poszłam sama, przyrzekając Gieni, że wszystko jej opowiem.
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Lubka siedziała na łące, na pięknym kocu, we wszystkich 
odcieniach czerwieni i zieleni, przymglonych szarościami. Su-
kienkę mocno dekoltowaną, czerwoną, drobniutkimi grosz-
kami zasypaną, rozłożyła starannie, szeroko, jakby świętowa-
ła jakiś szczególny dzień. Z głębokiego, prostokątnego dekoltu, 
obwiedzionego białą plisą, wychylały się dwa ogromne pagó-
ry piersi. Jedwabiste, jasne włosy upięła wysoko nad karkiem 
w loki. Wyglądała tak niezwykle i uroczyście, że bałam się, 
by mnie nie przepędziła. Nie wiedziałam nigdy, dlaczego tyl-
ko Lubka w eszelonie miała prawo nosić sukienki, żyć całkiem 
prywatnie na tle zenitek, mundurów i dział. Tylko ona miała 
prawo rozkładać koc i sukienki na zielonej trawie. Dla niej nie 
było wojny, oddalenia od domu, śmierci chłopca pod czerwo-
nym domem. Lubka zawsze miała swój piknik, a wcale nie była 
żoną szarży czy dowódcą szkoły panienek frontowych. Wszy-
scy wiedzieli, że Lubka, to jest ktoś i umie żyć.
– Dzień dobry, pani Lubo. Wygląda pani przepięknie. Jakby pa-
nią namalował malarz – grzecznie usiadłam na trawie, mając 
nadzieję na miejsce na pięknym kocu.
– Co ty, Ninoczka, mówisz? Naprawdę pięknie?
– Pani wygląda jak artystka z filmu, jak królowa. Nie pamiętam, 
żeby jakaś kobieta wyglądała tak odświętnie!
– Co ty, Ninoczka, mówisz? Czy ty widziałaś jakiś film albo kró-
lową?
– Znam wiele opowieści o kobietach z filmu i baśni. To śliczne 
kobiety, całowane w rękę i w nogę, pachną jak róże, noszą bez-
cenne naszyjniki i pierścionki z brylantów. Mężczyźni strzela-
ją do siebie w pojedynkach o te piękności, a one rządzą i roz-
kazują.
– No, to dużo wiesz o potędze urody, bardzo dużo. Siadaj tutaj, 
porozmawiamy. Chcesz kanfietkę, szokoład czy siemioczki?39 – 
podniosła czystą ściereczkę, zakrywającą w koszyku te specja-
ły. Pod ściereczką znalazło się też pudełko z chałwą.
– Och, pani Lubo. Dziękuję. Język mi ucieka przy takich specja-
łach, wspaniałościach. Proszę o kawałek czekolady.
– Lubisz czekoladę?
– Tak. Ale wojna, to nie czekolada.
– Wojna? Przecież major nosi do Liny wiele przysmaków. 
A Aluś to twój przyjaciel.
– Major wiele pomógł nie tylko Linie. To elegancki, hojny męż-
czyzna. Gieni też pomógł jak dobry człowiek. Bo Gienia...
– A co ty mi tu o Gieni mówisz? Czy to ona jedna, Gienia, przez 
wojnę jest nieszczęśliwa? Zdarza się to wielu kobietom. Wojna 
i już. Jest piekło! Popatrz, dzieci nasze nawet po wojnie giną. 
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Taki Wowka, chłopczyk pułku! Wszyscy go kochali, pielęgnowali. A tu masz – zabłąkana kula. I nie 
ma chłopca!
– Lepsza śmierć od zabłąkanej kuli niż wstyd od pijanych sołdatów i złodziei! – niemal krzyknęłam.

Lubka umilkła. Gryzła pestki i oglądała się coraz na czerwony dom, jakby stamtąd miało na-
dejść upragnione oczekiwanie na piknik, piknik z piękną ściereczką, kocem jak wiosna i radosnym 
śmiechem we dwoje. Poprawiała coraz swoją śliczną, rozrzuconą niby wachlarz sukienkę i jasne, 
świeżutkie ufryzowane na tę chwilę włosy.
– To pani myśli, pani Lubo, że Gienia nie powinna płakać – pytałam rozżalona i obrażona. – Że nikt 
po Wowce nawet nie westchnie, nie zatęskni za tym szczuplutkim, dobrym chłopcem? Boże, co 
myśleć, jak?
– Jaki tam on dobry i miły?! Pił jak każdy sołdat. A jego karabin przepadł bez wieści. Pewnie oddał 
drań za wódkę albo za złoto. To wojna. Nikt nie jest dobry. Dobroć – to luksus, tylko na normalny 
czas. Teraz liczy się bystrość, spryt. Co weźmiesz, to twoje. Ten mądry i lepszy, kto silniejszy.
– Ale Gieni okropnie żal. Ona płacze, boi się, zdziczała całkiem jak opuszczony pies, który uciekł 
do lasu. Boi się.
– Czego ma się bać? Chłopczyk jakiś ją napoczął, ucieszył się i dobrze.
– Pani Lubo, jak to „dobrze”? To on, on Gienię męczył, no, tego...?
– Dobrze, że nie cały eszelon, chłopcy byli i odjechali. Wowka nie żyje! A kto Gienię, kto też strze-
lał? Nie wiadomo. To wojna. Noc. A ty, co tak węszysz, co? Po co tobie takie wiadomości. Oblizuj się 
po czekoladzie, wystarczy! Czego wypytujesz, naciskasz dorosłych?!
– Nie, ja, nie. Ja lubię Gienię.
– Lubisz, to milcz. Daj jej lubienie. Czeławiek rożdżon dla truda40. Tysiąc kobiet ucierpiało. Milcz! 
I cierpi. Milcz! Ja też, Marusia też. Wsie!
– Milczę. Już milczę. Lubię panią. Pani jest taka pachnąca, mądra i piękna. To pytam, no pytam 
z podziwu, z zaufania.
– Słuchaj Ninka. A skąd ty tak dobrze znasz rosyjski?
– Tu wszyscy znają świetnie. Dorośli i dzieci. U nas już mieszkali Rosjanie, w 40-tym roku: Wasil, 
Marusia i Swietłana. Marusia porzuciła Wasila jak psa. Odjechała nagle, z pułkownikiem. Po Swie-
tę przyjechała babuszka spod Uralu. I zabrała Swietę, wnuczkę.
– Mądra Marusia! Daj jej Boh szczęście. To ty rosyjskiego uczyłaś się od Wasila i Swiety, tak?
– Nie. Tu zawsze wszyscy znali rosyjski. Granica jest blisko, jak przez płot. Teraz też mam lokato-
rów, Rosjan. Tu też pełno prawosławnych.
– Tak, sprawiedliwy Aspiryn i dumna Oksana, krasawica do tańca. Ty mówisz „Bratek”. Ty musisz 
być ruska, dziecko.
– Ja? Skądże!
– Twój brat wiecznie w zenitkach siedzi, a nie u kolegów. Dlaczego? Interesuje się działami za szo-
są. Wciąż rozmawia po rosyjsku. Strzela i krzyczy po rosyjsku – jak Wowka. Jesteś polska czy ru-
ska, mów Ninka!
– Pani Lubo, ja jestem Joasia, tutejsza. O, tam między drzewami stoi mój dom. To ten czerwony 
dach, dom w szalówce, w dziurach po odłamkach. Tak jest, pani Lubo.
– Ja ciebie pytam? Ruskaja ty, ili polskaja, jeszcze raz?! Może ty jesteś Swietłana, może ciebie zosta-
wili. Nie było Uralu, pytam!
– Czego pani chce ode mnie? Ja jestem polska, Joasia, tutejsza! Moja mama – to Bogumiła, a tata – 
Andrzej. Tutejsza! Nikt mnie nie zostawił, nie porzucił. Babuszka powiozła Swietę pod Ural.
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– A Aluś też tutejszy, tak?
– Tak, tutejszy. Tu wielu prawosławnych.
– Ja dam ci Gienię! 
– Pani Lubo, pani jest piękna, królowa! 
– A wypytujesz mnie o Wowkę! 
– Zenitki was interesują tak?! – przedrzeźniała mnie. Twarz Lu-
by zbliżyła się do mojej nos w nos.
– Niech Bóg broni! Ja Wowki nie znałam. Dopiero jak leżał tam, 
umarły, przy purchawce. Ile razy mówiłam? Wygońcie Marcy-
sia z zenitek. To łobuz, klnie, bije siostry. Wygońcie!

Nagle Luba poprawiła włosy, rozjaśniła twarz i syknęła:
– Nic ci nie mówiłam, won, paszła! Rozumiesz?

 Za nami jakiś mężczyzna roześmiał się swobodnie.
– Przepraszam, pani Lubo. Szepnęłam i poderwałam się 
do ucieczki.
– Ty co, Lubka? Gniewasz się jak szerszeń na dziewczynkę? 
Co ty dzieci straszysz! Swoich nie masz, to cudze chcesz zająć, 
przywłaszczyć, jak pół litra? Bądź mi chętna, będziesz miała 
pułk dzieci. Prychasz tylko jak kocica! 

Był to Goridze, mężczyzna tak urodziwy i rosły, że kobie-
ty szły za nim jak ćmy w ogień. Nawet nie uciekając, nie oglą-
dając się, poznałabym jego głos. Tak śmiał się tylko on, jakby 
zagarniał wszystkie najlepsze dźwięki i obejmował nimi wład-
czo świat. Uwodzicielski, śniady, wszędzie oczekiwany i lubia-
ny, szybko stawał się pupilem naczalstwa i kobiet, dusza spo-
tkań żołnierskich. Żadnej odległości, tylko odwracając się, 
krzyknęłam:
– Panie kapitanie Goridze, niech pan powie, proszę, pani Lu-
bie, jaki mój brat łobuz. Że jestem Joasia tutejsza, stąd. Marcy-
sia wygońcie z zenitek.
– Dobrze, uciekaj do dzieci!

Kucnęłam za krzakiem i sikałam na rozgniecioną pur-
chawkę. Rozmowa z Lubą wstrząsnęła mną, jakby napłynęła 
nad moją głowę chmura i piorun uderzył w chorą mamę i zmę-
czonego, smutnego ojca. Nie zdążyłam zsunąć do końca maj-
tek. Tylko sikałam i trzęsłam się. A Goridze mówił:
– Luboczka, krasawica ty maja, ciało dla bogów i bohaterów! Co 
tam masz pod ściereczką i sukieneczką? Pokaż, pokaż – dro-
czył się, łaskocząc nosem dołek między piersiami Luby.

Luba trzepotała rękami, zanosiła się szczęśliwym chi-
chotem. Nawet nie spojrzała w moją stronę. Zaczęłam biec. Co-
raz szybciej, byle dalej od czerwonego domu i pięknego, ko-
lorowego pledu. Pędziły mnie przestraszone myśli, zasikane 
majtki, karabin Marcysia, Zenek, który przyniósł do drewutni 
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pękaty koszyk z butelkami wódki. Kto zabrał karabin porzuco-
ny przy studni czy sprzedany, kto go zabrał – kościuszkowcy, 
Zenek czy Rosjanie? Co powiedzieć Gieni? Gienia przecież sie-
dzi za studnią na stołeczku i czeka na mnie. Rękami obejmu-
je kolana i kiwa się. W ten sposób uspokaja siebie. Usypia swoją 
trwogę i ból, wciąż w lewo w prawo, zamykając oczy. Nie chce 
świata, nie chce wyjść za furtkę, tylko odważyła się ze mną roz-
mawiać. Takie myśli wczepiały się w moją głowę. Biegłam i bie-
głam, aż uklękłam przed Gienią zadyszana.
– Gieniu, to Wowka – w nocy cię zamęczał? – I inni dwaj? Wow-
kę zastrzelili pijani – zbłąkaną kulą. Lubka też cierpi – dzieci gi-
ną. Wojna to piekło – i Marusia też! Wojna – to piekło. No tyle 
mówiła – Lubka. Zasikałam majtki!

Nie jąkałam się, brakowało mi tylko powietrza, pauzowa-
łam z wysiłku, oddzielałam wyrazy, a one stawały się osobne 
i wyraźne. Było mi słabo.
– Tak mówi Lubka? Kłamie!
– Tak mówi. Wojna ją też sponiewierała. I Marusię też. Maru-
się, wiesz, ryżą, ze znamieniem na policzku. Kobiety cierpią, 
a mężczyźni są silni, sprytni i rabują. Nie ma dobroci, tylko zdo-
byczna czekolada!
– Tak mówi Lubka? Kłamie!
– Tak mówi! – pochylałam głowę coraz niżej, bezradna wobec 
udręki Gieni. – Więcej tam nie pójdę. Lubka chce polskie dziec-
ko zabrać ze sobą. Strach znać rosyjski. Myślałam, że mnie po-
bije. Goridze nadszedł, to uciekłam.
– Jesteś głupia, łatwowierna – powiedziała spokojnie Gienia.
– Jestem, Gieniu, jestem. Przepraszam. Ja, ja myślałam, że t-ta-
ki ch-chudziutki, miły chłop-chłopczyk pułku, t-to dziecko, jak 
my. A, a on, on jest, był jak wąska żmija. Znów się jąkałam ze 
wstydu i bezsilności wobec cierpienia Gieni i chytrości Lubki. 
I wobec Boga, który zamknął oczy, drzemie nad samolotami 
i zenitkami, nad klnącym Marcysiem i małymi dziewczynka-
mi.
– Usiądź koło mnie, usiądź – powiedziała Gienia. Wzięła mnie 
za rękę i zaczęła po swojemu kołysać się w lewo, w prawo. Pod-
dawałam się temu usypiającemu rytmowi. Kołysało nas cier-
pienie, które wychodzi z wojny, obejmuje człowieka jak swo-
ją własność i popycha go, popycha – aż uśnie od znużenia 
albo padnie.
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Chodniczek jak wstążka

Nazywałam go Wu-wu, a nazywał się Wsiewołod Woskresnyj, jak święto, jakoś uroczyście. 
Nie obrażał się, a nawet to polubił. Moje pozdrowienie: „Cześć Wu-wu” witał zawsze uśmiechem. 
Ale najserdeczniej uśmiechał się do mnie od czasu, kiedy dobitnie wyznałam mu, że żadna dziew-
czyna nie może go porzucić. Było widocznie coś wzruszającego w dziecięcym pocieszeniu i nie-
złomnej wierze, bo Waśka to po swojemu przytulił i ukochał, tę pewność i nadzieję.
– Sołdaty ciebie lubiat41 – nagrodził mnie Wu-wu pochwałą.
– Ja im pomagam. Mieszka u mnie Aspiryn z Bratkiem. Nawet ciastem od mamy się podzielę, każ-
dym pomidorem. A jak Aluś ułamie mi kawał czekolady, to nie tylko tobie wetknę w usta kawałek, 
ale i Aninczyn, i Uwarow posmakują. I Lenę schowałam!
– Dobroci nie zagłuszysz katiuszą, prawda? Ani pochodzeniem.
– No, mówisz, sam mówisz prawdę, Wu-wu!

Wu-wu zamyślał się jakoś szczególnie, gdy mówiło się o dobroci i czułości. Pamiętał świet-
nie jak ukryłam Lenę przed pijanym Goridze, który mógł ją wszędzie znaleźć, ale nie w magazy-
nie żywności, który umiał otworzyć tylko Aluś – podrobionym kluczem. Goridze był wtedy szalo-
ny i nieustępliwy. Żadna kobieta go nie zraniła odmową i poniżeniem. A Lenka, drobna i leciutka, 
powiedziała coś i wypięła się obrzydliwie, łomocząc pistoletem w swój tyłek. Potem wszyscy mó-
wili: Lenka woli pistolet od Goridze, nawet tam, gdzie kobieta jest miękka i poddana, więc ukry-
łam Lenkę na cały dzień, aż Goridze zwalił się i zachrapał snem i wódką. Waśka to dobrze pamię-
tał, a Goridze szybko uspokoił się przy innej krasawicy w eszelonie. Od moich słów wiele razy szło 
do Waśki ciepło. Przyjmował je widocznie tak, jakby krasawica Lena przykładała mu dłonie do 
twarzy i oddychała ustami w jego usta, samym życiem pełnym i najpotrzebniejszym. Och, Wsie-
wołod Woskresnyj kochał Lenę, więc choćby cząstka dobroci ode mnie niosła tamto wspomnie-
nie najżywsze, samą, całą Lenę. A jeśli na stole ustawiłam bukiet bladoliliowych lewkonii, Wu-wu 
natychmiast mówił jak pachniała sukienka Leny, ta w bladoróżowe i liliowe bzy.

Wu-wu o sobie mówił, że kocha Lenę, gwiaździste noce i zielony zapach od łąk. Jeżeli ktoś 
zakpił z jego upodobań albo – nie daj Boże – świdrował palcem przy skroni, wtedy Wu-wu zamie-
niał się w rozjuszonego byka i zwyciężał! Jego uderzenie głową było tak nieoczekiwane i skutecz-
ne, jakby sam Pan Bóg urządzał tauromachię za karę.
– Uważaj – wołali żołnierze – gdy ktoś nastawał na upodobania Wu-wu – uważaj. Byk rusza!

Tego dnia Wu-wu był szczególnie podniecony i szczęśliwy. Robił też przy czuprynie, kiesze-
ni rubaczki i kołnierzyku dużo szybkich gestów. Ale potem nie wytrzymał. Westchnął, jak przy 
ważnej męskiej decyzji i powiedział:
– Zobacz, no zobacz. Już otrzymałem! Ona w drodze pisała natychmiast. Do mnie. Człowiek prze-
kazał.
– O, Jezu! – triumfowałam. – A nie mówiłam ci! Lena ciebie nie porzuci. Ona jest taka jak Bratek, do-
bra, cierpliwa. Cała pachnie i jakby miała umyte, błyszczące włosy. Wiesz, jak usiadła na stołeczku, 
przy georginiach, to nie było widać tych pięknych kwiatów. Była tylko Lena! Tak samo jest z Brat-
kiem.
– Dla ciebie Bratek i Aspiryn są najważniejsi, ruskie ikony – mruknął Wu-wu z wyrzutem.
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– Och, Wu-wu. Oni przyjechali najwcześniej. I pocieszyli mnie. 
Od nich szło wspomożenie. Aspiryn zaraz zrobił wokół dzieci 
jakby płot, odgrodził nas od wojny. „Nas nie trogaj i my nie tro-
niem”42 – podyktował innym dookoła.
– Ty w ten sposób zrównujesz moją Lenę z Bratkiem, ukocha-
nym i wyróżnionym.
– Ja myślę dobrze. Czy to pomyłka, że na moim podwórku zna-
lazły się takie kobiety jak Bratek i Lena? Kogo jeszcze możesz 
obok nich postawić, no kogo?
– Twoją mamę! – zaśmiał się serdecznie, dobrodusznie.
– Nie, moja mama jest czuła, ale całkiem chora, blada. Jeśli o niej 
mówisz, to tak się robi, jakbyś otwierał ukrytą ranę we mnie. 
A Bratek i Lena są zdrowe, rumiane, często się śmieją i tańczą.
– Przebacz, chciałem dobrze, jak syn. Wyszło nie tak. 
– Ja rozumiem, chciałeś dobrze.

Wu-wu zasępił się. Umilkliśmy. Za szosą zgrzytały po-
ciągi i łomotały, przewalał się gwar, smród benzyny i śpiewał 
jakiś pijany żołnierz. To był smak wojny! Z tej wrzawy nadla-
tywał też wrzask Marcysia: „Sto razy mówiłem, sto razy. Od-
pieprz się!”
– Słyszysz Wu-wu? Lubka znów pod jabłonią naciska Marcysia! 
„Polskij ty ili ruskij?!” Sumaszetszaja!
– Ona taka jest. Ale nieszkodliwa. Ot, mały deszczyk, mała nu-
da! Zostaw ją!
– Pewnie! Zostawiam i omijam jak skunksa!

Wu-wu zamyślił się. A potem nagle powiedział:
– Słuchaj, Ninoczka. A nu dawaj! Naprzynosimy z rozbitych ba-
raków cegieł. Czarnych, ze smolnym lepiszczem, brzydkich jak 
wojna, ale mocnych jak wojna, na wiele lat w życiu ludzkim. 
Dawaj, co?
– A po co?
– Jak to, po co? Życie nowe się zaczyna, nowy czas. Nanosi-
my cegiełek. Leżą tam całe stosy z rozwalonych od bomb ba-
raków. Zrobimy ojcu niespodziankę, Marcysia zatrudnimy. Oj-
ciec przyjedzie, a tu cegły ułożone w pryzmy. Tylko czekają!
– A po co, pytam?
– Nie rozumiesz?! Chodniczek od furtki aż po ganek ułożycie. 
A przed gankiem trzeba wyłożyć kwadrat, aż po studnię. Bę-
dzie czysto, akuratnie. Tylko zamieść i porządek! A teraz pia-
sek kopny. Zawsze masz piasek w sandałkach.
– Jakie to sandałki... Ładnie nazywasz te stare trepy, oberwań-
ce.
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– To co, nosimy? Jaga i Marcyś, ty i ja! Ojciec ułoży, to dobry go-
spodarz. Popatrzysz kiedyś i powiesz: Wu-wu pomyślał po go-
spodarsku!
– Czarny chodniczek? No, nie wiem.
– A dookoła wyrośnie świeża, zielona trawa, georginie buchną 
po swojemu, bzy i jaśminy.
– A ułożyć trzeba tak! – powiedział ojciec. Wszedł cicho zza ro-
gu domu, bo słyszał dwa głosy: dziecięcy i męski. Przysiadł 
przy nas, przytulił mnie i narysował patyczkiem, podniesio-
nym z ziemi układ cegieł na piasku – przemienne pola pozio-
me i pionowe. A po bokach podłużne, wbite w ziemię umoc-
nienia.
– Czy to nie będzie smutne tatku? Wu-wu mówi, że dookoła bę-
dzie piękne, kolorowe tło.
– Dziękuję, panie Wsiewołod. Nie będzie smutne, będzie jak 
krepost, nie za szeroka, ładna we wzorze, porządna. Jest pan 
przyzwoitym, życzliwym człowiekiem.
– Będzie do wspominania – powiedział skromnie Wu-wu.
– I do zapamiętania – powtórzył ojciec.

Patrzyłam na rysunek chodniczka na piasku. 
Położyłam dłoń na rękawie Wu-wu. A on wziął mnie za 

rękę jak dziecko.
– Masz dzieci? Zapytałam cicho wzruszona, bo pomysł zatwier-
dził ojciec, a ja zyskałam jeszcze jedną przyjaźń z eszelonu.
– Nie mam jeszcze. Ale będę miał. Dziewczynkę, dobrą i mą-
drą. Z Leną, Ninoczkę w sandałach na bosych nóżkach. Z Leną.
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Czterej

Szli przez sad, od strony ogrodów. Dzienisa zaraz się przestraszyła. Zaczęła rzucać się po 
mieszkaniu, wołać do mnie: „Asia, Joasiu, o Jezu – choć byłam blisko – Joasiu, bądź przy mnie! Oni 
tu idą.”
– Jestem, pani Anielu, jestem – biegałam za nią.
– Popatrz, oni idą jak pijani, albo bardzo zmęczeni. Słaniają się.

Rzeczywiście, ręce wisiały im wzdłuż ciała, luźne. Chylili się coraz niżej. Zdawało się, z każ-
dym krokiem jakby trawy zaplątywały wokół ich stóp, lepiły się do podeszw i zmuszały żołnierzy 
do patrzenia na kamasze.

Upłynęło trochę czasu, zanim stanęli we drzwiach kuchni.
– Zygmunta nie ma. Łom! Kołduny już zajada. Babom pod spódnice łapy wpycha! Aspiryn i Bratek 
tłuką się po wioskach. I kto ich tam wie, dlaczego wyjeżdżają na kilka dni – denerwowała się Dzie-
nisa.

Wtedy skrzypnęły drzwi.
– Daj mleka – powiedział niemal szeptem do Dzienisy jeden z tych czterech. Dzienisa natychmiast 
postawiła na stole dzbanek, wyjęty z miednicy z wodą i szybko, z zadyszką zachęcała.
– Pijcie, w dzielnicy są krowy. Pijcie. Jest zimne. Wodę zmieniłam. Ze studni woda. – oblizywała 
usta. 

Spojrzenia żołnierzy nieruchome i ciężkie nakazywały takie wyjaśnienia. Wiedziałam, że 
gdy żołnierze tak patrzą, śmierć jest blisko. Ale nie. Oni usiedli. Jeden z nich nalał mleka pełne kub-
ki. Zauważyłam, że wszystkie kubki były jednakowe, ze świątecznej zastawy Dzienisy, z szafiro-
wym chabrem na boku i złotym wzorkiem. Żołnierzowi trzęsła się ręka. Strumyczek mleka ciur-
czył się do kubków rwanym, nierównym spadaniem. Otarli usta. Ręce mieli czarne, z zaciekami, 
po smarach. Nie bałam się żołnierzy. Przywykłam do ich wesołości, nietrzeźwości, pijaństwa. Ba-
łam się zachowania Dzienisy. Żołnierze dziś byli, jutro nie. Ona była zawsze rozkrzyczana, drżąca, 
niepewna jak lawina.
– Spać chcemy – powiedział ten, co nalewał mleko. Dzienisa natychmiast otworzyła drzwi do po-
koju. Wskazała im dwa łóżka, przykryte wzorzystymi, czystymi kapami. Zwalili się jak stali na gła-
dziutkie, piękne łóżka, z butami i smarem na rękach.
– Co oni robili, Jezu! Skąd przyszli – trzęsła się, dygotała Dzienisa. Jej oczy latały jak czarne, kuliste 
błyskawice! Był w nich gniew i strach.
– Odejdą, odejdą – uspokajałam – niech śpią.
– A tobie jaki czort wiedzieć, kto my. Co, nie wiesz o zenitczykach, nalotach. Skąd my, nie wiesz?! – 
powoli i ponuro rozległ się głos zza drzwi.
– Jezu! – roztrzepotała się Dzienisa. Przyskoczyła do mnie i zaczęła mną trząść: Co robić, co robić? 
– piszczała.
– Polecę do Liny, do majora, do Alusia! Powiem im! – wtedy Dzienisa zaciśniętą pięścią, z całej siły 
uderzyła mnie w ramię.
– Mówiłam sto razy! Kobieta nie szuka pociechy u kurwy! A dziecko kurwy, to też mała kurwa! – 
piszczała Dzienisa, a ja w ciszy z furią, oburzeniem rozcierałam swoje ramię.
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– A ty, Dzienisa, jesteś Zygmunta czy swoja Aniela?! Wrednie mówisz! Nie podnoś na mnie kuła-
ków jak zajadły „Jaszczur”. „Jaszczur” w dzielnicy bił, wyzywał wszystkich!
– Jezu! Leć do zenitek. Do Lubki i Timoszki. Niech przyjdą. Już!
– Niech bomba walnie w taką wariatkę jak ty, Dzienisa! – i już chciałam wyskoczyć do sieni.
– Albo nie! Bądź ze mną. Chodź, naobieramy kartofli – zmieniła decyzję i już spokojniej, pojednaw-
czo zachęcała: – No, chodź, pomagaj. Nigdy ciebie nie ukrzywdziłam, nie zostawiłam. Nie odchodź! 
– już prosiła. Kiedy jej oczy nabiegały łzami, moje serce miękło. Zawsze też mówiłam „przepra-
szam”. Tym razem tylko usiadłam obok niej, na stołeczku, nad koszem ziemniaków. Dzienisa wo-
dziła oczyma po kuchni tak, jakby pierwszy raz odkrywała przedmioty – mrugała oczami, to zaci-
skała powieki i oddychała ustami. Omijała mnie spojrzeniem i z całego ziemniaka strugała długą 
obierzynę. Pokręcała ją w palcach, obracała przed oczyma. Nie rozmawiałyśmy. Obserwowałam 
Dzienisę. Wiedziałam, że trwa w fazie napięcia, przed wybuchem.
– Jak minie ich zmęczenie, wstaną, zauważą, że jestem jeszcze młoda i ładna. Zauważą moje wło-
sy, biust.
– Przestań! Są głodni. Ktoś przyjdzie. Wyjrzę przez okno, dam znak – szeptałam.
– Komu? Malarzowi! Na nieszczęście i kura pierdnie.
– Przestań. Dam znak.
– Siedź! Nie ruszaj się. Stołek zaskrzypi, obudzisz. Wiesz, jak umierał mój brat? Własowiec zastrze-
lił Stasia. Staś kurczowo trzymał konia za uzdę. Przytulił twarz do szyli „Gniadego”! Stasiowi krew 
szła z ust, a on stał przy koniu, choć był zabity.
– Przestań! Chrapią! Przestań. Wstaną. Nie mów. Bo jęczysz, a nie mówisz! Wstaną. Dam komuś 
znak, z okna.
– Nie. Nie odchodź! Nie zostawiaj mnie. Nie zdradzaj mnie! Zygmunt zdradza. Izydor zdradza – wy-
mieniała imiona mężczyzn. Izydora nie znałam.
– Dzienisa! Coś trzeba zrobić.
– Jezu! Zobaczą, że jestem młoda.
– Przestań! Już cię widzieli. I nic! Wypili mleko, ale Dzienisa westchnęła nagle z jakimś gwizdem 
z gardła i wcisnęła dłoń z kartoflem pod serce.
– O, już dygoce! Dusze się. Serce odmawia posłuszeństwa! Umrę!
– Sama rujnujesz serce. To mnie bijesz, to płaczesz, to śpiewasz.
– Mogą okraść. Zabiorą resztkę dobytku.
– Śpią. Są zmęczeni. Rozpalaj ogień. Zechcą się umyć, nagotujesz krupnik. – I rzeczywiście. Rozpa-
liła ogień i nalała wody do garnka. Wtedy właśnie skrzypnęły drzwi od pokoju i wysunął się z nich 
żołnierz, ten, co nalewał mleka. Patrzył spod nabrzmiałych powiek. Wszystko nagle odsunęło się 
ode mnie, zawisło w próżni. Wparłam się w kąt między stół a kredens. Żołnierz coś mówił. Nie pod-
chodził do Dzienisy ani do mnie. Zrozumiałam, że klnie i ma ranę.
– Co, job waszu mać, gdaczecie?! Cieknie ze mnie gnój jak z rannego konia. Bok mam mokry, spać 
nie mogę. Daj szmaty.
– Masz gorączkę – pisnęła Dzienisa. 
– Nie bój się. Nie przyszedłem jebać! Chcę odpocząć! – osunął się na kozetkę, która zawsze stała 
w naszych kuchniach dla poobiedniej drzemki gospodarza. I oparł czoło o ścianę. Widziałam je-
go obrzękły profil.
– Zdejmij rubaszkę, ona przewinie – powiedziałam niespodziewanie dla samej siebie.
– Pomóż mi, nie jesteś taka mała.
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Pomogłam z lękiem i niezdarnie. A Dzienisa przyniosła czyste prześcieradło i nacinając 
brzeg nożyczkami, darła je na pasy.
– Połóż się, odwróć się na bok – powiedziała Dzienisa. Wodę i rywanol przygotowała sprawnie. 
Zdejmowała ostrożnie brudne, poskręcane bandaże, namokłe ropą, tak delikatnie, że ani razu nie 
drgnął od bólu.

Bił od bandaży ciepły odór, od boku, brudu i rozkładu. Wrzód był jak jajko.
– Teraz cieknie. Nie zemdlej – mruknął żołnierz. Dzienisa namaczała zakrzepłe bandaże aż odsło-
niła zropiałą dziurę, z czerwonym kręgiem skóry. Poczuła mdłości. Wymiotny odruch Dzienisy tak 
zirytował żołnierza, że ryknął:
– Tylko nie rzygaj! Rób swoje. Te wasze kurewskie nosy i rączki. Wojna was nie nauczyła. Ech, ty! – 
i kopnął Dzienisę w brzuch, aż zgięła się i zajęczała, osłaniając rękami podbrzusze.
– Wstawaj, rób swoje! Przemywaj! Przewijaj, bo zabiję – Dzienisa przyczołgała się do żołnierza. A on 
przycisnął skroń do ściany i ciężko oddychał.
– Szmaty mokre kładź – prosił – kładź!

Nie wiedziałam, kiedy i jak znalazłam się w sieni i w zenitkach. Biegłam i biegłam i tylko my-
ślałam – one przyjdą, poratują. Timoszka i Lubka. Timoszka to była Tamara, ale mówili jej Timosz-
ka. I naraz stwierdziłam, że już tam, w zenitkach jestem i wydycham rwany oddech:
– Żołnierze, żoł-nierz ma dziu-dziurę w bo-boku, Bi-bije Dzienisę. Możet ubić, ubić, ubijca!43

A Timoszka i Lubka już odpinały kabury w biegu i leciały z nagimi rewolwerami ze mną.
Gdy wpadłyśmy do kuchni, żołnierz leżał na kozetce, na boku, ze zwieszoną głową i wymio-

tował wprost na podłogę. A w pokoju trzej zawijali Dzienisę w kapę, każdy jak mógł, bo wierzgała 
i drapała. Wielkie, skołtunione włosy zasłaniały jej twarz. W ustach Dzienisy tkwiła ścierka z kuch-
ni. Piersi, niemal nagie, wypływały z zielonej rozerwanej bluzki.
Lubka wyrwała Dzienisie ścierkę z ust.
– Wychadicie, ruki w wierch! Pijanicy, zwiery. Ubijom was kak sabaki!44 – Lubka i Timoszka celo-
wały prosto w żołnierskie łby.
– Wy toże sumaszetszyje?45 – ryczeli żołnierze, unosząc ręce. – Ona nas napadła we śnie!

Dzienisa rozpaczliwie odlepiała swoje ogromne włosy od spoconej twarzy.
– Zabijcie, zabijcie mnie! Ja wam dam krupniki i bandaży! Zabijcie! Niech raz skończy się, Jezu! 
Niech skończą się rany, wrzody i bomby! Zabijcie mnie – i znów zaczęła bić żołnierzy chaotycznie, 
z przysiadu, cała powyginana i pokręcona. Żołnierze odpędzali ją jak osę, napuchniętą i rozrosłą.
– W czyste kapy smar i brud? W czyste kapy! Jak Zygmunt. Tylko Zygmunty! Żadnego mężczyzny! 
Zabijcie mnie! Na śmierć! Najmocniej, najprawdziwiej, zabijcie! – Lubka i Timoszka zapięły kabury, 
a ja schowałam się za ich spódniczkami.
– Joaśkę, o Jezu, zabili! Joaśkę zabili! Gdzie Joaśka? – krzyczała Dzienisa.
– Dzienisa ukochana! Dzienisa, cicho, cichutko – wysunęłam się zza Lubki i Timoszki –Włosy masz 
piękne, serce masz jak miód. Cicho, ci... Już dobrze. Nie zabili mnie, nie strzelali, nie wrzucili do 
piwnicy! – Dzienisa zawsze reagowała na mój głos i dotyk. – Słyszysz, Aninczyn dla ciebie gra na 
harmonii, słyszysz? – płakałam, odgarniałam jej włosy z twarzy i głaskałam ramiona.
– Tak? – pytała – gra dla mnie? Tak? – i przytulała mnie do piersi.

Zawsze bałam się jej szaleństwa, pisku, który rozrywał uszy, cały dom i serce. Jej nieprzy-
tomnych oczu, nagłych rzutów, wygięć ciała.
– Nie gra! Nie gra! – krzyczała.
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– Gra, tylko słuchaj. Cicho, ci... słuchaj – I rzeczywiście, gdzieś 
niedaleko Aninczyn grał walczyka „Sinieńkij płatoczek”46, tę-
sknie i delikatnie. Dzienisa przechyliła głowę i wstrzymała od-
dech.
– Gra! Dla mnie, Joasiu? Tak? – I już śmiała się zaplątanym 
w wielkie włosy, szczęśliwym śmiechem.
– Aninczyn gra dla mnie, sołdaciki dla mnie! I co wy na to? 
Aninczyn nigdy nie położy się ze smarem na czyste kapy. To 
artysta, delikatny jak biszkopt i musujący jak szampan. Arty-
sta! Jedyny w całym eszelonie! 

Lubka i Timoszka słuchały w milczeniu, oparte o oścież-
nice pokoju, żołnierz w kuchni leżał cicho nad wymiocinami 
i trzej pozostali zwalili się znów na kapy Dzienisy. Nie reago-
wali. 
– Aninczyn, ech Joasiu, Aninczyn, jedyny – i w uniesieniu 
przysiadając na podłodze, zaczęła mnie tulić, całować i tarmo-
sić. Taka była Dzienisa. Działa się w niej burza i wrzask, i nagle 
oddychała głęboko i cichutko, albo przepraszała, albo płakała. 
I zawsze pytała:
– Joasiu, nie jestem zła, powiedz kochanie!
– Nie jesteś zła. Tylko czasami brakuje ci siły na dobroć, zawsze, 
codziennie, od rana do wieczora, na dobroć, w wojnie.
– Żeby Zygmunt tak umiał powiedzieć – wzdychała i przytu-
lała mnie do swoich dużych piersi. Milczałyśmy w tym uści-
sku, oddanym i wiernym. Każda z nas tuliła swoją tęsknotę. Ja 
szłam wojenną drogą do mamy, Dzienisa do jakiegoś czystego, 
troskliwego Zygmunta. Nasza tęsknota spełniała się we wza-
jemnej, pełnej bliskości, która zjawiała się jak złoty promień 
w chmurach. Choć ta bliskość była dopiero druga, nie pierwsza.
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Gdy odjeżdżają dziewczyny

Dzień buchał żarem. Trawy pokładły się w rowach, zemdlały. Liście mlecza przypominały 
wystrzępione obwisłe skrawki flaneli. Ogrody nakryły siwy, ciężki kurz i niemoc.

Przy szosie nieustannie tkwiły ciężarówki, przykryte, obciągnięte plandekami, a za wydep-
taną łąką stały rzędy wagonów towarowych, ciasno obok siebie. 

Wojna upychała swój ludzki towar w wielkie i mniejsze pudła. Żywych przemieszczała, mar-
twych kryła płytko pod ziemią. 

Gdy nastawał zmierzch, z ciemnych wagonów, spod plandek, znad ognisk walił gromki re-
chot, krzyki i tęskny głos harmonii. Wieczory wywabiły stacjonujących żołnierzy na łączkę. Wy-
skakiwali z samochodów i wagonów gromadami i kładli się na trawie, ubitej i zmiętej.

Między zakosami nierównych zwałów ziemi, w samym kącie łączki, gdzie jeszcze pobłyski-
wały zieleńsze mlecze, niezgniecione i żywe, spał żołnierz.

Leżał z szeroko rozrzuconymi nogami, z furażerką na oczach. To Waśka, Wu-wu. Spił się. Nic 
go nie obchodziło. Spał tak już ponad dwie godziny. Przedtem pomógł zmontować, pozbijać płosz-
czadkę. Żołnierze położyli ją na łące, wbili w narożniki ostre, długie pale do zamocowania i poszli 
myć się. Waśka nie. Waśka upił się w budce spożywczej, u Dereli. Derela znów założyła sklepik, ale 
mały, wojenny, z podstawowymi artykułami dla żołnierzy.

Waśka zażądał pół litra wódki, dwie podłużne, duże bułki, pół kilo kaszanki i pęczek szczy-
pioru. Potem pił sam, sam jadł siedząc na kamieniu przed budką. Na nikogo nie patrzył, tylko fura-
żerkę przesuwał raz po raz na głowie, przechylał butelkę i był ponury. Kiedy podeszli do niego dwaj 
frontowi koledzy uczciwie poczęstował ich wódką.
– Mienia chwatit, chwatit Wu-wu – tyle powiedział. Potem już spał między zakosami ziemi, purpu-
rowy na twarzy i nieczuły na świat.

Wszystko to widziałam, bo ci, którzy mnie obchodzili, należeli do mojego domu i do mnie. 
A Wu-wu był mi bliski, więc usiąść na drugim kamieniu albo podglądać przez sztachety, należało 
do praw mojego serca i obowiązków. A poza tym Wu-wu jakoś posmutniał i umilkł.

Tymczasem żołnierze już powoli krążyli przy płoszczadce, Lubka i Timoszka przyszywały 
w zenitkach czyste kołnierzyki, tancerz eszelonu, Grigorij, przeginał nogę w kolanie, szybko, pięk-
nie obciągając podbicie, wirtuoz Aninczyn przebiegał palcami klawiaturę swojego wspaniałego 
akordeonu, próbował pasaży, improwizował namiętnie – słowem wszyscy sposobili się do wie-
czornych tańców, tylko Waśka spał.

Kiedy minęły trzy godziny, zaniepokoił się o Waśkę Kirgiz. Kucharz o złych oczach lubił Waś-
kę, ale mocniej lubiłam Waśkę ja. Waśka był dobry. Choć nosił wykrzywione kamasze, pot często 
znaczył mu kręgami i plamami rubaszkę, a włosy najczęściej lepiły się do czoła, to nie znosił wo-
jennej bezwzględności i rabunku. Bronił mnie, wyróżniał ostro Lenę, a Kirgizowi pod nos podsu-
wał kułak. I nie wiadomo ile było sympatii, a ile lęku w zainteresowaniu Kirgiza Waśką.

Więc teraz Kirgiz nie musiał mi mówić, że Waśka przepadł i nie jadł. Wiedziałam gdzie jest 
i dlaczego śpi. Czekałam, aż się wyśpi. 
– Ana nie kuszala, ana prepala47 – seplenił po swojemu Kirgiz.
– Nie udawaj troski, nie bój się. Przyjdzie.
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– Kuda ana?48

– Nie twoja sprawa, a Waśki. Gotuj – odpowiedziałam uciekając, bo mogłam poczuć nagle uderze-
nie choćby gorącą chochlą w kaszy.

Krążyłam dookoła Waśki, żeby mnie nikt nie uprzedził, a zwłaszcza koledzy z następną bu-
telką. Kiedy spał, należał do mnie! Nikt nie mógł mu zabrać pieniędzy, furażerki, ani obudzić. Chro-
niłam go. Siedziałam przy ostach, tuż za Waśką.

Gdy wpadłam na chwilę do kuchni napić się wody i zanieść w kubku Waśce, Kirgiz oderwał 
się od płyty, zbliżył twarz do mojej i zaświergotał:
– Ana nie jeła, ana gałodnaja.49 
Popatrzyłam w skośne oczka Kirgiza z prawdziwym triumfem:
– Nie głodny! Co się tak niepokoisz? Śpi teraz.
– Kuda?50

– Gotuj, gotuj! Do czego Ci Wu-wu jest potrzebny? – I znów wybiegłam, przykucając pod ostami, 
z kubkiem wody dla Waśki.

Od ostów szedł ciepły, mdły zapach. Gdy wyjmowałam ostrożnie liliowy puch koszyczków 
ostu i rozcierałam puch w palcach, nagle, po przeciwnej stronie łąki, we włazie do ziemianki, zo-
baczyłam Marcysia. Faworyzowany przez zenitczyków, miał prawo tam być i ostrzeliwać z nimi 
niemieckie samoloty.

W pewnym momencie uznałam, że czas Waśkę obudzić, nie chciałam przywoływać Marcy-
sia. Uczył się życia po swojemu i nic go nie obchodziły dziewczyny. Zrzuciłam więc z twarzy Waś-
ki furażerkę zaczęłam skrapiać mu policzki wodą i szturchać w ramię. Waśka obudził się szybko. 
Otarł twarz dłonią, podrapał się, rozruszał ciało.
– Czego? – burknął.
– Pij. Wodę przyniosła. Tańczyć będą. Idź, umyj się.
– Tańczyć? Jaki mi czort do tych tańców?
– Umyj się! Oni już powkładali georginie do kieszeni rubaszek. Zobacz.
– No to co? Daj spokój.
– Smutno ci, nie jesz, pijesz.
– A smutno! E! – machnął ręką, wstał niezdarnie i obciągnął rubaszkę.

Zmrok schodził z nieba ciężki jak zaduch. Na płoszczadce kręciło się już kilka par w walcu. 
Jedna z dziewczyn włożyła koronkową bluzkę. Wydawało się, że na jej ramionach kwitną marge-
rytki. Patrzyłam urzeczona.
– Idziesz do domu? – zapytałam Wu-wu.
– Nie! Jaki czort tobie do mnie, co?

Oburzyła mnie reakcja Waśki, przecież czuwałam i przyniosłam kubek wody. Chcąc okazać 
mu swoją pogardę i obojętność, wyprzedziłam go, minęłam schodki ganku i weszłam w lebiody. 
Waśka zerknął przez szybę w ganku i zniknął w sieni, a ja utkwiłam pod jabłonią, na kocu, który 
tam niemal zawsze leżał. Skuliłam się i usnęłam.

Kiedy obudziłam się, noc na dobre wisiała nade mną.
– Nie śpisz? – usłyszałam Waśkę.
– Nie śpię! A ty tu czego? Idź do Kirgiza.
– Dziecko, jesteś. Dorosłych nie rozumiesz!
– Rozumiem!
– To dlaczego spiłem się, co?
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– Bo ta śliczna Lenka wyjechała, ta w sukience, w liliowe bzy. 
Priszoł prykaz! Ujechała!
– Widzisz ją, wie! – zawołał z podziwem Waśka i posmutniał. – 
Ona moja kobieta, wiesz.
– Wiem. Zawsze obejmowałeś ją w talii, wsuwałeś rękę za oboj-
czyk i zębami, ustami szarpałeś jej włosy. A włosy jej są jasne 
i miękkie jak len. Widziałam.

Waśka kiwał potwierdzająco głową i jeszcze bardziej cier-
piał, aż mięśnie na twarzy latały mu jak sprężyny.
– Wyjechała, musiała wyjechać. Przecież napisała, przesłała ci 
list z drogi. Znów napisze – mówiłam.
– Napisze? Pewnie napisze. A ty wiesz co to wojna, daleka po-
dróż, gdzie Moskwa?
– Nie ma wojny – mówi Aspiryn.
– Czas po wojnie, to wciąż wojna. Ludzie wojnę mają o tu, o tu 
– i walił w piersi dokładnie, kułakiem. – Ona może mnie porzu-
cić, porzucić! – rozumiesz?
– Ciebie, ciebie porzucić? – byłam zdumiona i pełna dobrej wia-
ry.
– Taka miłość jak moja pójdzie za kobietą ogrodami, wyrwie 
czy rozsunie sztachety w płocie, wejdzie w ludzkie oczy jak za-
skoczenie, poruszy telefony, przyjaciół. Ale czy poruszy Boga, 
doleci aż do Moskwy?
– Doleci, Wasia, doleci!

Waśka pogłaskał mnie po głowie. Oparł się o jabłoń. Księ-
życ wisiał pod gałęzią jak złociste jabłko. Gdzieś za łąkami, aż 
pod lasem wył pies. Od torów walił trepak, zapamiętały, dzi-
ki, do potu.
– Ciebie porzuci? – powtórzyłam jeszcze raz z najświętszym 
oburzeniem i zdumieniem w dziecięcym sercu – Ciebie Len-
ka nigdy nie porzuci! Bratek i Lenka tylko się oddalą na trochę.
– Daj Boh, daj Boh – szeptał Wu-wu.



Bolesława i Jan Kozakowie z wnuczką Ewą, córką Jagi (Jadwigi), Białystok, ok. 1960
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Lebiody

Trzeba było minąć ganek, kawałek ściany w kolorze trudnym do określenia, ale za to wyraź-
nie podziurawionej kulami. Zwłaszcza serie z automatu rysowały się wyraźnym kluczem, niby 
malutkie żurawie, które przyleciały, wbiły się w ścianę i nie odlatywały.

I zaraz za rogiem domu, już od studni, zaczynały się lebiody. Nie było już ogrodu pielęgno-
wanego przez dziadka Daniela z takim oddaniem, jakby celebrował koronację dalii, jabłoni i zwy-
kłej pietruszki.

Teraz królowały lebiody. Dziadek Daniel tym uporczywiej chlubił się swoją pracą i przywią-
zaniem do ogrodu wobec nadciagającej wojny. Niezmiennie i uparcie powtarzał:
– O nie, wojna sieje chwasty i śmierć. Jeszcze ich czas nie przyszedł, nie zagarnął ogrodu. Pocze-
kaj zmoro! Już ja ci pokażę! – I pokazywał, jak żyje przyzwoity staruszek oddany ziemi i Bogu! Nie 
tylko ogród był wzorowy, ale dziadek stawał na drabinie, pogwizdywał przez zęby, spoglądał od 
czasu do czasu w niebo. Jeśli gdzieś wybuchały bomby, a z czasem coraz bliżej, dziadek odwracał 
głowę, patrzył na dalekie pożary, maczał pędzel w olejnej farbie i starannie sunął po szczytowej 
ścianie. Klął i groził pędzlem. Przywoływaliśmy go do rozsądku, niemal rozpaczliwie. A on nie-
zmordowanie krzyczał, że pomalowany dom ładniej się pali, a wolny człowiek tylko modlitwą i ka-
dzidłem może okadzać zasmrodzone przez Niemców niebo. Potem, gdy runęła bomba na niedale-
ki dom sąsiada, odcięła ludziom głowy wrzucając jedną głowę do garnka zupy na płycie, drugą na 
próg, a nam wyrwała szczyt i trochę dziadka przygniotło, dziadek otrzepał ramiona i spodnie i po-
szedł do ogrodu. Wyżył, nadal pielęgnował warzywa.

Gdy nagle umierał pod bzami, jeszcze krzyczał do niemieckiego samolotu: – Moje serce tego 
nie wytrzyma, ale ty sczeźniesz, psi synu!

I wtedy ogród zaczął szybko zarastać chwastami. Lebiody i wojna zakpiły z pracy dziadka, 
z jego uporu. Chwasty rosły o łodygach tak grubych, jak przegub dziecka.

W upały liście lebiod zwisały w dół jak tysiące miękkich, zielonych szmatek. Wydawało się, 
że nie przeżyją tej inwazji żaru i przemocy słońca. Ale nie! Wystarczała noc lub byle deszczyk, by 
znów zwycięsko prostowały się i weselały. Mało tego, były coraz wyższe, pięły się ku koronom ja-
błoni. Jabłonie tkwiły w lebiodach. Korony drzewek, niby rozcapierzone palce, zaczynały się nad 
lebiodami. Bo jabłonie były młode. Zaczęły życie w ogrodzie na życzenie dziadka Daniela. Dziadek 
mówił, że odmłodził ogród.

Jeszcze jakiś czas za postrzępioną, potarganą altaną tkwiło chorowicie i leniwie kilka kró-
ciutkich zagonków: krzaków pomidorów, nigdy niedoszłych do dojrzałości, sterczało trochę ty-
czek fasoli, zmęczony, oskubany szczypior, parę rządków koperku i marchewki z pietruszką. Ale to 
zasadziła z niechęcią i niedbale Dzienisa. Wszędzie jednak przy płocie przed domem wybuchały 
duże, piękne dalie. Dzienisa lubiła pudrować mi nos i czesać moje włosy, bić męża Zygmunta i po-
dziwiać dalie. O dalie dbała i trochę o mnie też.

A lebiody miały swoją zaletę – można w nich było schować się skutecznie, usnąć w osobno-
ści, powierzając swoje łzy i tajemnice ich rosłej, gęstej sile. 

Przyzwyczaiłam się do ciepłego zapachu lebiod, gorzkawego, nudnego i tak codziennego jak 
piasek w sandałkach, swędzenie od ugryzienia komara czy głodowe ssanie w żołądku.
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Tego dnia płakałam z głodu. Jadłam rodzynki po jednej, ukradzione z magazynu przez 
Alusia. Dochodziło późne popołudnie, kiedy zrozumiałam, że trzeba po prostu iść w lebiody 
i usnąć.

Dzienisa z Jagą ruszyły na wieś do pobliskiego S. Aspiryn, kiedy pił, nie zwracał na mnie 
uwagi. Trzymał się teraz poręczy łóżka, żołnierskich spotkań, wyjadał palcem tuszonkę z puszki 
i drapał boki. Nie obchodził go ani Bratek, ani ja.

Był poza nami, we frontowym świecie. Coraz częściej działa się z nim taka przemiana – jak 
z lebiodami – wiądł od złego czasu, a prostował się tylko wtedy, gdy Bratek pracował nad nim, jak 
dziadek Daniel nad ogrodem. Bo Bratek cierpliwie, połykając łzy, głaskał Aspiryna po nabrzękłej 
twarzy i wycierał ją delikatnie mokrym ręcznikiem.

Teraz nikt nie mógł mi pomóc. Pora na przespanie głodu w lebiodach była odpowiednia i je-
dyna. Alusia też nie było. Ugryzł majora w dłoń i został przez Linę wyrzucony za furtkę.

Odchodził sam, na wieś, z obwisłymi rękami. Tylko obejrzał się, gdy zawołałam od mojej 
furtki – „Aluś, Aluś”. I poszedł, zbyt cierpiał, a ja nie mogłam wgryźć się w gardło Liny. Pożegnał 
mnie więc jak słabego – musiało mi wystarczyć jego spojrzenie przez ramię, pełne beznadziejności 
i poniżenia. Lecz wołałam: „Aluś, Aluś, ja nic nie mogę zrobić, ale nie odchodź, nie odchodź! Jem 
twoje rodzynki po jednej cały dzień, czekam na ciebie. A ty mijasz mnie jakbym była obca, która 
stoi przypadkowo. Aluś, chodź. Dzienisa z Jagą wrócą!” – dreptałam za nim. Ale on szedł przed sie-
bie i tylko pokręcał głową, patrzył w ziemię. Płakał już po męsku.
– Aluś chodź, będziesz z nami. Zaraz będzie kolacja. Wymyję ci twarz. – Aluś policzek miał opuch-
nięty, mocno czerwony.
– Zostaw – mówił do samochodów pod plandekami. – Idź w lebiody i czekaj. Ja jej nienawidzę. I ma-
jora. Nalot tu nie pomoże. Nie mów tylko o twoim kamieniu! Nalot – to tylko pies. Ty też nie masz 
nikogo. Trzeba iść na wioskę. Odejdź! – mówił to wszystko przed siebie. Nawet się nie odwrócił. 
Wlokłam się za nim coraz wolniej. Serce moje skurczyło się w fasolkę i biło inaczej. Nie czułam nic, 
tylko prosiłam:
– Aluś, posłuchaj mnie, po-posłuchaj!
– Nie jąkaj się. Odejdź!
– A co ty, Ninka – usłyszałam głos Mikołaja – nie proś! Niech idzie k czortu! Taki to i druh, jak ko-
łek w płocie!
– Twa-twar-dy i Cu-cudzy – jąkałam się i płakałam.
– Czort z nim! Idź do domu, Ninka.
– Do, do, ja-jakiego do-mu? – zapytałam samą siebie. – I-idę cze-czekać na je-jedzenie.

Ale Mikołaja już nie było obok mnie, tylko żołnierze śmiali się pod plandeką, szofer ślinił 
dłoń i przygładzał włosy.

Pozostało mi tylko wejść w lebiody i usnąć ze znużenia, żalu i głodu. Żeby tylko zasnąć, że-
by zasnąć – myślałam. A potem już przyjdzie wieczór, opadnie chłodniejszą porą na twarz, obudzę 
się, czując obolałe ramiona od twardości ziemi. Od lebiod sprażonych słońcem będzie bolała mnie 
głowa i ślina zgęstnieje w ustach. A najpóźniej usłyszę zirytowany, piskliwy głos Dzienisy – Joaś-
ka, Joaśka, gdzie ty się podziewasz? Chodź, wszystko ostygnie.

Co ostygnie? Co one przyniosą? I kiedy usłyszę cienki głos Dzienisy? Babcia mówiła, że Bóg 
wszystko ogarnia, widzi. Czy Bóg też słyszy moje burczenie w brzuchu, jeśli tyle brzuchów na 
świecie burczy? Czy wie, że Aluś idzie sam, a oczy ma czerwone od płaczu jak sowiecki sztan-
dar? Czy Bóg wie, że nie pójdę spać w lebiody, ale wypuszczę Nalota na majora. Niech Nalot go 
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zeżre po kawałeczku, a jeśli przez psie zapomnienie i mnie pogry-
zie, to trudno! Nie zatrzymałam przecież Alusia, a Aluś idzie sam 
brzegiem szosy i nikogo to nie obchodzi. Musi przejść co najmniej 
15 km do babci, do S. Więc niech Nalot pogryzie mnie za Alusia, 
nie umiałam zatrzymać przyjaciela, jem jego rodzynki. Ale naj-
pierw niech Nalot wyrwie mięso z uda majorowi. Boże! Bo ty tego 
wszystkiego nie zrobisz. Jesteś stary. Nie możesz zobaczyć każdej 
głodnej Joasi i każdego sponiewieranego i wyrzuconego z domu 
Alusia. I nie widzisz, że Aspiryn pije, a mama choruje i choruje. 
I niech Nalot wyrwie mięso z nogi majora. Takie myśli nieustan-
nie mnie prześladowały, nękały, aż usnęłam.

Kiedy obudziłam się bardzo bolała mnie głowa. Lebiody 
dziś okropnie śmierdziały, jakby zatruty świat kazał im domęczyć 
mnie i Alusia. Otworzyłam oczy, obok mnie siedział Aluś i Gienia, 
a wieczór już nakrywał obowiązkowo nieboskłon.
– Nie jestem żaden kołek, wiesz! Niech ten kacap mi nie ubliża. 
Wstawaj! Gienia też przyszła. Chodź!
– Do-dokąd? Po Na-nalota!
– Nie! Masz tu chleb ze smalcem.
– U-ukradliście u mamy Gieni?
– Tak. Aluś też zjadł. Cicho, cicho Joasia. Jedz, Aluś przynieś kubek 
wody z kuchni.

Aluś szybko powrócił z wodą. Gienia ulała trochę wody na 
swoją dłoń i mokrymi palcami, delikatnie przemyła mi oczy. Nie 
mogłam jeść, tylko łkałam i przełykałam głód. Trzymałam chleb 
w ręce.
– Cicho. Przecież nie poszedłem na wioskę.
– A j-ja chcia-chciałam spuścić Na-nalota z łań-cucha na majora!
– Jezu, beze mnie?! To on najpierw zeżarłby ciebie. Joaśka, ciebie!

Jadłam powoli chleb z smalcem, domowym smalcem ma-
my Gieni. Aniszyn gdzieś grał delikatnie „Sinij płatoczek”, Gienia 
i Aluś coraz brali mnie za rękę lub głaskali ramiona. Świat się wy-
pełnił jednym, potrzebnym, małym szczęściem. Pan Bóg pewnie 
cieszył się, pewnie się obudził, bo dzieci rozdawały dobroć piękną 
jak wieczór, który pachniał chlebem.



Córki Jagi, Ewa i Maria, na posesji domu przy ul. Kopernika 81 w Białymstoku, gdzie rozgrywa się ak-
cja powieści
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Kalesony

Przysiadłam na deskach przed domem. Kto tu je ściągnął na bezładną kupę? Chyba Zenek. 
Zawsze kradł, zmawiał się z żołnierzami, zostawiał coś na cudzych podwórkach, a potem w nocy 
wynosił swój łup, albo i w dzień. I tylko mamrotał: 
– Tu było bliżej. Nie bójcie się. Wszystko załatwiłem.

Ale tu deski leżały i nikt ich nie zabierał. Pewnie Aspiryn mu przed nosem wyprostował pa-
lec i warknął:
– A nuka, odejdzi! – I to już była Zenka strata. Zawsze wiedział kiedy może walczyć, a kiedy zrezy-
gnować.

Patrzyłam na żółknące pomidory, na altanę wykruszoną jak stary kosz, zawiniętą w połowie 
dzikim winem, za którym zawsze ukryty klął malarz i na wykrzywione, rozchwiane tyczki fasol-
ki. Słońce ledwie przebijało się przez rozedrgany skwer. Między ziemią a niebem trwał biały żar 
i suchość. Sukienka przylgnęła mi szczelnie między łopatkami i uwierała w plecy. Była już za cia-
sna, rosłam.

Patrzyłam na swoje zakurzone bose stopy, przeżarte pyłem i zrogowaciałe. Zaplotłam ręce 
na kolanach i rozpłakałam się. Udręka, głód i bezsilność siedziały wciąż obok mnie. Łzy kapały na 
stopy, pozostawiając na skórze mokre plamki. Płakałam długo. Nie było nikogo, kto by mnie za-
uważył i pocieszył.

Podniosłam się wreszcie z desek i weszłam w lebiody, na koc. Dochodziłam do jabłoni, kie-
dy usłyszałam stękanie. Jęk wyskakiwał z czyichś ust, rytmicznie, coraz głośniej. Jezu, ktoś umie-
ra – myślałam i podeszłam ostrożnie, bliżej. I wtedy zobaczyłam to! Tyłek mężczyzny biały i drob-
ny poruszał się nieustannie. Spodnie i brudne kalesony zsunięte do kolan to podnosiły się wraz 
z tyłkiem, to opadały. Kobieta leżała pod mężczyzną. Na jednej ze stóp wpartych w ziemię, zwi-
sały liliowe majtki. Patrzyłam w osłupieniu, aż kobiety twarz z odsłoniętymi zębami, odwróco-
na profilem do trawy, purpurowa i dzika, drgnęła. Kobieta otworzyła oczy i krzyknęła „rebionak”51. 
Mężczyzna znieruchomiał, uniósł tyłek, uklęknął gwałtownie i wszarpał na siebie spodnie. Kobie-
ta zwarła nogi i skuliła się.

Pędziłam oszalała potykając się w gęstwinie lebiod. Czepiałam się ich rękami, byle nie upaść 
i dobiec do domu, a tam już wzdłuż wysokiego fundamentu, do furtki i zenitek, do Lubki i Timosz-
ki. Wpadłam na klomb z daliami i przesadziłam niziutki, z palików płotek, chroniący kwiaty. Nad 
płotkiem żołnierz zamachnął rubaszką i zdzielił mnie po głowie, aż zapadła mi na oczy, na twarz, 
jak pułapka. Zacisnęłam powieki i oślepiona pieczeniem, zderzyłam się z Aspirynem, w furtce.

– Ninoczka, co tobie? – ogarnął mnie całą ramionami. – A ty tu czego, sfołocz – krzyknął do żoł-
nierza tak wściekle, że ten z uniesioną rubaszką w ręce zakręcił się w miejscu i natychmiast uciekł.

Wparłam głowę w brzuch Aspiryna. Drżałam. Aspiryn po swojemu przykucnął i potrzą-
sał mną:
– Czto, dietaczka, czto?52 Bił ciebie? – milczałam, brakowało mi tchu, oczy piekły i łzawiły. Nie mo-
głam otworzyć powiek. Smagnięcia rubaszką czułam tak jakby nóż przejechał po gałkach ocznych.
– Bił?
Zaprzeczyłam ruchem głowy.
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– Co z tobą, Ninka, Asiczka, mów!
– A-Aspiryn, a ty, ty tak nie robisz. On tam z kobietą, na moim miej-miejscu, pod jabłonią, on-on... 

Żołnierz już przeskakiwał ochraniający płotek, pod daliami.
– Co, z kobietą? – oczy Aspiryna ogromniały. – Co z kobietą?
– N-nie wiem. Był pra-prawie goły, leżał na ko-kobiecie. – Oczy Aspiryna znów zogromniały. Przez 
chwilę popatrzył za żołnierzem. Tęczówki Aspiryna latały w bok i w dół, i znów w bok. Przygar-
nął mnie mocno. Oparłam głowę na jego szyi. Pod brodą czułam jego obojczyk i zapach mydła na 
stójce rubachy.
– Moja ty ptaszyno – szeptał – moja ty ptaszyno wojenna, przestraszona.
– A ty, ty tak nnie ro-bisz? – pytałam, wciskając nos w obojczyk. Zaprzeczał, przegarniając mi grzyw-
kę nad czołem.
– Nie, tak nie robię. Żaden mężczyzna nie powinien tak robić.
– W-wiesz, on miał bru-brudne kalesony. – Twarz Aspiryna stała się zmęczona, jakby ktoś ją sfałdo-
wał i rozmazał na niej zarost. Na szczękach zjawiły się dwa duże, skaczące węzły mięśni.
– I taka niedojda, w brudnych kalesonach, pokazuje świat dziecku! Wszystko brudne, graź! Wojna. 
Ech, Suroczka! Chodźmy do domu, Ninka. Napijemy się herbatki. Odpoczniemy. To najlepsze miej-
sce. Chodź – trzymał mnie mocno za rękę.

Kiedy wchodziliśmy do kuchni, już od progu ryknął do Kirgiza:
– Wyjdź, Asłan, bo zabiję. I nie pokazuj się. Żebym nie widział cię do nocy. Paniał?! Bratek, Bratek, 
zrób herbatki! – ale nikt nie odpowiedział, ani Asłan ani Bratek.
– Aspiryn, Kirgiz wszystko ukradł. Pokazał na swój brzuch palcem, głaskał pępek i śmiał się. Zjadł 
i spił się, z Zenkiem. Jaga z Dzienisą poszły na wieś handlować. Marcysia nie ma, i ciebie, i Bratka. 
Nie wiem dlaczego was nie ma.
– Zabiję, zabiję jak psa.
– Zabij Asłana, zabij malarza, majora i żoł-żołnierza z kobietą w lebiodach. Zabij – prosiłam.
– Zabić trzeba wojnę, wojnę!
– Zabij chociaż Asłana. 
– Przestań, Ninka. Nic o życiu nie wiesz jeszcze! Zobaczyłaś i podskoczyłaś jak oparzona. Bo to pie-
kło. Ale przyzwyczaisz się. Przejdziesz obok i nawet nie spluniesz. Tylko pomyślisz spokojnie: to 
brud, eto graź! A miłość, też piórko na wietrze. A pamiętasz, jak poznaliśmy się? Pamiętasz? Ja, to 
też wojna. Gdzie jest Bratek, nie wiesz?

Zrozumiałam wtedy, że dorośli mają jeszcze jedną ciemną, niesamowitą tajemnicę, która 
dzieje się przy ruchu ciał, w zlepieniu dwojga ludzi. Wymaga to osłony ścian albo lebiod. Że doro-
śli kłamią, że nawet wspaniały, odważny Aspiryn nie chce o tym mówić, tylko porusza szczękami 
zaciśniętymi, choć zawsze wszystko wyjaśniał.
– Graź – powtórzyłam – graź.
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Karman czyli kieszeń

Wnęka w piwnicy była ocementowana dokładnie, bo tylko taką piękną i pożyteczną pracę 
chciał i umiał wykonywać mój ojciec. Stanowiła w ścianie głębokiej i zimnej naturalną półkę dla 
różnych produktów na pokolenia, jak dom. 

Leżałam w georginiach pod okienkiem piwnicy, okratowanym, ale otwartym. Od dawna po-
dejrzewałam Asłana o kradzieże. Obserwowałam Asłana.

Asłan właśnie przesuwał butelki cicho, ostrożnie jakby unosił święte naczynia, na jedną stro-
nę. Za butelkami stało jeszcze trochę masła zalanego osoloną wodą, w kamiennym, brązowym 
garnuszku, a w misce z przykrywką – pęto suchej, wiejskiej kiełbasy z czosnkiem i majerankiem, 
pod ściereczką – pół blachy chleba, a obok słoik miodu z okruszkami woskowiny. Asłan zaświer-
gotał gardłowymi szybkimi słowami do swojego przyjaciela, Sieroży.

Sieroża – ordynans u naczalstwa błyskawicznie opuścił się do piwnicy, po schodach. Za 
chwilę, w zimnej ciszy, wrzucili prowiant do koszyka, chichocząc ustawili butelki na dawne miej-
sce i bezszelestnie, jak zjawy, opuścili piwnicę.

Piwnica rozległa i chłodna, zajmowała część sieni i kuchni. Asłan nieraz widział mnie z krom-
ką chleba z miodem lub kiełbasą. Szybko zrozumiał, że można upić się samogonem, ale zagryzając 
razowym chlebem i smakowitymi kęsami swojskiej kiełbasy. Lubił też swojego przyjaciela Sierożę. 
Sieroża zdobywał tylko w wiadomy sobie sposób znakomite produkty, włącznie z kawiorem, jadał 
kęs po kęsie, ze smakiem i opowiadał przy tym dowcipne historyjki, przerywane zdrowym śmie-
chem obu przyjaciół. Sieroża ucieszył się, że Asłan odkrył źródło łatwych pachnących czosnkiem 
zakąsek. Obaj pili tak suto, jakby ich brzuchy były kadziami.
– A ja myślałem, że ty niedojda i dupa, bratok! – powtarzał nieraz Sieroża i poklepywał Asłana po ło-
patkach z uznaniem.

Odtąd coraz częściej byłam głodna. Prowiant przywieziony przez ojca znikał, ojciec nie przy-
jeżdżał częściej, a Asłan i Sieroża śmiali się do siebie porozumiewawczo, mrugali i z lubością, sma-
kowali zakąski. Prowiant z piwnicy wciąż znikał. Choroba mamy nie mijała, a Dzienisa i Jaga o świ-
cie znów wpakowały w plecaki swetry, ręczniki, jakieś pościele i ruszyły na wieś, do S. handlować. 
Nigdy nie udało mi się wyśledzić Asłana. We wnęce piwnicy nie było już nic.

Kiedy obudziłam się niechętnie i powoli, Jagi i Dzienisy już nie było w domu. Asłan gotował 
kaszę dla żołnierzy. Pogwizdywał cicho. Leżałam jeszcze chwilę, wsłuchując się w zgrzyt i pisk 
przejeżdżających aut. Zatłoczone wojskiem i taborem ulice wymuszały częste hamowanie.

Poranek stał w oknie słoneczny, a niebo jasne i czyste obiecywało pogodę. Wyciągnęłam 
spod poduszki kawałek suchara. Pogryzłam cierpliwie w przewidywaniu pustego i głodnego dnia 
bez Dzienisy i Jagi. Zawiązałam na ramionach szelki czerwonego sarafana i weszłam do kuchni.
– Co gotujesz? – zapytałam Asłana.
– Mannę ja gotowala.
– Z mlekiem?
– Nie, z tłuszczem.
– Niesmaczna.
– Padażdi, uwidim53 – Asłan roześmiał się ironicznie układając usta w ryjek.
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– Nie wychodzisz do Sieroży?
– Nie.
– Idź. Sieroża ma owoce.
– Wiem.

Ironia już mnie nie zastanawiała. W jego skośnych oczach, nad ostrymi policzkami, iskrzy-
ła się wewnętrzna uciecha.

I nagle wypalił:
– Dobra twoja kiełbasa.
– Jaka kiełbasa? – udawałam zdziwienie, ale moje serce już roztrzepywało się lękiem, że ukradł 
pewnie wszystko z wnęki piwnicznej.
– I miód dobry. Tu wszystko, tu – klepał brzuch jak bęben. – Ja była pijana, ja zjadla twoja kiełbasa – 
śmiał się i przytupywał nogą.
– Ty nie jesteś człowiek, tylko złodziej, kieszeń, karman. Ach ty, sukinsynu! – przypadłam do je-
go ręki i ugryzłam ją mocno, z nienawiścią, aż Asłan zarżał końskim bólem. Uskoczyłam w bok. 
Asłan rzucił chochlę wprost na płytę i wessał się w dłoń. Porwałam z worka garść kaszy i sypnę-
łam Asłanowi w twarz. Uciekałam i uciekałam, aż wreszcie minęłam lej po bombie i wpadłam do 
kuchni Gieni.
– Jezu, a czemuż ty tutaj, Joaśka – krzyknęła matka Gieni i zaraz podbiegła do okna. Objęłam ją za 
biodra i wyznałam swoją krzywdę:
– A-asłan okradł znów pi-piwnicę. Ja-jaga i Dzienisa poszły na handel, Aspiryn nie wrócił. Bratek 
prze-przepadł.
– Biedne dziecko, biedne. Usiądź, usiądź, będzie jajecznica. A ty tu czego? – groziła pięścią Asłanowi 
– Ja ciebie poświęcę po mojemu! – złapała pogrzebacz z kuchni i wypadła z impetem. Asłan prze-
skoczył połamany płotek. Przebierając szybko krzywymi nóżkami, uciekał w stronę mojego domu.
– Dobrze mu tak – szeptała Gienia. Nie będzie biła mnie. Dziś jest wściekła. Nich to zobaczy wy-
pachniony major, obrońca swoich sałdatow. Niech to wreszcie zobaczy Pan Bóg! – Gienia pogłaska-
ła moją rękę, zastępując tym gestem obronę i pocieszenie.
– Gieniu, dobrze, że mogłam tu uciec. Twoja mama jest ogromna i silna. Och, Gieniu, jestem sama. 
Wszyscy z domu gdzieś poszli.
– Nie była „wtedy” ani ogromna ani silna. Tak musiało być. Wepchnęli ją do bokówki. Jest tak. Woj-
na. Jeden krzywdzi, drugi cierpi – mówiła w zamyśleniu Gienia. – Teraz zawsze przed siebie w ho-
ryzont, a nie na rozmówcę. Tam w przestrzeni ogromnej i pustej, pod stopami Boga była wyryta 
odpowiedź i Gieni prawda: jeden krzywdzi, drugi cierpi. Nawet tam odczytywała tę prawdę. Na-
wet tam.
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Ten smak

Cały dzień spędziłam poza domem. Zjadłam dwa żółta-
we, ledwie dojrzałe pomidory, wprost z krzaka. Sąsiadka obda-
rowała mnie garścią rodzynek. Przyniosłam jej skrupulatną 
resztę z zakupami w budce i kupiłam dokładnie to, czego po-
trzebowała.

Pani Kumycka nie lubiła budki, pijanych żołnierzy, po-
gardzała najprostszymi obowiązkami, które wymagały przebi-
jania się przez ścisk, ocierania się o pot, obcą mowę i mocowa-
nia się z wojną. Mąż jej sprzątał, ja robiłam jej zakupy, a ona pod 
orzechem kładła kompres na czoło i szeptała: „Boże, spuść ta 
bania, bo już nie do wytrzymania!”. I zamykała oczy.

Dopiero około czwartej po południu przechodziłam ko-
ło okna Dzienisy, ale ciągle myślałam, co to jest ta bania, któ-
rej oczekuje pani Kumycka. Jeśli „bania” to bomba, to przecież 
padały jak grad – myślałam. A może jest to bomba, która po-
winna uderzyć tylko w orzech i w panią Kumycką? I choć by-
łam przedtem w zenitkach, u Alusia i u Ireny na podwórku, to 
gniew na panią Kumycką zmuszał mnie do postanowień cał-
kiem ostrych – nigdy nie zrobię jej zakupów, nawet za rodzyn-
ki. Niech czeka pod orzechem na swoją bombę!

Kiedy spojrzałam w okno Dzienisy, zobaczyłam Wow-
kę. Wowka przyrządzał posiłki swojemu starszynie. Często 
wpadał w usposobienie melancholijne. Widocznie gotowanie 
przełożonemu nastrajało go filozoficznie. Nie powiem, żeby 
był w nim jakiś bunt czy gorycz. Nie. Teraz też stał w otwar-
tym oknie zamyślony, patrzył w niebo i mechanicznie uklepy-
wał w dłoniach kotleciki. Kilkakrotnie maczał dłonie w misce 
z wodą i uklepywał. Przez okno walił zniewalający smak roz-
grzanego na patelni tłuszczu, charakterystyczne skwiercze-
nie. Smażył kotlety. Poczułam ten zapach tak dogłębnie, że śli-
na napływała mi do ust, a żołądek zassał się bólem i skurczem. 
Usiadłam w pomidorach, między kołkami. Z natężeniem wpa-
trywałam się w różowy kotlecik przerzucany przez Wowkę 
z dłoni do dłoni.
– Co z tobą? – rzucił Wowka przez okno. Jakoś minę masz kiep-
ską, bankruta – śmiał się.
– E, co tam. Zjedliście z Sierożką i Asłanem moje zapasy, to zje-
dliście! Na zdrowie wam.
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– Jadłaś już? – wciąż miał śmiech w oczach i zachyleniach policzków.
– Aha, jadłam u niej – wskazałam dom Dereli – Mam przyjaciół, nie zginę.
– Smakowało? – ironizował nadal.
– Ty, Wowka, na pewno takiej zupy pomidorowej, nawet dla naczalstwa, nie ugotujesz. A twoje ko-
tletki do czyszczenia kamaszy. Kapitan naładuje nimi lufy zenitek!
– Ech, ty, lisica! Ty zdaje się chcesz kotletkę.
– Nie, dziękuję. Ale rozmawiać mi się chce. Sama jestem. Chcesz rozmawiać?
– Chcę. Chodź, stoję przy ogniu, sam.

Zerwałam pomidora, nadgryzłam ledwie żółknący bok. Niedbale podeszłam do okna, wsko-
czyłam na skrzynkę, a potem na parapet. Usiadłam wygodnie, nogi przerzucając na zewnątrz 
i szybko znad ramienia, obrzuciłam wzrokiem stół. W miedniczce na stole Wowka poukładał ko-
tlety. Szykowała się jakaś wielka uczta, bo ostatnia warstwa kotletów przypominała kolce. Wowka 
powtykał je pionowo, w wolne miejsca. Następne już kładł na głębokim talerzu. 
– A co to? Macie wesele? – pogryzałam pomidora i sondowałam – Daj soli! Do pomidora. – Wowka 
namoczył mokre od mięsa palce w soli i maznął wysunięty pomidor.
– Niedojrzały, dostaniesz jakiejś dezynterii, zobaczysz! – ostrzegał.
– Może być! Więc co, wesele macie? – drążyłam, bo w sieni zaskrzypiały drzwi. To Asłan wrócił nad 
kotły, do swojej chochlowej roboty. A kosz tak rzucił, aż zaszeleściły tapety na ścianie.
– Wejdź tutaj, do soli? – zaprosił Wowka.
– Nie, za gorąco u ciebie. Piec aż bucha.
– Wiesz, kapitan dziś pije z koleżkami. Kobiety będą. Przyjdą, na pewno w najlepszej bieliźnie. – 
Wowka zamyślił się, przesunął rękę po kotletach. Posmutniał.

Rozmowę naszą przerwał Lońka. Zjawił się pod oknem z wpiętą w kieszeń dalią. Z ust Lońki 
raz po raz błyskały dwa złote zęby. Śmiał się.

Lońka był jednym z tych niezwykłych, których nikt nigdy nie mógł upić. Kiedy inni zwala-
li się z nóg, Lońka nawet nie zachwiał się, tylko się prostował i palcami przeczesywał włosy do gó-
ry, na czubek głowy.
– On dopiero się czesze – śmiali się żołnierze. – Nie dasz rady, drużok. Odejdź od niego. Przegrasz – 
drwili i patrzyli na Lońkę z jakąś mściwą złością. Bo Lońka był okazem zdrowia i siły.

Jeśli Aninczyn miał w eszelonie najpiękniejsze, niebieskie oczy, długie rzęsy i wspaniałą har-
monię, Goridze najbardziej giętkie ciało, zniewalającą urodę i wdzięk, to Lońka promieniał siłą i tę-
żyzną. Ta jego oczywista, wręcz arogancka i narzucająca się męskość wielu drażniła. 
– Ech, ty, majster! Do kapitana! Będzie i czekolada. Wszystko czeka w koszu, załadowane.
– Tak jest! Tylko patelnię odstawię – Lońka pociągnął mnie za stopę, aż pochyliłam się do przodu. 
Przestraszył się, podparł mnie dłońmi w tali.
– Siedź mocno – rzucił i znikł za gankiem.

Wowka popatrzył na mnie, na kotlety i okno. Znów na mnie. Siedziałam spokojnie i wysysa-
łam kawałeczek skórki pomidora ze szczelinki międzyzębowej. Wtedy Wowka obmacał kieszeń 
i wyciągnął jakiś przedmiot.
– Ty, Ninka, patrz. Ja tu, na stole kładę to. Nie ruszaj kotletów. Bo jak ruszysz, etot granat rozarwiot-
ca! Poniała?54

– Pójdę sobie do malarza. Niech ciebie rozrywa – zsunęłam się z parapetu na skrzynię i poszłam 
w stronę altany. Patrzyłam, kiedy Wowka oddali się aż za furtkę.
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– Będzie bal – rzucił za siebie, do mnie, zachichotał. Kiedy zo-
baczyłam jego plecy znikające za rogiem domu, porwałam się 
do altany, błyskawicznie wskoczyłam na parapet, a z parapetu 
w kierunku stołu.

Wrzucałam trzy kotlety z miedniczki do kieszeni fartusz-
ka, a resztę kotletów pospiesznie nastroszyłam. I już byłam za 
oknem. Kotlety położyłam na liściach łopucha, zakrywając ich 
miejsce następnym liściem, pod altaną. Pracowicie też wytar-
łam kieszeń po kotletach trawą i piaskiem. Znów oglądałam 
krzaki pomidorów. Zerwałam trzy bardziej dojrzałe pomido-
ry i wyłożyłam je do słońca, na wierzchu kołków, jak zwień-
czenia.
A Lońka już wracał z koszem i zawołał:
– Chodź, dam kawał czekolady. Zbliżyłam się do okna, a Lońka 
wychylił się i poczęstował kawałkiem czekolady.
– Dobry mam dzień. Sąsiadka dała i rodzynki, a ty czekoladę. 
Dziękuję. A panny już są?
– Pewnie! Jedna biała jak cukier, a jedna tak ubrana, że świeci 
się, blask od niej bije. Najładniejsze. Polecą majtki!
– Czemu polecą?
– Tak, no, tak tańczyć będą – Wowka błyskał zębami i cieszył 
się z cudzej radości.
– A kto będzie grał?
– Jaka ty durna! Po co tam granie. Idź w pomidory!
– Hej ty – krzyknął Wowka – co tu z kotletami? Kto był przy ko-
tletach?
– Granat był! Kto mógł być! I była na oknie kotka Dereli!
Wowka zwinął dłoń w kułak wielki jak rondel i pogroził.
– Nie podłaź mi pod ręce!
– Odczep się! Niech tylko wróci Aspiryn! Przestaniesz się cze-
piać – wygięłam się w kierunku altany, pod łopuchy i nama-
całam trzy kotlety. Wowka pewnie chciał je zanieść kolegom, 
do wieczornej wódki. Ale nie pomógł mu kompas na stole ani 
groźba kułakiem. Przebaczyłam sobie ten czyn i nie zaniosłam 
kotletów do piwnicy, żeby schować je w kamiennym garnusz-
ku, za butelkami.
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Zaloty

Mikołaj podciągnął spodnie i spojrzał z uznaniem na swoje lśniące buty. Buty odzyskał 
przed dwiema godzinami. Były już podniszczone, przypominały rozgnieciony bambosz, ale w tej 
chwili ich wdzięk ożył, bo Mikołaj obficie nasycił je pastą i pół godziny pocierał flanelką.

Buty zwrócił mu Mieszoczkin. Mieszoczkin z jakiegoś powodu utracił buty. Nosił kamasze 
kolegów. Najłatwiej i bezkrytycznie buty pożyczał Mikołaj. Miał dwie pary butów, choć to ukrywał. 
Ale Mikołaj wierzył w dobroć, sprawiedliwość i miłość. Jego twarz przypominała pulchną, różową 
bułeczkę, a po obu stronach nosa natura umieściła błękitne oczy omdlewające i przyjazne, szczere. 
Mikołaj zawsze był pomocny. Gdyby ktoś krzyknął: „Mikołaj, daj mi dziś na ósmą twoje serce”, Mi-
kołaj nie odmówiłby. Dlatego pożyczał buty Mieszoczkinowi, aż wreszcie patrząc w smutne oczy 
kolegi, oddał mu, porządnie wyczyszczone kamasze, na zawsze. Zaczął nosić swoje porządne, no-
we buty.

Popołudnie było szczęśliwe jak panna młoda – rzeźwe, pogodne i naturalne. Po deszczu po-
wietrze wstało zdrowe, wypełniało płuca uniesieniem i skrzyło się w przestrzeni, aż wzrosła wi-
doczność na przełaj, hen, pod las, pod wygony i odłogi i chaty wsi.

Mikołaja, jak każdego przyzwoitego człowieka, ogarnęło wzruszenie.
– Moje serce w takim dniu, jak na rodzinnym polu, bije mocno i tkliwie – wyznał głośno, 

przysiadając na schodkach ganku. Miał pięknie wypolerowane, nowe buty, powyrywał wystające 
z nozdrzy włoski, głowę wyczesał dokładnie grzebieniem. W furażerce świeciły dwa michałki, za-
wadiacko wetknięte nad uchem.
– Hej, Ninka, muszę z tobą rozmawiać – krzyknął od proga. Wszedł śmiało do kuchni.
– Piłeś?
– Nie.
– To o co chodzi.
– Chcę dziewczyny. Dobrej i silnej.
– Dziewczyny? A co mi do tego!
– Dam kilo czekolady. Tęskno mi.
– Jezu! – mówię – aż tyle. Chodź do okna!

A za oknem widać dwa place z wydeptaną na klepisko trawą, kilka marnych, sponiewiera-
nych szrapnelami wisienek, trzy kury i w leju po bombie czy pocisku tkwi Aninczyn i przytula 
akordeon do policzka, gra. Kawałki płotów sterczą jak starcze wypróchniałe rzadkie zęby. I dopie-
ro za tym wszystkim stoi ona, Irena, dziewczyna trochę podziobana ospą, ale duża, silna, z rozdę-
tymi piersiami sukienką. Ma włosy koloru niemal marchwi, a sukienkę morską, szmaragdową. Na 
ręku trzyma słodkiego, trzyletniego chłopczyka.
– To ona. Podoba ci się.
– Jaka z niej dziewczyna, kiedy dziecko na ręku?!
– Ona dobra, serdeczna. A dziecko jej czy siostry. Czy to ważne?
– Dobra. Zaraz przyniosę czekolady.
– Irenę też poczęstuj.
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– Poniał! Oczywiście! – i już za chwilę Mikołaj wręcza mi trzy 
płaty czekolady i dużo kawałków cukru.
– A teraz idź śmiało, ale bądź uprzejmy. Ona jest silna. Będziesz 
się jej podobał. Popraw michałki w furażerce.

Mikołaj staje przed lustrem i wsuwa michałki w dziurkę 
kieszeni, na pierś.
– Tak lepiej – mówię – bardziej elegancko.
– Mówiłam, że mam fason.
– Masz! Idź!

I Mikołaj poszedł. Mija oba place, wisienki, lej po pocisku 
i staje za Ireną. Cała przywarłam do szyby. Mikołaj powoli wy-
chylił się połową ciała i zaglądał zalotnie Irenie w twarz. Irena 
odwróciła głowę. Mikołaj wychylił się mocniej, z drugiej stro-
ny i znów patrzył Irenie w oczy, od dołu, oplatając ją niemal 
torsem. Irena potrząsnęła włosami, rudymi piorunami, prze-
kładała dziecko na lewą rękę i kiedy Mikołaj prostuje się, sta-
je przed nią z męską gracją i pewną, Irena pięścią uderza go 
w piersi tak potężnie, że Mikołaj leci tyłem, wpada plecami na 
słupek, rozkrzyżowany i całkiem bezradny.

Ja i Dzienisa patrzymy przerażone i zdumione. Dzienisa 
bezwiednie mokrą ścierką od podłogi wyciera nos i czoło.

Mikołaj stoi oszołomiony. Jakby na ten moment czeka-
li żołnierze pod plandekami ciężarówek. Wysypali się pędem, 
otoczyli Mikołaja półkolem i rechotali aż do przysiadu, aż pod 
samo niebo. Nawet Aninczyn wyskoczył z leja i rżnie „Katiu-
szę”, aż dzielnica zdumiona otwiera okna.

Mikołaj wyrwał się z półkola i pędził do domu, do mnie 
i Dzienisy. Jego sylwetka pochylona ku przodowi wściekle 
przebija świat między Ireną a gankiem.
– Jezu, on nas zabije! – krzyczy Dzienisa. – Uciekam przez sień 
do jej mieszkania. Tam już zeskakuję przez okno w lebiody, 
ogromne i dobroczynne.

Kiedy zjawiam się wieczorem, Mikołaj siedzi na schod-
kach i trzyma głowę w dłoniach. Nie zbliżam się, stoję pod al-
taną.
– Mikołaj, ja nie chciałam tak. Ona dziwna, widać dziewczyna 
niepewna. Czasem jej się podoba jak ktoś do niej tak zalotnie 
zagląda z boku. A ty tak patrzyłeś. No, nie wiem.
– Addaj sachar i szokoład55.
– Nie mam. Zjadłam, rozdzieliłam.
– Kłamiesz! Oddaj!
– Mikołaj, nie kłamię. Zapytaj Dzienisy.
– A inną dziewczynę masz?
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– Mam, no mam. Luśka w piegach malutkich, ale łagodna, lep-
sza. Zechce ciebie. Jest cicha, czuła.
– Nie kłamiesz?
– Nie! Przysięgam. Za darmo ci ją pokażę.
– Boisz się mnie, boisz się. Widzę.
– Nie. Chcę, żeby ci grali „Katiuszę” i nie rechotali.
– Nie kłamiesz?
– Nie, przysięgam.

Minęły dwa dni. Mikołaj pokazał mi białą koszulę, pięk-
nie wystębnowaną niebieskimi nićmi.
– Zobacz – sapał mi nad uchem – zobacz, Lusija mi uszyła. Pięk-
na, co? – rozcierał w palcach rękaw koszuli z lubością.
– Nie gniewasz się już na mnie, Mikołaj? No, powiedz!
– A kto by się gniewał za szczęście, kto? Ninoczka, kto?
– A ty co jej zostawisz, co? Lubię Luśkę.
– Jestem tutaj na jedną nogę. Niech będzie szczęśliwa ze mną. 
To jej zostawię!
– Luśka ma bielutkie zęby. Jest dobra, akuratna. I szanuje męż-
czyznę. Już się na mnie nie gniewasz?
– A kto by się gniewał, Ninoczka, za szczęście! Kto? – śmiali-
śmy się oboje cichą radością, w której jest porozumienie i zgo-
da na los, jakby się otworzył mur, a tam już tylko kwitną jabło-
nie i Aninczyn gra.
– Kto by się gniewał za darowane szczęście, kto?
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Krosty i akordeon

– Ech, Aninczyn, zagraj ty „Jabłoneczko”! – Fiedosiejew wparł wielkie pośladki w róg kuchni, na ko-
zetce i poruszył szczękami jak parą młyńskich kamieni. Aninczyn podrzucił ramiona w niechę-
ci i prychnął. Siedział na niskim stołeczku z wyciągniętymi przed siebie nogami. Wpatrywał się 
z obrzydzeniem w strugi grochówki, zakrzepłej na kaflach płyty.
– Zagrasz, a?
– Ten tak gotuje – wskazał na piec – a ty śmierdzisz. Idź k czortu!

Fiedosiejew milczał chwilę potem zwalił się ciężko, cały, na kozetkę. Splunął na ziemię.
– Machorkę masz, Aninczyn?
– Śpij, a do mojej kieszeni nie właź. Nie mam!
– Nie masz?
– Nie mam. Moja machorka, moja kieszeń.
– Tylko jednym palcem ciebie tknę, to upadniesz, Aninczyn. I będzie machorka.
– Upadnę. Moje ręce nie do karczowania tajgi.
– Tajgą mi nie pluj. Matka miała połnyje ambary miasa! Od samego zapachu człowiek był syty! Za-
pytaj Aspiryna co to tajga! A ty co? Estrada, panienki, oklaski i głód.

Aninczyn uważnie wpatrywał się w przyjaciela i milczał. Oczy Fiedosiejewa były smutne, 
wpatrzone w sufit. Zegar tykał wyraźnie, a od płyty szło miłe ciepło. Aninczyn wygwizdywał ci-
cho kilka taktów „Jabłoneczka”.
– Porugasz się, a zagrasz, Aninczyn!
– Gwizdać a zagrać, to różnica, Fiedosiejew!
– Czort z tobą, drużok!
– „...nie warociszsia”56 – nadal delikatnie pogwizdywał melodię Aninczyn.
– Nie zagrasz, pryszczy dostaniesz! Jeszcze ciebie dziegciem pomażą, smołą i puchem posypią, bę-
dziesz śmierdział – Fiedosiejew miął słowa w ustach cierpliwie i monotonnie.
– Pryszcze przyszły, pryszcze przejdą. A nie zagram, milenkij.
– Nie przejdą. Na pryszczach usiądą muchy. Wezmą to świństwo z twojej mordy i jeszcze do 
mnie przyniosą.
– Masz dużo bękartów. W tajdze zrobię koncert, powachlują mnie synkowie gałązkami. Muchy 
nie usiądą.
– Moje bękarty jak ciebie powachlują, to jedna kosteczka twoja będzie we Władywostoku, a druga 
– w Czarnym Morzu.
– Masz woreczek z machorką, cicho! – zaskrzypiały sprężyny w materacu, Aspiryn ukazał się we 
drzwiach i rzucił skórzany woreczek wypełniony tabaką.
– Dziękuję, kapitan. Połóżcie się – Fiedosiejew wsadził nos w woreczek, mruknął „dobry” i skręcił 
kapciuch opasły i długi.
– Kapitan, poproście Aninczyna, was posłucha.
– Czasu nie mam na gadanie, wy przyjaciele! Chcę odpocząć.
– Jaki on mi przyjaciel! Płacić nie mam czym, artyście.
– A ile wypiłeś, Fiedosiejew? – zgromił go Aspiryn.
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– Ja? Dwie kropelki.
– Zamknij pijacką mordę, pijakom nie gram.
– Nie zagrasz, twoją Nataszę wezmę pod siebie, spuchnie 
z przodu ode mnie.
– Zamknij pijacką mordę! Nie zagram!
– Fiedosiejew, niedźwiedź chce miodu, niech nie drażni 
pszczół! Tyle tobie powiem – w pokoju zajęczały sprężyny ma-
teraca. Aspiryn przewracał się na posłaniu zły.
– Nie będę ja prosił!
– Żryj, żryj dym i pluj aż na piec!
– A idź ty w manachy!57 Tam twoje miejsce. 
– „...nie warociszsia” – przyśpiewał złośliwie Aninczyn.
– Aninczyn, chcesz ty babę dusić? Nie! A chcesz ty bić się za ro-
dinu?58 Nie! A chcesz ty jeść? Nie! A wódkę pijesz? Nie! A grać 
chcesz! Taaak! – Fiedosiejew każde „nie” piszczał i przedrzeź-
niał kolegę, a „taaak” – huknął radośnie.

Aninczyn posmutniał i jakby zaraz schudł.
– Czego dręczysz? – zapytał cicho Fiedosiejewa. Ten nie odpo-
wiedział. Trzymał w palcach kapciuch i ostentacyjnie wypusz-
czał w sufit smużki dymu.
– Gdzie ci słuchać grania? Leż, pal i pij. Wystarczy!

Aspiryn znów przewrócił się na drugi bok. Zmierzch za 
oknem ściemniał, przeszedł w noc. Dym z kapciucha ostry 
i gryzący, przecinał szybę sinawo–szarą krechą.
– Przyjedziesz do mnie? – zapytał Fiedosiejew Aninczyna.
– Przyjadę.
– Zobaczysz mamine ambary i pokój myśliwski.
– Zobaczę!
– Rogi zbierał, skórki głaskał, chłopczyk!

Bratek drobny i śliczny trącił Aspiryna i przytulił się moc-
niej do jego boku.
– Słyszysz? – szepnęła.
– Słyszę. Łatwo nie przejdzie.
– Napijemy się, kapitan?
– Odłóż na jutro!
– Dobra, jak życzycie kapitan.

Zapadła cisza. Tylko wiatr chrobotał gałęziami połama-
nych bzów po ścianie. Aspiryn głaskał włosy Bratka i wodził 
delikatnie palcami po jej karku. Coraz przechylał głowę i cało-
wał jej włosy.
– Za ile czasu pojedziemy, kapitan?
– Nie wiem. Nie ma rozkazu. Podadzą!
– Blisko już. Damoj, ech damoj...59



61

– Blisko. – Aninczyn podniósł się nagle ze stołka. Jego drobna 
sylwetka znikła w drugim pokoju. Nie było go dość długo. Kie-
dy wracał z powrotem na stołek aż wyginał się pod ciężarem 
pięknego czerwonego akordeonu.

Aninczyn usiadł, przytulił policzek do akordeonu i za-
czął cichutko, delikatnie wybierać z klawiszów melodię „Ech, 
jabłonko”. Aninczyn nasilał tempo i wzmacniał brzmienie. 
A kiedy doszedł do pasaży i jego palce przemykały i fruwały 
po klawiszach, Fiedosiejew zerwał się z kozetki, dopadł do pły-
ty, złapał zielony kociołek z wystygłą manną i z ogromną si-
łą pchnął garem w szyby okna. Szyby gruchnęły przeraźliwie. 
A Fiedosiejew rwał czajniki i talerze. Bił nimi o ściany i podło-
gę. Nikt nie poruszył się, ja coraz mocniej wciskałam się w swój 
kącik na łóżku a za oknem ktoś krzyczał: „A tam jaki sukin-
syn!” Aninczyn grał i grał. Aż Fiedosiejew przypadł do akorde-
onisty i trzęsie nim tak, że głowa Aninczyna uderzała to ścia-
nę, to o akordeon i krzyczał:
– A mówiłem, pętaku, siedź pod spódnicą matki, rogi zbieraj, 
futerka głaskaj, a ten sukinsyn na front, rozumiesz na front.
– Puść – krzyczał z całych sił Aninczyn – puść! – Fiedosiejew 
jakby oprzytomniał, stał przez chwilę na środku kuchni, a po-
tem zwalił się na kozetkę, na brzuch i osłonił głowę ramionami.
– Przestań – Aspiryn wpadł do kuchni – Przestań, bo przywią-
żę jak niedźwiedzia!
– Przywiąż, przywiąż. Ej, Griszka, ty durniu, nie dla ciebie woj-
na! – Fiedosiejew tłukł pięścią w kanty kozetki, a potem wbił 
zęby w nadgarstek.
Aspiryn blady i straszny krzyczał:
– Przykuję, przykuję, niedźwiedziu! Ilu braci młodszych, dzie-
ciaków, nie żyje?! Ty głąbie! Wódka ci tylko dobrze idzie, a cier-
pienie dla innych, tak? Przykuję, niedźwiedziu!

Aspiryn krzyczał, a ja płakałam. Wiatr wzmagał się i wy-
padł do kuchni jak zimne, ostre bicze przez wybite okno.
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Kobieta jak ogień

Dzienisa była histeryczką. Tak nazywał ją mąż, Zygmunt. Potrafił patrzeć na nią długo kiedy 
wyszywała serwetki wieczorami lub dziergała swoje wyszukane riszelie.

Patrzył nieruchomo, w natężeniu, pochylając się w jej stronę. A potem rzucał się nagle, bez 
jednego słowa na nią. Ręce Dzienisy podnosiły się ku górze jakby wołały o ratunek, robótka lecia-
ła na ścianę byle jak. I krzyczała: „Joasiu, Joasiu, wyjdź, wyjdź!”

Wtedy uciekałam w panice. Tylko raz wróciłam z Kławdią, która miała pistolet i nie bała się 
mężczyzn. Ale Kławdia tylko wykrzywiła usta i machnęła ręką. Drzwi były zamknięte, jęki Dzie-
nisy dochodzące wyraźnie z przedpokoju, oznaczały coś, co Kławdia przyjęła z dziwnym uśmie-
chem: 
– Małżeńska rzecz – powiedziała – Ninoczka, nie wtrącaj się.
– Ale on ją napadł. Napada i powala. A Dzienisa zdąży tylko krzyknąć i robótkę odrzucić na ścianę.
– Widać nie o igłę z nitką jemu idzie. No, no! Zimny jak ryba, ponury jak katafalk, a tu proszę, ogier!
– Co ty mówisz, Kławdia, jaki ogier? On tylko ciągle obrzydliwie siorbie zupę, brudzi łapami w sma-
rze śliczne ściereczki Dzienisy i nie lubi kwiatów, mówi, że to ziele! Głupi! A ścierki Dzienisy są 
jak karteczka, równiutkie, bielutkie. Gdyby tak powywieszać je na ścianach domów, to nie byłoby 
wojny. Są tak pięknie wyszywane, że każdego wroga by zachwyciły. Każdy wróg tylko by patrzył!
– Wyszywane czy nie, białe to kapitulacja.
– Co ty mówisz, Kławdia?! Jak ty tak pięknie pachniesz, to nawet dziecko nie myśli, że możesz 
strzelać z pistoletu. Tylko myślę, Boże, jakie wspaniałe zapachy od kobiet idą pod niebem błękit-
nym.

Kławdia patrzyła na mnie uważnie. A potem przykucnęła i delikatnie pogłaskała mi poli-
czek. Jej usta wygięły się w smutny uśmiech, a oczy zwęziły. W szparce powiek ukazała się fałd-
ka wody. Nie skapnęła, nie! Kławdia powiedziała pieszczotliwie, niemal niesłyszalnie, aż zbliży-
łam do jej ust twarz:
– Ninoczka, wróg nie potrzebuje wyszywanych ani porządnych białych ściereczek. Bo twój świat 
to tęsknota do mamy, do przytulania lalek.
– Nie mam lalek.
– ...a wróg potrzebuje okradania, cudzej ziemi i niewolników. Cudzej ziemi i niewolników. Ścierecz-
kami Dzienisy żołnierze wycieraliby buty i nogi, tyłki i lufy!
– Zygmunt, to wróg! Ale...
– Nie rozstrzygniesz świata za dorosłych. Patrz uważnie. Uciekaj od wojny. Mąż Dzienisy to wróg, 
bezczelny i nachalny, tępe chamio, unikaj go. Tępe chamio! Tylko ciało, brudne ciało, bezczelne 
i silne. On nie ma duszy. Dlatego jej serwetki lecą na ścianę, byle gdzie! A on bierze swoje! To żoł-
dak! To wróg!
– No, widzisz, widzisz! Aloszka mówi, że Dzienisa wystawia dekolt na świat i tym dekoltem męż-
czyznom noce rujnuje! Gienia nie miała dekoltu. Tylko warkocz jak kłonicę i policzki jak jabłuszka. 
A żołnierze ją przymusili, napadli na dom, skrzywdzili, skrzywdzili, bajcy.

Kławdia przygarnęła mnie do piersi. I zaczęła mną kołysać jak kolebką, w lewo, w prawo, 
w lewo, w prawo.
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– Nie myśl o tym. Wojna, to inna sztuka niż wyszywanie. Nie tylko Gieni zrobili taką pamiątkę, 
że nie wyjdzie z tego aż do śmierci. Jeśli doczeka późnego wieku! Taką pieczęć jej położyli, taką!
– Co ty mówisz, Kławdia!

Ale Kławdią podrzuciło jak sprężyną, obciągnęła gimnastiorkę i już jej nie było. Jeszcze w sie-
ni powtarzała: „aż do śmierci, zwiery!”

Zrozumiałam, że zły mężczyzna przymusza i bije. Do domu Gieni wdarli się tacy żołnierze. 
Dzienisa też codziennie żyje ze złym mężczyzną, który zadeptuje brudnymi buciorami podło-
gę w kuchni, rozchlapuje wodę z miednicy i wyciera ręce ze samarem w wyszywane ściereczki. 
I jeszcze popatruje, czy ona to widzi, dlatego długo wyciera te brudne ręce.
– Dzienisa kochana, droga. Dlaczego żyjesz ze złym mężczyzną? – zapytałam.

Dzienisa znieruchomiała, chrząknęła dwa razy, jakby szykowała się do głośnego, wyraźne-
go mówienia. A ja ciągnęłam dalej:
– Kławdia mówi „zwiery, chamio”! I zaraz łapie się za kaburę pistoletu, kiedy choćby Goridze czy 
Lońka czy Griszczuk chcą się do niej zbliżyć, tak za talię czy za rękę.
– Widać najbardziej boi się pięknych Gruzinów i mocnych chłopów.
– Ona dla wszystkich mężczyzn ma w pogotowiu pistolet. Ale dlaczego ty nie wypędzisz Zygmun-
ta. Nie mogę patrzeć, jak...
– On jest silny jak żubr. Przeskoczy najwyższą przeszkodę do kobiety. Może zabić.
– No, to znaczy, trzeba zmówić się z Alusiem i Nalotem. Nalot mu poradzi, jak Asłanowi.
– Ani Aluś, ani Nalot nie mogą poradzić i majorowi, i Linie, to co dopiero tu, dla obcej mnie! Boże, ja 
nie mogę od niego uciec. Cichy, a bandyta!
– A jakbyś wzięła nóż albo widelec, jak Gienia. Ona stoi, nie drży, tylko patrzy. I tak patrzy, że Kirgiz 
uciekł. Krzyczał: „sumaszetsaja, nie śmiej!”
– Zygmunt dla odmiany krzyczy: „Histeryczka, spokojnie”
– Ja nie rozumiem wojny, Kławdii, Zygmunta!

Dzienisa westchnęła ciężko i długo, niezręcznie nawlekła zieloną nitkę muliny. Wyszywała 
teraz zielone listeczki, przy misternych kolczastych łodyżkach różyczek. 

Bukieciki w rogach serwetki, wcale niemałej, wyszyła na stoliczek w pokoju. Wyszywanie ją 
uspokajało. Nad robótką stawała się piękniejsza. Ogromne czarne włosy upinała wtedy za uszami, 
niemal na czubku głowy, jak pióropusz, żeby nie zasłaniały jej oczu. Jej ramiona, szyja i dekolt wy-
raźnie pokazywały jak jest ciepła, olśniewająco czysta, schludna i do podziwu. A brązowe oczy pa-
trzyły rzadko na rozmówcę.
– Tak ładna jak ty, Dzienisa, jest tylko Kławdia, kiedy wkłada koronkową, kremową koszulę i pa-
trzy w księżyc.
– I czeka na swojego księcia! 
– Ja nie wiem, jaki to ma być księć. 
– Książe!
– Książe. Wiem, że ona wie, na koga czeka. I nie jest to żaden żubr ani bawół, co pluje. Widziałam ją 
raz tak w koszuli, w zenitkach. Jej księć nie cuchnie. Musisz pognębić, przegonić Zygmunta. Niech 
nie napada!

I wtedy weszła znów Kławdia, energicznie, po żołniersku, wyprężona i świeża.
– Och, Kławdia, cudownie pachniesz. I masz nowiutką gimnastiorkę.
– Co to znaczy Kławdia!
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– Nie, Dzienisa, nie znaczy. Na pewno nie znaczy małżeńskich jęków i przewalanek. Ale jak potrze-
bujesz twojego zwierza przestraszyć, to ja wróciłam specjalnie! Mówię, pomogę ci. Uspokoi się!
– Mówisz jak siostra, z rodziny. Ale wyjedziesz. Wtedy Zygmunt weźmie odwet. Będzie mnie nie 
tylko przewracał, kiedy zechce, ale i bił, szarpał za włosy – dwa razy więcej!
– Tata i mama wrócą. Obronimy ciebie, zobaczysz – wtrąciłam.

Kławdia usiadła przy nas. Podniosła do oczu śliczną serwetkę Dzienisy i chłonęła wdzięk 
i piękno każdego detalu:
– Boże ty mój! Cud natury! Ty malujesz nitką. Artystka i szatan, zwierz!
– Kławdia, a ty czekasz na księcia. Tak mówią w eszelonie – powiedziałam niepewnie i przytuli-
łam się do jej ramienia.
– Graź! Niech mówią. Mój, mój mężczyzna zginął. Umarł na moich rękach. Strzelałam na oślep, 
dookoła, a w leju był tylko on i ja. Całowałam jego głowę. A głowa Miszy, odchylała się do śmierci, 
krew ciekła z szyi wprost na mój mundur. Zabili moją rodzinę i mojego mężczyznę.
– Kławdia, Kławdia – szepnęłam tylko. Kławdia imponowała mi siłą, była jak przywódca. Nie bała 
się wojny, była ładna, śmigła i mogła zabić nie tylko Nalota, ale i Gruzina i Zygmunta.
– Nie ma mojego świata, dziewczynki. Nie ma. Jest tylko tamten lej, głęboki. On i ja. Każdego chama 
zabiję. Niech nie zajmuje miejsca na świecie, nie smrodzi. Niech lepsi żyją dla kobiet.
– Kławdziuszka! Nie mów tak. Będziesz miała rodzinę. Jesteś krasawica, silna. Urodzisz dzieci. Bę-
dzie dobrze. Dla ciebie podaruję tę serwetkę. Będziesz piła z mężem herbatkę. I mnie wspomnisz, 
i Ninkę.
– Ja ci też coś podaruję, piękne korale, czerwone, do twojej granatowej sukienki. Nic już w moim 
życiu nie będzie. Nie ma tamtej Kławdii. Ważne, że wojna dogorywa. A życie ludzkie, tyle co jedna 
piosenka na bałałajce. Tyle, że wykonawcy inni.
– Kławdia, życie się upomni! 
– Nic już w moim życiu nie będzie takiego, co mnie zachwyci i poniesie. Będzie tylko zwykłość, 
szarość i łagodna zgoda. Tyle będzie. Jeśli żyje Tamara, a miałam dobrą wiadomość, to wychowam 
Tamarę, córeczkę samotnej przyjaciółki.
– Przyjaciółki? – zapytała z niedowierzaniem w ludzkie serce, Dzienisa.
– Tak! Zaginęła pod Grochem. Tak będzie. Nie więcej, dziewuszki, tak będzie.
– Nie wiesz nawet jak to dużo – Kławdieńka. Ta serwetka dla Ciebie, dla ciebie – i obejmowała Kław-
dię, okrywała jej plecy piękną, niemałą serwetką, kwitnącą najprawdziwszymi różyczkami. 
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Pytania

Jeśli Aspiryn milczał, a nawet nie sięgał po tabakę, znaczyło, że eszelon miał jakąś tajemni-
cę. A Aspiryn chce rozpoznać tę tajemnicę, więc milczy, myśli – zastanawiałam się i wciąż uparcie 
spoglądałam na Aspiryna. Ale on nawet jednym spojrzeniem nie odwzajemniał mojej ciekawo-
ści i udręki. Co to jest, co nakazuje mu nieruchomo siedzieć, kłaść palce na powiekach i pocierać 
oczy, co? Co go męczy, co chce zrobić? Przechodziłam kilka razy obok, zmywałam szmatką kafle, 
bo zakrzepła grochówka dawała mi powód do bycia w pobliżu Aspiryna. Pytałam go, czy napije się 
czaju. Nawet poświęciłam dużego malinowego pomidora, żeby oderwać Aspiryna od ciszy i bez-
ruchu. Ale Aspiryn milczał, tylko jego duże palce zdradzały jego wewnętrzny niepokój. Nie tylko 
tarł gałki oczne, ale szczypał dolną wargę w ustach i przeczesywał całą dłonią włosy. Wzdychał.

Co to znaczy? Co go dręczy? Może major chce go skrzywdzić? Na przykład zabić pod czer-
wonym domem zabłąkaną kulą? Albo upiją go na śmierć? Albo wepchną do jakiegoś eszelonu, 
do jakiejś bandyckiej, pijanej pierodowoj, zaryglują w ciemnym wagonie, a potem wyrzucą mar-
twe ciało za nasyp, jak cudzego... Miejscowi różne rzeczy opowiadali! O pieredowoj, o Kazachsta-
nie, a Zenek – wciąż nosił w sobie straszliwy gniew za ujawniony przez Aspiryna handel z bajcami. 
Więc trzęsło się moje serce, ale nie jąkałam się ze strachu i ani trochę nie myślałam, że moje serce 
jest tylko małe, bursztynowe i nieprzydatne, do ozdoby. Nie płakałam.

Usiłowałam najzwyklej wypytać Fiedosiejewa, bo rozdęty wódką, tuszonką i leżącą tęskno-
tą za tajgą, za zabitym braciszkiem, chętnie ze mną rozmawiał.

Z cierpienia po zabitym bracie i zaginionej, małej siostrzyczce, wciąż widział na mojej gło-
wie ich włosy i oczy.
– Ot, Ninka – mówił – włosy to masz jak moja siostrzyczka, kudrawyje, miachkije kak len, puch, 
a głazka tukije kak u Griszy! Jego oczy nieduże, ale zuchwałe i bystre. Serce też masz dobre i pięk-
ne – więc odważniej zaczęłam zadawać Fiedosiejewowi pytania.
– Wiesz Fiedosiejew – mówiłam – Aspiryn milczy, głowę objął rękami, Bratka nie ma drugi dzień. 
Tęsknię. Ciężko. Mama 20 km stąd i ledwie wychodzi. Na słoneczku czasami odpoczywa po śnia-
daniu, patrzy w moją stronę. Pewnie płacze i modli się, żeby tu wrócić, dzieci nakarmić i wyką-
pać. A Marcysia zgromić, chyba uwiązać za nogę do ogromnego stołu w magazynie! Chyba umrę! 
Umrę!
– E, tam! Nie mów tak! Nie umrzesz. Będziesz jeszcze jeść pielimienije! I całować mamę. 
Nie umrzesz.
– Żeby chociaż Aspiryn się odzywał. Żeby Bratek wrócił szybciej.
– Bratek, to już tylko na pół jest Aspiryna. Wojenne żony to jak gwiazdy, świecą nocami. Ot co!
– Co ty mówisz?! Bratek jest piękny i gwiazduje w każdym dniu zawsze! Tu, na płoszczadce w tań-
cu, u naczalstwa, u nas w domu. Wszyscy ją kochają!
– Właśnie, wszyscy! Ty nic nie rozumiesz! Pomyśl tylko tak: dlaczego Goridze kładzie już rękę na 
jej ramieniu, a ona tej ręki nie odtrąca, tylko patrzy w dal, siedzi bez ruchu?
– Dlaczego, bo czeka na Aspiryna, to patrzy w dal. Ona nie musi odpinać kabury jak Kławdia czy 
chichotać jak Lubka! Ona milczy! Wystarczy. A Aspiryn stanie przed Gruzinem i tylko cicho, po-
mału powie: „A nuka, adajdi!” I Gruzin od razu ucieknie.
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– Ucieknie?! To dlaczego major nie czepia się Aspiryna, a z Goridze piją, rozmawiają łagodnie i śmie-
ją się jak bracia, ha?!
– Ale idą do Liny! Bratka tam nie ma!
– Skąd ty wiesz, Ninoczka, gdzie jest Bratek, z kim teraz? Teraz ma „wojenne zadanie”, tak? – ironi-
zował – to jej nie ma!
– Kłamiesz, łżesz! Chcesz mnie nasmucić! Od Bratka odpędzić! Odjąć Bratkowi honor, widzę to!
– Dziecko jesteś. Jak moja głupia, naiwna i łatwowierna siostra. Poszła do politruka rozmawiać, 
wierzyła w uczciwość i bohaterstwo, zaginęła. Wierzyła! Zginęła „za rodzinu” tak? Delikatna, wątła 
dziewczynka, jak gałązka! W sam raz jak ty! – ze słów Fiedosiejewa szedł potok żalu i tęsknoty, ja-
kiejś mrocznej tajemnicy. I szła łagodna perswazja człowieka, który nie karze, nie bije, a tłumaczy.
– To, to, co to znaczy?!
– Widzisz, ja jestem prosty żołnierz. Ale to wojna. W eszelonie wszystko wiedzą i widzą. Nie chodź, 
tam, broń Boże, nie pytaj. Na miłyj Boh! Nie pytaj nikogo! Dlaczego Bratek jest na pół? – Fiedosie-
jew umilkł wstał i tylko położył palec na ustach.
– Nie pytaj – powtórzył. Obciągnął rubaszkę i wielki taki żubr poparł głowę do przodu w stronę ko-
biet, które obierały ziemniaki dla naczalstwa. Jeśli kucharz donosił ziemniaki, zapędził starą Dere-
lę, Luśkę i Irenę do obierania, znaczyło to, że będzie huczne świętowanie, z wódką, pełnym obia-
dem i z kobietami. Dzienisy tu nie było. Obierała kartofle poprzednio.

Pewnie też zaproszą pachnącą Kławdię – myślałam. 
Usiadłam w lebiodach, żeby po swojemu wyjaśnić zmącony, zagadkowy świat dorosłych, 

którego organizacja, działanie, nie tylko zdumiewały, ale straszyły i napełniały wstrętem. Jak zo-
baczyć to co zakryte, choć trochę odsłonić?!

Przeczuwałam, że sprawa Aspiryna rozgrywała się między majorem a Goridze, a Bratek tkwi 
jak gwóźdź, który od upływu czasu nie rdzewieje, tylko ćmi i boli. A Kławdia upije się na tym spo-
tkaniu, któremuś przystawi pistolet do skroni i wyszczerzając zęby zapyta z nienawiścią: „No co, 
zdecydujcie się, bo ta rana zropieje” – tak przypominałam sobie słowa Kławdii. Teraz, przypusz-
czałam niejasno, że cień ślicznego Bratka odgradza Aspiryna od jakiejś konieczności, jak parawan. 
I kto to jest ten Gruzin, w randze kapitana, który w tak niepojęty sposób lekko i tanecznie chodzi, 
bezkarnie zagląda kobietom w dekolty, albo drwi, kiedy Bratek go odtrąca. – „No, no tygrysico! Lu-
bię takie” – mówi i odchodzi. A potem odwraca się, kłania, albo przesyła pocałunek i mówi: „Pocze-
kam, księżniczko, mam czas. Księżniczki kocham nieprzytomnie.” Kto to jest ten kapitan, który nie 
boi się majora, wszystko wie i wszystkim doradza? – myślałam.

Bratek już kilka razy snuł taką, nieoczekiwaną myśl, głośno: „Już widać, taka moja sudba, że 
muszę czyjeś życie ratować! Ale sukinsynu, wdowia dupa to nie polityka i tajność, wdowi chleb – 
to przekleństwo. Już ja ci dam rozkaz, poczekaj!” Czy adresowała to do Gruzina? Ale on nie nalegał, 
nie narzucał się. A tylko czasem dotykał niechcący włosów Bratka, zwiniętych w lśniący wałek, 
albo pysznie rozpuszczonych przed snem. Zjawiał się jak duch niewinny, bez wielkiego powodu 
służbowego, uprzejmy i czuły, bo był właśnie w pobliżu i dobrym ludziom chce powiedzieć dobra-
noc. Albo przyniósł Aspirynowi papierosy, żeby się podzielić otrzymaną przesyłką, ponieważ wie, 
czym są papierosy dla palacza, starego dobrego żołnierza. I wtedy zbliżał dłoń do tali Bratka. Zwy-
kle nie trafiał na Aspiryna, choć nieobecnego, ale mu bliskiego – jak mówił. Gdy Goridze wycho-
dził, Bratek niezmiennie szeptał: „Taki mój los. Trzeba ratować znów życie.” Kogo Bratek ma rato-
wać? Wciąż pamiętałam jej czułe wyznanie: „Cicho, cicho mileńkij”, kiedy wyciągała z ogromnego 
leja po bombie Aspiryna. Ale nie ma wojny! Więc dlaczego mówi „znów ratować”?!
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Męczyłam się. Patrzyłam na świat po wojnie jakby wszystko było nagrodzone. Cierpienia 
Bratka również. I nie znajdowałam wyjaśnienia dla tego słowa: „znów”.

Aż pewnego dnia otworzyła się nieco tajemnica i przez półgłośne usta Goridze wyszedł pe-
wien szept. Major klepał Goridze po plecach. Siedzieli w cieniu jabłonek i obrazów Stalina, na miej-
scu malarza. Major aż podnosił się z krzesła i znów siadał, tak rozsadzała go rola zwycięzcy czy in-
formacja. Goridze również coraz unosił stakan z alkoholem. Wódka stała między nimi, wprost na 
trawie. Ich szepty dolatywały do mnie niejasno. Leżałam na swoim legowisku w lebiodach. Gori-
dze mówił majorowi po imieniu „Wasia”. Padały słowa, których sensu nie rozumiałam, ale czułam, 
że strzępy rozmowy tyczą Bratka i Aspiryna.

Serce biło mi mocno. Przycisnęłam brzuch do ziemi i głębiej wczołgałam się w lebiody aż za 
cementowy krąg w smród zrzucanych tu odpadków i wojskowego brudu.
– Wot tak – westchnął Gruzin. Komu on nużen? Niech zna serce dowódców. Nada odpustit. Gieroj, 
no durak, naiwny. On durak w tajgu, ona ćwietok w… 60 – i tu wybuchł śmieszek majora.

Tętno pulsowało mi w szyi i strach zaciskał gardło.
Najpierw poszedł sobie major, a Goridze gapił się na portrety Stalina i uśmiechał swoim pięk-

nym, zniewalającym uśmiechem. Wreszcie niemal krzyknął do Dereli, przechodząc wolno koło 
jej jaśminów.
– No, co matko? My nie zmuszamy do miłości. Same za nami pojdą. Prawda matko?!
– Dzierżyj tason, nie łamaj maniszki61 – ćwierknęła stara Derela, udając dowcip. Zaraz jednak zosta-
wiła gorąca herbatę na stoliku, szydełkowanie i pobiegła do domu.
– Nie ma zakazów dla Goridze, pomnij ćwietok! – mówił z zadowoleniem do siebie.

Długo jeszcze tkwiłam w smrodzie za cementowym kręgiem, a potem na swoim legowisku. 
Moje serce było strwożone. Czy Goridze jest szalony, obłąkany, czy taki ważny, silny? Dlaczego wy-
wołuje tyle posłuszeństwa, że nawet major pozwala mu mówić po imieniu? Dlaczego, gdy żartuje, 
nikt się nie śmieje? Dlaczego jego szept wywołuje decyzje majora, że „tajga” i „ćwietok” są rozdzie-
lone? Czy mówili o Bratku i Aspirynie? A może to jakieś wojenne rozkazy? Z rozkazami tkwiłby 
w czerwonym domu, a nie pod jabłonkami, z butelką wódki? I co to za wódka?

Dręczące myśli, wściekłość na przemian z błaganiem do Boga kłębiły się w mojej głowie. Nie 
myślałam już, że można spuścić z łańcucha Nalota albo cisnąć rogatym kamieniem nagle w Gori-
dze. Nie płakałam. Zabrałam butelkę z niezwykłą nalepką. Takiej wódki żołnierze nie pili. Pokażę 
Aspirynowi. Trzeba znaleźć Bratka, schować się gdzie nikt nie zagląda i opowiedzieć to wszystko. 
Może wejść w kryjówkę Marcysia, pełną naboi, okruchów chleba, na strychu, gdzie nikt nie zaglą-
da? Trzeba!
– Śmierdzisz! – krzyknął Aspiryn. Szedł tuż za mną, a ja tego nie dostrzegłam.
– Śmierdzę, to co! Gdzie Bratek?
– Nie wiem!
– Nie wiesz, ty nie wiesz, Aspiryn?
– Nie wiem!
– To kto ma wiedzieć? Ja, Fiedosiejew czy Goridze?
– Nie mów mi o Gruzinie!
– Właśnie mówię.
– Co wiesz o Goridze, powiedz.
– Widzisz butelkę?
– Widzę! To koniak!
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– Więc ja wolę śmierdzieć, mieć tą butelkę, niż siedzieć na kozetce i myśleć jak ty!
– Ja śmierdzę po swojemu, ty po swojemu.
– Nie wiesz dlaczego ja śmierdzę. Po twojemu śmierdzę. Za kręgiem się znalazłam...
– Milcz! W lebiodach za mało ci miejsca?!
– A za mało! Idź na leżankę! Gdzie Bratek?
– W domu. Wróciła krasawica! Widać znów popijali w zenitkach.
– Bratek pije, ja śmierdzę, a ty siedzisz i dłubiesz w nosie!

Kiedy wpadłam do kuchni Bratek całkiem głośno śpiewał „Twaju sudźbu, z mojej sudźbo-
ju nikak zwiazat ja nie mogła...” i powolutku czesał swoje bujne, rozpuszczone włosy. Patrzyła na 
mnie dzikimi, nieprzytomnymi oczyma i powoli przeczesywała włosy, jakby ledwie dotykała 
czarnych fal.
– Brat-bratku, ju-jutro ci powiem coś!
– Dobrze, kwiatuszku! Nie wałnujsa!62 Jestem zuch wdowa. Będę ratować, ratować! Usnę, och, pić! 
Spać, spać – mówiła chaotycznie.
– Bratku – szeptałam – Bratku, najśliczniejszy, ukochany. Ci-cicho, cicho. Nie mów. Nie mów nic!
– Miłość mnie zjadła, zjadła. Ja zjem gru-gru... Zjem, chrup, chrup...
– Ci-cho, jutro ci powiem. Jutro!
– Dobrze, jutro. Za późno, kurczątko moje. Za późno! Ja jego tak ścisnę, że zdechnie od, od tej, miło-
ści. Lubow, och, lubow! – groziła.

Zapłakałam, zajęczałam za Bratka i Aspiryna, przeklinałam:
– Niech zdechnie zdychaniem wojennym, bez pomocy, powolny – mówiłam do siebie.

Prowadziłam Bratka z trudem, niepewnie do pokoju, żeby odpoczął, zasnął i był silny. Jutro 
powiem. Nagle posadziłam Bratka na łóżku.

Za oknem rozległ się śmiech Goridze. Krążył przy domu, zagadywał żołnierzy, spoglądał 
w okno, rozmawiał z Aspirynem. Pobiegłam i zamknęłam drzwi. Niech obcy będą za drzwiami, 
Gruzin i Aspiryn.

I znów prowadziłem Bratka niepewnie, jakbym ciągnęła przy sobie bezwładny pień, mały-
mi rękami, na materac.

Dla nich obu Bratek to księżniczka, taki zbytek, że oni mogą tylko się nią zachwycać. Bratek 
jest jak ptak nad ziemią. Ją tylko można wychwalać. A oni – jeden, pijanica z żoną jak armata, a dru-
gi jakiś szeptak od władzy, piękny, bezczelny politruk! Niech zdechną! Niech patrzą obaj na butel-
kę po koniaku! Niech wiedzą, że ten koniak to zdrada, że ja coś widziałam. Boże, żeby tata był, to by 
uchronił ich, mama – poradziłaby. A ja jestem śmierdząca, uwalana, ugówniona za kręgiem. I tylko 
kocham Bratka, boję się. Nikt nie jest taki piękny i dobry jak Bratek, nikt – tak myślałam.
– Bratku, musisz odpocząć, wyspać się – mówiłam – Oni obaj niech patrzą na butelkę po koniaku. 
Będę czuwała tak pilnie, że tylko Anioł Stróż ma prawo do nas zajrzeć. Ale nie może zgubić na-
wet jednego piórka na twoje oczy, ani na twarz, ani na ręce, Bratku. Nawet Anioł może tylko usiąść 
obok i głaskać włosy Bratka. A oni obaj tylko na schodkach!
– Śpij Bratku, odpocznij! Odpocznij – szeptałam.
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Płacz

Aspiryn milczał. I Bratek milczał. Pokłócili się. O co? 
O wódkę, o nieobecności w domu, o mroczną tajgę, hardość 
Aspiryna, o każdy dzień, który minął, który niepokoił. Aspiryn 
wybiegał myślami daleko.
– Narobiłem sobie apetytu na życie. A tu teren z wrogiem i jesz-
cze most zburzony. Świat bez bomb, a oniemiał! – Aspiryn za-
płakał. Siwy Aspiryn zapłakał.
– A co ty, mileńki mój, tak bijesz się w piersi?
– Podsłuchujesz?
– Głośno myślisz. Nie muszę wysilać babskiej inteligencji, 
móżdżku, uszek ślicznych, języczka szpiczastego. Nie muszę, 
mój mileńki.
– Musisz, musisz. Chcesz mnie zjeść. Ale ja dla ojczyzny, majo-
ra, dla Goridze i mojego Bratka jestem niestrawny.
– Nie schlebiaj sobie. Nie jestem słonym śledziem, twoją ru-
baszką czy machorką!
– O, nigdy ci takiego przepoconego, dymnego komplementu 
nie powiedziałem!
– Nie musisz! Pot i machorka nie muszą mówić. Są i śmierdzą!

Wtedy Aspiryn syczał:
– Skatina! Krasiwaja okrutnica!63

A Bratek śpiewał swoim ślicznym, czyściutkim jak krysz-
tał sopranem: „Bradiaga sudźbu proklinaja”64.

Kłócili się. Znów się pokłócili. Schodziłam im z drogi. 
A nawet nie musiałam robić uników, bo w atakach żalu i gnie-
wu nie dostrzegali mnie.

Kiedy zagniewani spotykali się we drzwiach, on robił 
dworny gest ręką i mówił:
– Proszę, madame! – Ona uśmiechała się przepięknie, zalotnie 
robiła wyszukany skłon główny i szeptała:
– Dziękuję „dżentelmen” kapitan. 

I tego słowa „kapitan” Aspiryn nie mógł znieść. Mogła 
mu różnie wymyślać, rzucać słowami jak kłody, obniżać ran-
gę zasługi żołnierskiej. Ale słowo „kapitan” wywoływało je-
go niepohamowany gniew. Stawał naprzeciw niej, okrążał ją, 
giął się wpół, do dołu zaglądał w twarz. Tworzył jakiś teatralny 
łańcuch gestów. Aninczyn nazwał to po swojemu „taniec-do-
kuczaniec”. To był zjadliwy obrzęd męsko-damski, który rani, 
a jednocześnie domaga się czułości, mądrości i przywiązuje.
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W podobny sposób dokuczałam bratu.
– O, motylek wrócił – ironizowałam.
– A ty co? Domownica od grochówki! – krzyczał i wychodził.

A jednocześnie ten styl kłótni między Aspirynem a Bratkiem miał w sobie coś niszczyciel-
skiego, ale i twórczego – żeby ten naprzeciw przestraszył się, podziwiał i jeszcze bardziej pokochał. 
Wtedy z kąta pokoju patrzyłam zdumiona i w rozpaczy: o co im chodzi? To jakieś siłowanie! Co oni 
robią? Dlaczego mnie odpychają, nie widzą, przechodzą obok mnie jak obok sztachety w płocie. 
Jesteś, to bądź, Ninka! Nas nie obchodzisz! Teraz nawet Asłan i Fiedosiejew zaczną tu rozkazywać!

Ich gniew i rozdzielenie przyjmowałam jak mój koniec świata. Oprócz nich nikt mnie nie 
chronił. Bóg był wysoko, oddalony eszelonami, dymem i hukiem powtarzających się jeszcze nalo-
tów, bo wróg zupełnie nie zdechł. Choć dogorywa, gryzie sabaka – mówił Aspiryn. A wtedy zenit-
ki dygotały od salw w niebo, ja dygotałam w kącie między łóżkiem a ścianą. I nie było przy mnie 
ani Aspiryna, ani Bratka. Oboje zapodzieli się w wojennym świecie. Mój pokój, który na nich czekał 
i materac z czystą pościelą, były puste. Patrzyłam na to jak na niepotrzebny, porażający katafalk.

Umierało moje serce na myśl, że oboje nie wrócą. Ale wracali nad ranem. Oboje mieli opuch-
nięte oczy, patrzyli w podłogę. Wtedy ja biegłam do nich, obejmowałam Bratka i przytulałam się, 
głaskałam rękę Aspiryna. Nie robiłam im wyrzutów. Tylko patrzyłam im z wdzięcznością w oczy 
i od nowa szczęśliwa, przyjmowałam ich obecność jak nagrodę.

Jaga upomniała mnie: „Zostaw ich, są obcy, odjadą. Nie właź im na kolana, nie kładź głowy na 
ich ramieniu. Nie jesteś malutka, wstydź się”! Marcyś nie mówił. Nie było go w domu.

Nie chciałam się wstydzić. Potrzebowałam ich bliskości, zapachu rąk. Byli inni niż wojna. 
Przyjmowałam ich tak, jakby szli do mnie zawsze z wyciągniętymi rękami. A ja biegłam do nich 
też wyciągając ręce. I w zatuleniu przychodziło uspokojenie, wielkie ciepło jak pierzynka, dobroć 
i ufność.

Tamtego dnia też wrócili nad ranem. Aspiryn był czysty, patrzył na mnie śmiało, a u Bratka 
wałek włosów okalających głowę aż lśnił od czystości i starannego ułożenia. Coś się stało!

Siedziałam przy stole nad talerzem wystygłej kaszy. I nie pobiegłam do nich! Spojrzałam tyl-
ko i dalej jadłam swoją kromkę chleba, skąpo zaciągniętą smalcem. W talerzu wystygła już daw-
no jaglana kasza z tłuszczem. Talerz pchnął mi na stół krzywonogi Asłan. Nie rozmawiałam z nim. 
Dystans był najlepszy. Nie wprowadzał wrogości ani niechęci.

Aspiryn od razu zabrał talerz ze stołu i sarknął przez ramię do Asłana:
– Sam zjedz! Daj dziecku to, co dajesz Sierożce albo Fiedosiejowi. Poniał?
– Tak, toczna, kapitan! – i podreptał do sypialni, do magazynu żywności.
– Sfołocz! Sfołocz! A ty czemu przyjmujesz kaszę, co?!
– Nie przyjmuję. Jem chleb.
– Wydrapałaś resztki ze słoika ze smalcem!
– Wydrapałam! To mój smalec. A kasza jest Asłana. Stoi i stygnie!
– Czemu nie rzuciłaś mu tej miski pod nogi, czemu?!
– To talerz! Na talerzu podał. I nie mam twojej siły. Będzie mnie bił. Stał i czekał, kiedy ten talerz 
strącę! Jaga czyta, Marcysia nie ma, Dzienisa pobiła z nienacka męża i leży z octowym kompre-
sem! A wy...
– Co my? My wyjedziemy, mamy swoje, wojskowe życie.
– Wiem. Wyjeżdżacie! Masz swoją drogę, żonę i Surę. Ja mam swoją drogę. Pójdę do mamy.
– Oszalałaś!
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– Nie! Znam „dorożku frontawuju!” Zajdę.
– Sama?
– Sama. Jestem duża!

I wtedy Bratek nie wyjrzał, nie wybiegł z pokoju, ale runął w moją stronę. Wpadła na mnie, 
poderwała z taboretu i postawiła przed sobą. Całowała i obejmowała mnie, odgarniała mi włosy, 
tarmosiła zachłannie.
– Swoje dzieci skrzywdzone, cudze poniżone, zaniedbane. Ile nocy czekałaś? Płakałaś? Płakałaś? – 
mówiła gorączkowo.

Aspiryn też osunął się, przykucnął. Objął mnie i Bratka jak kiedyś, jak na początku, żeby 
trwać razem.
– To wojna – mówił i dmuchał mi w spocone czoło, w grzywkę. – No, co, dietaczka? Już jesteśmy.
– Ja, j-ja chcę, że-żebyście by-byli dla się-siebie, razem. I dla mnie tro-troszecz-kę – jakałam się jak 
zawsze w chwilach trudnych, we wzburzeniu.
– Wojna jest w nas, w nas, mój sokoliku. My nie umiemy... – Bratek mówił do Aspiryna. A Aspiryn 
zamknął Bratkowi usta dłonią i całował jej ucho. Oczy Bratka patrzyły na świat jak dwa fioletowe 
słońca, pełne iskier. I był w nich zachwyt.
– Trosz-kę, troszkę dla mnie – mówiłam, chcę, żebyś, że-byś zawiózł Bra-Bratka do tajgi. I żeby ona 
nie nn-ie czekała na ciebie.
– Wiem, Ninoczka! Jeszcze jeden pocisk wojenny bije w moje serce. Mały snaradek, kochany snara-
dek! Moje wy baby kochane! Jedna z drugiej wychodzicie jak wańka–wstańka! I uczycie nas. I ko-
chacie nas, duże i małe!
– Ko-kochamy, Aspiryn.

Nie płakałam. Nareszcie udało mi się nie płakać. Zdaje się, że zbyt mocno skręcałam ucho 
Aspiryna w palcach. Ale on przeginał posłusznie głowę w moją stronę, udawał bolesny skurcz twa-
rzy, piszczał i był szczęśliwy.
– Dietaczka, dietaczka – szeptał.
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Plucie

Och, Aspiryn nie zawsze był czysty i nie zawsze pachniał mydłem toaletowym.
Kiedy pił, jego głowa paliła się jakimś cuchnącym płomieniem, myśli wciąż buzowały – jakąś 

przyczajoną nienawiścią. Wypełzało z niego zło. Nie były to ostre zęby Nalota, albo ludzkie. Wtedy 
też śmiał się hukiem, a nie śmiechem, niedbale spuszczał rubaszkę na biodra, a nad czołem ster-
czały mu zlepione w wiecheć włosy.

Mało tego! Pluł przed siebie. Cham zawsze pluje, bo inaczej nie umie, a Aspiryn pluł, bo tak 
chciał! Pastwił się w ten sposób nad wojną, sobą, nad majorem. I nad Bratkiem!

Nienawidziłam takiego Aspiryna.
– Co ty sobie myślisz? Plujesz nie tylko na podłogę, ale i na moje nogi! A kto umyje podłogę? Bra-
tek! Kto ciebie szoruje w bali, jak brudnego knura? Bratek! Kto cię napachnia mydłem toaletowym 
i adiekałonem? Bratek!
– Tylko nie adiekałonem! Adiekałon – to major! – mamlał w odpowiedzi.

A zdarzało się, że i zaśliniony ze zwieszoną głową drapał łeb i ramiona.
– A czym napachnia ciebie Bratek? Wódką?! Jesteś jak kadź brahy! Ty będziesz pośmiewiskiem. 
Nawet Nalot ciebie unika i obsika!
– Ha, ha, ha! – ryczał diabelskim śmiechem Aspiryn i językiem omiatał zeschnięte usta.
– Nic sobie nie robię z babskich gwizdów–zagryzów! Naplewat! Wy, baby, jesteście durne kobyły! 
Silna, niech taszczy katiuszę a nie chłopa! A wy chcecie ze mną uwić gniazdeczko!
– Dziecko nic od ciebie nie chce! Oszczędź! Ani tuszonki, ani kaszy jaglanej, ani twojej ciepłuszki–
duszyczki, ani twojego pijackiego głaskania! – tak mówił Bratek.
– Śmierdzisz! Bratek jest święty i dobry. Nie zasłużyłeś na pięknego Bratka! Gruzin ci ją zabierze! – 
groziłam.
– Ha, ha, ha! – Baby! – śmiał się Aspiryn.
– I wiesz co, powiem Goridze tak: teraz Bratek rozczesuje włosy, ale nie musi mi śpiewać kołysan-
ki. Myślę, że chciałbyś Goridze zaprosić ją na tańce! – dalej groziłam.
– Ha, ha, ha – drwił Aspiryn! – To marne, babskie manewry. Szpiegowanie babskie, niezręczne i nie-
skuteczne!
– I Goridze przyjdzie! Będzie szedł jak tancerz. Na paluszkach, w skłonach i obrotach. Bo tak trzeba 
Bratka adorować, jak księżniczkę zamorską. A ty potrzebujesz kołchoźnicy! – jątrzyłam i mściłam 
się. Bratek w drugim kącie, na materacu płakał.
– Tak, kołchoźnicy, cycatej dupy, która krowy doi i śpiewa, i szczerzy zęby! Tak!
– Ja chyba ciebie, Aspiryn, zabiję! Najgorszą butelką zabiję, tak jak Lowka poranił kałmuka! Na cie-
bie szkoda mojego kamienia!

Aspiryn umilkł, nie śmiał się i nie pluł. Bratek trząsł drzwiami, zostawiając w pokoju złość 
i smugę miłego zapachu, nutę zieleni i róży. Aspiryn złagodniał. Oparł łeb o ścianę. Spod przy-
mkniętych powiek wymknęła się łza, ale nie drgnął i nie krzyknął.
– Ninoczka, a co ty tak na mnie nastajesz? Co tak sierdzisz się? Popatrz, no popatrz! Jaki mój los? 
Wojna mnie zjadła, posiwiałem. Major oberwał mi szarżę, a w wojsku – to stopień do awansu, hono-
ru! Jestem żonaty, a zadaję się z wdową po bohaterze! Jej bohater zginął, ale medale i prestiż zosta-
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wił! Po mnie to nawet i kurhanek nie zostanie. A co zrobi moja 
silna żona, jak wrócę? Co zrobi moja śliczna jak gronostaj, pu-
szysta Suroczka? Poszczują mnie psami! Słyszysz, Ninoczka?
– Słyszę, słyszę.
– O nie! To za mało poszczuć w naszej ojczyźnie. One poradzą 
się majora, co zrobić z takim kapitanem, który wrócił bez orde-
rów, z inną kobietą? Bratek mnie nie obroni. Ucieknie. Zlęknie 
się ten mój malutki kwiatuszek! Będą oczka fioletowe zapłaka-
ne, rączki śliczne odpychające, drobniutkie stópki uciekające! 

A moja żona w pionie, to góra, drzewo. 
Ty wiesz, ona mnie wzięła o tu – zrobił ruch ręką przy 

kroczu – i poprowadziła do „zaksu” jak bialutkiego szczeniacz-
ka. Szczenok eto ja!
– Za co cię wzięła? – nie zrozumiałam męskiej przenośni.
– Za przyrodzenie! Zdaje się mówię dziecku zbyt obleśnie, ale 
tak było! Jej niedźwiedzie się boją! Tajga przed nią się gnie! Wil-
ki uciekają jak ona idzie i śpiewa! A ja, Aspiryn, ideowo pomy-
ślałem: oto radziecka kobieta, mocna! Będę z nią żył. Ja bohater, 
ona przodownica. Jest mężna. Stanie przy mnie jak broń i nie 
opuści. I nie opuściła. Surę, Sureczkę mi dała, bąbelek najczul-
szy, różowiutkie szczęście! A ja, a ja, co jej dam? Jakie medale, 
jaki powrót? Trzeba być albo majorem albo szamanem, żeby 
żyć w mojej ojczyźnie, w rodzinie!
– Męczysz mnie! Bratek mówi że to jest bladziowa, pijacka 
anegdota, a nie miłość i życie! Nie chcę tego słuchać. Mamlesz! 
Wyśliniasz się! Wstydu nie masz!
– To czemu słuchasz? Żeby powtórzyć Bratkowi?!
– Bo nie mogę znieść, że stałam przy płocie, a ty podszedłeś. 
Przecież przykląkłeś przede mną jak nikt! Przecież chciałeś za-
mieszkać z Bratkiem! Przecież pachniałeś! I broniłeś mnie. Te-
raz śmierdzisz jak wojna. I ja płaczę! I Bratek płacze. Chcę ucie-
kać od ciebie. Brat mnie opuszczał, bo pokochał broń! Jaga 
tylko czyta! Dzienisa handluje albo tłucze naczynia. Bratek jest 
jak twoja prawa ręka, jak twoje oko! Nie mogę znieść, że major 
i Gruzin są najważniejsi! Już nie wiem kogo trzeba zabić – cie-
bie czy majora.
– E, tam – Aspiryn czknął ostro, aż w pokoju rozniósł się pijacki 
odór. – Nie zabijesz. Będzie jutro! Przebaczysz. 
– Bratek już ci nie przebacza.
– Może i nie przebacza. Ale też nie tańczy z Gruzinem, ani z ma-
jorem. A one tam, w zenitkach, wódeczki nie wylewają w lufy, 
ani wódką nie strzelają w Giermańca!
– Co ty mówisz, Aspiryn! Kłamiesz podle, zawzięcie, gorzej 
niż major.
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– A, a co? Major też węszy czy Bratek pije, pyta o to?
– A węszy! Bo chce ciebie od Bratka odłączyć, zaprosić do Li-
ny! A tam przy stole jak zawsze, Goridze siedzi i Griszczuk sie-
dzi, Lina i major.
– Ot, widzisz, swołocz! Wciąż tropi, podgląda, intryguje.
– Pójdę i zobaczę co u Alusia? Kto jest u Liny? Cały pokój śmier-
dzi. Okno otworzę. Zamknę ciebie, żeby major tu nie zajrzał.
– Moja ty gwiazdeczko, słoneczko. Dietaczka! Tylko nie krzycz. 
Idź i zobacz, zobacz! A Bratka ciągnij do domu. Towarzysze 
niech piją razem. A jakby się zapierała ślicznymi nóżkami i oga-
niała od ciebie jak od osy rączkami, to mów jej, że ją kocham, 
kochaniem najmocniejszym. Tylko ona i Sura. Te dwie!

Namoczyłam ręcznik w misce z wodą. Starannie wytar-
łam twarz i ręce Aspiryna. Włosy na głowie wygładziłam mo-
krą dłonią.
– Och, Boże, Boże – narzekałam.
– Boga zostaw w spokoju. Niech odpocznie. Bratek niech po-
trzyma mnie za rękę. Będzie lżej. Jakby wstyd był dla innych, 
tamtych. A dla mnie ukojenie, dietaczka! Ukojenie. Balsam. 
Świeże powietrze, czysta twarz. I Anioł. Żywy Anioł – Aspiryn 
łagodnie poddawał się moim zabiegom. – Popatrz, jaki czło-
wiek malutki: cudzy kraj, cudza śliczna żona, cudze dziecko, 
a szczęścia do zachłystu!

Oto, co Bóg–figlarz ofiarował żołnierzowi, nagle, dla rów-
nowagi. Zasmakuj człowieku. Życie twoje, jak promień w wo-
dzie. Zaświeci, mignie, radości tyle, że do upojenia. I podskakuj 
z Bratkiem w tańcu. Lgnę i lgnę do niej. Niech Bratek potrzy-
ma mnie za rękę. 

Idź, Ninoczka po mojego Anioła. Żywy Anioł. Żywy 
Anioł. Idź!

Aspiryn był jeden. I Bratek był jeden. Żadnego nieszczę-
ścia nie chciałam do nich dopuścić. Tylko dla nich pragnęłam 
samej szlachetności, kwitnących georginii i tęsknego głosu 
akordeonu, bez eszelonów, ogromnej tajgi, szyn kolejowych, 
rozkazów i bez wódki. Samej muzyczności świata! 

Kochałam ich.
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Gdy dzieci płaczą

Świat był pijany i bez honoru. Nikt nie miał czasu powolnego i uważnego dla dzieci.
Po prostu istniałyśmy jak wszyscy. Każdy patrzył na krajobraz po wojnie pełen głodu, zło-

dziejstwa i brudu. Dzieci też. 
Stały przy płotach, wtykały noski w sztachety i patrzyły. A tuż obok w krzakach, w lebiodach 

chuć wierzgała brudnymi kopytami.
To, że niektórzy wtykali dzieciom w rączki czekoladę zdobyczną, oznaczało, że odzież dzie-

ci była za mała, albo za duża, wytarta i nędzna, a oczy spragnione dobroci. Jeśli sukienka czy swe-
terek były czyste czy przyzwoite na miarę, to najczęściej buciki czy sandałki wyglądały jak roz-
deptany ślimak.

Wszystko było niekompletne: odzież, domy, drogi, ogrody, lasy i miłość. A dzieci patrzyły na 
świat po wojnie – patrzyły, kuliły się i płakały. Bo w tym patrzeniu i rozumieniu musiały dorów-
nać dorosłym. Nikt nie przepraszał, nie prosił o rozgrzeszenie. Nawet Aspiryn gotów był wbić pa-
lec w oko i powiedzieć, że to palec boży. 

Ale Aspiryn, choć nasiąkł po paznokcie wojną, kochał Surę, Bratka i mnie. Myślę, że w tej ko-
lejności. Jeśli nawet poświęcał mi czas, to w tym moim czasie zawsze istniała Sura. Nigdy jej nie 
ominął, nie odsunął na bok. Zawsze była pierwsza.
– Powiedz mi, Aspiryn, dlaczego mówisz „Sura”? Jakie to imię? Jest Szura, Sława, Swietłana. A ty 
mówisz „Sura”.
– Och, nie wyjaśniłem. Ona, jak była malutka, troszkę sepleniła, rozumiesz? I mówiła: „Sura”. I tak 
zostało. Trochę inaczej, ale to ciepło i wzruszenie z rodziny, z dzieciństwa córeczki. Wszyscy mó-
wimy jej Sura. Sura, Surunia.
– Surunia, córunia. Ładnie.
– Nie jesteś zazdrosna?
– Nie. Tylko smutno, że ty jesteś daleko od Sury, a mama ode mnie.
– Ale tata przyjeżdża. Przywozi takie smakołyki, pachnące, domowe, których każdy oczekuje.
– Najbardziej oczekuje Asłan.
– Ale ja też, Ninoczka.
– Ty jesteś od serca, od dobroci, a nie od złodziejstwa.
– Sura też tak mówiła: ty jesteś moje serce, główne, najważniejsze słoneczko, mój piękny gronostaj.
– Porównywała ciebie do gronostaja.
– Tak. I do niedźwiadka! Mamy w tajdze wspaniałe, puszyste zwierzęta. I kochające dzieci. Widzia-
łaś niedźwiedzicę z małym niedźwiadkiem? Niedźwiedzica – mama jest zwalista, potężna, a jej 
dziecko rozkoszne, łakome i przyssane do matki.
– To dlaczego Sura nazywała cię niedźwiadkiem?
– Pewnie chciała wyrazić swoją czułość i miłość najpiękniejszymi wyrazami, pełnymi i puszysty-
mi.
– Rozumiem. A ty jak ją nazywałeś?
– Ja nazywałem „jagódka”, „kurczątko”, „kwiatuszek”.
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– Też pięknie. W niedźwiadku jest siła, a w gronostaju – bogactwo. Ich futra są jak mięciutka sa-
kiewka, pełna złota. A jagódka i kwiatuszek są drobniutkie, delikatne. Widzisz: siła i delikatność, ta-
ta i córeczka. Bardzo chcę, żeby tata już przyjechał. Od razu jest mniej wojny. 
– Tak. Dzieci czekają. 
– Wiesz, Aspiryn, ludzie myślą, że dzieci są durne i słabe. Wszyscy mnie odpędzają albo poniżają: 
won, jesteś dziecko. Ja jestem mała, ale wiem, jak świat zasmuciła wojna. 
– A jaki jest ten świat według ciebie? 
– Po co pytasz? Jak nie ma wojny, dzień jest jasny i otwarty, coś obiecuje dobrego, a noc jest ciem-
na, dla odpoczynku. W czasie wojny wszystko jest wściekłe i czarne albo czerwone. I śmierdzi! 

Kto w czasie wojny patrzy na jaskółki, na stokrotki? Nikt! Dzieci kulą się, chowają głowę jak 
przed gryzącym psem. Albo każdy leci na oślep przed siebie. 

Wiesz, co widziałam? Matka Boska miała przestrzelone piersi. Na ołtarzu leżał karabin, a na 
drzewie machał się ornat księdza. I jest „Czajok”. 
– Za dużo widziałaś, fakt! „Czajok” był zawsze! 
– Ale nie na moim podwórku, pod moimi drzewami. 
– Asieczka – Ninoczka, nie myśl tak boleśnie. Już się wszystko kończy, przynajmniej to najgorsze. 
– Nie skończyło się! Asłan koleguje z Zenkiem. Wszystko wyśledzą i ukradną. Zygmunt jak najgor-
szy wróg bije żonę. Marcyś wciąż strzela. Nie tylko lubi strzelać, ale strzela tak, żeby pod jaśmina-
mi zemdlała Derela. Celuje nad jej głową, po szatańsku chichocze. A oczy ma tak zwężone, takie 
zajadłe, wykrzywione usta, że ja się go boję, jego siostra. 
– To minie, mój cudaczku–myślaczku, minie. 
– Kiedy minie? Kiedy mama upiecze w domu mazurki, zrobi tort? 
– Słuchaj. Jutro Dzienisa albo Wowka upieką placki, poproszę. 
– Placki będą pachniały. Asłan je ukradnie, podzieli się z Fiedosiejewem dla spokoju. Wielka mi 
uczta, placki! 
– Dorośniesz, to bardziej docenisz smak. Ja też chciałbym zmienić smak, a nie tylko kasza jaglana 
i tuszonka. Dobry smak dodaje wigoru, odżyjemy.
– Chcesz powiedzieć: dzieci są głupie, uparte.
– Nie, nigdy tak o dzieciach nie mówiłem. Wiem, co chcesz usłyszeć. Ja też nie słyszę potrzebnych 
słów od Sury. A chciałbym bardzo.

Zapadła cisza. Pospuszczaliśmy głowy. Lato jakoś skurczyło się. Nie wystarczało mu sił, że-
by tęskniących wyprowadzać z domu, pod drzewa. Żeby zaczęli mówić o pogodzie i smaku plac-
ków. A to oznaczało także cierpienie.

Aspiryn trwał jak w letargu. Oparł głowę o ścianę i patrzył zamglonymi oczami przed siebie. 
Mnie nie obchodziło nic. Wyobrażałam, jak wlokę się przy ojcu, w skwarze i kurzu do wioski od-
dalonej o 20 km od tej kozetki, na której siedziałam z Aspirynem.

I wciąż widziałam mamę jak podrywa się z ławeczki i biegnie do mnie, z wyciągniętymi rę-
kami. Jej sukienka żółta w rdzawe groszki ani trochę nie spłowiała. I widzę, jak ojciec staje na dro-
dze rozradowany, a potem zrywa biało-różowe kwiaty. Tam na nie mówią gaszty. Gaszty są niczy-
je. Wyszły z ogródków, aż na ulicę, pod płoty i zachęcają ludzi do patrzenia i zrywania.

Tata pewnie powie: „Trochę jechaliśmy furą, ale od J. trzeba było iść małymi nóżynkami. 
Przyprowadziłem ci Joasię. Cieszcie się, ściskajcie. To dla was! – wciśnie między objęcia gałąz-
ki gasztów.
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I widzę siebie, jak mówię, słyszę to: „Mamo, mamusiu. Tak idę do ciebie, jakby żwiru ani ka-
mieni, ani drogi nie było, ani kurzu. Ani zabitego Niemca. Ludzie mu zdjęli buty. A on leży z głową 
na wyciągniętym ramieniu. Chyba podłożył rękę pod twarz na ziemi, żeby zatamować krew. A ta 
krew zakrzepła. Jeszcze, go nie pochowali. Widziałam takiego pięknego, zabitego Niemca”. A ma-
ma powie: „Cicho, Joasiu, cicho. Tu jest lepszy świat. Nie patrz na boki. Bo najpierw zobaczysz zabi-
tego, a przecież liliowe dzwonki kwitną. I nie dostrzeżesz ich. Wojna pokazuje śmierć, a nie kwia-
ty”.

A ja odpowiadam mamie: „Dobrze, nie spojrzę na boki. Będę szła do ciebie drogą. Nie spojrzę 
na boki. Będę myślała jaką włożysz sukienkę na przywitanie i czy upiekłaś ciasto”.

Potem zapytam o wszystko, co mama robi? Czy nasz pies, Szron, jest grzeczny i wierny. Za-
pytam, czy babcię mniej bolą nogi i czy wujenka już wchodzi do lasu, bo tam rosną słodkie jagód-
ki, ale też czają się miny? Tak zapytam.

Będę rozmawiała z mamą i ściskała mocno, ciągle patrząc jej w oczy, to przytulając twarz do 
jej rąk, do kolan.

I wtedy przychodzi ciepło bliskie, nieodzowne i natychmiastowe. Przysunęłam się do boku 
Aspiryna. A on to zrozumiał. Głaskał moje ramię i wzdychał głęboko.

– Sura – powiedział – Asieczka, nie płacz, nie pochylaj główki. Drżą twoje ramionka. Świat jest 
za ciężki dla dzieci. Świat jest w bólu i trwodze. Dzieci stoją pod płotami, wtykają nos w sztachety 
i nie mogą pojąć, jaką baśń dorośli wymyślili dzieciom. Dzieci są na tym świecie nasionkiem, zia-
renkiem, a nie atakiem.

Kiedy świat jest gorączkowy, nieprzewidywalny, dzieci nie mogą pojąć dlaczego jedni sadzą 
jodełki, a drudzy miażdżą je czołgami.

Aspiryn posyłał te słowa do dalekiej tajgi, w której pod jodełką stoi mała dziewczynka, patrzy 
w niebo i prosi błękitnego Boga, by przyprowadził pod drzewko ojca. To drzewko zasadził Aspiryn. 
Drzewko rośnie, a Sura czeka.
– Nie płacz dietaczka.
– Płaczę tylko na jedno oko. Bo tata przyjedzie, mama wyzdrowieje. Myślisz o Surze, prawda.
– Tak, jaskółeczko.

Z wdzięcznością potarłam mokry policzek o jego rubaszkę. Pachniał tabaką i ojcem, który 
przyszedł z drewutni, siada obok mnie zmęczony, na kozetce, delikatnie dotyka mojego ramienia 
i leciutko potrząsa mną. Jakby dziękował, że na tym świecie jestem jego córeczką, że przywracam 
mu żywotność i siłę.
– Aspiryn, rozmawiaj ze mną, rozmawiaj. Jesteś jak tata.
– Tak jest! Odpowiedział po wojskowemu, łagodnie i żartobliwie. A potem podrzucił mnie wysoko, 
okazując swoje uniesienie i przywiązanie. Tylko jego oczy – wypełniła srebrna rybka łez, zatrzy-
mana i nabrzmiała.



Jaga (Jadwiga) Kozakówna, ok. 1950
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Zakazany owoc

Magazyn stał się moim żywicielem. Mama oddaliła się i zamieszkała w tęsknocie, w najbar-
dziej trwożliwe pytanie do Boga: „Powiedz, Dobry Boże, dlaczego teraz choruje, teraz? Wojna prze-
waliła się. Tanki nie grzechoczą, stoją z lufami obwisłymi. Zenitki umilkły. Dlaczego teraz?”

Zaraz też odpowiadałam sama sobie: „Bo tak chcesz Boże. Bo inaczej nie wyszło. Bo prowa-
dziła dzieci przez miny”.

I znów widziałam jak nas chroniła na gościńcu. Najpierw puściła krowę. Potem wołała: „Muś-
ka stój, wróć nie człap dalej, stój, wróć.” – Muśka oglądała się leniwie i stawała. Mama szła po śla-
dach Muśki, zawracała ją i znów puszczała na gościniec. Przed sobą, tylko nieco dalej.
– Muśka idzie na miny, mamo? – pytałam – I ty mamo, też.
– Tak. Szron poszedł przed ojcem i Marcysiem. Tędy poszli już ludzie, ale miny ciągle wybucha-
ją. O nic nie pytajcie dzieci. Słyszycie? Tylko tak dojdziemy do domu. A u stryja jest mleko, chleb 
i miód. Nie pytajcie. Stójcie! – stałam. Jaga i malutka Marynka. Marcyś był z ojcem i ze Szronem. 

Poszli tą samą drogą, na której potem, już po nich, konie i wozy wciąż wylatywały w powie-
trze, a wozy leżały jak porwane, papierowe pudełka. Konie leżały na grzbietach, ze stężałymi no-
gami, z kopytami wycelowanymi w niebo.

I tak udało mi się dojść aż tu, do starego domu, starego nie wiekiem, a doświadczeniem. Ma-
ma chorowała tak mocno, że ojciec coraz chował głowę w dłoniach i prosił nas: „Dzieci, módlcie się, 
żeby mama wyzdrowiała”. Modlitwa przychodziła nocą, gdy chrapanie Aspiryna stawało się nie-
równe, gdy zrywał się i siedział na materacu, patrzył nieprzytomnie, a Bratek obejmował swojego 
kapitana i szeptał: „Cicho, cicho, śpij mileńkij. Sza, sza”. I Aspiryn zasypiał. Moja modlitwa stawała 
się żarliwa, drżąca. Szturchałam Jagę i prosiłam: „Jaga, módlmy się. Mama chora, chorutka, Aspi-
ryn dygoce i leci przed siebie, aż Bratek go zatrzymuje. Jezu! Mama chorutka”.

Choroba mamy i nocne krzyki Aspiryna zlewały się w potwora wojny, który nie oddalał się, 
a wracał. Przytuliłam się do Jagi. Jaga mnie nie odtrącała, tylko prosiła: „Już cicho, cicho. Powtarzaj 
za mną, razem »Zdrowaś Mario…« Nie bój się. Już jest ulga. Śpij”.

Nocą przychodził strach, a w dzień – głód. Nagły z powodu Asłana. Asłan głaskał swój duży 
brzuch i mówił: „Ja skuszala, ja naszla, skuszala. Wsio charoszoje, chaziajskoje”. I szczerzył swoje 
kwadratowe zęby.

Wtedy zawsze wspierali mnie Aluś i Gienia. Byli od początku. Razem uczyliśmy się, że ulice 
są także dla czołgów, a sady dla taborów wojskowych.

Aluś i Gienia wcześniej ode mnie rozpoznali znaki mówiące o dobrodziejstwie magazynu 
w mieszkaniu. Gdy padało słowo „magazyn”, Lina wkładała czerwoną bluzeczkę, obcisłą, z głębo-
kim dekoltem, Zenek zacierał ręce i zajmował adoracją uwagę Dzienisy, Asłan za plecami malarza 
przekradał się na sąsiednią ulicę, a Aluś pogwizdywał przez zęby i z lubością gładził czubek głowy.

Ale wśród tych ludzi zainteresowanych magazynem, tylko Aluś był zręczny i pomocny. Przy 
każdej sposobnej okazji natychmiast dyrygował naszym działaniem: „Joaśka stój na ganku od 
ogrodu, Gienia przy oknie od ulicy, Dzienisa rozmawiaj w sadzie z malarzem Aristem”.
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Zwiad nie był nam potrzebny. Na naszych oczach wynoszono z magazynu kaszę jagla-
ną, mąkę, tuszonkę, jajka w proszku. Beczka ze śledziami stała w cieniu, na wolnym powietrzu, 
pod drewutnią.

Aluś kradł dla nas. Najszybciej i najzręczniej otwierał drzwi do magazynu (a była to sypial-
nia) wytrychem. Z jakiegoś tajemniczego powodu żołnierz spod drzwi został odwołany.

Wszystko, co zdołał ukraść Aluś, niósł do mieszkania Dzienisy. I rozkazywał jej jak doro-
sły: „Rozpuszczaj włosy, żadnych koków na karku! Malarz lubi patrzeć na twoje włosy i na rozpię-
ty szlafroczek mojej mamuśki. Joaśkę trzeba nakarmić i Gienię. Asłan nas nie nakarmi. Dzienisa, 
otwórz tuszonkę. Zamknij drzwi.

Rodzynki dzielił garstką, ale sumiennie. Dzienisa podstawiła miseczkę, a on małą dłonią 
wsypywał do miseczki, do słoiczków, a czwartą – sobie, do kieszeni. Mówił też: „Czekoladę dziel ty, 
Dzienisa. Tam są wielkie bloki czekolady. Łamałem wrednie jakoś po chamsku. Dziel ty”.

Co z taką tajemnicą, oprócz jedzenia ukradkiem, zrobić? Idzie za nią wstyd, strach i zemsta. 
Asłan okradał moją kryjówkę w piwnicy, my niszczyliśmy zdradę Asłana. Uknuliśmy zemstę: kra-
dzież za kradzież.
– Co to znaczy dla taboru miska kaszy czy mąki mniej? Nic, dzieci, nie znaczy! – mówiła melancho-
lijnie Dzienisa. Podnosiła jednocześnie obiema rękami duże piersi, w staniku, jakby kradzież nie 
miała znaczenia, nie była ważna, a ważny był jej biust.

Stawało się przedziwnie, że Asłan niczego złego nie zauważał. Nadal utrzymywał swoje han-
dlowe związki z Zenkiem – złodziejem. Nadal też zakradał się jak niewidzialny duch do piwnicy. 
Natrząsał się zuchwale, cynicznie nad moją bezradnością: „Ja skuszala, wsio skuszala. Naszla i sku-
szala”. Wybierał ze słoika palcem smalec z cebulką, jabłkiem i majerankiem i pieprzem. Mnie rzu-
cał pogardliwie kawałki czekolady. „Kuszaj, eto sałodkoje, charoszoje. Zaczem tiebie swinina? Ty 
rebionok”65.

Krzyczeliśmy nieraz: „Hej, świnina, co dzisiaj ukradłeś i wymieniłeś u Zenka?”.
Gniewał się i bronił: „Niczewo ty nie gawarila. Ty malczala. Ja charoszyj saldat. Ty mienia nie 

trogala. Malczon – spasion, ty poniala?”66

Ale ten nasz szantaż zawsze miał skutek. Asłan błyskawicznie wynosił swoje zawiniątko do 
Zenka. I nie pilnował magazynu! Zenek też często krążył przy naszym domu. Śpiewał swoją ulu-
bioną piosenkę: „Hej, ty Bronka, czarna bladź”, krygował się przy malarzu, częstował papierosami 
Arista i Waśkę lub wtykał perfumy Dzienisie. Dzienisa natychmiast skrapiała się obficie perfuma-
mi, potrząsała zawieruchą loków i mówiła zalotnie do Zenka: „Dobrze, że chociaż pan jeden o mnie 
dba. Choć pan jest panfil, to widzi we mnie kobietę do perfum i adoracji. Dobrze, Boże, przynaj-
mniej jeden, w tym postrzelonym, przegniłym mieszkaniu”.

Albo też krzyczałam za Asłanem z pewnej odległości: „Po co wchodzisz do piwnicy? To nie 
twój dom, nie twój smalec ani masło! Tata to przywiózł nam, dzieciom. Jesteś parszywiec. Niech 
tylko wróci Aspiryn!”.

Aspiryn wracał, kiwał głową, robił zbolałą minę albo mruczał „graź, graź”, machał ręką i zwa-
lał się na kozetkę, a w chwilę potem rozlegało się warczące chrapanie. 

Kiedy budził się ubolewał: „Kto upilnuje złodzieja? Już mu groziłem!”
Kiedy oskarżyłam Asłana, malarz milczał, Dzienisa poprawiała loki, patrzyła w bok. Pyta-

ła też naiwnie: „Co? Coś takiego? Znów?”. A Lina? Lina tylko wypinała piersi i przyśpieszała kroku.
– Asłan kradnie, a wszyscy się zmęczyli, nikt nie chce walnąć Asłana. Kradnie!
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– Och, ty gąsko! Jak mamuśka wkłada ciasną bluzkę, to idzie kokie-
tować naczalstwo. Gruzin durnieje od razu. Jesteś gąska–gęgawka! 
Nie gęgaj o tym. Wszyscy korzystają z magazynu!
– Aspiryn nie!
– Aspiryn ma inne biedy niż ty, a Lina...?
– Co Lina? Znów ją chcesz poniżyć, tak?
– Milcz! Wiem, co powiesz! Że to moja matka. Ojciec wróci, za-
mknie ją w komórce, zobaczysz. A ja będę stał przed komórką, 
będę sikał na drzwi. Niech skomle, żebym ją wypuścił. Lina – to 
mój wróg.
– Pewnie jak dla mnie Asłan, tak myślisz! – powiedziałam pojed-
nawczo. Aluś cenił to moje ustępstwo. Zaraz powiedział: „Chodź-
my do Nalota”.
– Kochamy Nalota, prawda?
– Bardziej niż mamuśkę i majora.
– Przestań. Znów Linę poniżasz. Tylko czatujesz, żeby matce 
wstyd zrobić! Nawet jak sąsiedzi słyszą i widzą. Nawet wtedy, gdy 
nie chcą słyszeć i spuszczają oczy, patrzą w bok.
– We mnie jest taka złość, takie obrzydzenie, jakbym patrzył na pa-
dlinę z muchami, a nie na matkę, na człowieka. Rozumiesz?!
– Rozumiem. Ja tak nienawidzę wojny i głodu. I brudnej, za dużej 
sukienki. I złodziei. Smutek z tego idzie taki ogromny aż zasycha 
w gardle, aż każdy nowy dzień jest niepotrzebny.
– Twój ojciec mówił: „Od tego żalu, upokorzenia dusza się marnu-
je. Jestem upokorzony, ja jestem upokorzony, rozumiesz Joaśka?”
– Rozumiem. Chodźmy do Nalota.

I szliśmy pod psią budę. Nalot tak nas lizał po twarzach, tak 
zamaszyście, szeroko machał ogonem, tak nas obejmował łapami, 
jakby chciał rozweselić nasz cały, zbolały świat.

Właziliśmy mu na kark. Obfite kudły Nalota pieściły nas. Na-
lot znosił nasze przytulanki cierpliwie. Pomagał małym sercom 
wytrzymać ciężar większy od naszych ciał i sił, większy od nasze-
go wzrostu.

Dzień zmieniał barwę, wszystko stawało się łagodniejsze, 
bardziej miękkie, jak psia sierść.
– Pies jest lepszy od matki – mówił Aluś – Lepszy!
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Czekolada

Aluś przyszedł jak zwykle mnąc w ustach kawałek czekolady, aż wyciekała mu delikatnym, 
brązowym łukiem w kącikach ust. Czekał na schodkach.

Umyłam się starannie, siedząc w małej wanience z podkurczonymi nogami. Mydło pachnia-
ło wspomnieniem własnego domu, rodziny, jakby dookoła wróciła normalność. Zanurzyłam się, 
pluskałam rękami wodę, nuciłam. Dzienisa wyprasowała mi sukienkę w różowe kropki, tym wy-
razistsze, że nakrochmalone. Zawiązała mi też nad uchem niebieską kokardę, a pan Derela dwa 
dni zeszywał mi sandałki, bym przestała chodzić boso. Nie mógł patrzeć na moją przebitą piętę.
– Chodź – powiedział Aluś.
– Umyłam się. Mam czystą sukienkę. Pan Derela zeszył mi sandałki.
– Aha! Jest fest. Chcesz czekolady?
– Mh.
– Masz – wsunął mi w rękę kawałek ułamanej tabliczki.
– Zawsze jesz czekoladę.
– Mam matkę kurwę. Na wojnie takie mają wszystko. Wojsko ma wszystko. Jem tę czekoladę, ale 
nienawidzę mojej matki!
– To nie jedz czekolady jak twoja nienawiść jest taka dumna i sprawiedliwa. Nie jedz!
– Przestań pouczać! Ty byś nie jadła?
– Nie. Rzuciłabym pod nogi.
– Za bunt zbiją mnie oboje, mamuśka i major, wypchną za drzwi, nawet w noc. Wolę zjeść czekola-
dę, a karę zostawię ojcu. Niech za ten wstyd będzie chociaż dobry smak, no nie?
– Nie myśl tak przeciwnie, gorzko. Jaki wstyd? Irena ma synka bez ojca, Gienię sponiewierali żoł-
nierze. Longina kryje się na strychu. Zenek kradnie, w „Czajku” ciągle pojękują żołnierki, aż ław-
ki trzeszczą!
– Co z tego? To nie jest związane z moją matką. To cudze.
– Wszystkie miasta to mają. Bo wojna. Jakie cudze?! Wojna tańczy po swojemu – mówi Aspiryn. 
On ma Bratka, a przecież jest w tajdze ożeniony z przodownicą, ma córkę, Surę. Chcesz więcej? Ja-
kie cudze?! Asłan okrada żołnierzy i mnie. Nalot go potarmosił, a on nadal, po swojemu wciska się 
w każdą szczelinę domu i rabuje. Wojna i tyle! To nie jest nasz wstyd. Ty wojny nie zrobiłeś. Doro-
śli zrobili.
– Ale ja cierpię, wstydzę się. Inne matki nie fruwają w liliowych rozpiętych szlafrokach. Nie poka-
zują ud ani piersi.
– Inne matki nie mają takich szlafroczków. I nie są piękne.
– To co? Wolno jej miętosić się z majorem, bo wojna? A ojciec, a ja? To zero?! Pieprzysz!
– Tylko nie tak, nie wyrażaj się. Lina zawsze szła wśród mężczyzn jak wśród makówek, mówi Le-
luja. Mogła każdą makówkę oberwać. Nie było zrywania. Aż teraz, w wojnie. Ale ciebie ona kocha. 
„Alusiu, Alusiu” – mówi i klęka przed tobą. Patrzy na ciebie jak w monstrancję, wielbi, chroni. A ty 
pyskujesz! Ona inaczej nie umie. Leluja to nam wyjaśniła, mnie, Gieni i Teresce. Że siedzi w niej ta-
ki pęd, żar – mówi Leluja. Twoja mama jest piękna. Dzienisa trzęsie ogromnymi lokami i piersiami, 
ale tylko twoja matka jest piękna, cała, caluteńka. Ona inaczej nie może. W niej jest taka gorączka.
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– Pieprzysz!
– Jesteś cham, czy co? Nie umiesz rozmawiać bez „wyrazów”. Jesteś Zenek–pijanica, czy co?
– Przestań, chodź! – Aluś wziął mnie za rękę na znak zgody.
– Nie pójdę. Jestem czysto ubrana. Nie chcę siedzieć na zakurzonych deskach. Nie chcę wymy-
ślać Linie.
– Tylko ty jej bronisz, idiotko! Słuchasz mamlania starej Lelui.
– Leluja ma więcej rozumu niż myślisz. Ale jej rozum jest zamknięty, ma go tylko dla siebie. Jest 
czarny, smutny, rozumiesz?
– Nie rozumiem.
– Nie wiesz co to znaczy czarny, zamknięty? To jak żałoba. Ona jest opuszczona, stara, słaba. Z jej 
serca idzie żal. Leluja wszystko wie, widzi dookoła głowy. Pokazuje to palcem. Mówi widzę tu i tu, 
tu i tu. Jakby miała oczy w palcach.
– O mojej matce też wie?
– Tak, ale mówi tylko „sza, sza”, rozumiesz? „Sza”, „sza” jej się opłaca. Ludzie Lelują poniewierają. 
Jest sama. Tobie opłaca się czekolada.
– A tobie Aspiryn i Bratek, o!
– Ja Bratka i Aspiryna kocham. To, co innego. Dałam im mieszkanie. że mnie pomagają? To ja im 
najpierw pomogłam, ryzykowałam. Marcyś szarpał mnie za włosy, nawymyślał mi ten szalony 
strzelec! Za to, że oboje zamieszkali z nami. I choć Marcysia ciągle nie ma w domu, to mnie szko-
dził, oskarżał wobec taty. Ale tatę bardziej interesuje, gdzie bywa Marcyś, niż kąt dla Bratka i Aspi-
ryna.
– Ty ich kochasz?
– Kocham. Lubię w nich wszystko: śmiech, taniec, śpiewy, a nawet złość. Oni ze mną rozmawia-
ją, wiesz?
– Złość? Złość też?
– Tak. Bo oni jak trochę za długo krzyczą, albo jak ze złości mają czerwone policzki i wypukłe oczy, 
to zaraz mówią „przepraszam, Ninoczka”. A inni nas biją, nawet kopną, odpędzają. Kto z całego 
eszelonu mówi „przepraszam”? Ty kogo lubisz z całego eszelonu?
– Odczep się. Kocham ojca.
– Ojca nie było wiele lat, skąd wiesz, co on robi? Matkę masz już przy śniadaniu, wszystko wiesz 
o niej. I ją przeklinasz, a ojca uwielbiasz. Nic a nic o nim nie wiesz. Tyle, że żyje.
– Ty nie masz prawa kochać obcych, wiesz?! – odciął się tak ostro, aż się wykrzywił.
– Najpierw kocham mamę i tatę i rodzeństwo. I babcię. A najmocniej malutką Marynkę. A potem 
obcych. Zawsze będę kochała Bratka i Aspiryna. Oni ze mną rozmawiają, pomagają mi. Nie wyrzu-
cają mnie za drzwi, w nocy. Choć czasem im nagadam złości, wiesz? A inni nas biją!
– Bo my jesteśmy dzieci. Dzieci na wojnie przeszkadzają.
– Dorośli nie chcą opiekować się dziećmi, chcą strzelać. Marcyś już nauczył się strzelać. Chce być 
dorosły. Tata tak się zdenerwował, już wiele razy, że zbił Marcysia okropnie, w tyłek, aż tyłek był 
w pasy. Za strzelanie, zenitki!
– Kto co lubi, to robi. Lubienie pierwsze. Jak u mojej matki. – Aluś złapał mnie za rękę i pociągnął 
za sobą.
– Dokąd idziemy? – zapytałam. Nie odpowiedział.
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Aluś był tłusty, silny. Policzki Alusia przypominały lśniące pączki. Biegłam niemal za nim. 
Patrzyłam na moją rękę. Staw łokciowy wystawał od wewnętrznej strony jakoś ostro, jak wierzcho-
łek. Byłam chuda i słaba, nie nadążałam za Alusiem.
– No, chodź – oglądał się. – Jedz czekoladę.

Minęliśmy całą ścianę domu, klomb z daliami, obdarty i przydeptany i przystanęliśmy przy 
furtce. Tuż za płotem siedziała gromadka kobiet. Wszystkie uczesane w koki, podpięte grzebienia-
mi, chwiały głowami, rozmawiały. Osłaniały nas gigantyczne lebiody, ogłuszone nimi bzy i zdzi-
czałe wisienki.
– Suki! Wyleniałe suki, ze zlepionymi kokami! – warknął cicho Aluś.
– Słyszysz?
– Tak. Cicho.

Metalowy grzebień starej Żendziany pobłyskiwał jasno raz dalej, raz bliżej. Rozmawiały.
– A pani myśli, że Linoczka skąd taka elegancka? Handel robią, a nie kartofle obierają dla sołdatów, 
jak my. Ot co! A ona to jeszcze umie i piersiki pokazać, i szlafroczek rozpiąć!
– Żeby tylko cycki... – rzuciła któraś znad ziemniaka. Zarechotały zjadliwie. – Chłopom cycki, to za 
mało, proszę panią. Muszą mieć i „broszkie”. – Znów zarechotały, a najgłośniej Żendzicha, jak po-
psuty kontrabas, głucho, rzadko.
– Wiesz? Ja bym wszystkie powystrzelał, wszystkie! – Aluś aż wciągnął głowę w ramiona, z niena-
wiścią.

Przykucnęliśmy za zielenią.
– E, co tam! One zazdroszczą Linie. – Twoja mama piękna. A Chyłowej i Żendzichy córki są brzyd-
kie. Tylko na drutach robią ażurowe swetry, bluzki. I ciągle marzą.
– Stare kurwy!
– Bez „wyrazów”, rozumiesz?! Tylko bez „wyrazów”.

Aluś odwrócił twarz i strzelił gałką brązowej, czekoladowej śliny. Zwijał tę gałkę w ustach. 
Nie żałował ani czekolady, ani śliny, taka go nienawiść ogarnęła. Znów złapał mnie za rękę i krzyk-
nął: „Chodź”!

Musieliśmy przejść przed twarzami kobiet. Wyszliśmy z furtki, która wypadała z zawiasów 
i machała się jak naderwany rękaw. Minęliśmy kobiety hardo, tak aż umilkły nagle, pochyliły gło-
wy nad kotłami i koszami. Pilnie obierały ziemniaki na obiadowanie żołnierskie.
– Kurwy, kurwy! – syczał Aluś – bez liliowych szlafroczków!
– Aspiryn mi powiedział, że „kurwa” to kobieta dla wielu mężczyzn, jak suka.
– A moja matka, co ma dobrą „broszkę”, to kto?
– Milcz! Jesteś cham, co poniewiera swoją matką. Lina nie jest kurwa, choć ma „broszkę”. Lina ma 
jednego majora. Musisz to wiedzieć. Lina nie jest kurwa. Lina jest piękność. To nie hańba, Lina jest 
zachwyt. Jak major staje przy niej, to zaraz ją łapie w talii i wciska w siebie. On oszalał. Lina jest uro-
da, podziw, rozumiesz? Linę trzeba malować, a nie Stalina. I bronić! Dureń jesteś i cham, a nie syn! 
I lubisz „wyrazy” jak wredne baby!

Kopnęłam Alusia moim zeszytym sandałkiem w nogę. I uciekałam, uciekałam.
Za mną nie leciał zły śmiech bab. Tylko grzebień Żendzichy podniósł się wysoko. Wstała i ob-

serwowała nas. Odwróciłam się. Alusiowi i Żendzisze pokazałam język, brązowy od czekolady.
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Taki blask

– Aspiryn, dlaczego gwiazdy świecą? – zapytałam. Mój duży przyjaciel siedział między lebiodami, 
w moim zakątku, rozchełstany i zmęczony. Gryzł jakąś zieloną gałązkę.
– Ich prawo. Nikt się do nich nie wtrąca. Robią co chcą.
– Świecą. Dlaczego błyszczą? Co w sobie mają? Aniczyn pięknie gra, bo ma talent i akordeon. 
A gwiazdy też z jakiegoś ważnego powodu świecą.
– Utro wieczera mudreje!67 Co ty mi tu tłumaczysz? Ja nie wiem skąd ich blask? Z siebie idzie! Jak 
idzie siła czy mądrość z człowieka. Co ty sobie myślisz?! Jestem kapitanem, wiem.
– Co w nich jest? Powiedz.
– Twoje pytanie jest ważne? Ciebie ciekawi niebo, ziemia, „Czajok”, śmiech Marusi, Bratek. Wtrą-
casz się w mój czas. Chcę spokoju.
– Nie chcesz ze mną rozmawiać. Przyszłam nie w porę, rozumiem. Masz swoje niebo i piekło.
– Dobrze myślisz!
– Przepraszam. Odejdę.
– Odejdź! Odchodzenie u bab najtrudniejsze. Nie stój, idź! Żadna nie odejdzie w czas. Nie mają du-
my, tylko skamlanie i wywracanie męskich kieszeni – jak moja żoneczka! Każda żałosny spektakl 
zrobi z życia mężczyzny. Same wymówki, zarzuty, piętnowanie! Krasawice! Majteczki pachnące, 
piersi różowiutkie i zaraz ciąża! Za brzuch się łapią, bluzeczki rozrywają z miłości do dziecka i tatu-
sia. A ty przychodzisz i jeszcze robisz mi egzamin o gwiazdach. Po co mi gwiazdy?!
– Przepraszam. Ja jestem...
– Ty jesteś dziecko, kruszynka, jagódka! – ironizował Aspiryn.
– Idę. Nie chcę tu być. Ciebie wojna zagarnęła i major. Bratka zostawiłeś jak podrzutka, żeby sama 
wybierała drogę. Jak psa! Bez ciebie i bez rodziny. Niech biegnie, sama, jak pies!
– Nic nie mów. Mówisz za dużo. Idź, no idź!
– Idę, idę. Żryj dym – mruczałam, odwracając się. – Nie odzywaj się do mnie! Zapytam Bratka, dla-
czego gwiazdy świecą? Nie obrazi mnie i nie odepchnie z powodu swojego piekła! Nie patrz nawet 
w moją stronę. Moja strona, mój zakątek są dla ciebie zakazane!

Obejrzałam się. Aspiryn wstawał powoli. Patrzył na mnie okropnie zmrużonymi oczyma, 
jego twarz stawała się blada, a szczęki zaciskały się. Wiedziałam co to znaczy! – Aspiryn stał, ode-
tchnął kilka razy głęboko, obciągnął gimnastiorkę.
– Prze-przepraszam – mówiłam jąkając się. – Zro-zro-biłam przy-przykrość.
– Powiem ci, co to są te kurewskie gwiazdy! – znów parę razy odetchnął, zamykając oczy. I znów 
obciągnął gimnastiorkę. Po swojemu uspokoił się.
Gwiazdy to są takie krążki na niebie. Mają w sobie gazy chemiczne i niewyobrażalną temperaturę. 
Dlatego z siebie, ze swego środka świecą, a my je widzimy.
– Świecą z siebie, jak Aniczyn, jak Bratek.
– No, powiedzmy... A my gapimy się na nie, bo oznaczają nieosiągalne piękno. Czasem to koi i za-
chwyca. A kiedy tęsknimy, lecimy oczyma i myślą w przestwór. Tam szukamy spokoju. A kiedy 
kochamy, przelatujemy koło słońca. Nie myślimy, że nas spali, bo nasz pożar, o tu, w środku jest 
ogromny i najbardziej karmiący. Karmi nas. Rozumiesz?



86

– Czy, czy ten po-pożar jest świę-święty?
– Tak, kiedy się w nas brudzi, jest najpotrzebniejszy, niezastąpiony. Ale też ten pożar opada, przy-
gasa.
– Aha!
– Dlaczego ja tu siedzę? Też pewnie czekam na gwiazdy. Żeby jedna spadła! Mówimy, że spełni się 
dobre życzenie. Nie pytasz, jakie to życzenie? Nie jesteś ciekawa?
– Chyba w-wiem?
– Chodź, usiądź. Nie bój się.

Podeszłam blisko i pewnie. Nigdy mnie nie bił. Nawet gdy mu szczęki latały, umiał ode-
tchnąć i powiedzieć „przebacz”.
– Dziękuję. Wyjaśniłeś. Jesteś prawdziwy kapitan. Też lubisz patrzeć w gwiazdy, kiedy niebo 
jest ciemne.
– A gwiazdy wysokie. Mienią się, migoczą.
– A jakie życzenie wybrałbyś, Aspiryn, żeby było ci lżej na co dzień?
– Wybrałbym takie życzenie: siedzę z Surą, pod jodełką i zza krzewów patrzymy na zwierzęta. 
A one unoszą czasem czujne łebki i nadsłuchują.
– Sarenki?
– Na przykład one. My z Surą nie mówimy nic, tylko ściskamy siebie za ramię. To nasz język migo-
wy: ucisk albo wskazanie palcem na usta: ci, ciszyna, najmniejszego ruchu, szelestu. Jest cisza i za-
pach tajgi. Nie wiesz jak tajga pachnie. Potrzebuję Sury, głębokości i zapachu tajgi.
– A, a Bratek? Co będzie z Bratkiem?
– Wiem, jak kochasz Bratka. Widzisz, mężczyzna i kobieta czasem są krótko. I to wystarcza. Bo nie 
mogą być na zawsze.
– Zabierzesz Bratka ze sobą? Do tajgi?
– Ja mam żonę i Surę. Bratek ma starą matkę. Jak to pogodzić? Ja pojadę za Ural, ona w bok, na Ukra-
inę.
– Aspiryn, ty wszystko umiesz. Wszystko pogodzisz. Nawet major z lękiem cię mija, jakby przy to-
bie bez smyczy stąpał Nalot. Albo jakbyś szedł na niego z nabitym pistoletem. Idziesz sobie, idziesz 
i nikt cię nie zaatakuje, nie spojrzy przeciwnie, krzywo. Masz swoją siłę.
– Schlebiasz. To co innego.
– Wszystko udźwigniesz, bo masz siłę. Tata mówi, że ty wiesz jak budować siłę, mir.
– O, patrzcie ją.
– Jak wyszedłeś z eszelonu, podszedłeś do mnie, prawda?
– Tak. Szukałem pokoju.
– Wiedziałeś, że powiem prawdę: że znam tu każdy dom, krzaczek i kurnik.
– Tak, ale Sura nie zechce Bratka.
– Zapytałeś mnie: może macie tu mieszkanie? A ja patrzę na ciebie i myślę: chyba go polubię. Jest 
zmęczony, nie ma wrednych oczu, chytrych ani zbójeckich. Jechał z eszelonem tysiące kilome-
trów. Nie dał zabić się Niemcom. Jest mężny. Dam mu mieszkanie. Niech odpocznie, niech wymo-
czy nogi w słonej wodzie.
– Uważasz, że Sura też tak pomyśli. Sura tak nie powie. Bo chodzi o kobietę. I jej matka żyje!
– Usiądziecie sobie pod gwiazdami. Porozmawiacie.
– Sura już umie zabijać zwierzęta.
– Niech umie. Bo jest z lasu. Ciebie nie było długo. Ona zabije zwierzę dla ciebie.
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– Tak jak ja chcę wszystko zrobić dla mamy. Iść w pyle dwadzieścia 
kilometrów i zrywać kwiaty w spiekocie. Wiem, chciałoby mi się 
pić, ale ja zrywałabym te kwiaty.
– Nie znam Sury. Czas nas rozdzielił. Ja ją zawiodłem. I jej matkę. 
I przerażę.
– Jak ciebie zobaczy, to czas padnie, jak zdechły pies. Już nie bę-
dzie gryzł.
– Ty nie zawiodłaś matki, nie przeraziłaś. Podajesz jej kwiaty 
i mówisz: mamo, szłam do ciebie tyle kilometrów! A ja co? Stanę 
w progu i powiem: przywiozłem wam Bratka! Nie znam Sury, nie 
znam żony.
– Jak ciebie zobaczy, to...
– Co z ciebie wyrośnie, dietaczka68, co? – Aspiryn kręcił głową w lę-
ku i zadumie.
– To co z ciebie. Będę dorosła. Wybiorę swoją gwiazdę nad domem, 
na podwórku zasadzę zielone drzewko.
– Och, ty mądralo! Dziewczynko dobra.
– Och, ty kapitanie dobry! – przytuliłam jego dłoń do policzka. 
Pachniała tytoniem. Nie zabrał ręki, tylko uśmiechał się. 
– Zobacz, gwiazda lśni. Wczesna gwiazda, wyraźna, piękna i dla 
ludzkiego zachwytu. Długo rozmawialiśmy, jak zawsze. Przy tobie 
poznaję dzieci. To gwiazda po zachodzie słońca, Wenus.
– Co to jest Wenus? Zrób, żeby były dwie Wenusy. Jedna dla ciebie 
i Bratka, a jedna dla mnie!

Aspiryn roześmiał się. Przygarnął mnie za ramiona i potar-
mosił, pokolebał. – Za ramionka dla radości! Oj, dietaczka!

Właśnie nadchodził Bratek. Ręce Aspiryna wyciągnęły się 
w jej kierunku. A ja objęłam go z tyłu i te ręce podtrzymywałam 
wyciągnięte ku Bratkowi.

Męczyłam się. Kochałam ich razem. Osobno w moim życiu 
nie istnieli.
– Bratku, Bratku, chodź! Stąd świetnie widać Wenusy. Aspiryn ci je 
pokaże, podzieli się z tobą gwiazdami. Chodź! Wenusy są złociste, 
mrugają do nas. Chodź!



Janka Kozakówna, początek lat 50-tych XX w.
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Cielak

Aluś nie przychodził kilka dni. Kopnęłam go w nogę. Wybrałam Linę do obrony. Męczyłam 
się. Chciałam ze wszystkich sił tak upiększyć Linę słowami i uczynkami, aby złagodzić jej grzech. 
Nienawidziłam majora. Zagrażał przyszłości Aspiryna, a przychodząc do Liny poniżał ją w oczach 
syna i całej dzielnicy. Ludzie przecież chętniej mówili o liliowym szlafroczku Liny niż o braku my-
dła, spóźnionych wybuchach min czy nocnych napadach na domy. Braki, rany i rabunki, a na-
wet śmierć należały do programu wojny. Liliowy szlafroczek zaś manifestacyjnie odsłaniał nie 
tylko śniade piersi i uda Liny, ale także zwalał ludziom na kark ciężar tęsknoty za wygodą, dosy-
tem, a także natrętnie przypominał o ludzkiej ułomności, brzydocie kalectwie, sponiewieraniu. 
Był wciąż żywą, naoczną tęsknotą za czymś, co było nieosiągalne.

Aż Aluś przyszedł do mnie. Najpierw stanął na schodkach ganku.
– Joaśka jest? – zapytał Aspiryna.
– Jest. A po co się kłócicie?
– To ona mnie kopnęła.
– Joaśka nie kopie bez winy, to wiem. Rozsądził Aspiryn. – Joaśka nie kopie! Ninoczka przeproś. 
Dziewczynka nie powinna zachowywać się jak żulik – Aspiryn krzyknął do mnie, w głąb domu. 

Wyszłam z pokoju zmieszana, gładząc rozczochrane włosy. Lubiłam Alusia. Był jedynym, 
mocnym chłopakiem, który bez wahania stawał w mojej obronie, a także dzielił się z łatwością cze-
koladą.
– Przepraszam, przepraszam. Nie gniewaj się. Wiesz, czasem we mnie złość wybucha, najgorsza.
– Bo twoje musi być na wierzchu.
– Nie. Naprawdę nie. Tylko Lina to matka. Ona klęka przed tobą. Dlatego byłam niedobra. Ona za-
wsze jest cała dla tych, jak kocha. Ona klęka.
– A nie tykać tam smarkowija, dorosłych! Państwo smarkowija zająć się zabawą, dobrze? Już! Zgo-
da i na podwórko!

Aspiryn zamknął za mną drzwi. Wiedziałam, co to znaczy. Aspiryn i Bratek chcą mieć czas 
dla siebie – dla cichych szeptów i miłości.

Czasem wracając z podwórka zastawałam ich przytulonych. Leżeli obok siebie, z leciutkim 
sennym uśmiechem, z uwielbieniem w oczach, a ich ręce były szczepione palcami. Oddychali 
mocno, to całowali się. Teraz widocznie potrzebowali takiego czasu, pełnego zapamiętania, wy-
posażenia każdej chwili, każdego dnia w uniesienie tylko dla siebie. Teraz często dzień zamienia-
li w noc. I zamykali drzwi.

Aluś po swojemu, bez słowa złapał mnie za rękę i pociągnął za sobą. Minęliśmy połamaną 
furtkę, poszczerbioną i zwisającą, kobiety obierające ziemniaki. Weszliśmy na plac rozległy, z trawą 
wydeptaną tysiącami żołnierskich butów. Z jednej strony nad niskim, połamanym płotem od stro-
ny naszego podwórka nawisały pokręcone, słabe wiśnie i bzy. Po drugiej stronie plac otwierał się 
daleko, aż po wybrzuszone fundamenty domu i lej po bombie. W tej jamie żołnierze grali w karty. 
Wieczorem zakradał się tam artysta, Aninczyn, przytulał policzek do akordeonu i grał delikatnie, 
cicho. Melodie rozlewały się daleko falami jak mgła, aż do ludzkich serc.
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Teraz przystanęliśmy pod wiśnią, jedyną, na tym placu, krzepką, kudłatą. Rosła z boku. Woj-
sko jej nie złamało, kule oszczędziły. Wszyscy jakby ją szanowali. Nieraz słyszałam, jak ktoś mó-
wił: „O, wiśnia”. Ja też mówiłam do Alusia: „Zobacz. Rośnie sobie. Siodłata, do niej należy cały plac”.

Kiedy postanowiłam wrócić do domu, zostawić wieś, zaraz poleciałam do wisienki. Kwitła 
tak hojnie i zapamiętale, że przystanęłam zdumiona. A potem natychmiast pobiegłam do Alusia 
i Gieni, żeby przyszli zobaczyć, zobaczyć ten cud. Kwitła wbrew wojnie i nalotom.

Teraz też stanęliśmy pod wiśnią. Po przeciwnej stronie w rogu placu, stał cielak. Tam, gdzie 
trawa była mniej wydeptana i wyrastała nad ziemią gęsto i soczyściej.

Cielak, cały czarny, tłusty, lśnił metalicznym poblaskiem. Przestraszony zapierał się nogami, 
rwał do przodu, zawracał, napinał łańcuch.
– Boże, jak on przeraźliwie ryczy, widzisz Aluś?
– Słyszę! – Aluś mocniej ścisnął moją dłoń. Właśnie dwaj żołnierze rozkraczyli się, wbijając nogi 
w ziemię. Podciągnęli do siebie cielaka na łańcuchu i schylili jego łeb ku ziemi.

Spośród gromady żołnierzy wysunął się nagle Aspiryn. Teraz dziwnie wyszczerzył się. Nie-
spodziewanie, zaskakująco wziął pistolet od żołnierza, podszedł do cielaka, niedbale, powoli pod-
niósł rękę i dokładnie strzelił w białą łatkę między oczy cielaka.

Cielak chwilę stał równo, potem zachwiał się w prawo i w lewo.
Natychmiast trzech żołnierzy runęło na cielaka. Poruszał się jeszcze, jakby wewnętrznym, 

żałosnym westchnieniem. A żołnierze już ściągali skórę, szybko i sprawnie, choć góra mięsa wzdy-
chała jeszcze.

Aspiryn odsunął się od cielaka. Stanął zamyślony, spokojny. Oddał pistolet żołnierzowi.
Kiedy major dotknął jego ramienia, Aspiryn odwrócił się, popatrzył jakoś wolno. Po widno-

kręgu i powiedział: „Odejdź, no odejdź, starszyna. Nie wchodź już, Wasia, na moje ścieżki. Tyle 
ci powiem”.
– Po przyjaźni mówisz?
– Po przyjaźni.

Żołnierze ściągali skórę z cielaka. A ci dwaj stali przed sobą, nikt im nie przeszkadzał. Tylko 
ja i Aluś patrzyliśmy z napiętym oczekiwaniem. Mieliśmy powody, żeby śledzić Aspiryna i majo-
ra. To był nasz osobisty przypadek.

Widocznie konflikt majora z Aspirynem nikogo nie podniecał. Wszyscy mieli własne wojen-
ne rany, niechęci, namiętności i tęsknoty.

Aspiryn odszedł powoli, niedbale. Nie było w nim nic ze służbistości, dyscypliny. Szedł jak 
człowiek, który wykonał pracę. Chce odpocząć, odpocząć, nic więcej. A przechodząc obok nas, po-
trącił gałązkę wisienki, jakby tam nikogo nie było, ani mnie, ani Alusia. Nie spojrzał, nie przystanął. 
Oboje byliśmy zaskoczeni, zdumieni jego obecnością. Milczeliśmy w przykrości, w zachwianej na-
gle wierze w ludzką pamięć i dobroć.
– Dlaczego on zabił cielątko? On! Wziął pistolet z rąk żołnierza. Mówił „Wasia”! To koledzy? Co 
to znaczy?!

Cielak jeszcze żył, poruszał się jak go powalali, jak ściągali skórę, ćwiartowali. Dlaczego Aspi-
ryn, on?!
– Jeść muszą. Wiesz, ten Aspiryn może zabić majora. Zabić! – twarz Alusia wyrażała zadowolenie.
– Ale cielak poruszał się. Mięso było żyjące. Mogli zrobić jakiś sos, a nie mordować cielątko. Ślicz-
ne, z białą łatką na głowie.
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– Sos? Z tuszonki? E, tam. Nie mieliby siły. Jaki tam sos?! Kto sosem wojnę wytrzyma?! Nie znasz 
się na potrzebach wojska, na aprewizacji! [dziecięcy błąd Alusia – przyp. Autora] – Aluś wyprosto-
wał się z dumą, jak wódz. I jeszcze raz powtórzył ze znawstwem: „Aprewizacja, to grunt dla wojny!”. 

Wyrwałam dłoń z ręki Alusia, pobiegłam za Aspirynem.
– Aspiryn – wołałam – zaczekaj, zaczekaj! Dlaczego zabiłeś cielątko. To śliczny, czarniutki cielaczek, 
dlaczego? – zatrzymałam Aspiryna, obejmując go za biodra. Aspiryn pochylił się, dmuchnął mi 
w grzywkę.
– To tylko cielak – mówił cicho – tylko cielak. – Nieraz trzeba było zabić człowieka. Na pewno tam, 
wtedy...
– Nie mogę przebaczyć dorosłym. Zabijają ludzi, cielaczki. Giną konie, dzieci. Nie mogę!
– Wiem. Ja też sobie czegoś nie przebaczę.
– Aluś mówi, że możesz zabić majora.
– Aluś jest naiwny szczenok, zazdrosny o matkę. Każdy ma swoją zemstę. Jaki masz charakter, ta-
ką zrobisz zemstę, rozumiesz?
– Powiedziałeś „Wasia”. To twój kolega? Kto to? Aspiryn nic nie wyjaśnił, tylko przedłużył myśl 
o Alusiu:
– Niech Aluś troszczy się, żeby jego ojciec i matka byli normalnymi ludźmi, rodzicami. Major – to 
obcy. Dziś jest, jutro go nie ma. Major należy do wojny, jak ja. Major nie jest ani Liny, ani mój. Polity-
ka włada frontem, dowódcy rozkazami. Na ich rozkaz giną ludzie. – Aspiryn odgarnął mi grzywkę 
na bok, na skroń. Zawsze była za długa, zasłaniała mi oczy.
– Nie rozpaczaj nad cielakami. Nie myśl, Ninoczka, o cudzej zemście. Chodź, pocieszymy się zwy-
kłym jedzeniem. Chodź! O, dziewczynka jest spocona. Nie rozpaczaj nad cielakami ani nad majo-
rami. Cielaków i majorów jest znacznie mniej niż nas. Myśl o nas, porządnych, zwykłych żołnie- 
rzach. Rozumiesz, dietaczka?
– Ro-rozumiem, że ciebie wy-wyróżniam. Majora nie-nienawidzę, n-nie znoszę!
– Co, znów się jąkasz? – Aspiryn przykucnął przede mną. Dłonią ponownie wytarł mi czoło. – 
Znów? Zabraniam, rozumiesz, zabraniam, rozumiesz?

Kiwałam głową. Patrzyłam z czułością w łagodne, zmęczone oczy Aspiryna. I przeleciało mi 
przez myśl: Lina klęka przed Alusiem, to matka. Aspiryn przyklęknął przede mną. I wszystkie ba-
by od ziemniaków patrzą.
– Aspiryn, je-jesteś najlepszy, mój.
– Tak, oczywiście! Jestem twój! – uśmiechnął się i poprowadził mnie do domu, żeby pocieszyć się 
zwykłym jedzeniem. Poprowadził za rękę. A baby patrzyły.
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Starszyna

Uświadomiłam, że znika spokój nocy, że ktoś mną potrząsa, szarpie. Ale ciągle jeszcze mia-
łam na ustach, na twarzy zapach lasu i poziomek.

Stół był przykryty lnianym obrusem wyszywanym białą nicią. Za stołem siedział dziadek 
Daniel. A las był świeży, zielony, przecięty jarem, osnuty przy ścieżkach gąszczem jeżyn. Nad sa-
mą ścieżką nawisały gęste trawy.

Las zalegał kąty pokoju, tajemniczy, wilgotny i obfity.
Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam, że patrzę w twarz żołnierza, spoconą i złą, niereal-

ną. Jego broda wynurzyła się z zakrętu leśnej ścieżki, a oczy sterczały, mieszały się z poczerniały-
mi słupkami przy drodze, z kamieniami przed jagodziskiem.

– Obudź się, sfołocz! Ja ci mówię, obudź się! – potrząsał mną zapamiętale, coraz mocniej i dy-
szał mi złością w twarz.

Ogarnął mnie gniew. Aspiryn pouczał, bym biła, gryzła i krzyczała, jeśli napastnik zaataku-
je. Mówił: „To frontowcy. Nie uznają delikatności. Życie wojenne wymaga agresji, twardych odwe-
tów. Pamiętaj, walcz i krzycz!”

Wparłam więc pięści w obojczyki wojskowego i zakrzyczałam jak najgroźniej:
– A ty tu czego, Wańka?! Zabieraj mordę. Jak dam w zęby to ci naczalstwo nie pomoże! 

Żołnierz nieco zdetonował się, na moment wyprostował nawet sylwetkę, zwalniając swój 
chwyt i szamotanie. Ten moment pozwolił mi naciągnąć kołdrę i podwinąć ją pod stopy. Jaga już 
płakała głośno. Tuliła się do mnie, wpierała kościste łokcie w moje plecy, chowała głowę, osłania-
jąc rękami usta i oczy.
– Co? Ty co? Władzy nie widzisz. Schodźcie z łóżka! Pułkownik z kobietą przyjeżdża. Spać tu będą! 
Łóżko potrzebne! – wojskowy zszarpnął z nas kołdrę wciskając ją między pręty zagłówka. Metalo-
we łóżko piszczało i drgało. Jaga płakała coraz mocniej i głośniej.
– To niech śpi na podłodze twój starszyna! – nie ustępowałam. – Ty jakim prawem? Ja tu zaraz 
Aspiryna... Aspiryn, Aspiryn! – wołałam rozpaczliwie. Żołnierz złapał mnie za ramiona. Jednym ru-
chem postawił na podłodze. Nim zdążył tak samo zrzucić Jagę, już siedziałam przywarta do me-
talowych prętów w kąciku łóżka przy ścianie. Podciągnęłam kolana pod brodę i skuliłam się. Żoł-
nierz odrywał mnie od prętów, a ja gryzłam go w rękę. 
– Ach, ty job wasza mać! – teraz już bił mnie po głowie i łopatkach. Przyciskałam się coraz moc-
niej do prętów i straszliwie krzyczałam: „Aspiryn, Aspiryn”. Jaga pięściami tłukła żołnierza w ple-
cy i szarpała jego rubaszkę.

Wiedziałam, że Aspiryn był w pobliżu. Siedział już nieraz z Bratkiem pod daliami. Szeptali, 
patrzyli sobie w oczy, dotykali się rękami, tulili.

Tak jak moje miejsce było w lebiodach, ich miejsce – pod daliami, w najpiękniejszym miej-
scu podwórka.
– Ach ty sfołocz! – Aspiryn wpadł do pokoju ogromnymi susami. Odtrącił żołnierza i już głaskał na-
sze głowy.
– Cicho, cicho, ci... Dobrze, spokój dzieci. – Uczepione jego boków stałyśmy bosymi stopami na 
zrzuconej kołdrze. Kirgiz wsunął głowę w drzwi i mruczał: „Wot, kakaja siurpryz”.69
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– Jak będzie towarzyszu? Pułkownik przyjeżdża! – żołnierz patrzył niechętnie w buty Aspiryna.
– Idź mi z oczu! Dzieci wojenne bijesz?! Im twój pułkownik wiesz co? Tylko bliny, wszyscy tylko or-
dery, bliny na piersi! Odejdź, mówię. Odmaszerować! Łóżko będzie. Damy materac. Parawan przy-
nieść, pościel. Kirgiz – Asłan, do roboty! Zrozumiano?
– Tak, toczno! Ja panimala, ja udielala! Wsio budziet!70

Asłan znikł za drzwiami, a żołnierz odmaszerował hałaśliwie.
Aspiryn podniósł kołdrę z podłogi, położył Jagę na łóżku. Jej potargane, ogromne włosy 

zgarnął jak na warkocz. Jaga wciąż łkała, a on ją otulał i uciszał, otulał i uciszał. 
Siedziałam na łóżku, obok Aspiryna. Wsunęłam mu głowę aż pod obojczyk. Pachniał nikłym 

zapachem mydła toaletowego i tytoniem. Płakałam.
– Nie płacz. Frontowi nie głaszczą, nawet dzieci. On silniejszy. Aspiryn umilkł i zamyślił się. Unio-
słam głowę. Wtedy przegarnął mi włosy nad czołem, na bok. Przyjmowałam jego troskę jako nie-
zaprzeczalny znak dobroci serca, przywiązania.
– Słyszysz, to frontowi?! Uśnij, cicho, uśnij.
– Ja-ja rozu-rozumiem. Tylko cie-ciebie ko-kocham.

A już Bratek z Asłanem i żołnierzem wciągali materac do pokoju, wpychając go pod stół. 
Ogromny dębowy stół na lwich łapach nieraz stawał się baldachimem wojennych par. Przywierali 
szybko do siebie i natychmiast zasypiali, przyjmując ten szczątek bliskości za Boży dar. Teraz żoł-
nierz wniósł też parawan. Tkaninę parawanu zapełniały hinduskie tancerki. Ich wytworne, długie 
palce przypominały usztywnione żmije.

Pokój nie pachniał ani lasem, ani poziomkami. Jaga już spała z szeroko otwartymi usta-
mi, Bratek patrzył smutno, w milczeniu. Asłan przyniósł czystą, bialusieńką pościel obramowaną 
ślicznymi, zielonymi lamówkami.

Bratek usiadł na materacu, w swoim kącie. Objęła kolana rękami. Cicho, niemal pokornie po-
prosiła Aspiryna: „No, chodź, chodź, mój ty naprawiaczu świata. Chodź, mój rycerzu, piękny i czu-
ły. Mój żar-ptaku! – przechyliła głowę i coś jeszcze szeptała. Modliła się? Dlaczego pułkownik nie 
chciał spać w czerwonym domu, wśród starszyny? Ciasno tam od mężczyzn i adiekałonu? Jaki to 
nieznajomy, męski głos mówi: „Pozdrawlaju! O, jaki wspaniały materac! No, wyśpimy się z Nataszą, 
nareszcie! Dziękujemy! Jest świetnie”. Czy to pułkownik i jego kobieta? Są wysocy, zgrabni i piękni. 
Może dlatego są wysocy, że ja patrzę z dołu, z łóżka? To chyba Nalot. Tak, to Nalot poszczekuje, ale 
przyjaźnie. Jego głos odróżniam wśród wszystkich dźwięków nocy. Ktoś go głaszcze. Pewnie Lina 
i major wyrzucili Alusia za drzwi, w noc.

Świeca na okapie, w kuchni jeszcze pełga. Już niewielkie światełko. „Tylko ciebie kocham 
Aspiryn i Bratka w tej wojnie; was kocham. Bratek jest jak...” Zasypiałam.
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Czerwona bluzeczka

Miałam w dzielnicy dwóch przyjaciół, silnych po dziecięcemu: Alusia i wielkiego psa Nalo-
ta. Nalotowi mogłam położyć palec na nosie i delikatnie głaskać. A Nalot potrząsał łbem, i nieru-
chomo, spokojnie patrzył mądrymi oczyma jakby mówił: znoszę to, bo wolę pieszczotę dzieci niż 
głupotę wojny.

Aluś był wierny, zaradny i podzielny. Mówiło się „podzielny”, gdyż dzielił się wszystkim, co 
z jedzenia zdobył: ugotowanego, upieczonego czy ukradzionego. Aluś lubił mnie w sposób szcze-
gólny, w jaki lubią chłopcy harde i stanowcze dziewczyny. Kiedy mówił: „Joaśka włazimy na drze-
wo”, wiedział, że wlazę tam druga, po nim, tylko dlatego, bo noszę sukienkę, a nie spodenki.

Nawet Derela nie karciła mnie za te wspinaczki, bo kolejność była zachowana, a wstyd osło-
nięty. Mówiła: „Mężczyzna w domu, na kominie i na wojnie musi być pierwszy.”

Bardzo ważna była Gienia. Ale Gienia ukrywała się za bzami, na stołeczku, albo w zaciemnio-
nym pokoju. Jej świat wciąż należał do wojny, kiedy kobiety ściskają uda, obciągają sukienki i pra-
gną ukryć się pod ziemią.

Gienię wojna okaleczyła, wystawiła na ludzkie spojrzenia. Wiedziałam już wtedy, że ludz-
kie oczy zabijają jak bagnet, oblepiają niby gówno lub wybierają patrzenie na płot, a nie rozmowę 
z dziewczynką, obciągającą ustawicznie sukienkę.

Tylko ja mogłam od pewnego czasu, zbliżyć się do Gieni, dotknąć jej ręki albo powiedzieć: 
„Zobacz, przyniosłam ci kawał czekolady”. Od innych odwracała się, uciekała lub pluła pod nogi.

Aluś pozostawał mi na każdą okoliczność, bez zastrzeżeń. Aluś buńczuczny, ale opiekuńczy, 
niezawodny, choć czasem milczący, spóźniony i spłakany.
– Płakałeś? – zapytałam.
– Musiałem, wiesz. Taka mnie wściekłość wzięła.
– To nie złość się. No, proszę. – I pocieszałam go choćby tak: „chodź, mam ciasto”.
– Kiedy muszę się wściekać. Popatrz za furtkę. Też zaczniesz płakać i kląć.

I popatrzyłam. A tam stała matka Alusia pięknie uczesana „w fale” nad skroniami i wielki kok 
z tyłu głowy. Jej duże, ostre piersi bodły świat śmiało i jednoznacznie. Nie miała dlatego kłopotów 
w sprawach handlowych. A oglądał się za nią każdy starszyna. Była bowiem piękna, bujna i śnia-
da. Nie bała się wojny. Za nic też miała jej groźby czy zakazy.

Kobiety spędzane przymusowo do obierania ziemniaków dla żołnierskiej kuchni mówiły 
z rechotem, że matka mojego przyjaciela wybiera sobie mężczyzn tak, jak wybiera się dorodne, ję-
drne ogórki.

Kiedy stała przy płocie z ręką na biodrze, widziało się najpierw jej ostro sterczące nad talią 
piersi, w dół zaczynała się naciągnięta na płaskim brzuchu, zwykle czarna spódnica. Gdy szła, żoł-
nierze przy budce przestawali pić bimber. Mierzyli oczyma każdy centymetr jej ciała. Waśka i Ani-
czyn śmiali się, że Gruzin Goridze siada na kamieniu, kiedy ona go mija – tak bardzo odbiera mu 
wolę i moc nóg, do bólu męskości i bezwładu.
– Patrz – powiedział Aluś z niechęcią – mama poszła do was. Ja pójdę do Lubki i Timoszki. Ty idź 
do domu. Powiesz mi, co mamuśka knuje. Idź!
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Ninka i Timoszka obsługiwały zenitki za szosą, wpusz-
czone w okrągłe wykopiska. Ich ziemianki były zawsze pełne 
śmiechu i muzyki. Nie zabraniały dzieciom przychodzić do ze-
nitek. Były jak dobre znajome, które chętnie częstowały śmie-
chem, żartem, a nawet tuszonką. Dzieci też zaprzeczały woj-
nie.

Weszłam do kuchni. Natychmiast! I natychmiast za mną 
stanęła we drzwiach Dzienisa. Jej włosy skakały na głowie, 
skręcone w sprężyste loki. Z opiętej na biodrach i w tali sukien-
ki wylewały się fałdy ciała, a spomiędzy powiek patrzyły czar-
niutkie, kąśliwe oczka.

Lina stała przed starszyną wyprostowana jak śmigła 
brzózka. Patrzyła mu w twarz spojrzeniem kobiety władczej 
i dumnej. Miała na sobie krwistą, opiętą bluzeczkę i tym ra-
zem białą, ale jak zawsze wąziutką, spódnicę. Jej stopy tkwi-
ły w ślicznych, białych pantofelkach, z zielonymi wypustkami. 

Patrzyłam oczarowana, pełna dziecięcego podziwu dla 
kobiecości, siły i tych niezwykłych pantofelków Liny. Przed 
Liną stał Gruzin, piękny Goridze. Często teraz przychodził do 
Aspiryna. Nie rozumiałam powodu ich spotkań. Wiedziałam 
tylko, że Aspiryn był grzeczny i spokojny.
– Dzień dobry starszyna.
– Pazdrawlaju. Dzin dobry – odpowiedział z uśmiechem Gori-
dze. I aż oparł się o piec, jak popchnięty. Stali przed sobą w wą-
skich drzwiach. On przy piecu, ona oparta o ościeżnicę.

Lina nie zwracała na nas uwagi. Ja i Dzienisa znaczyły-
śmy tyle, co martwa ściana. 

– Posłuchajcie, starszyna, przyszłam do pana – pochyliła 
się leciutko ku Goridze, mówiąc ciszej i łagodniej niż wstępne 
„dzień dobry”. – Może chcielibyście mieć dużą, wygodną szo-
pę na skład żywności. Mamy pustą, obszerną. Tu beczki sto-
ją pod drewutnią, nawet na deszczu. W sypialni oderwaliście 
podłogę Andrieja Andrejewicza. Tyle tam worków. Szkoda po-
koju. Zastanówcie się, panie starszyna. Przyjdźcie do nas wie-
czorem. Major będzie. Porozmawiamy.

Goridze patrzył na Linę tak, jakby chciał ją całą połknąć. 
Pocił się, pobladł. I tylko powtarzał: „Charaszo, charaszo”. 
W całym eszelonie nie było mężczyzny piękniejszego, bardziej 
uwodzicielskiego i władczego. A wobec Liny osłabł i struchlał.

Widziałam, stojąc w wąskim korytarzyku, że ta kobieta 
owija się wokół Gruzina, wsysa się w jego wolę, zabiera mu cha-
rakter. Przepadała władza Goridze, zaczynała się władza Liny. 
Widocznie oprócz majora do decyzji o przeniesieniu magazy-
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nu, potrzebowała Goridze. Goridze zawsze w sposób tajemni-
czy, ale jednoznaczny zatwierdzał decyzje w eszelonie.

Wiedziałam też, że ta kobieta zabiera nam jedzenie. 
Już nie będziemy mogli z Alusiem i Dzienisą rozpruć worka, 
ukraść miskę kaszy czy ryżu, mąki albo puszkę tuszonki. Czar-
na krecha zapchana pyłem między ścianą a podłogą, rozsze-
rzała się z każdym dniem od ciężaru worków. Teraz dziura roz-
warła się na szerokość głodnej paszczęki.

– Pani Lino, pani chce zabrać te worki z sypialni. Pa-
ni chce je zabrać? – podeszłam do niej blisko. Twarz Liny wy-
płynęła wyraźna i spokojna spomiędzy ostrych piersi. Lina, 
uśmiechnęła się jakoś sennie, strzeliła mi palcami nad uchem 
i wyszła bez słowa.

Goridze wciąż stał oparty o piec, blady i uśmiechnięty.
– Ty czego? – syknął do mnie złowieszczo i przytomniejąc. – Ta-
ka kobieta, taka kobieta! – mówił do siebie.

Wtedy Dzienisa przegięła się cała w biodrach, podparła 
rękami w talii i zaglądając od dołu w twarz Goridze zakrzyk-
nęła cienko, histerycznie: „A wy wiecie, starszyna, co to takie-
go kurwa?”

Goridze roześmiał się szeroko, mocno, pokazując pod-
rzutem głowy podniebienie i przepiękne, śnieżne zęby.
– To dobrze, to bardzo dobrze. Och, piękne kobiety są jak pysz-
ne gruszki. Tylko brać je i jeść.

Goridze śmiał się jeszcze w sieni. Wybiegłam za nim. Nie 
wiem dlaczego. Nic nie mogłam zmienić. Zobaczyłam, jak na 
podwórku, idąc ku furtce Goridze niemal tańczy, z ręką założo-
ną za ucho. I pogwizduje.



97

Bez powodu

– Dzienisa ukochana, powiedz mi, pomóż. Co ja mam powiedzieć Alusiowi, co? Że Lina zabiera 
nam magazyn? No, pomóż!

Dzienisa w odpowiedzi z całej siły uderzyła mnie z góry, jak młotem, zaciśniętą pięścią w ra-
mię. I krzyczała histerycznie, piskliwie: „Mówiłam sto razy! Dziecko kurwy, to też kurwa! Co masz 
łobuzowi wyjaśniać? On wie!”

Z furią rozcierałam nagły ból. Krzyczałam, uciekając: „A ty Dzienisa jesteś Zygmunt. Cham 
i rozpustnik! Głupia jesteś. Zła jak nagły piorun!”

Zatrzymałam się dopiero w pomidorach. Stamtąd można było uciec przez ruchome szta-
chety w płocie do Dereli. A tam Derela i gęste jaśminy zapewniały bezpieczeństwo.
– Głupia jesteś! Niech bomba spadnie na wariatkę, co nie odróżnia matki od syna! O! Aluś – to mój 
przyjaciel, rozumiesz?! Ty byś zżarła całą czekoladę świata. I nawet nie wytarłabyś kącików ust, 
żeby inni widzieli. A on przyniesie zawsze, aż rozmięknie mu w dłoni, przez sreberko. Jesteś bez-
wstydna! Żarłoczna! Nieuczciwa! Bijesz dzieci!
– Pyskuj, pyskuj!
– Zygmunt mówi, że twoja złość idzie z jałowego brzucha! Dlatego ciskasz talerzami. Bijesz wszyst-
kich! I żołnierzy!

Płakałam mocno, zanosząc się bardziej złością niż bólem, aż Derela odsunęła sztachetę 
w płocie i cicho zaprosiła na swoje podwórko, pod jaśminy.
– Chodź tu, Joasiu, chodź! Nie płacz. Nie kłóć się. Zjesz bułeczkę słodką, z serem. Chodź!

Wtedy okno i całe podwórko zatrzęsły się wrzaskiem.
– Ja jej dam bułeczkę! Będzie miała guzy. Mój brzuch, moja bezdzietność – moja bieda! Gówiara, 
chce mnie leczyć wytykaniem!
– To za co mnie bijesz, za co? Poczekaj, przyjedzie tata. Wieczorem wróci Aspiryn. Poczekaj!
– Nie strasz mnie! Moja zgoda, moja łaska. Opiekuję się tobą.
– Tata ci powie też: moja zgoda, moja łaska. Przepędzi ciebie z naszego domu. Będziesz miała kwa-
terę u takich, co biją, u pryszczatego Zenka. Swój swego znajdzie!

Dzienisa umilkła i znikła w pokoju. Tylko firanka falowała w podmuchach wiatru czy gnie-
wu jak łagodna chmurka.

Płakałam jeszcze długo w pomidorach, wciąż wracając wspomnieniem szczęśliwych scen 
przy studni, gdy roześmiana mama unosiła ręce w żartobliwej obronie przed dyngusem, a na jej 
palcach lśniły krople wody i złote pierścionki. „Dzieci – wołała – dzieci! Pomagajcie mi. Tata robi tu 
ocean! Ja mam kochające dzieci!” A my już biegliśmy, każde z naczyniem pełnym wody, do mamy, 
w prześlicznej różowej sukience. Ten złoto-wiosenno-różowy obraz zjawiał się nieraz, w snach, 
w zagrożeniach czy w bezsilności. I teraz też szeptałam: „Mamo, mamuniu. Wyzdrowiej, przyjedź. 
Nie chcę wojennej czekolady ani Dzienisy. Nalot mnie nie obroni. Aluś przepada w nieznanych 
mieścinach. Jaga ucieka od życia w książki. Marcyś zastrzeliłby samego Boga, byle tylko postawić 
na swoim. Dzienisa oszalała. Nerwy ją rozrywają. Zygmunt tylko się perfumuje i wychodzi. Już nie 
wytrzymam. Wyzdrowiej. Przyjedź!” Taka była moja modlitwa.



98

Wiedziałam, że jeśli spadają bomby, w schronach piasek od wybuchów zasypuje ludziom 
oczy, że jeśli lebiody rosną w niebo grubymi łodygami jak przegub dziecka, to Bóg zamilkł, nie 
chce mojej modlitwy. Nie chce patrzeć na ludzi. I wtedy muszą ludzie radzić sobie sami. Czeka-
łam już tylko na pomoc mamy i taty. Bałam się Boga. Nie rozumiałam, dlaczego milczy, choć dzie-
ci giną i są głodne, dlaczego giną lśniące, wspaniałe rumaki. Że psy ogłuszone wirują w chruśnia-
ku w kółko, a wróg bezkarnie przystawia do głowy dobrej staruszce pistolet.

Wierzyłam, że mama zjawi się trochę blada, ale w różowej sukience, z pierścionkami na pal-
cach i powie: „Chodź, Joasiu, chodź, córeczko”, wyciągając ręce. I ja będę biegła w to wyczekane, 
największe szczęście, nie mogąc nic powiedzieć więcej tylko „mama, mamuniu”. I wtedy Bóg się 
uśmiechnie. Bo tak jest na wojnie. Widocznie Bóg czeka.

Siedziałam w pomidorach spłakana. Słońce ani trochę nie obsuwało się w ziemię. Nie chcia-
łam bułeczki od Dereli.

W pewnym momencie usłyszałam od okna łagodny głos Dzienisy.
– Joasiu, nie gniewaj się. Mnie też może trafić szlag.
– Ciebie tak często trafia szlag, jakby wyskakiwał z kulomiotu, albo z zenitek, od Kławdii. Złością 
strzelaj do Niemców, do Zygmunta. Nie odzywaj się do mnie. Nie chcę twojej łaski i już!
– Joasiu. Nie odchodź! Nie uciekaj z pomidorów. Przyniosę koc i kanapki. Musisz coś zjeść.
– Nie chcę. Jestem zła jak piekło.
– Zrozumiesz mój gniew. Możesz lubić Alusia, proszę bardzo.
– Nie potrzebuję twojego pozwolenia do przyjaźni z Alusiem, z Gienią, Bratkiem czy Aspirynem.
– Chodź pod jabłoń. Proszę. Porozmawiamy. Przepraszam.

Ociągając się poszłam pod jabłoń. Zachowałam jednak czujność, przystając w pewnej odle-
głości. Dzienisa rzeczywiście przyniosła duży koc, który lubiłam, w granatowo–szarą kratkę, po-
znaczony pasowymi wzorami, miękki, gruby. Na talerzyku leżały trzy kanapki z boczkiem, pocię-
ty w paski ogórek i kawałek czekolady.

– Jedz – poprosiła cicho – jedz. Nie bój się. Ja się odsunę. Jedz. Zobacz, odsuwam się.
Usiadłam na brzegu koca, lękliwie, a Dzienisa zaczęła powoli, zacinając się mówić:

– Nie mam dzieci, ale, no, ale mi tego, właśnie, właśnie tego, nie wytykaj. To nieszczęście. Tak chciał 
Zygmunt. On lubi kobiety, przyjemności. Nie lubi porządku, starań ani opieki. To wiesz, Joasiu. Cie-
bie też nie lubi. To wiesz.
– Tak, wiem. Widziałam. Uciekałam.
– Zygmuś znika, a ja zostaję sama, jak ty. On idzie do takiej jak Lina. Rozumiesz?

Dzienisa zapatrzyła się przed siebie, jakby tam otworzyły się jakieś drzwi, a ona zaczęła już 
opowiadać, co jest za tymi drzwiami. Zawsze żal mi było Dzienisy. A kiedy przygarniała mnie do 
siebie, przebaczałam jej wszystko. Teraz też objęła mnie i pocałowała w obolałe ramię.
– Nie jesteś Dzienisa brzydsza od Liny. Nie. Lina nie ma takich włosów jak ty, ani takich oczu – czar-
niutkich, pod wygiętymi rzęsami.
– Naprawdę tak jest? Naprawdę?
– Tak. Przysięgam. Ale dlaczego mnie bijesz, dlaczego? Wtedy ciebie nienawidzę tak mocno, jak 
majora i wojny.
– Bo jak wpadam w złość, to nic nie ma we mnie, tylko ta złość. Jakby przede mną latała czerwona 
płachta. Wtedy robię tak, jak złość chce.
– Mówisz jak Marcyś. On też ma taki zajadły charakter, taki mus.
– Wiem, znam musy Marcysia.
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– A Lina wydziera nam magazyn, nadzieję. Jak sobie poradzi-
my? Asłan okradnie, tata nie przyjedzie, Zygmunt pójdzie so-
bie, Aspiryna też nie ma. I co, co będzie?
– Wiedziałam, że Lina zapoluje na magazyn. I na Goridze.
– Na Goridze? Przecież u niej mieszka major. Aluś mówi: „On 
już u nas mieszka”.
– Nie, nic nie wiesz o takich kobietach. Jakie są podstępne, za-
chłanne. Jedz, jedz Joasiu.
– Goridze? Nie!
– Gruzin jest najpiękniejszym mężczyzną, jakiego w życiu wi-
działam. Jak patrzy na kobietę, to jest tak, jakby ją posadził na 
królewskim tronie. A potem, potem leciutko przenosił na pach-
nące łóżko z baldachimem. O takim mężczyźnie kobiety śnią. 
Nigdy takiego chłopa nie widziałam. A ta suka zaczyna i jego 
oplątywać. A na mnie nawet nie spojrzał! Nawet nie spojrzał. 
Tak go oplątuje, że wrósł w ziemię. Wprost w ziemię.
– Dzienisa! Dzienisa! Co ty mówisz? To za to mnie pobiłaś? Że 
na świecie jest Goridze?!
– Goridze jest jak wicher. Skłębia kobiety. Pędzi je przed sobą 
niby tabun klaczy. Popatrz na wszystkie! Wszystkie durnie-
ją. Wyginają się, przymilają – wszystkie! Goridze wsadza nos 
w biust Lubki. Widziałam... Jak wyszedł od nas, po rozmowie 
z Liną, to gwizdał szczęśliwy i tańczył, wiesz? Z nimi robi się 
coś takiego, jak z naszą kocicą Ziutą. Ziuta tarzała się przy wa-
lerianie, w ogródku. 
– Widziałam. Dlaczego kobiety są takie głupie? Za co mnie po-
biłaś? 

Dzienisa patrzyła przed siebie przymkniętymi oczyma. 
Nie odpowiadała.
– Niech tylko skończy się wojna. Poczekaj.
– To co, jak się skończy? Dlaczego kobiety są głupie? Leluja mó-
wi, że w kobiecie jest taki pęd. Inaczej nie może, idzie jak w po-
żar. Spali się, ale pozna jakiś szalej. Co to szalej? To pewnie wię-
cej niż akordeon Aniczyna, pewnie więcej. 
– Niech tylko wróci mąż Liny. – Dzienisa wczepiła palce w swo-
je wspaniałe włosy, uniosła je do góry z lubością, jak czarny las 
nad głową. Potrząsała lokami i prężyła piersi, jak zwycięski wo-
jownik.

Dopiero wtedy zauważyłam, że włożyła swoją najładniej-
szą, wiśniową sukienkę.
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Pierścionek

Była noc. Pachniało latem i wspomnieniami. W takie no-
ce odurzone zielenią i kwitnących kwiatów, których zapach 
napływał do okien, do domów lekko i przejmująco, sen przy-
chodził powoli. Skradał się, przysiadał na stołeczku jak czło-
wiek. Nie spieszył się, patrzył, oddychał.

Spośród obrazów, które zjawiały się wtedy i zagarniały 
pamiętanie, widziałam wciąż wyraźnie wielkanocny poranek, 
dziewczęce, różowe i błękitne sukienki z falbankami, stół od-
świętny, zastawiony tradycyjnie i suto.

Ojciec stał z boku, przy stole. Z uznaniem patrzył jak dzie-
ci całują dziadka Daniela w rękę. Podchodziliśmy do dziadka 
kolejno, z szacunkiem. Mama pieszczotliwie muskała dłonią 
nasze głowy.

Wszystko było tkliwe, prześwietlone jakimś mżącym, 
złotym światłem od ślicznych firanek. Ten obraz zawsze obez-
władniał, a zasmucał tak bardzo, że zaciskałam oczy, zaciska-
łam je rękami, żeby spłoszyć dobrą przeszłość, żeby nie płakać.

Marcyś przepadał jak zwykle między zenitkami albo 
wśród żołnierzy, ale też u dalekich krewnych. Jak się tam do-
stawał, jak pokonywał kilometry drogi, nie wiedziałam. Jaga 
zaszywała się na strychu. Czytała każdą znalezioną książkę, 
pogryzając jabłko albo suchary. Teraz pewnie też tam usnęła 
na starej pierzynie.

Dzienisa wytrwale zawijała papiloty, których cały tysiąc 
sterczał strzępami na głowie.

Asłan siedział nieruchomo, ćmił wielki kapciuch, skręco-
ny w palcach. Patrzył gdzieś daleko, przed siebie.

Psy naszczekiwały rzadko, obezwładnione ciepłem nocy 
i spokojem. Nalot też się rozleniwił. Nie słyszałam go.

Aninczyn grał na akordeonie swoje tęskne melodie, ła-
godne i znane. Ale ciągle wracał motyw: „Wiem, że oczekujesz 
mnie przy łóżeczku dziecinnym i znów w oczach łzy, moja mi-
ła”. Siedzi pewnie w leju po bombie, na belce, z głową przechy-
loną, zamyślony. 

Nikogo przy mnie nie było. Tylko ten wielkanocny ob-
raz, jak w kadrze przed oczyma, pełen dobroci, troski i mżące-
go światła.

Nie chciałam płakać. Poszłam na strych, obudziłam Jagę 
– tak mi doskwierała samotność. Jaga spała na pierzynie. Swój 
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piękny, potężny warkocz ułożyła porządnie przy uchu. Przy-
trzymywała go ręką jak wielką wartość.
– Jaga, Jaga. Chodź na dół. Nie chcę być sama, chodź. Nie śpij tu.
– Co, co? Aha. Idę, idę.

Na dole, w łóżku zaraz usnęła, przytulając swój warkocz 
do ucha.

Noc była późna. Siedziałam cicho, wypełniona wspo-
mnieniem święta wielkanocnego. Nie mogłam zasnąć.

Aspiryn wszedł ostrożnie, na palcach i bez Bratka. Bratek 
pewnie zabawił u Ninki i Timoszki w zenitkach.
– Asiczka, masz tu pierścionek złoty ode mnie. Noś go. Nie 
zgub. Pomyśl czasem o, o nas. – Aspiryn chrząknął jakoś dziw-
nie, potarł nos, a potem potrząsnął mną, obejmując za ramiona. 
I znów cicho powiedział: „No, masz. To dla ciebie”

Zaraz przywarłam do jego rubaszki. Zaczęłam drżeć i py-
tać:
– Dlaczego mi go da-dajesz? Wyjeżdżasz, tak?
– No, za pewien czas. Pożegnamy się. Nie drżyj, nie płacz. Do-
brze? Takie jest życie. Tęskni się tylko. Bóg był dla nas dobry.
– N-nie jedź, pro-proszę, nie jedź!
– Trzeba. Rozkaz. Jestem żołnierzem.

Objęłam go rękami jak najmocniej. Chciałam chociaż 
tak zatrzymać Aspiryna na czas mojej samotności, między 
złotymi obrazami z domu rodzinnego, czułymi melodiami 
Aninczyna i mruczeniem Asłana. Na czas pewności, że jest 
przy mnie.
– Oj, będziesz wojowała w życiu jak z adiutantem pułkownika. 
To trudne życie – Aspiryn patrzył mi w oczy z bliska. Wydał 
mi się znacznie starszy. Ale zaraz wbił wzrok gdzieś ponad mo-
ją głową, jakby widział to wszystko, co jest znacznie dalej, aż 
w tajdze. Milczeliśmy. Było coś z czegoś przeczuwanego, a jed-
nocześnie uroczystego w tych chwilach.
– Pomyślisz o mnie? – zapytał. 

Nie mogłam mówić. Tylko drżałam z lęku o przyszłość 
Bratka i Aspiryna, ze świadomości pustki, której nikt po nim 
u mnie nie wypełni.
– J-jakby mi wy-wypadło serce i ciśnie. T-tak będzie bez ciebie 
Aspiryn. Przygarniałam się mocniej i mocniej do Aspiryna.
– Takie jest życie. Tęskni się tylko. Ktoś ci podaruje jeszcze 
piękniejszy pierścionek.
– Nikt, n-nikt takiego pierścionka.
– Ktoś ci dmuchnie w grzywkę i odgarnie jak ja.
– Nikt, nikt tak w grzy-grzywkę.
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– Ktoś ci przyniesie jabłka w koszyku. Zobaczysz. Będą lepsze 
niż z eszelonu.
– N-nikt ta-takich jabłek
– Pamiętasz, jak cię poznałem?
– Ta-ak, przy pło-płocie.
– Patrzyłaś na samochody, na żołnierzy. I na mrówki przy stop-
kach.
– Tak. By-byłam w brud-nej su-sukien-ce.
– Nie zgub pierścionka. Nie pokazuj sołdatom. To będzie mój 
znak, dla ciebie.
– Tak. Z-znak.
– Nie noś w kieszeni. Bo możesz zgubić, może ci wypaść. 
A oczko, to koral.
– To ko-koral.
– Bo dziecku ktoś wyrwie, zabierze.
– I dzie-dziecko pobić. A cie-ciebie nie będzie. Tylko nowa woj- 
na, bez cie-ciebie.
– Tyle ze mnie zostanie w materii, w znaku. Pamiętaj. Pamię-
taj i to – poprowadził mój palec po bliźnie nad brwią. Mocno 
ścisnął moją rękę. – I to! I zapach starego kapitana, dobry i nie-
dobry.
– Be-będziesz cały we we mnie. I ta bliz-na nad nad o-okiem. 
I zapach ru-rubaszki. Wszystko. Cały ty, Su-sura i Bratek. Bra
-bratek u-ukochany, je-jedyny... Bra-bratek wy-wy-wy-wyjątko-
wy...

Drżałam i płakałam. Aspiryn nie mówił już nic. Zwyczaj-
nie po ojcowsku uciszył mnie, obejmował delikatnie i uciszał.

Pierścionek nosiłam na sznureczku, na szyi. Zabrał mi 
go jakiś żołnierz. A pierścionek wypadł mu z rąk. W pośpiechu 
rozgniótł go butem, aż koral rozkruszył się. Jego okruch wpadł 
w szparę i leży gdzieś pod podłogą, do dziś. Żołnierz podniósł 
pierścionek i schował do kieszeni. Mnie odepchnął i podniósł 
mi pięść pod nos.

Ale kiedy wracają złote i różowe wspomnienia, wśród 
nich zawsze jesteście oboje: ty, Aspiryn i Bratek. Wojna milk-
nie i cichnie. Wtedy nie ma armat, zabitych ludzi, koni ani drżą-
cych nocy, żadnych złych dźwięków, walenia kolbami w drzwi.

Tylko ty i Bratek jesteście ze mną w kuchni, świeca na 
okapie pełga, a ty unosisz mnie wysoko. Śmiejemy się głośno, 
radośnie. Na szyi dynda mi pierścionek na sznureczku. Wojna 
milknie, a diabeł przestaje się śmiać. I tak płynę, płynę wysoko, 
w mocnych rękach Aspiryna.
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Przyjazd

Tata przyjechał wychudzony, ale twarz ogolił gładziutko, a świeża koszula i spodnie na kant 
odjęły mu smutku. Nie odzywał się wiele, ale też nie patrzył w bok, żeby ukryć prawdę. Nawet pro-
wiant wyjmował z worka normalnie, spokojnie, nie wyjaśniając, co przywiózł. Stało się coś w do-
brą stronę – myślałam. Ale nie śmiałam zapytać. Niech powie sam. Obserwowałam ojca i czeka-
łam. I w przeczuciu dobrej nowiny, jaka wyłoniła się niemal znienacka, ale w sposób oczywisty, 
tuliłam się do rąk ojca i obejmowałam go.

Ojciec spokojnie poustawiał prowiant w piwnicznej skrytce i w kuchni, w kredensie.
Odczytał właściwie moje proszące dotykanie, głaskania i zaglądania w oczy. Jakby ociągał 

się, niepewny swoich wyznań, lękał się wyprzedzania faktów.
Ale w pewnym momencie przykucnął, postawił mnie przed sobą, patrzył mi w oczy ze 

szczęściem i powagą, a ja odważyłam się wypowiedzieć domysł:
– Mama zdrowieje – szepnęłam.
– Tak, kochanie, tak, moja dzielna córeczko. Zdobyliśmy lek.
– Kto, tato, gdzie, jak? Gorzki? Smaczny? – zabrakło mi tchu i już tylko powtórzyłam po swojemu, ją-
kając się: j-jest, po-pomaga!
– Ja z Wackiem pojechaliśmy do miasta, zawieźliśmy, co trzeba, dostaliśmy lek. Pani Justyna, zna-
joma Wacka, załatwiła, od wojska.
– N-nie mó-mówiłeś od razu, dla-dlaczego? Woj-ny by-łoby tyl-tylko kawałeczek, j-jak w rogu pod
-podwóreczka, te po-połamane bzy i przy ścia-ścianie! Tyle woj.-wojny! A mamy byłby cały dom!
– Zawsze od razu mówiłem smutki. I nadzieja znikała. Widzisz, jakie święto obchodzę. Widzisz. Ko-
szulę, spodnie. Aż boję się.
– Żeby nie po-powiedzieć na początku za dużo, tylko w s-sam raz. Ech, jest lek! I mama usiadła 
na łóżku?
– Tak, Joasiu, usiadła. A ta pani Justyna, to wszystko zdobędzie, choćby spod ziemi. Ma na pier-
siach nie tylko perły, ale i czyny. To wielka kobieta.
– Wujenka zawsze mówiła źle: „piękna Justyna”. Ona jest piękna dla wujka i dla mamy. Tak jak dla 
mnie i Bratka, Aspiryn.
– Tak, córeczko. To tak.
– I dni są takie jasne, czyste. Deszcz padał. Aż się chce połykać powietrze, jak tort, po kawałeczku, 
na smak.
– Zabrałabym ciebie do mamy, ale tam mama i babcia słabe, chore. I tylko ja. Dom zrujnujemy, re-
peruję. Co można, to robi się w obejściu, w ogrodzie, u Wacka.
– Nie, tato, ja wytrzymam! W ogrodzie? A miny, miny?
– Ciągle wybuchają. Najgorzej w lesie, na drogach.
– Nie boisz się? Ja się boje!
– Mamy rozeznanie, saperów.
– Nie, tato, ja wytrzymam. Jak mama wyjdzie na drogę albo chociaż przed dom. I usiądzie na ła-
weczce. Wtedy ja przyjadę, usiądę obok mamy. Będę trzymała mamę za rękę. Przyniosę mamie 
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mleka z miodem. Albo pójdę do lasu z wujenką, nazbieram jagódek. Mama uwielbia jagódki, po-
ziomki.
– O, nie Joasiu! Do lasu nie wejdziecie. W lesie pełno min. I zabici. Miny wciąż wybuchają aż szyby 
drżą, wysypują się. Każdy drży. Ciągle patrzymy na las.
– Ale my z wujenką mamy jagodowe miejsce. Niemcy o tym nie wiedzieli. To nie jest daleko od 
drogi. Tam leżały wielkie kamienie, a potem już tylko jagody.
– Duże kamienie? Naturalna ochrona, maskowanie. Miny są wszędzie. Wojna nie szanuje ani ka-
mieni, ani jagód.
– Aspiryn by wiedział, jak mnie tam zaprowadzić. On wszystko wie!

Ojciec pogłaskał mój policzek i pocałował w czoło. Nie pomniejszył roli Aspiryna, nie pognie-
wał się za to wyróżnienie.
– Opowiedz mi córeczko, jak tu sobie radzicie? Czy Dzienisa czuwa, jest dobra?
– Dzienisa zaczęła z Kławdią bić Zygmunta, chodzi z handlem na wieś, do S.

Długo opowiadałam o tych dniach bez mamy i taty, i tylko z Aspirynem, Bratkiem i Jagą.
– Aspiryn, to zaczął upijać się samotnie, a potem przeklina swoją żonę z tajgi. Jej boi się każdy 
zwierz, nawet niedźwiedź. I ten niedźwiedź ją omija, a ona nie tylko odbierze mu miód, ale jesz-
cze małego, puszystego niedźwiadka. I przygłaszcze go i oswoi. Bo ona jest wielką przodownicą. 
Flagę zawiesi na najwyższym drzewie. Ale tą flagą – to może zabić, a drzewo wykarczować. A na-
wet umie bić mężczyzn i tak głośno śpiewa, że ptaki uciekają. Ale Surę, to ona kocha dziko. I zabi-
je Aspiryna, jeśli wróci bez orderów!

Ojciec uśmiechał się łagodnie i cierpliwie słuchał.
– A Bratek, córeczko?
– Bratek, to tylko kiwa głową, zmywa zimną wodą Aspiryna twarz i nawet iska mu głowę. Bo on 
jak zaczyna pić w eszelonie, to tylko ryczy „bradiaga sudbu proklinaja”, śmierdzi, drapie się i przy-
nosi wszy.

A Bratek, jak Anioł, Aspiryna oporządza dokładniutko, umyje każdy załamek skóry. Mówi: 
a teraz uszka, a teraz oczka, teraz ramionka ukochane, jajuszka powalane. Wszystko, wszystko! 
I paznokietki obetniemy! Tak szepcze Bratek. Coraz sobie podciąga rękawy rubaszki. Potem zrzu-
ca rubaszkę i w koszuli pracuje. Taki brud, tato! Taki brud jest na Aspirynie, jakby przewalał się 
w ornej ziemi i w liściach namokłych, w smrodach za kręgiem śmieciowym. Potem Bratek wlecze 
Aspiryna na materace. I Aspiryn chrapie w czyściutkiej koszuli. 

A potem – to Bratek myje się sam, powolutku, bo zmęczona. I mówi cicho: durna ja, durna. 
Jaka to lubow, Ninoczka? Jakbym była lokomotywą, a los coraz mi doczepia jakiś wagon! A ja cią-
gnę! Durna! A życie ubywa, Dla kogo to? Dla cudzego męża!

Marcyś ani trochę nie wystygł. Jak w gorączce. Włóczy się po żołnierskich schronach, a na-
wet miał karabin na ramię, jakby był dorosły. Na ramię i przy studni, jak jego własność, tato! I coś 
schował w kryjówce, na górze, a wyjął z pieca, w magazynie. Aluś mu pomógł wejść tam. Z Marcy-
siem to nawet nie chcę rozmawiać – mówiłam. – Bo tak denerwuje, że trzeba ten karabin odbezpie-
czyć i wypalić mu prosto w nawichrzony łeb. Bo Marcyś tak denerwuje! Wszystko robi tak, jakby 
ciągle skakał z wysokości w dół. I nic go nie obchodzi, co jest na dole. On, tylko myśli, żeby strzelać, 
podglądać żołnierzy, zakradać się, podsłuchiwać i mieć karabin.

I nikogo się nie boi, nawet Anioła Stróża, ani kul, ani głodu, ani bomb. A jak samoloty nadle-
ciały, to krzyczał tak w zenitkach, że Timoszka worek mu na łeb zarzuciła. To uciekł i tylko dyszał. 
I żołnierze śmieją się, że taki to może być lubow Kławdii! Nikt inny! Taki jest, tato. Taki jest! 
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Jaga na przykład, to nie chce nawet nikogo pozdrowić, wszystko czyta. Dzienisa nie broni 
jej czytania. Mówi, może lepiej, żeby siedziała przy niej albo na strychu. Bo warkocz ma cudow-
ny i ta sina sukienka jest już za mała. I fartuszek za ciasny. Ona zawsze dla Dzienisy rysuje kwiatki 
do wyszywania. I obie szepczą. I śmieją się. Mają swoje tajemnice. Do tego włączyć trzeba Kławdię. 
Razem spiskują. Zygmunt mówi: trzy snajperki: jedna z zenitek, jedna ze strychu, a jedna z łóż-
ka! I trzaska drzwiami. Jak je widzi, wychodzi! Bo tak patrzą, że on nie ma żadnej ulgi. Wychodzi 
i krzyczy: nie strzelać, snajperki! A one śmieją się i piją czajok.

A o mnie, tatku, chcesz wiedzieć? To ci mówię. Aspiryn i Bratek, i Dzienisa i Fiedosiejew lubią 
mnie. I Aninczyn też. Wciąż rozmawiam z nimi. I rozumiemy się. Nie przepędzają mnie i nie biją. 
Nawet Asłan Kirgiz mnie unika, tak mnie lubią. I mówią: Ninoczka, cześć! Głodna jesteś? Albo py-
tają czy nakrzyczałam na ukochanego Aspiryna i czy uczesałam już piękne włosy Bratka? Bo oni, 
tato, też by chcieli, żebym ich lubiła. Ale ja najmocniej wyróżniam Aspiryna i Bratka z tutejszych. 

Ojciec ani razu nie przerwał mi potoku zwierzeń. Miałam go świątecznie dla siebie. Przygar-
niał mnie ramieniem, to zachwiał się, to westchnął i szeptał: „No, no” albo „Boże, co ty” albo „Dziec-
ko, to straszne!”

Ale kiedy skończyłam mówić, spuścił głowę i tak siedział, jak duży, złamany patyk. Wresz-
cie wolno powiedział:
– Tak. Wszystko już wiem. A Marcysia trzeba przypilnować. Poproszę Dzienisę i Kławdię o rygor 
dla synka. Nie zabiorę chłopca ze sobą. Całą wioskę wysadzi i las w powietrze! I siebie. A ty, Joasiu, 
bądź mądrą dziewczynką. Moja dzielna córeczka! – i wytarł oczy chustką, jakby go zbyt mocno pie-
kły od jakiegoś, jaskrawego blasku.
– A ty, Joasiu, czytasz? Przywiozłem książeczki, od wiejskiego nauczyciela.
– Czasem, tato. Prowadzę palcem litery, słowa. Czytam. Tak z siebie. Najlepiej, jak Aspiryn i Bratek 
drzemią, jest spokój i cisza. Wtedy.
– Aha, aha. Czytaj. Mama i ja prosimy o to!
– Dobrze, tateczku. Więcej się postaram. – ojciec znów wytarł zmęczone oczy chustką.

Asłan klął i klął w kuchni nad kaszą i palił coraz cuchnące kapciuchy.
Aninczyn jeszcze nie rozciągnął swojej pięknej czerwonej harmonii, a wieczór już przysiadł 

w kątach pokoju. Oparłam głowę na ramieniu ojca. Nic więcej nie chciałam.
Wyrzuciłam z siebie cały ciężar wojennych dni. 



Janka przy domu rodzinnym, początek lat 50-tych XX w.
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Jak się myśli?

– Myślisz czasem, że odjadę? Myślisz? – pytał Aspiryn – Bardziej pytam siebie niż ciebie. Ty masz 
mamę, tatę i babcię. Całkiem blisko. I coraz bliżej. Wrócą! Przede mną droga aż do piekła. Czort wie, 
gdzie ta droga mnie zaprowadzi!
– Aspiryn, muszę ci coś powiedzieć. Fiedosiejew jest pijak i brudas, ale trzyma z eszelonem. A oni 
tam, w eszelonie mówią, że major ciebie się boi i gówno ci zrobi. Pojedziesz sobie i będziesz żył 
w tajdze jak pan, jak wielki tygrys.
– Tak? Ale trzeba do tej tajgi dojechać. Fiedosiejew – spił się.
– To zostań z nami, tu, z Bratkiem.
– Wojsko – to nie zabawa. Podlegam rozkazom. Służba – nie drużba.
– E, tam. Rozkaszczyku, gawno w jaszczyku.71

– Nauczyłaś się od Fiedosiejewa! 
– Nie. Od ciebie. Tak mówisz! Fiedosiejew zaraz się kuli, jak rozkazowiec krzyczy, a ty nie! Ty rozkaz 
przyjmiesz, ale zrobisz po swojemu. Nawet powiesz, co o tym myślisz, tupniesz nogą, trzaśniesz 
drzwiami, ręce na bokach oprzesz i przedrzeźniasz. Nawet powiesz: taki złodziej, nol, a rozkazuje! 
– Widać natura uszczerbek mi wlepiła. Nie jestem pokorny, ani przezorny! Gwałtownik – to nie bo-
hater. Jestem jak pokrzywa.
– Prawda? Pokrzywa rośnie przy daliach, ale nikt jej nie chce. A leczy! Babcia tak mówi.
– Ja leczę? Ja parzę, mądralo! Pęknę ze śmiechu! Major mnie się boi? Pęknę!
– A boi, boi! Zawsze o ciebie pyta i wypatruje. 
– Więc jak? Myślisz, że wyjadę? 
– Wiesz, ja już się napłakałam, w dzień i w nocy. Nie chcę, żebyście wyjeżdżali z Bratkiem. Poroz-
mawiaj z tatą. On ci poradzi. Zaraz usiądą z wujem Wackiem i z tym olbrzymim szlachcicem i my-
śliwym, Wundekierem. Naradzą się i postanowią. Jak oni coś pomyślą i wstaną od stołu, to tak mu-
si być, to już nikt nic zrobić nie może! Tak będzie! Jak za Niemca! 
– To, widać, macie jeszcze prywatne naczalstwo. Jeszcze! 

Aspiryn zamilkł. Oplótł głowę rękami i myślał. Aż zaczął się kołysać jak pod wiatrem. Doro-
śli jak myślą, to palą papierosy, chodzą wzdłuż pokoju, zamykają oczy albo piją wódkę – medyto-
wałam. A on kołysze się.

Nie wytrzymałam i zauważyłam: 
– Przestań się machać, Aspiryn. W nocy usiądź z Bratkiem i naradzajcie się. Asłan nie będzie ani wi-
dział, ani słyszał. Ani major. A potem „myk” i was nie ma. Kto was znajdzie? – zniżyłam głos, żeby 
Asłan nie słyszał, nie nadszedł. Ten wiedział wszystko. Tylko przesuwał się bezszelestnie wzdłuż 
ścian jak cień. Nawet plecami nie zaszorował, nie potknął się o stołek ani wiadro. I zawsze z kiesze-
ni wyjmował w zawiniątku przysmak. Czyli był chytry jak najgorszy kirgiski zły duch. Można go 
czasem było wyczuć węchem, bo nie mył się. Nasiąkł smrodem brudu i tłuszczu. Ale nawet cudzy 
węch umiał zmylić, właśnie zapachem zapuszczonej kuchni. 

Ale Aspiryn nie przejął się moim szeptem. Milczał nieprzenikniony i nieobecny. Tylko zmie-
nił pozycję ręki i kręcił głową. Rozumiałam, że jest daleki od podjęcia prostego „myk”.
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Och, Aspiryn – myślałam w lęku – przecież wiesz, ile dla 
mnie znaczycie, ty i Bratek, razem. Bez was nie byłoby niedzie-
li, kwiatów, mojej odwagi. Płakałabym tylko. I ciągle pragnęła, jak 
dojść do mamy daleką drogą, te całe 20 kilometrów. A z boku dro-
gi leżą nabrzękłe, bose trupy, połamane wozy, wywrócone armaty 
i samochody, umarłe nadgniłe konie. Jak bym tam doszła?

Tu Dzienisa, która tylko umie pięknie wyszywać, wysta-
wiać piersi za okno dla Aninczyna i dyszeć w zamkniętym pokoju 
z Zygmuntem, a ten to rzuca nią jak workiem mąki.

Och, Aspiryn, niech twoja siwa głowa wymyśli balszoj ab-
man, sposób. Żebyś został. I żeby majora zagryzł Nalot, rozwście-
czony, i nagły. Bo taki umiał być!
Zbliżyłam się nieśmiało do Aspiryna, usiadłam obok i pogłaska-
łam jego ramię. Chyba tego potrzebował albo też przyzwyczaił się 
do mnie, bo jakby obudził się, przyjął miłą rzeczywistość.
– Ot, i dobrze! Jesteś! Porozmawiać można. Kak pamierać, tak z mu-
zykoj!72

Najpierw przyjechał z prowiantem tata. Dowiedziałam się 
też, że mama już wychodzi na ławeczkę przed babci domem, na 
wyszorowaną i przykrytą ciepłym kocykiem. I uśmiecha się. 

Potem tata znów przyjechał szybko z prowiantem, wujem 
Wacławem i olbrzymim szlachcicem. Jak wujek we drzwiach sta-
nął, rozprostował się, w rozpiętej koszuli ukazał kudły na piersi, 
a głowa sięgała poprzecznej ościeżnicy we drzwiach, Asłan zaraz 
uciekł do eszelonu, a na stół w kuchni zasłałam czysty, płócien-
ny ręcznik, rozstawiłam cztery talerze, pokroiłam chleb, kiełba-
sę pachnącą czosnkiem i gładkie, poprzerastane plastry boczku. 
Wszystko porządnie, z widelcami i szklankami. A na środku moc-
no i jednoznacznie wuj postawił litr samogonu. 

– No to radzimy panowie, po polsku, po bożemu – odezwał 
się dostojnie wuj Wacław. Mężczyźni zasiedli we czterech do sto-
łu. Aspiryn był jakiś rozbawiony, wesoły, choć przedtem nie pił. 
Rozmawiali przy zamkniętych drzwiach, nie cicho, ale spokojnie 
i jakby tylko słowami, po kawałku zdania, po strzępie myśli. Okno 
w połowie przysłonili brudną, spłowiałą zasłonką. 

Siedziałam na schodkach ganku. Jak ktoś się zbliżał, na przy-
kład Fiedosiejew, Lońka czy Aninczyn, mówiłam: nie wchodź, na-
czalstwo pije. 
– Co ty duraka walajesz?!73 Naczalstwo pije u Liny, tam władza 
odpoczywa, a my mamy wolne, z pannami, z wódką. Dzisiaj są 
w czerwonym domu! – huknął Lońka. 
– Lonia, cicho. Rodzina przyjechała, rodzinne naczalstwo, mama 
zdrowieje, jest ciotka! Cicho Loniuszka.
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– Takoje dzieło! Panimaju!74 – i oddalali się grzecznie. Tylko Gruzin zawrócił jeszcze raz i nastawał 
na odpowiedź kto pije. Też oddalił się poważnie, ale ociągając się, niemniej po żołniersku, ze zro-
zumieniem. 

Narada przy stole trwała do końca litra, ale wciąż było spokojnie. Potem zaszurgały taborety, 
spadł jakiś widelec. Zostałam przywołana przez tatę do uprzątnięcia stołu. Tata poszedł do Dzie-
nisy na naradę, a wuj z Wundekierem do cioci Stefanii, na drugi koniec miasta. Tam, w domu cu-
downie obrosłym bzami, malwami i jaśminem, z ogrodem pełnym drzew owocowych i krzewów, 
mieli czekać na tatę. 

Aspiryn położył się na materacu, z rękami założonymi pod głową. Obok, na podłodze posta-
wił szklankę z wódką. Usiadłam na materacu. 
– Porozmawiałeś, Aspiryn – pytałam cichutko. Jak będzie? 
– Słuchałem i piłem. Nie twoja sprawa! Ale to mądrzy ludzie. Prawdziwi przyjaciele. Piją na palec, 
a radzą na całe życie! Przyjaciele! Tot nie zabłudzitsa kto spraszywajet!75 
– Na palec, co ty bredzisz?! 
– Nie bredzę! Aspiryn położył palec wskazujący płasko od góry na szklance. Odkreślił szerokość. 
– Tak piją prawdziwi mężczyźni przyjaciele, rozumiesz?
– Niech piją na palce, byle ci poradzili. 
– Poradzili po polsku, odejdź! Po szlachecku. A ja – ruskij czeławiek. I mam Surę! I tak źle, i tak nie-
dobrze. 
– Aspiryn ukochany. Nie odmawiaj. Ani Bratek, ani ja nie chcemy żebyś odjechał. Chcemy żebyś 
tu był, z Bratkiem. Bo bez ciebie, to jakby bombą wycelowała w samą głowę. Bratek mówi: „No, no! 
J-ja, nnie , nie chcę ty-tylko wspomnień”.
– Cicho! Nie jąkaj się. Nie płacz. Masz rodzinę, rodziców.
– Da-daleko. Kie-kiedyś wrócą, kie-kiedyś.
– Jeszcze będę, dziateczka. Cicho! Jeszcze ci obrzydnę. Jeszcze się ze mną namęczysz i ty i Bratek! 
– Aspiryn, j-ja ni-nigdy się to-bą n-nie namordowałam. Tylko się mart-martwiłam. 
– O, schlebiasz mi! Co ja takiego dobrego zrobiłem? Żołnierz, człowiek! I tyle!

Widać wódka jednak coraz mocniej go obezwładniała, bo mówił już o sobie, a nie o odbytej 
rozmowie. 
– Pijak jestem teraz, ot co! Uwiązała mnie w tajdze barisznica–przodownica! Mam Surę. Tak prze-
padają mężczyźni! Dura, a zawiąże męski świat na taki węzeł, że ani kroku od niej! Więzienie, tiur-
ma! A do tiurmy dzieciątko zagląda i wyciąga rączki do ojca. I dookoła świat, swój świat, rodzina! 
Nie nie rozumiesz, Ninoczka!
– Ukochany Aspiryn, zrób tak, żeby było dobrze. Żeby Sura była z tobą, i Bratek z tobą. Tutaj! A przo-
downica niech w tajdze przoduje z niedźwiedziami i z flagami. I ja tu z wami, tro-troszeczkę. Wy 
i ja z mamą i tatą. Tutaj. 
– W sam raz zadanie, zadanie dla byłego kapitana – szeptał sennie Aspiryn.
– A Fiedosiejew mówił, że zwrócą ci od-odznaczenia, bo masz poważanie u żołnierzy. A Gruzin, to 
z-za ciebie oddałby duszę i serce. On z Liną trzyma, z majorem i z Griszczukiem. To szarżę ci odda-
dzą i jeszcze prikaz nadejdzie, żeby podwyższyć majorowi i tobie, no zwiększyć. Tak rozmawiali 
żołnierze. Goridze wszystko może. Fiedosiejew mówi...
– Wiem, co mówi, że on może i koniak, i kawior, i kobietę najpiękniejszą, i szarżę najwyższą. Tak, ja 
pojadę w jednym eszelonie, a Bratek z nim w drugim. Z nim, sfołocz! Wiem, co myśleć! Wiem, jak 
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się biłem! W myśleniu, to on mnie nie prześcignął – mruczał nie-
mal, mówił coraz wolniej, przewracając głowę to na lewe, to na pra-
we ramię.
– Ja też wiem, że on chce zatańczyć z Bratkiem przy całym eszelo-
nie, już dawno, przy wszystkich! Ja, ja już tego nie będę widział, bo 
mój eszelon odjedzie, pa, pa, nagle. Będę musiał, o będę, jak pięk-
nie mój Bratek tańczy z Gruzinem. Mój, jedyny najśliczniejszy 
Anioł, Anioł.
– Ale ona przyjedzie do tajgi, zobaczysz!

– Przyjedzie? Moja ty mała głupiutka dziewczynko polska! 
Moja dobra, czuła Poleczko! Tak myśl! To abman, duszewnoj ab-
man, samoabman!76 Spotkałem Bratka i ciebie. Niech Niebo prze-
baczy. Starałem się.

Aspiryn dźwignął się niezdarnie i rzucił się do kuchni, do 
kredensu. Wyszargał z dolnej półki butelkę samogonu. Ojciec ją 
zostawił Asłanowi, żeby nie okradał piwnicy całkowicie czy mo-
że go zjednał? W kredensie nigdy przedtem samogonu nie było, 
a Asłan bardzo szybko dzisiaj zostawił też kuchnię czterem męż-
czyznom. Usiadłam przelękniona i bezradna na stołeczku. A Aspi-
ryn przechylił butelkę i pił, pił. A potem wyciągnął ręce przed sie-
bie szedł jak ślepy, aż zwalił się na materace.

Wybiegłam szukać Bratka. Bez Bratka świat Aspiryna stawał 
się nieprzytomny, cuchnący brudem i wyziewami alkoholu. A mój 
świat otwierał się na wszystkie uderzenia, na wszystkie kulomio-
ty świata, prosto w moje serce. Nauczyłam się już, że to serce nie 
jest ani bursztynowe, ani przeźroczyste. Tylko jest małe, dziecię-
ce i dławi w gardle, jakby wojna wpychała dzieciom do ust skrwa-
wione, brudne bandaże dorosłych, żeby dzieci płakały, trzęsły się 
i uciekały za cementowe kręgi, gdzie znaczą tyle, co żołnierskie od-
padki, nikomu niepotrzebne. Nikomu.
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Otwarte drzwi

Twój wujek, to wielki zuch – mówił ojciec. I nie o to chodziło, że ziemię umiał tak wymiesić 
rękami i nogami, nawozem i pługiem, że wszystko rosło w polu i w ogrodzie jak szalone, jakby za-
siane ręką Bożą, a nie wujkową. Dla wuja nie było złej ziemi, tylko kiepskie ręce, marna głowa. I pra-
cował dokładnie, wpatrując się w zagony, w urodzaj. A o odkładaniu roboty, to w ogóle mowy nie 
było. Ziemia – to praca i Pan Bóg!

Wuj był zuchem nie tylko z powodu ziemi, ale także z powodu karabinu i konia. Świetnie 
strzelał. Mówił tak: fuzja i koń to radość dla mężczyzny, bo żonka to kieszonka.

Ponieważ kochał fuzję i konia, wyrażał się prosto i jednoznacznie. Jego pojmowanie świata 
nie przekreślało namysłu, logiki.
– Potrzebuję mięsa, ustrzelę zająca. Potrzebuję wolności, walczę.
– Zając i wolność, to jednak potężna odległość, różna jakość – komentował ojciec.

Ojciec był inny. Uparty, pracowity, ale rozważający każdą sprawę, jakby patrzył na tkaninę 
pod światło. A nuż zalęgły się tam mole i podstępnie nadżerały tkaninę... I o te mole, zaczajone, 
ukryte zawsze mu chodziło. Dlatego z wujem się uzupełniali. Wujek krzyczał „wóz”, a ojciec kładł 
mu rękę na ramieniu i rozsądnie dodawał: zobaczymy czy „przewóz”. Tak było i teraz. Ogromny 
wuj grzmiał:
– Trzeba go ukryć, wywieźć, wywieźć z tą kobietą.
Ojciec korygował łagodnie:
– Wiesz, że znajdą nas, wystrzelają jak kaczki. Nawet użyją twojej fuzji!
– Przed Niemcem umieliśmy chronić, to i przed Sowietem uchronimy!
– Przed Niemcem chroniliśmy Polaków i Żydów, a to są Rosjanie, którym chcesz ukryć Rosjan.
– Tam zginą, rozdzielą się. Koniec wojny i miłości. Zacznie się polityka, zsyłki.
– Oni sami musza zadecydować.
– Oni postanowią? Tu potrzebny jest rozkaz. Oni nic nie postanowią. Są po wojnie, no, prawie po 
wojnie. Za nich decydują! Oni, mogą kochać, pić i strzelać do Niemców. A tu trzeba dalej strzelać, 
do swoich!
– Do kogo, po co? – Oszalałeś! – ojciec wstał i wyszedł do pokoju. Nie chciał myśleć o wrednej poli-
tyce.

Wtedy przypadłam do wujka.
– Wujku kochany, ogromny jesteś, silny. A Bratek malutki jak garsteczka. Aspiryn ma żonę i Surę. 
Ja już wszystko wiem. Jak ratować Bratka i Aspiryna, powiedz?

Wuj objął mnie wielkimi rękami, tak jak łodyżkę z tulipanem, delikatnie.
– Dziecko kochane. To ludzie nie są stąd. Nie płacz. Pokochałaś ich. I niech tak będzie. Trzeba zo-
stawić oboje swojemu losowi. Niech mają o nas dobre pamiętanie. Ojciec ma rację. Im pomóc, tu 
zatrzymać, to siebie skazać. Rozstrzelają nas moją fuzją.
– Wujku najukochańszy, ty, tata i tęgi szlachcic coś zróbcie. Bo ich eszelony rozdzielą, tajga zabierze 
Aspiryna, Bratka – zawiozą na Ukrainę albo do Moskwy.
– Dziecko, módl się żeby tylko tyle, żeby nie kazamaty i zsyłki.
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– Jakie kaz... no zsyłki. Żeby tam majory rozkazywały. Wiem, co to zsyłki, tata i ciocia Stefa mówi-
li mi.
– Rozkazują i skazują!
– Za co?
– Za nic. Bo są ludźmi i myślą. Mają wroga.
– Myśleć trzeba! Jak to nie można?!
– Myślałaś, powiedziałaś, co wiesz i malarz, Arist, cię zbił. Teraz we własnym domu już zamykamy 
drzwi, żeby porozmawiać, przysłaniamy okna.
– Wujku, tak nie może być.
– Może! Asłana i malarza i majora wszyscy wystrzegają się. Jaskółeczko, ptaszyno, niech dorośli to-
bie pomagają, a ty bądź dla nich dobra. Oni się kochają. Sami podejmą decyzję.
– A jak postanowią, to pomożesz?
– O, tak! Mam konia i fuzję! – ironizował. Ojciec nie odzywał się z pokoju. Siedział na naszym łóż-
ku, które Dzienisa wyjątkowo wystroiła. Pościel w różowe paseczki wykrochmalona i różowiutka 
wyglądała przepysznie i wdzięcznie. Asłan przechodząc z magazynu pogłaskał łózko jakimś cie-
płym gestem i uśmiechnął się. W uśmiechu i dotyku Asłana było zadowolenie, podziw i może ja-
kaś skrywana tęsknota. Bo dorosły mężczyzna, który ćmi swoje kapciuchy, skręcone w gazecie, 
nie stoi przy łóżku, nie patrzy w dal, nie kładzie lękliwie czy z lubością ręki na pościeli, żeby choć 
trochę się ucieszyć czystym, domowym światem. A on stał i ledwie opuszkami dotykał pościeli.
– Co, Asłan, miło jest spać w takiej pościeli, prawda? Krzyknęłam złośliwie z kuchni. A on wymi-
nął z uszanowaniem tatę, nie obraził się, nie wyszczerzył swoim zwyczajem szerokich zębów, tyl-
ko zauważył:
– Gospodarz, nie trzeba gnieść. To piękna i czysta dla dzieci.

Ojciec zawstydził się, szybko podniósł się z łóżka. Patrzył na Asłana z uznaniem, pytająco. 
Zrozumiał to Asłan. Znów po swojemu, przeciągając zniekształcone słowa, powiedział:
– Ja też była ojciec. Moja miala syna. Pięknego jak wilk. Ale syna zabiła snarada. To ja zaczęla pić. 
Syn spala na taka pościel, uczyla się, skóry nie chciała! Równiutka pościel! Moja niewiasta, to nie 
ropuch, porządna gospodynia.

Ojciec położył Asłanowi na ramieniu rękę. Stali w bliskości bez słowa, jak dwaj mężczyźni, 
którzy kochają dzieci, a nawet wyprzedzają najczulej ich pragnienia.
– Asłan – powiedział ojciec – chodź napij się z nami. Zawsze obrażasz ludzi, dokuczasz.
– Jakie ludzie tutaj, jakie czełowieka, gdzie tu czełowieka? Tylko wojna! Ja śmierdzę kuchnią, tu-
szonka śmierdzi. Ja kucharz cudzy. Świat śmierdzi, zgniła... Dom, eszelon – to pijanica.

Ojciec patrzył zdumiony, a Asłan mówił:
– Niech gospodarz Andrej nie tyka Bratka ani Aspiryna! Nie bądź łatwowierna, śmieszna Polaka. 
Mówię tobie gaspadina Andrej, zwięźle mówię. Upij się z Gruzina. To na ciebie spłynie łaska wi-
dzieć sprawa. Gruzin jest droga dla Aspiryna, nie Bratek, nie ty. Napytasz sobie, naciągniesz bieda. 
Za mala jej masz? Twoja dom jak dziurawy garnek, niewiasta chora, dzieci osobno, pośrodku cu-
dza żołnierza. Dzienisa slaba, bezdzietna, pleciucha. Dzieci twoje wykastruje z ducha, z sily. Dzieci 
nie będą wilki, o nie! To tobie powiedziała. Więcej mówila nie będę. – Asłan wyszczerzył kwadra-
towe zęby, roześmiał się dziwnie, urągająco i podrapał głowę. I nagle zagwizdał, zaśpiewał gardło-
wo, przeraźliwie i tęsknie, jak w stepie.

Słuchałam z lękiem tego, co mówił. Wiedziałam, że nie wystarczy tu pilne słuchanie, sprzecz-
ki, rogaty kamień czy rozwścieczony Nalot. Czerwony dom stał mi przed oczyma jako gmach, 
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z którego wychodzili majorowie i tajemniczy Gruzini, i rozkazy-
wali Aspirynowi, obrywali szarżę i zmuszali do zabijania cielaka.

Nie oddawałam już w niemożliwość czy śmiesznostkę czy-
nów władzy z czerwonego domu. Zrozumiałam ze wszystko poto-
czy się zgodnie z rozkazem, a nie ze zmiłowaniem, perswazją czy 
czułością. Że dzieci kochają często nadaremnie, a pozostaje im je-
dynie przejmujący ślad we snach i wspomnieniach.

Wszystko dookoła jakby zdrętwiało i zatrzymało się. I wtedy 
niemal nagle, jakby spłynął z nieba, stanął na środku kuchni Gori-
dze, piękny, sprężysty i pachnący.

Patrzył na mnie łagodnie, z rozczuleniem.
– Ninoczka, drzwi były otwarte. Wszedłem. Zapomniałaś za-
mknąć? Przyniosłem ci czekolady.
– Panie władzo – usłyszałam głos mojego ojca. – Napijmy się. Jest 
dobra, niemal wieczorowa pora. Co pan na to?
– Z gospodarzem, ojcem czułej córki, zawsze chętnie się napiję.
– No to zapraszam – ojciec zrobił gest w kierunku stołu. Zjawił się 
także przy tacie wujek wielki jak góra. Nie proszono mnie o po-
krojenie wędlin. Ojciec uwijał się sam. Asłan gwizdał u Dzieni-
sy w kuchni, wujek nalewał z jakimś namaszczeniem samogon, 
a Goridze uśmiechał się dobrotliwie. Uprzejmie skłaniał głowę to 
w stronę ojca, to wujka.

Tata kazał mi wyjść, choć siedziałam w kąciku, w pokoju. 
Wiedziałam już, że dziecko nie rozwiąże zagadki, w której tkwi do-
rosła intryga, bezwzględność, a może rywalizacja.

Wychodząc myślałam tylko o tym, że za drzwiami ganku są 
lebiody i moje legowisko i rogaty kamień. Myśl, że dotknę rogatego 
kamienia dawała mi jakąś ulgę pod cicho zachodzącym słońcem.

Lebiody jak zwykle wydzielały swój osobny, rozparzony za-
pach, a nagrzany koc dziwnie cuchnął moczem. Ktoś tu nasikał. 
Kto? Może malarz albo pijany Fiedosiejew obsikał koc i spodnie 
nieumyślnie, w bezwładzie upojenia.

Świadomość i oddzielność miejsca nie osłabiła dygotu i lę-
ku. Prosiłam Boga, patrząc w łagodne niebo: niech tata rozpozna, 
co wie Gruzin, niech wujek pomoże tacie. Niech niebo zbliży się 
do ziemi i wypatrzy Bratka z Aspirynem. Proszę, Boże, – ledwie po-
ruszałam ustami, wiedziałam w udręce i cierpieniu, w dziecięcej 
trwodze, że wszystko, co jest między mną a Bratkiem i Aspirynem, 
będzie ostatnie.
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Lubienie

– Ninoczka, lubisz mnie. Wiem, ale powiedz.
– Powiem, a powiem. Lubię dokładnie i nienadaremnie. Bo ty też mnie lubisz.
– Daragaja dietaczka.
– Aspiryn był radosny. Nie wiedziałam dlaczego, ale był radosny, czyściutki, pachniał, a starannie 
ogolony wydawał się o wiele młodszy. Jakby poranek odmienił mu twarz. Stało się coś dobrego, 
przyjaznego i potrzebnego. Nie był zrezygnowany, nie pił. Jakby życie odgrodziło go od wojny, ma-
jora i eszelonu pięknym kolorowym parawanem. Patrzyłam urzeczona.
– Ukochany Aspiryn znów przede mną przykucnąłeś. I pytasz ładnie, szczęśliwie. Przechylasz gło-
wę i trzymasz mnie za ręce. Dmuchasz w grzywkę! Nie pijesz!
– Widzisz to! Widzisz! Lepszy czas przyszedł dla starego żołnierza. 
– Powiedz jak lepszy? Mów! 
– Sura malutką rączką napisała list. A i ordery mi oddali. I szarżę! Ot, lepszy czas, sprawiedliwie!
– Major już nie każe ci strzelać do cielaka, Griszczuk będzie ci salutował? Tak?
– Prawda!
– A Bratek? Jaki dziś jest Bratek? Też się raduje? Przedziałek uczesała ci równiutko.
– Bratek jest dzisiaj promienny jak słoneczko – Całuje mi oczy i głaszcze twarz.
– Śpiewa?
– Śpiewa. I zaprosiła mnie na tańce. – Aspiryn był rozbawiony rozmową ze mną, niepoważny.
– Na tańce? Figlujesz!
– A na tańce. Ja też tańczę. Tylko trzeba wielkiego nastroju, uszczęśliwienia, żebym chciał podska-
kiwać i tupać. Ja też umiem tańczyć mocno, agresywnie aż ziemia drży, jak żołnierz.
– A jeśli przy tobie Goridze poprosi Bratka do tańca, to co zrobisz.
– O, nie! Nie poprosi! Bratek będzie tańczył tylko ze mną.
– To ja pójdę też na tańce. Zobaczę jak tańczysz.
– Dobrze, dietaczka, przyjdź.
– Stanę za płoszczadką. Będę obserwowała Goridze, Linę i majora. Lina pewnie włoży czerwoną 
bluzeczkę i czarny stanik. Ale pilnuj Bratka.
– Obejmę ją wpół i nie puszczę.
– Ale jak będą „prysiudy”, to Goridze może ciebie wyprzedzić jak solista. Będzie tylko on i Bratek!
– O, nie! Bratek jest mądry! Wywinie się od partnerstwa, Kławdia ją zastąpi. Kławdiuszka w „prisiu-
dach” jest świetna. Nawet nie wstydzi się, że piersi jej się przewalają, a nogi tak biją czeczotkę, że 
Nalot się chowa w budzie ze strachu! Ha, ha, ha! Że Kławdia go zatupie!

Aspiryn był mocno rozbawiony, pikantny i wykazywał ochotę na rozrywki, żartował.
Czekałam na tańce, na ten zapowiadany, niezwykły wieczór. Po południu przeszedł mały 

deszcz, wymył liście i płoszczadkę, trawa wyprostowała się i ożyła. Żołnierze i szarża dla zwięk-
szenia ochoty wypili po stakańczyku, wymyli ciała, przyszyli czyste kołnierzyki, Atmosfera świę-
ta zaczynała pulsować. Aninczyn też poszedł w kierunku płoszczadki z akordeonem. Zbliżał się 
czysty, rzeźwy wieczór, tchnący wymytym przez deszcz światem.
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Ale ojciec i ja byliśmy niespokojni. Od torów kolejowych już 
szła muzyka zawzięta, namiętna, domagająca się ognia ciał i serc, 
rozchylonych dyszących ust kobiet i dzikich spragnionych oczu 
mężczyzn. Wiedziałam, jak to wygląda, jakie stadium tańca niesie 
ze sobą wielkie zapamiętanie i ścisk. Jak pary w siebie się wgarnia-
ją i rozumieją się bez słów. Właśnie wtedy Aluś szturchnął mnie 
znacząco w bok. Szepnął też obrzydliwie: zaraz pójdę w krzaki.

Bałam się jakoś iść pod płoszczadkę, bałam się o Bratka 
i Aspiryna. A tata też mówił: 
– Nie idź, tam, Joasiu. Nie idź! To awantura dla dorosłych. To są in-
ne tańce. Nie idź!
– Dlaczego inne? Zawsze barisznie dyszą, ledwie dotykają ziemi, 
tzn. desek płoszczadki. Fruwają całkiem szalone i leciutkie. Wi-
działam, tato. Boję się dzisiaj, bo Goridze może wyrwać Aspiryno-
wi z rąk, z rąk! Bratka na oczach całego eszelonu!
– Nie drżyj, córeczko! Aspiryn zaznał szczęścia, wielkiego. I ty za-
znałaś szczęścia. Bo mama, kiedy mama ciężko zachorowała, 
a babcia już dawno podpierała się laską, ja musiałem tam być. A ty 
uparłaś się zostać z Dzienisą tutaj z Jagą i Marcysiem. I wtedy zja-
wili się Bratek z Aspirynem. Anioł Stróż ich przyprowadził do do-
mu przy torach. Też zaznałaś szczęścia. Więc nie idź, nie wymagaj 
od Anioła Stróża, żeby Aspiryn zastąpił ci ojca. Masz ojca?
– Mam, tato. Przyjeżdżasz dbasz o nas, przywozisz jedzenie, czystą 
bieliznę. Męczysz się, bo tu i tam.
– Kochasz mnie Joasiu?
– Bardzo, bardzo, tatku.
– To pozwól Aspirynowi, żeby tak mówiła jemu Sura, jego córecz-
ka.
– Ale ja prosiłam ciebie i wujka, i szlachcica, żeby byli tutaj, Sura, 
Aspiryn i Bratek.
– A żona Aspiryna, gdzie ma być?
– Tam, w tajdze.
– To tak, jakbyś wybrała Bratka, a nie mamę. Sura ma mamę. I ko-
cha ją. Bratek matki jej nie zastąpi, mama Sury żyje i wychowuje 
to dziecko.
– Wiem, ale tato... Pobiegnę pod płoszczadkę. Pozwól, tylko zoba-
czę, jak tańczy Aspiryn. I zaraz wrócę. Pozwól, proszę.
– Dobrze, ale zaraz wróć.

Pobiegłam. Pragnęłam, by nie ominęła mnie radość i nie-
zwykłość chwili, kiedy zobaczę, jak Bratek tańczy z Aspirynem.

Kiedy dobiegłam do płoszczadki, major z Liną złapali mnie 
za ramiona i zatrzymali. Ale zobaczyłam przeciskając głowę ku 
przodowi między biodrami i bokami dorosłych, wyszarpując się 
nagłej przemocy Liny i majora, że Aspiryn leży w rogu płoszczad-
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ki jak pokonany na ringu, a na środku w przepięknych gwałtownych i mocnych „prisiudach”, trzy-
mając rękę za głową, wystrzela do góry, to w dół jak sprężyna, Goridze. Czarował, śmiał się, unosił 
ręce ku górze, to je wspaniale rozrzucał i wciąż nasilał tempo. A przed nim wirowała i wybijała cze-
czotkę Kławdiuszka, nie Bratek! Jakiś głos, jakby z oddali, mówił mi nad uchem: nie patrz, to nic, 
już Aspiryna zabrali, całkiem zasłabł, zgłupiał stary!

Ale ja wciąż wbijałam głowę między stłoczonych ludzi i mocując się, parłam do przodu. 
Gdzie Bratek, gdzie Bratek – pytałam obcych, gorączkowo. I jakiś kobiecy głos odpowiedział mi: 
przy Aspirynie, a gdzie ma być?! Spojrzałam. To była Irena, wystrojona, świąteczna, z łomaszkiem 
na ręce.

I wtedy znów zobaczyłam Kławdię. Ujęła talię w ręce i płynęła, płynęła z czeczotką, z różo-
wymi policzkami, z chmurnymi oczyma. Nie tańczyła z mężczyzną. Pracowała nogami i ciałem 
w zapamiętaniu, precyzyjnie, dla podziwu innych. Kławdia zataczała wokół Gruzina kręgi, udo-
wadniając, że jest równie doskonała, do zachwytu i oklasków, jak Bratek.

Odetchnęłam. Bratek pobiegł za Aspirynem, ustępując miejsca mistrzostwu Kławdii. Gruzin 
tańczył wspaniale, tylko jego oczy co pewien czas niestosownie i niespokojnie penetrowały tłum. 
Ale Bratka tam nie było! I nie było w rogu płoszczadki Aspiryna.

Ogarnęła mnie wdzięczność dla Kławdii, Kławdiuszki. Piekny Gruzin nie przewidział takie-
go przebiegu tańców. Nie pokonał Aspiryna do końca. Aspiryn miał w kieszeni list Sury, swoje or-
dery i szarżę na pagonach i nawet słabnąc, umiał i mógł zabrać Bratka z płoszczadki. A nikt tak jak 
Bratek nie wybijał czeczotki ślicznymi nóżkami! Ale też Aspiryn nie wygra całkowicie. I nie dlate-
go, że zasłabł! Bowiem nadchodziły następne dni i noce. Tańce będą niosły wielkie grzmoty mu-
zyki i nóg, wybijając zajadle i zwycięsko na płoszczadce czeczotkę. Na oczach całego eszelonu bę-
dzie wirował jak śliczna laleczka Bratek z przepięknym, mocnym Goridze, a takiego mężczyzny 
przed wojną i potem nigdy nie widziały moje oczy!

– Tato, tato! – wołałam od progu. Bratek nawet troszeczkę nie tańczył z Goridze, bo wpadła 
na scenę Kławdia, Kławdiuszka. I ona dopiero pokazała, co umie! A Goridze nie mógł skończyć, bo 
bajcy grali i grali! Aż wreszcie uścisnął Kławdię, która nie zmęczyła się absolutnie nic a nic. Objął ją 
w talii i zeszli ze sceny, razem, wiesz?! A brawa były potężne!

Lina wyglądała prześlicznie, jakby spłynęła z nieba. Nie masz pojęcia, jak się uczesała! Ca-
łe włosy rozpuściła na ramiona. Aż strach, ile tych włosów! Jakby błyszczące krzaki pachniały na 
głowie. Cała pachnie. Major – to nie tańczył. Fiedosiejew mówił, że szarże mu podwyższą. Wiesz?
– Nie dziwię się, podwyższą. Tam Rosję we władaniu ma Gruzin córeczko. A tu Gruzin, kończy bi-
twę o Bratka. I wygra!
– Nie mów tak! Dlaczego wygra?
– Dlatego, że ma władzę. Aspirynowi zostaną ordery, pagony z szarżą, tajga i Sura. I to w optymi-
stycznym, ludzkim rozwiązaniu! A co w zamyśleniu władzy – nie wiemy.
– A ukochany Bratek, a Aspiryn? On zawsze tylko z nią, tato?
– Córeczko, czy nie przyjeżdżałem dwa razy, czy nie sprowadziłem szlachcica i wujka, czy nie roz-
mawiałem z Aspirynem? Bo płakałaś. I ja rozumiem twoje serce, twoje przywiązanie. I rozumiem 
ich serce i uczucia. Ale oni mają powinność, zobowiązania. Są nam wdzięczni, to wszystko. I ty-
le mogą!
– Ale ukochany Bratek jest wdową, a Aspiryn z nią... – mówiłam już nieśmiało, z lękiem, żeby ta-
ta znów nie zapytał, czy kocham mamę czy Bratka? Nie godziłam się na takie odpowiedzi, któ-
re zmuszały mnie do rezygnacji. Ojciec nic nie mówił już, a ja wiedziałam, że rezygnacja z Bratka 
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niszczyła mój odzyskany ład, że pragnęłam Bratka i Aspiryna całym moim małym serce. Jakby 
rozdzielenie i oddalenie ich od naszego domu niszczyło moją radość i ich los, jakby nasz niepowta-
rzalny i niezwykły związek musiał trwać, żeby przynieść ukojenie, ciągłość życia dobrego i bez-
piecznego. Tak chciałam, tak pragnęłam.

Ojciec milczał a ja otuliłam się wełnianą chustą, którą przysłała mi mama. Choć nie było 
zimno, tylko wewnętrzny dygot mnie ogarniał, przesądzał o porażce i kazał chronić się we włóko-
we ciepło.

Ojciec patrzył na mnie niespokojnie. Przygarnął mnie do siebie i całował moją głowę.
– Córeczko – szeptał – córeczko. Twój ból, wiem, jest większy niż dorosłych. Ale dorośli kochają 
swoje dzieci. I wszyscy pragną mieć przy sobie. 
– Tatku kochany, tateczku. Ja wiem jak trzeba, jak powinno być. Tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby 
Aspiryn, Bratek i Sura mogli zamieszkać razem. I żebym mogła ich odwiedzać, przynosić im geor-
ginie na stół, do wazonu, przynosić ciasto mamy na podwieczorek.
– To jest cudowne, czego chcesz. Ale nikt, absolutnie nikt nam tego nie podaruje, nie pomoże.
– A Pan Bóg, tato, Pan Bóg?!
– Za wiele żądasz od Boga! I od ludzi!
– To już nigdy ich nie, nie zo-zobaczę. Nigdy? Tylko będę podchodziła bojaźliwie do czerwonego 
domu, będę myślała: tu leżał zabity żołnierzyk? I lebiody urosną? I inni ludzie będą chodzili po na-
szym podwórku? Tylko Dzienisa w szlafroku, z wyszywaniem zostanie?

Ojciec wciąż przygarniał mnie do piersi, tulił, kołysał i głaskał moją głowę.
– Wiesz. Aspiryn nas odwiedzi, da Bóg z Surą. I Bratek nas odwiedzi. Uwierz, córeczko, uwierz.

Płakałam z bezradnością i rozpaczą. Ojciec kołysał mnie łagodnie, dodając otuchy i spokoju. 
A ja wiedziałam, że utracić Aspiryna i Bratka, to klęska.
– To je-jest t-tak, ta-to, jakby Nalot swo-swoim wiel-kim pys-kiem po-pożarł mój cały świat. I nie n-
nie zos-został nawet za-zakątek w lebiodach.
– ...
– Będziesz, mi dmu-dmuchał w grzywkę, będziesz? – Prosiłam. Wiedziałam, że choć tyle gestu 
chcę ocalić z Aspiryna, że jest w tym już cień rezygnacji.
– Będę, córeczko. Prosiliśmy Aspiryna, żeby pisał listy i przyjechał.

Ale ja płakałam i płakałam. Nie widziałam żadnego ratunku.
– Pan Bóg zasnął, tato. Zasnął. Gardzi wojną i nami. Zostawił nas bez wspomożenia.
– Nie, córeczko, nie. Nie ma już wojny. I to jest wspomożenie.
– A reszta, tato, reszta?
– Reszta? To nadzieja, córeczko.

Pomyślałam, że nadzieja, to jest tak jak głodny pies, którego może nakarmić byle co, nawet 
pogłaskanie. Tak jak mnie dmuchanie w grzywkę.
– Tato, nadzieja to taki głodny pies. Tak myślę.
– Ale głodny pies szuka i znajdzie. Takie jest życie, córeczko. Trzeba znaleźć, szukać i doczekać się. 
Takie jest życie, Joasiu.



Jan Kozak z córką Janiną, połowa lat 50-tych XX w.
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Tajemnica

Nie była piękniejsza ani nie miała wdzięku Bratka. A już na pewno nie tańczyła z takim od-
daniem i zapamiętaniem. Jej włosy po rozpuszczeniu nie spadały na ramiona jak mięciutka pele-
rynka i nie błyszczały blaskiem wypolerowanego srebra. Ale Bratek coraz spoglądał podejrzliwie 
albo wgarniał się całym ciałem w bok Aspiryna, jeśli w pobliżu – choćby na moment – mignęły 
mocne łydki Marusi.

Zapytałam raz Aninczyna, cudownego i dobrotliwego akordeonisty, dlaczego Marusia jest 
groźna, a nawet pełna władzy. Aninczyn grał wspaniale na harmonii i znał się na wszystkich pro-
blemach wojennego świata. 

Fiedosiejew zwykle mówił, że Aninczyn zagra piard i chrapanie, a cóż dopiero subtelny stru-
mień i chrobot gałązek na wietrze, zagra kawkę i słowika. Więc jeśli jest taki człowiek w eszelonie 
jak Aninczyn i siedzi na moich schodkach, przebiera palcami po klawiaturze jak nikt, to tylko on, 
żarliwy i wnikliwy, może objaśnić tajemnicę Marusi. Ta zagadka udręczała, a chęć poznania każ-
dej dwuznaczności czy niezwykłości dorosłych stała się paląca i pociągająca, budziła niepokój i nie 
chciałam dalej wodzić nosem w powietrzu jak za smakiem. 

Więc mówię:
– Aninczyn, powiedz proszę, dlaczego Bratek kuli się i wczepia w Aspiryna, kiedy nadchodzi Ma-
rusia? Powiedz, bo nie wiem, a Bratka kocham. Wiesz przecież. Czemu ona drży i kładzie głowę 
na ramieniu Aspiryna? Wtedy jest przyklejona jak malutki rzep przy gimnastiorce. Jakby z brzo-
zy zleciał malutki, zieloniutki listek. A ja się dziwię, że nie nadeszła jesień, a on już opada, ze stra-
chu. Dlaczego?

Boję się. Tak jakby Bratkowi coś groziło. A przecież Marusia nic od Aspiryna nie chce. Nie do-
tyka jego ręki, nie przynosi mu naleśników, nie poprawia kołnierzyka ani się sama nie napachnia. 
– Jakich naleśników? Gdzie tu naleśniki, dura! Teraz?
– A co, od Liny! Naleśniki, są tylko dla niektórych! Zawsze ktoś jest lepszy, chodź nie gra tak pięk-
nie „Jabłoczka” jak ty!
– A przecież ja jestem artystą i nikt mi naleśników nie przynosi, prawda? – ironizował. 
– Słuchaj Aninczyn, nie uskarżaj się! Ja ci przyniosę dwa na pewno, chrupiące z serem. Będą mię-
ciutkie, świeże albo odsmażone. Roztopią się na języku. Lina robi ciasto tak delikatne jak gładziut-
ka ircha! Ale proszę, wytłumacz, dlaczego Bratek drży, kiedy zbliża się Marusia? 
– Mała jesteś. Chciałabyś, żeby cały świat pokłonił się twojej ulubienicy. Żeby wszyscy kładli jej pod 
stopy same najmilsze i najlepsze słowa! 
– Aninczyn, ja więcej nie zdobędę niż trzy naleśniczki. Lina jest gibka i chytra. Może teraz podsłu-
chuje nas zza bzów. Wiecznie czatuje na majora. 
– Co ty? Tobie też wojna nawtykała wrogów w bzy? 
– Aninczyn, będą mięciutkie i cieplutkie. Sama nie zjem, nie poliżę słodkiej śmietanki. Przyniosę 
Ci w miseczce, pod talerzykiem. 
– Małczon spasion!

– Czy wiesz, czego ode mnie zażąda Lina za te naleśniki? Pomyśl! Będę musiała biec do czer-
wonego domu, do majora. I tak przymilać się, żeby on pomyślał o Linie. Potem trzeba sprowadzić 
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go do Liny. Lina z majorem zamknie się w czyściutkim pokoiku i zaciągnie wykrochmaloną za-
nawieskę. A potem ma poczochrane włosy i spocone policzki, porusza ramionami i wciąż popra-
wia szlafroczek na piersiach. Widzisz, ile zniosę starania i czekania. Będę musiała zerkać jak pie-
sek na płytę znacząco, bo tam na patelni leżą rumiane, cieniutkie naleśniczki. I ona jeszcze musi 
polać je śmietanką. 

Aninczyn uważnie słuchał i kręcił w zdumieniu głową.
– Ty, Ninka, tylko chcesz wyjaśnienia tajemnicy Marusi? Niczego więcej, mała dziewczynko?
– Och, Aninczyn, przysięgam ci, nie chcę złego! Jeśli o coś cię proszę, to tylko dlatego, że kocham 
Bratka i że nadzwyczajnie pragnę, żebyś zawsze spokojniutko grał, bez nerwów. 
– Namolna jesteś! Widzisz, bo to jest tak. Bratek ma moc inną, a Marusia inną. Bratek jest dobra na 
świątek i piątek, kiedy mężczyzna pragnie objąć swoją kobietę i mieć pewność, że ta kobieta za-
wsze przyjdzie do niego. Sięga po nią jak po bułeczkę na śniadanie. Wszystko z nią jest ustalone 
i nazwane. Jest dziś i będzie jutro. Aspiryn wie, że Bratek ma szramę i pieprzyk – na przykład. A nikt 
o tym inny nie wie! 
– A Marusia jaką ma moc?
– Marusia ma śmiech! Czy ty słyszysz jej śmiech? Wysoki, ale tak pełny i tak muzyczny, że wchodzi 
w mężczyznę, jak uderzenie wody ze śluzy. Mężczyźni odwracają głowy i zaraz śmieją się im oczy, 
a potem otwierają się ich usta i z gardła też wyskakuje śmiech, zdrowy, gorący i jedyny. Tak śmie-
ją się mężczyźni, których zachęciła kobieta. Rozumiesz? Tylko tak mogę ci to wytłumaczyć. Rozu-
miesz? Mężczyźni odpowiadają kobiecie. I jest im do niej coraz bliżej. Rozumiesz? 
– Nie chcę rozumieć! I nie potrzebuję rozumieć. Śmiech nie jest ważniejszy od piękności i dobroci 
Bratka. Bratek jest jeden, jedyny na całe miasto!
– Tak, ale o tym już Aspiryn wie! I to zna! A jeszcze nie wie, do czego może doprowadzić ten śmiech, 
śmiech Marusi. To niespodzianka! Słyszysz śmiech Marusi? Marusia śmieje się. A tam są żołnierze 
i w zenitkach się śmieją. Jakby przyszło świętowanie. 

Aninczyn przechylił głowę i powolutku, najdelikatniej zaczął grać ukochaną piosenkę esze-
lonu. Palce Aninczyna umieją płynąć po klawiaturze raz delikatnie, wolno, to migają szaleńczo. Bo 
to są „Oczy czorneje”.

Śmiech Marusi uniósł się między bzami, nad taborem, przebijał całą chrypę wojny, jej zgiełk 
i przymus, przenikał męskie serca, wyzwalał radość i docierał do Aspiryna. 

A wszystko po to, żeby Bratek zwiądł i zapadł pod ziemię. A Marusia będzie rozdawała swój 
śmiech jak kremowe ciastka.
– Ja nienawidzę Marusi, wiesz. Mówię ci, nienawidzę. Chcę, żeby bajcy za Marusią lecieli. Zobacz, 
ile tego śmiechu! Przykrył chyba całą dzielnicę. Wiem, ona chce Aspiryna obezwładnić. 

Dzienisa mówi, że to wojenne kurwy mają swoją moc jak Lina. Mówi, że trzęsą piersiami 
i śmieją się! 

Aninczyn nic nie powiedział. Wstał rozciągnął harmonię w jakimś pojedynczym, tęsknym 
pasażu. I poszedł w stronę zenitek, do śmiechu Marusi. Do swojego zachwytu i muzycznej pocie-
chy. 
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Czajok

Czyli świat za bzami. 
Bzy stanowiły liliową granicę wiosną. Teraz ta granica była zielona. 
Za bzami, w rogu dalekim podwórka, stały dwie ławki jeszcze mocne, zreperowane przez 

żołnierzy. 
Miejsce to, obrośnięte i tajemnicze, było systematycznie sprzątane, czyste. Czasem z Tereską 

i Zbyszkiem zaglądaliśmy tam, przez gałęzie. Ale jeśli zbliżaliśmy się choćby na krok, zaraz z bli-
ska czy z daleka któryś z żołnierzy krzyczał: adajadzi, czewo ciebia nada? Czyli był zakaz ustano-
wiony przez dorosłych, niepisaną dyscypliną: „rebionki won”! 

Całe złogi dziecięciej wyobraźni wybuchały nam na policzki podnieceniem. Chcieliśmy 
wiedzieć, dlaczego nas odpędzają i przeklinają naszą ciekawość. Zawsze ktoś podnosił grożący 
palec, tupał, zwijał kułak albo odpinał pasek gimnastiorki. 

Arist malował nieustannie Stalina i wiedział, że tłoczno było w tym zakątku. Jadowity i po-
sępny malarz bił dzieci najboleśniej i najdokładniej, mocno przytrzymując za kark. Ale i jego odsu-
nięto dalej z portretami, aż pod cienistą jabłoń. A miejsce wśród bzów zostało nazwane „Czajok”.

Nic nie rozumieliśmy. Jaki czajok? Nikt tam nie parzył herbaty, nie dobiegał stamtąd bulgot 
wrzątku, ani nie polatywała para, nie dzwoniły kubki. Gdy zapytałam Linę z całą determinacją 
o wyjaśnienie tej nazwy, rozjuszyła się, kilka razy rzuciła ramionami. Jej ręce zaraz ze złością wpar-
ły się w biodra, a piersi wyprężyły ku przodowi: 
– A co to? Czy ja jestem „czajok”? Mam swego pana, swoje mieszkanie, dom! Nie muszę kryć się za 
krzakami, czekać nocy, żeby zadzierać spódnicę!

Każdy właściwie wiedział, że kobiety wychodzące stamtąd z wysiłkiem prostują się, wygła-
dzają spódnice, otrzepują włosy. Ale dlaczego?
– Zwierzęta, graź i wsio! – Lina zaśmiała się, poniżyła inne kobiety i jeszcze nas zawstydziła. – A wy 
gówniarze, Aninczyna koncertów słuchać, a nie podglądać dorosłych!

Jakiś mglisty zarys przeznaczenia miejsca „Czajok” zjawiał się wstydliwie. Jak przyczajona 
naga kobieta przemykał między dorosłymi, migał między krzewami ku nam i dyszał gorącym, 
nieznanym oddechem tajemnicy. 
– Nic, tylko trzeba iść do Lelui. Leluja wszystko podgląda. Podglądnie i zachichocze. A potem pi-
śnie: Leluja nie widzi, Leluja nie słyszy – skomentowała wojowniczo Treska. Tereska mocno biła 
chłopców, okradała chmurnego ojca, zaglądała w wiele okien parterowych domów, kiedy tylko 
psy naszczekują rzadko, a uliczki przedmieścia są puste. Więc Tereska miała rozeznanie. Poszli-
śmy więc do Lelui. 

Leluja siedziała pod georginiami i żuła kawałek, powoli, tłustego boczku. Jej pomarszczone 
i brudne palce lśniły od tłuszczu. Zbyszek rozkraczył się przed Lelują bezczelnie i od razu zapytał: 
– Leluja, co to jest „Czajok”? Co się tam dzieje? 

Leluja zachichotała i smarknęła w tłuste palce.
– Nic nie wiem, nic nie widzę, nic nie słyszę. 

Ale Zbynio jeszcze mocniej rozstawił nogi, jakby ziemia na jego rozkaz z całą Lelują miała 
przepłynąć między tymi nogami.
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– Leluja, mów. Biją nas nawet za to, że tam się zbliżamy. A najmocniej bije malarz, Arist. Powiedz, 
czemu to miejsce jest takie zabronione? 
– Powiedz, Leluja, proszę. Jak będziemy wiedzieli, co tam jest, nie będziemy nawet się zbliżać, pod-
chodzić. Może na tych ławkach leży broń, może tam przynoszą broń? Proszę – dodałam nieśmiało. 
– Arist maluje, tak? 
– Tak! – odpowiedzieliśmy Lelui jednocześnie. 
– Arist jest najbliżej, tak?
– Tak! – znów potwierdziliśmy razem.
– Arist nie ma kobiety. Arist tylko maluje. Arist ma skaleczoną tutkę. A inni mają zdrowe tutki. 
– Jakie tutki? – krzyknął Zbynio.

Tajemnica gęstniała niby bezgwiezdna noc zapchana krzakami. 
– Ty masz w spodniach tutkę. Ale ona młoda. A bajcy mają tutki męskie, wyjmują ze spodni i wła-
żą na kobiety. Na tych ławkach, o! 

Pospuszczaliśmy oczy. Teresa jakoś zawirowała w miejscu jak bączek, ja zaczęłam śledzić na 
niebie rozpełzłe chmury. Tylko Zbynio odwrócił się do nas plecami. 
– Aha, to wojskowy burdel, taki chyzu, chyzu, chyzu! Wejść w zaułek, za ścianę do baby i prędko 
wyjść. 
– Ojciec nas zabije, jak się dowie, że pytaliśmy! – mruknęła cicho Tereska. 
– Chodźmy stąd! Wszędzie albo bieda, albo kupy gówna, albo wstyd. Po co nas tu przyprowadziłeś? 
Oni robią w bzach to, co zrobili z Gienią! Gienia wciąż obciąga spódniczkę, ucieka od nas, od ludzi. 
Ma warkocz jak pień i jabłuszkowe policzki – mówiłam i płakałam. – Nigdy już z wami nie pójdę na 
rozmowy do Lelui. Leluja jest brudna jak nocnik, biedna. A wy jesteście skurwysyny. Won z moje-
go podwórka! Wszyscy tu przyłazicie, bo Aninczyn gra. Tu jest weselej, pachnie sadem i czekoladą 
od Liny. Przychodzicie żebraczyć i podbierać! Won! 
– Milcz, gówniaro! – Zbynio podskoczył do mnie i złapał za rękaw sukienki. Rękaw oderwał się 
w połowie. Nie zwracałam na tę krzywdę uwagi.
– Na waszym podwórku śmierdzą obsikane kołdry, chudy ojciec ze smyczą lata! – odchodziłam 
spokojnie i płakałam. Nienawidziłam Lelui, Liny i Dzienisy. Łamały nasze dziecięce grzbieciki, jak 
ludzikom z patyczków. Zbynio ani Tereska nie poszli za mną. Odwróciłam się, żeby sprawdzić czy 
już odeszli. Odchodzili osobno, każde w inną stronę jak obcy, chodź zawsze byli razem. 

Podniosłam oczy w kierunku ganku. W moją stronę szła Gienia. Już nie bała się Kirgiza. 
– Gieniu! – pobiegłam do niej. Gieniu, ja wiem wszystko. Wiem co to „czajok” i co to jest „tutka”. 
Chodź, nie bój się. Pójdziemy do Bratka. Bratek da nam cukru w kostkach. Będzie nam słodziej, 
lżej. Chodź! Kirgiz ciebie i mnie się boi. Chodź! 

Już wiedziałam, że Gienia mnie lubi. Kto rozmawiał z Lelują, ten wiedział wszystko o dzielni-
cy. Gienia w mig to odgadła. I to, że przepędziłam zapalczywych i złych Terenię i Zbycha. 

Przyszła do mnie. I lubiła mnie. Przyszła aż tu, ze swojego stołeczka. Szukała mnie. Objęłam 
ją za ramiona. Płakałam i tylko mówiłam: Gieniu, Gieniu, ja wiem..., ja wiem...
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Mój synok

Leluja niosła głowę wysoko jakby obwąchiwała powietrze, wietrzyła jakieś wydarzenie, któ-
re było zasadnicze dla istnienia jej świata. 
– Leluja, co tak wąchasz? – wołam. A Leluja macha ku mnie zniecierpliwioną, odpędzającą ręką. Za-
wsze tak odganiała dzieci.
– Leluja masz jabłko! – żal mi było brudnej i cudzej Lelui. Nie wiadomo, z jakiej strony tu przyszła. 
Była niczyja, żyła w sobie tylko wiadomym kącie z miotłą i pajęczyną. Stara Derela dała jej miejsce 
na noclegi w drewutni. Leluja jednak sama wybierała kąt do spania. 
– Dobrze, dobrze – od razu zaczęła gryźć jabłko. Idę tam – wskazała miejsce. 
– Po co tam idziesz? To czerwony dom. Przepędzą cię. Tam pachnie adiekałonem, naczalstwo je 
ogóreczki od Liny i pije wódkę szklankami. Tam idą wspaniałe naleśniczki Liny i przetwory! Nie 
idź! 
– A gdzie mam iść? Tam jest mój syn. Wczoraj dał mi kaszy z tuszonką. Cudna kasza! Cały talerz. 
Mówił: kuszaj Matuszka. Jutro też dam tobie obiad! – Leluja podrapała nastroszone włosy, przygła-
dziła. Szła do synka!

Eszelony stały sobie spokojnie, żołnierze popluwając czyścili buty. Trwało ciepłe popołudnie 
i ostro pachniał olej z lokomotyw. Wojenne żelastwo dyszało odpoczynkiem. 

Aspiryn gdzieś z Bratkiem wyjechali. Dzienisa od rana biła męża Zygmunta zaciekle i nie-
ustępliwie. Zrobiło się pusto. Odczuwałam życie jak chory ząb. Dzienisa i Zygmunt gonili się po 
mieszkaniu. Słychać było krzyki i szczęk rozbijanych o ścianę talerzy. 

Wiedziałam, że Dzienisa wygląda wtedy jak zapalona lalka Petronela. Lalce Petroneli Zbynio 
podpalił z zemsty nóżki, ręce i włosy. A potem trzymał tę lalkę w talii i krzyczał do mnie: „Lalki za-
palam, lalki zapalam. Komu, komu, bo idę do domu”. Płomień błyskał przy lalce wokół, jak okrąg, 
a środek był naturalny, ubrany i zimny. Taka była Dzienisa – zimna, rachująca w środku. U dołu 
tupały jej nóżki, po bokach machały rączki, a u góry rozsypywały się ciemne, zwichrzone włosy, 
ogromne i bezładne. 

Najpierw tkwiłam w pomidorach, ogryzając do opuszków paznokcie. Usiłowałam czytać 
„Baśnie” Andersena. Potem zmieniłam sukienkę i wyszłam za furtkę. Nie obchodziła mnie Królo-
wa Śniegu. Nie było do kogo zagadać, uśmiechnąć się czy wziąć za rękę. Wojenny świat toczył swo-
je ciężkie koła i plandeki obok mnie, albo je zatrzymywał i śmierdział. Rozróżniałam teraz twarze 
żołnierzy, stopień ich elegancji i przychylności. Nawet Irena nie stała z Tomaszkiem na ręku, opar-
ta o słupek, w swojej nierównej, niebieskiej sukience. Co mnie obchodził zagubiony Kay? 

Uczepiłam się więc Lelui, choć jej oczy rzucały wielką czerń na świat i zabijały dobroć, 
a smród odstręczał. 
– Nie idź tam Leluja. Synok ciebie znajdzie. Już ciebie wypatrzył i polubił. Przecież sam do Ciebie 
podszedł i obdzielił. 
– Sam. Nic nie dałam. Ale coś mam dla synka, zobacz. Tobie pokażę. Tylko „sza”, nic nikomu.
– Leluja! Przysięgam ci, sza!
Leluja pogrzebała coś w kieszeni połatanego serdaka, nieznacznie odchylając połę.
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– Chodź w georginie. Tam pokażę. Wsunęłyśmy się w wysokie łodygi. Ich wielkie kuliste kwia-
ty dobrze zasłaniały nasze gesty i szepty. Na brudnej pomarszczonej dłoni Lelui zalśniła broszka. 
Skąd biedna Leluja ma taką broszkę? Piękność tej broszki mogła wywołać tylko długie westchnie-
nie i zachwyt. 
– Synek dostanie tę broszkę, synek. Pojadę z nim daleko. Tam umrę, rozumiesz? Synek mnie po-
chowa.
– Leluja nie mów tak. Jak żołnierz cudzy może cię zabrać, jak, do Rosji?!

Schowaj broszkę. Zawiń w węzełek, żeby nikt nie widział. Żołnierz może mieć karabin, ale 
nie broszkę ze starą kobietą stąd! On weźmie broszkę i odejdzie nocą. Tylko pociąg zagwiżdże, ro-
zumiesz, Leluja? On ciebie nie weźmie. Schowaj broszkę. Nikomu nie dawaj. To twoje. Twój mają-
tek. 
– Ja nie ukradłam, nie. Znalazłam koło taboru, tu niedaleko. Ktoś zgubił. Oni pili i śpiewali. Ktoś 
zgubił. Ale Pan Bóg powiedział: to twoje, Leluja. Bierz i uciekaj! Wojna tobie to dała i ja. Tak Pan Bóg 
powiedział. 
– Dar Boga jest święty. Tak! Bóg musiał to przydeptać sandałem, ciebie przywołać, a nie pijanych. 
Ale nie idź do czerwonego domu. 
– Dobrze. Tylko tam podejdziemy. Synka zobaczymy. Dobry mój synok! – Leluja odwróciła się, za-
winęła broszkę w szmatkę i schowała. 

Szłyśmy powoli przeciskając się między żołnierzami i plandekami. Kopałam puszki, omija-
łyśmy gówno, papiery i jakieś wyrzucone szmaty. Z daleka dobiegł do nas wrzask. Kiedy usłysza-
łyśmy wystrzał, przyśpieszyłyśmy. Potem wszystko ucichło, a z czerwonego domu nadlatywało 
naczalstwo. Żołnierze stanęli kołem, a na trawie, w łopuchach ktoś leżał.

I nagle Leluja upadła na kolana. Zaczęła pełzać z wyciągniętymi przed siebie, sztywnymi rę-
kami. Kurczowo trzymałam ją za ramię i szłam obok niepewnie, w strachu. Leluja coś szeptała. 
W trawie, wśród ogromnych liści łopuchów, leżał synok, żołnierz. Z jego rękawa wypływała krew, 
a oczy patrzyły w niebo zdumione, nieprzytomne, to zaciśnięte. 

Leluja woła: synka, synka zranili, zabili. 
– Co ty krzyczysz, dura, sumaszetszaja?! Co ubili?

Adajdzi, staraja bladź! Zranił się, pił! Adajdzi – dwóch żołnierz złapało Leluję za ręce i odwle-
kli kawał od synka. Major blady i straszny krzyczał: zabierzcie, zabierycie staruchu i rebionka, za-
bierycie! Tu nie wolno być! 

Leluja upadła twarzą w osty. Uklękłam nad nią, odwróciłam ją drobną i złachmanioną, bo le-
żała jak łyżeczka do herbaty, poczerniała i zużyta. Słońce schowało się, a z chmury długiej i rza-
dziutkiej sypnął deszcz. Spadał na synka zranionego, Leluję i na mnie. 

Pan Bóg znów rzucił Lelui dar, którego nie musiała wygrzebywać ze szczep na rozpałkę ani 
prosić jak o resztkę z puszki po tuszonce.

Deszcz wzmagał się i moczył moją czystą sukienkę. Wycierałam twarz Lelui brzegiem mo-
krej sukienki i szeptałam: obudź się, obudź. On żyje, synok żyje, tylko się postrzelił. Obudź się. 
Drżałam. Leluja otworzyła oczy. Leżała cicha i uspokojona. Klęczałam nad Lelują i głaskałam jej 
twarz. A deszcz padał drobniutki i łagodny. 
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Czarnobrewa

Kłócili się. Nieustannie się kłócili. Ich poranek czy popołudnie wymagały wrzasku. Nocą za-
padała cisza za ścianą. I wtedy żołnierz stojący na warcie przy drzwiach do magazynu, zaczynał 
się śmiać. Ściana sypialni Dzienisy była także ścianą magazynu z żywnością, a drzwi do magazy-
nu były niedaleko małżeńskiego łoża Dzienisy. 

Codzienność życia Dzienisy była monotonna jak warkot maszyny do szycia. Widać nie mo-
gła znieść tego zwykłego rytmu, który narzucała wojna i ponury mąż. Po każdej awanturze pięk-
niała. Ubywało jej lat, poruszała się szybciej i częściej wychylała z okna ku młodym żołnierzom. 
Na przykład przytulała twarz do firanki i mówiła tęsknie do Aninczyna: 
– Aninczyn, dlaczego dzisiaj nie grasz? Zagraj, proszę cię, zagraj. Dostaniesz słoik konfitur „na pri-
kusku”77. Lubisz pić herbatę smacznie, po domowemu.
– Po co ci grać? Wtedy wstępuje w ciebie czort. Zaraz bijesz męża albo rzucasz talerzami! On jest 
kierowca, a nie artysta. Zagra ci inaczej niż ja! 
– Wiem, aniele, wiem. A talerze odkupię. Pójdziemy pod rączkę po nowe talerze. Mam dużo na-
czyń. A ty graj, graj! Graj „Oczy czornyje”, oczywiście. Och, tak! – i patrzyła na Aninczyna czarnymi, 
aksamitnymi oczyma. Wtedy siadał na stopniach ganku i grał. 

Dzienisa jakoś po swojemu cierpiała z powodu Zygmunta zestawionego z muzyką Aninczy-
na. Nie mogła ustać w miejscu, zasłuchać się w uniesieniu. Ciągle zmieniała pozycję ciała w skrę-
tach, deptaniu, szybkich gestach przy twarzy i włosach. 
– Pani Dzienisa – mówiłam – niech pani stoi i słucha. Aninczyn wszystkich umie oczarować, nas, 
cały eszelon. Aninczyn jest jak cesarz nad ludźmi. 
– Co ty tam wiesz! – prychała. – Kobieta jest ważna dla mężczyzny, to najlepszy instrument! 

Jej policzki coraz bardziej się rozpalały. 
– Najważniejsze, Joasiu, to spotkać właściwego mężczyznę. Żeby miał nie tylko to, co w spodniach. 
Ale jeszcze serce i umiał grać. 
– Wiem. Dzienisa, masz już czerwone policzki jak piwonie i uszy gorące. To widać. 
– Co ty mówisz, Joaśka! Wstydź się! Nie przyglądaj się tak dorosłym! Jak wyjdziesz za takiego Zyg-
munta, zobaczysz co ci podaruje! Nie życie, a gnicie! On ma tylko jedną ochotę! Często w okno pa-
trzy, czemu noc nie nadchodzi! Wół! Poczekaj, zrozumiesz!
– Dzienisa, idziesz z nim równiutko, pod rączkę. I coraz mu w twarz zaglądasz. Prowadzisz męża 
jakby był koszyczkiem ze święconką. Cała jesteś skupiona i oddana, a w koszyczku jajeczka, żeby 
nie potłuc, na święcone, tak?!
– Nie o jajeczkach, Joasiu, nie! Przez te jajeczka kobiety cierpią, mszczą się, płaczą. I są bite! Już ja 
mu dzisiaj urządzę obiad. Deszcz siwy, deszcz siwy mi daje przez wszystkie dni. Milczy, jak ka-
mień. A w nocy ogier! Morduje, przewraca, dusi aż tchu mi brakuje! O Jezu, nie słuchaj, nie słuchaj 
dziecko! To wojna tak ludzi schamia, zdurnia! Nie słuchaj! 
– Ja już wiem. Leluja o tym mówi, Lina, żołnierze, stara Derela! To musi być ważne dla dorosłych. 
Do tego trzeba dorosnąć. Trzeba nosić ciasny, czerwony sweterek albo głęboką rozpiętą, śnieżną 
bluzkę, albo wciąż obciągać gimnastiorkę. Wiem! 
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– Dzieci słuchają zbereźnictwa. Patrzą na skaleczony świat! O Jezu! Już ja mu dam obiad. 
Raz tak przywalę, że padnie! Niech uczy się wół obcowania z żoną. Nic nie umie, nic. Tyl-
ko to! Drzewka nie zaszczepi, pogody nie rozezna, karniszy nie naprawi, sznurowadeł nie 
zdobędzie! A czystą ścierką buty czyści! Tylko to! Tylko to umie! Już ja podam taki obiad, 
że... – Dzienisa trzęsła się z oburzenia, głos jej łamał się w gardle aż do chrypy, z ust pryskały kro-
pelki śliny. 

Dzienisa wyglądała jak zapalona przez Zbycha lalka Petronela. 
Najbardziej lubiłam patrzeć, kiedy jej loki falowały dookoła głowy, zwijały się, spadały i pod-

rzucały. Był to ruch piękny i niesamowity. Czasami, w czasie wzburzenia, sama zanurzała palce 
w ogromnych, czarnych włosach, podnosiła loki ku górze, pieszcząc i chlubiąc się nimi. Wtedy każ-
dy żołnierz czy sąsiad patrzył w zdumieniu i zachwycie. Tylko Aspiryn mruczał: doczekasz się tej 
upragnionej miłości; nowa władza z prysiudami, nowa miłość z siniakami – i klaskał w dłonie, ude-
rzał w uda. I chichotał. 
– Ona o miłości, a ty o władzy, jeden temat! – cicho komentował Bratek. Mrugała do mnie porozu-
miewawczo i przysłaniała usta ręką, tłumiąc znaczenie słów i ironię. 

Tylko Zygmunt gestowi rozdzielania włosów palcami, nadawał złowieszcze, wręcz demo-
niczne znaczenie: 
– Już rozwijasz włosy jak żmijki, już? Tak? 
– O to, to! Żmijki syczą i tylko ciebie kąsają. Jadem plujesz jak one! To tylko ciebie kąsa, innym nie 
przeszkadza, bo widzą urodę! 

Wtedy najczęściej Zygmunt wstawał spokojnie z krzesła, zdejmował wykrochmaloną ście-
reczkę do naczyń, która wisiała czyściutka na haczyku, przy wiadrze z wodą, wtykał pół ścierki 
do wiadra, wyżymał wprost na podłogę i wycierał swoje buty. Na to Dzienisa reagowała błyska-
wicznie, wskakiwała na taboret przy kredensie i wygarniała, zaczynając od górnej półki, szklan-
ki i spodki na podłogę. Czasami ciskała nimi w męża. Zygmunt uchylał sprytnie głowę i śmiał się. 
Zwykle nie trafiała w znienawidzony cel. Wtedy w furii zanurzała rękę na niższej półce i wygar-
niała jednym wściekłym ruchem talerze. Zygmunt zwykle szarpał ją parę razy za piękne włosy 
i oświadczał: 
– Wychodzę. 

Dzienisa siadała na podłodze w kuchni, wśród szkła i skorup, spocona, purpurowa i krzy-
czała: 
– Joasiu, Joasiu, poratuj mnie, bo umrę. Przybiegałam natychmiast, obejmowałam ją za szyję 
i przytulałam, dyszącą i spłakaną. 
– Cicho, cicho Dzienisa. Nie płacz. Ja ciebie lubię. Bratek ciebie lubi. Aninczyn tobie gra. Cicho. Na-
zrywam żółtych georginii, takich jak lubisz. Posprzątamy, będzie czyściutko, pięknie. Pójdziemy 
na spacer. Włożysz swoją wiśniową sukienkę w białe róże, a za nami, z daleka będzie krążył po 
ogrodzie Aninczyn z akordeonem. Tak zrobimy. Tata jutro przyjedzie z ciastem.
– Tak zrobimy Joasiu, tak zrobimy. Zaraz wyprasuję sukienkę – Dzienisa już wierzchem dłoni wy-
cierała nos, a wstając z podłogi wysoko unosiła tyłek. Uśmiechałam się, żeby ją zachęcić do praso-
wania.
– No, no! – kiwałam głową – wstawaj ukochana Dzienisa. Wyjmij z szafy sukienkę. 
– A Aninczyn będzie szedł za nami z akordeonem, będzie? 
– Będzie, zobaczysz, że będzie. Tylko pięknie upnij włosy do góry i za uszy.
– Ty mnie, Joasiu, lubisz, prawda? 
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– Lubię. Czy jesteś w wiśniowej jedwabnej sukience czy w per-
kalowym fartuchu. Ale zawsze twoje włosy są czyste i ogrom-
ne. I lśnią jak srebro. Myślę, że Zygmunt ich nie lubi, bo wszyscy 
je uwielbiają, każdy chce ich dotknąć i pogłaskać. A jak podno-
sisz je palcami nad głową, to wokół głowy robi się wielkie, czar-
ne słońce. I wszyscy milkną, patrzą. Czasem też myślę, że to 
są płynące strumyczki albo fontanna. Nigdy nie widziałam ta-
kich włosów, nigdy! 
– Słyszysz, Joasiu, nadchodzi wół łom. Zechce mnie bić! – 
Dzienisa poderwała się jak sprężyna i stanęła przy drzwiach 
do korytarza z pogrzebaczem i przykrywką zdjętą z gorące-
go garnka. 

Zaczęłam przekradać się w stronę pokoju, na palcach, 
między skorupami i szkłem, żeby móc uciec przez okno 
i ogród. 
– Do zenitek, do zenitek! Do Kławdiuszki! Ona przepędzi Zyg-
munta – pragnęłam ratować Dzienisę i jej piękne włosy. Bo Zyg-
munt przytrzymywał w garści jej potężne włosy i bił Dzienisę 
po twarzy i ramionach, a potem wlókł jak worek, po podłodze, 
do sypialni. 

Kiedy biegłyśmy z powrotem z Kławdią, Kławdia już 
trzymała rękę na kaburze pistoletu i z gniewem, przez zęby sy-
czała: 
– Ubiu, kak sabaku! On wajnu żenszczynie diełajet?! Ana krasa-
wica i biez dzienieg bahataja! Lentiaj, bandit budiet biez użyna! 
Ana krasawica czernobrewa!78 
– Kławdiuszka, nie strelaj! Tylko go wystrasz śmiertelnie. Żeby 
się zesikał. Tata przyjedzie z ciastem. Przyjdź! Tylko nie strze-
laj!



Janina Kozakówna, połowa lat 50-tych XX w.



129

Czerwono–srebrny akordeon

Aninczyn nie umiał rąbać drzewa. Właśnie odrzucił z pogardą siekierę i w zamyśleniu pa-
trzył na stopę. Przeciął but. Podbiegłam przestraszona. Rozpłatany, żołnierski but przeraził mnie 
ogromnie. 
– Jezu, a noga, Aninczyn, stopa? 
– Co noga? Cała! Front przeszedłem, kule mnie ominęły. Tylko siekiera dybie, u was, teraz!
– Co, u nas? Polska siekiera chce cię okaleczyć? Jesteś od akordeonu, a nie od siekiery! Nie musisz 
rąbać drzewa. Nie masz ani zamachu, ani celności, rozumiesz?! 
– Zamilcz! Odejdź! Nigdy nie rąbałem drzewa. Nie umiałem nawet wleźć na stóg siana. Ześlizgiwa-
łem się, spadałem. 
– Ale umiesz grać! Jak ty grasz! Do zachwytu! Jakby anioł zstąpił z nieba.
– Anioły umieją grać?
– O, anioły umieją wszystko! Tobie ustawiły palce na klawiaturę. Pędzisz po niej jak wicher, albo 
całujesz leciutko palcami. 
– Skąd wiesz, że to anioły? Mnie ojciec uczył. Bił jak mało ćwiczyłem.
– Ojciec bił? Jakiś bandyta! Po co bił? Przymuszał ciebie?
– A jak! I to nie był anioł.
– Wiesz, ja myślę, że Anioł cierpi, jak ktoś jest bity. 
– Dziecięce brednie. Liczy się systematyczna praca. – Usiedliśmy na schodkach ganku. Słońce świe-
ciło dobrze, jakby chciało pomóc Aninczynowi, a lekki wiatr osuszał jego spoconą twarz. Zmęczył 
się, zmartwił. Wodził leniwie oczami po drzewach, pogwizdywał, patrząc na rozcięty but. Czasem 
spluwał przed siebie. 
– Nie pluj! To obrzydliwe. 
– Nie muszę, Ninka, z tobą rozmawiać. 
– A z kim będziesz rozmawiał? Z Aristem, żeby Stalina ci namalował?
– Małczon spasion. Milcz! Rozmawiaj o muzyce. 
– Nie będziesz o muzyce, byłeś bity. 
– Byłem bity, w dupę i głowę. Ojciec szarpał za ucho. 
– To Anioł cierpiał.
– Pewnie cierpiał, jeśli jest. Mój musiał być dobrym aniołem. Zostałem muzykiem, akordeonistą ce-
nionym. No, w pułku, w kompanii też. 
– Ale sam, bez bicia, nie grałeś? Dla siebie! Ja jak chcę malować, to siadam i maluję. 
– Sam grałem, to co chciałem. Powtarzałem ulubione fragmenty, melodie, pasaże. Sam. Jak rzeź-
biarz, rzeźbiłem dźwięki. 
– Dzienisa mnie karci. Mówi, że domy maluję czerwone, a słońce zielone. A tak nie jest! Drzewa nie 
mogą być całe czarne i brązowe jak upiory. 
– Maluj po swojemu. To ty malujesz, a nie Dzienisa. Ale dlaczego tak malujesz? 
– Bo mama wróci na wiosnę. To słońce maluję zielone. Nienawidzę czerwonego domu. Nic mnie 
nie obchodzą domy z cudzymi ludźmi. Tam siedzi naczalstwo, ja ich nie obchodzę – wszystkie do-
my są czerwone. Teraz drzewa są tylko czarne i brązowe, bo mama chora. Czekam wiosny. 
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– Z kim będziesz w zimie? Aspiryn odjedzie, Bratek odjedzie. I ja odjadę. 
– Będę z Dzienisą, z ciotką Stefą, z jej córką Ulką. Nie wiem jeszcze, Ulka tu zamieszka. Mam ro-
dzeństwo, Jagę. To dobra, łagodna siostra. I Marcyś jest. Ale on – to szalony, zabijaka. A jak odje-
dziesz, to będziesz grał dla wojska, na płoszczadkach, do tańca? Ale bez ciebie jakoś nie wyobra-
żam ani schodów, ani czasu. Kto nam będzie grał? 
– Ja gram, a oni ściskają się koło mnie. Nie będę wąchał babskich majtek ani żołnierskiego potu! 
Taniec ich rozgrzesza z wojny. Jest blisko, normalnie, jak w domu! O nie! Ja będę grał w orkiestrze, 
na podium. Będę solistą, w mundurze wojskowym, w światłach! A na sali dziewczyny w delikat-
nych, jedwabnych sukienkach, w czyściutkich majteczkach i czarnych staniczkach. I patrzą na 
mnie. Jestem solistą, Ninka, w światłach! I mój Anioł głaszcze mnie po uchu, którego nie oberwał 
ojciec. Dostanę takie brawa, aż niebo pęknie. Pan Bóg mnie dojrzy. Nie po sławam sudiat, a po die-
łam, Ninka!
– Hej, Aninczyn, szepnie Pan Bóg, grałeś pięknie, do zachwytu. 
– Och, Aninczyn! – doleciało do nas od okna westchnienie Dzienisy. Na pewno Pan Bóg cię dojrzy 
i każda piękna kobieta! – Aninczyn odwrócił głowę i skłonił ją dziękczynnie.
– Dziękuję ci, Dzienisa. Masz dobre serce. Chyba ci dziś zagram, choć pobijesz męża albo i złamiesz 
krzesło. Zagram. Dobra jesteś, ale szalona – dodał patrząc przed siebie, ciszej. 
– Co tam szemrzesz, Aninczyn? – znów doleciało do nas od okna.
– Aninczyn, Dzienisa, rozciął but. Martwimy się. 
– Akordeonem? Ha, ha, ha! Drugi Zygmunt. Potrafi jedną rzecz, ale czułą.
– Nie śmiej się, nie śmiej. A co ty umiesz, no co? Stoisz w oknie i wzdychasz. To wszystko. No, jesz-
cze sprzątasz, gotujesz – przygadał Aninczyn. 
– Ona też przepięknie wyszywa. Ona opiekuje się mną. 
– E, tam! A grać, to nie tylko praca. To talent. A talent – to iskra Boża, Boże nadanie! Muzyka jest 
kwiatem, który umie rozkwitać i pachnieć. Idę. Zagram! 

Za chwilę wrócił ze swoim pięknym, czerwono–srebrzystym akordeonem. Usiadł i już nie-
mal przytulał głowę do instrumentu. 

Ujmował swój ukochany akordeon tak delikatnie i pieszczotliwie, że żadna kobieta nie mo-
gła liczyć na taki dotyk czułości i opieki. Aninczyn nie potrzebował obecności kobiety. Czasami 
znikał z silną, roześmianą Marusią, tak jak inni z eszelonu, na jeden wieczór śmiechu i wódki. Więc 
kobiety były zazdrosne o ten uduchowiony i poddany talentowi Aninczyna instrument. 

Widziałam wiele razy jak Dzienisa wygina się przy firance, pręży i wysuwa swój otwarty 
dekolt ku Aninczynowi, jak kładzie wielkie piersi niby dynie na parapecie okna, a malutkim jak 
cukiereczek paluszkiem wodzi w omdleniu po ustach. Ale prościutki niby patyczek i zamyślony 
Aninczyn nie widzi tych manewrów ani zabiegów kobiecych. Przechyla głowę nad akordeonem. 
Miech akordeonu czerwono-srebrzystego zaczyna go wsysać i pochłaniać. Aninczyn całym sobą 
wchodzi w akordeon, w ten swój pałac i swoje wniebowstąpienie, jednoczy się z każdym dźwię-
kiem, z każdym dotykiem klawiszy. Nie ma go dla mnie, dla Dzienisy, dla Marusi, ani dla naczal-
stwa. 

Żołnierze przystają. Kobiety nieruchomieją przy obieraniu ziemniaków w rogu podwórka, ja-
dowity Arist odkłada pędzel i przenosi się na stary postrzępiony leżak i zamyka oczy. Granie Anin-
czyna unosi się ponad brudne plandeki, czarne cielska lokomotyw i eszelony. Płynie nad zielony-
mi sadami, otwiera ludzkie serca. Wojna wstydzi się i ginie, przypada do ziemi. Bo Aninczyn gra.
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Syn pułku

Przepadał. Ciągle przepadał na godziny i na całe dnie. Nie 
płakałam, nie szukałam go. Powracał, zawsze powracał brudny, 
poszarpany, ale jakiś napęczniały dumą! Zawsze mówił: 
– Ale postrzelałem! Paf, paf – i celował we mnie palcami. 

Jaga nie wtrącała się. Zaplatała swój gruby warkocz w ścisłe 
sploty i kiwała z obrzydzeniem głową. Wtedy przedziałek na środ-
ku głowy potęgował jeszcze bardziej jej milczące ostrzeżenia i po-
tępienie, jak krecha, jak wykrzyknik. Przestała słowami wyrażać 
swoją troskę starszej siostry, gdyż słowa przygany i napominania 
pełniły jedynie rolę grochu o ścianę. Marcyś stał na rozkraczonych 
nogach, mrużył oczy i celował. 
– Poczekaj, niech tata przyjedzie! – groziłam. A Marcyś śmiał się zu-
chwale, wręcz złowieszczo i oświadczał: „Jeszcze te stare maciory 
przestraszę, zapłacę im!”
– Za co zapłacisz, co?! Kto jest ta maciora, łobuzie, obwiesiu?! Nie-
szczęście nam przywleczesz, jak miły Bóg! Co drugi – to Zygmunt! 
Temu tylko w głowie strzelanie – wrzeszczała Dzienisa. 

I strzelał! Kiedy nadlatywały niemieckie samoloty, a zenitki 
waliły w niebo, Marcyś śmiał się, dopingował silne kobiety z zeni-
tek: „Wal w szwaba, bardziej w lewo, w lewo!” I schrypnięty przy-
biegał do domu, rzucał się na Kirgiza i wyrywał mu patelnię z ja-
jecznicą. 
– Addaj, addaj! – szemrał Kirgiz, świergotał to piszczał! A Marcyś 
przedrzeźniał Kirgiza Asłana w odpowiedzi: „A kto kradnie nam 
boczek z piwnicy i jajka? To moje! Teraz ja budu kuszala!”.

Kirgiz mówił niepoprawnie po rosyjsku i bronił się niegra-
matycznie: „Ja nie gałodnaja. Ja niczewo nie ukrała.”
– Poczekaj ty kosołapcu! Zawsze gładzisz się po brzuchu, jak nas 
okradniesz! Pagadi, ja pryniesu arużje! – kpił Marcyś.
– Nie śmiej! Ja ciebie gawariła! Ja nie ukrała! 79

– Łżesz, kosołapcu! Trzymasz sztamę z polskimi złodziejami!
Marcyś musiał coś zauważyć, wywęszyć, zza krzaków agre-

stu, czy obserwując z otwartej wciąż drewutni.
W drewutni Marcyś chętnie przebywał. Wtedy zamykał 

drzwi. W tych działaniach Marcysia tkwiła jakaś tajemnica. Posta-
nowiłam się tam zakraść i zbadać tajemnicę brata. I pewnego dnia 
między potężnym pniem, a starym stolikiem z menażką, oblepio-
ną grochówką, Marcyś postawił karabin. Nikogo to nie zadziwiło 
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ani nie ciekawiło. Karabin był normalny, wojenny – przedmiot użytkowy jak łyżka czy menażka, 
ale dla wojska! Karabin stał w kącie krótko, potem znikł.

Marcyś nadal przepadał w wojennym świecie, po swojemu. Zjawiał się przed wieczorem, kie-
dy zmierzch zapowiadał kolację i sen.

Noc zbliżała się ciężka, pełna chmur, ciemności wczesnych i przewidywalnych nalotów. 
W taką noc złodzieje chętnie krążyli koło domów, stara Derela dygocąc skradała się na ganek sku-
lona, żeby wzrokiem przebijać ciemności, penetrować krzaki jaśminów czy z gęstwy nagle nie wy-
sunie się ręka lejtnanta Uwarowa celującego w okienko na strychu. Tam raz po raz błyskała jaśniej-
szym zarysem twarzyczka Longiny.

I w tę noc groźnie czarną stało się! Samoloty stękały na niebie ciężkim lotem bombowym 
w chmurach, reflektory już cięły niebo, a po schodach ze strychu zbiegł jak szalony Marcyś.
– Marcyś, Marcyś – wołałam – Trzeba do schronu, do schronu!
– W dupie mam schron! Ja im pokażę, tym bandytom. I tej zmarszczonej kurwie! Pokażę! Tej świę-
tej mamuńci!

Biegliśmy do schronu chyłkiem: Dzienisa, Zygmunt, Jaga i ja. Zenitki już waliły w niebo po-
ciskami, rozbłyskując noc ogniem. Gdzieś dalej ziemię i ludzi już rozrywały bomby. Wtedy za so-
bą usłyszałam wystrzał, bardzo bliski. Dzienisa i ja stanęłyśmy jak wryte! Obejrzałam się, zobaczy-
łam Marcysia. Oparł karabin o kolbę studni i palił w okienko na strychu.
– Marcyś, co ty robisz?! Jezu, Marcyś – krzyczała stara Derela. – Zabijesz dziewczynę i mnie!

A Marcyś znów pociąga za cyngiel.
– Jezu – krzyczy Derela – Jezu! Ja sram! Po nogach kapie!
– Niech kapie! Szwaby cię nie rozwaliły, to ja cię rozwalę! – i znów pali z karabinu w kierunku Dere-
li. Derelę widać całkiem jasno. Jej biała długa koszula nocna zdradzała skoki i przysiady.
– Skaczesz jak pchła! Widzę cię stara ruro! Napuszczasz na mnie ojca, żeby mnie lał! A masz! – 
i znów pali w jaśminy, w białą koszulę.
– Jezu! Zabił mnie! Ten sowiecki synek zabił!
– Jak zabiję wiedźmo to nie będziesz krzyczeć! – zanosi się szatańskim śmiechem Marcyś. I pali 
w bielejącą plamę!

Wtedy od strony furtki podniosły się krzyki:
– Kto strelajet? Kakoj zdzieś szpion?!80 Ha?! – krzyczą dwaj żołnierze. Marcyś rzuca karabin i pędzi 
przed siebie pod gruszę, w krzaki agrestu. A stamtąd już prosta droga do kołtuniastych, starych sa-
dów i zagonów kartofli w ogrodzie Dereli. 

Stoimy z Dzienisą sczepione strachem i przerażone pod jabłonką. Nikogo nie ma, ani Arista, 
ani Aspiryna czy Bratka. Zygmunt za drewutnią. A stara Derela jęczy do żołnierzy:
– Towarzysze, towarzysze żołnierze! To wasz syn pułku strzelał. Do sąsiadki! Do mnie strzelał!
– K ciebia? A nuka, podajdi! – dwaj żołnierze puszczają serię za Marcysiem – Utro wieczera mudreje, 
da?! My tiebia pastrelajem! W żopie udiełajem akoszka, pałkowyj synok! 81 – Dzienisa mocniej przy-
cisnęła mnie do siebie. Stałyśmy nieporuszone. Gdzieś za nami żaden krzew się nie poruszył. Mar-
cyś umiał pełzać cicho, brzuchem, po ziemi.
– A wy kto? Ha? – żołnierze podeszli do nas; pod jabłoń – Ty Langa, da? – Podpity żołnierz obdarzył 
nas smrodem wódki i podniósł lufą podbródek Dzienisy ku górze.
– Nie, ja Dzienisa. Tu żyjemy, w tym domu. Joasia też! – Przyciskała mnie do siebie i bezwiednie ro-
biła ze mnie tarczę.
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– Ja dumaju czto ty Langa! Krasawica!82 – żołnierz złapał mnie za 
sweterek pod szyją i oderwał od Dzienisy.
– Nie! Langa jest młoda, żyje tam – wskazała dom Dereli!

Drżałam. Nagle przyszła mi do głowy, zaświtała jak błyska-
wica, jak olśnienie myśl: Aspiryn!
– Aspiryn, Aspiryn u nas żyje! I Oksana! – pomyślałam, że tylko tak, 
Aspirynem, mogę obronić Dzienisę i siebie. I wystraszyć żołnierzy, 
oddalić.
– Aspiryn gawarisz? Aspiryn, katoryj nikawo nie baitsa, etot Aspi-
ryn?83 – zarechotał żołnierz.
– Etot! – powiedziałam – etot! Jest tolko adin Aspiryn, kapitan, 
w eszelonie.84

– On praw, charoszyj kapitan – mruknął niechętnie drugi żołnierz. 
– No, syn połka pod sud padajdiot. Biery arużje! – Pajdom Langu 
iskat!85

Wtedy drzwi wejściowe na ganku Dereli trzasnęły mocno 
i uderzył od wewnątrz metalowy rygiel.

Za chwilę rozległo się wielkie walenie kolbami w drzwi, a na 
strychu Dereli rozległy się gwałtowne uderzenia w szynę.

Stałyśmy z Dzienisą nadal pod jabłonią dygocąc. Nie wie-
działyśmy, nie słyszałyśmy, że samoloty odleciały i że od strony 
ogrodów, gdzie schronił się Marcyś, nadbiegają z pepeszami ko-
ściuszkowcy.
– Jakie masz piękne, ogromne włosy – Zygmunt zjawił się przy nas, 
zawinął włosy żony na dłoń i szarpiąc, zaczął popychać Dzienisę 
w stronę domu, mocno przyciągając do siebie.

Ale Dzienisa tym razem poradziła sobie z siłą Zygmunta...
– Kościuszkowcy, kościuszkowcy! Bandyta mnie zabije! Ratujcie! – 
byli natychmiast, przez dziury w płocie. A Dzienisa stała zwycię-
ska, wyprostowana. Podnosiła palcem wielkie skołtunione wło-
sy ku górze. Rozpaczała czy pokazywała swoje bogactwo jedyne 
i niezwykłe.
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Jodełka

– Aspiryn, dlaczego patrzysz na drzewa i wzdychasz? Stoisz już tu długo jak strach na wróble. Dłu-
go jakbyś wrósł w ziemię – mówiłam do Aspiryna.
– Nie chcę rozmawiać. Odejdź.
– Ja cię nie obraziłam. Nie wchodzę w twoje oczy ani myślenie.
– Odejdź.
– Dobrze, odejdę. Niech drzewa ci wystarczą. Przecież nie kwitną.
– Mówię, Ninka, odejdź.
– Dobrze, ja cię też odpędzę, Aspiryn.

Odeszłam pod płot. Usiadłam na małym stołeczku. Pomyślałam, że jeśli ktoś taki stoi pod 
drzewami i stoi, to nie może pamiętać o stołeczku. Pewnie obrzydł mu wojenny czas pełen gro-
bów i armat. Poderwałam się.
– Masz stołeczek. Usiądź.
– Dziękuje. Usiądę.

Ociągając się, odeszłam znów na dawne miejsce. Czekałam na przywołanie, na czas naszych 
rozmów i śmiechów.

Siedziałam w cieniu, na trawie. Wdychałam zapach lebiody. Ze wstrętem wyrwałam kilka 
ogromnych lebiod i odrzuciłam je w kierunku cementowego kręgu, który nieraz ratował mnie od 
niepewności i smutku.

Aniczyn ze schodów popatrywał na mnie skuloną pod płotem i na Aspiryna.
– Co, pokłóciliście się – zawołał nieco ironicznie ze schodów.
– Nie. Aspiryn chce być sam.
– Aha! Odpoczywa od Ninoczki i jej aniołów.
– Głupi jesteś. Od aniołów się nie odpoczywa, tylko od ludzi. Anioły nikogo nie męczą.
– Aha! Najlepszy wywód jaki mogę usłyszeć.
– Odczep się ode mnie i Ninki. Graj!
– Ja nie jestem, kapitanie, Ninka. Jestem Joasia – odcięłam się za odtrącenie.
– O, przepraszam dziewczynkę! – Aspiryn westchnął, oparł głowę o pień drzewa i zamknął oczy.

Do Aspiryna podszedł mój ojciec. Rozmawiali cicho. Dręczyło mnie milczenie kapitana, dłu-
gie i samolubne. Podejmował jakąś decyzję, pełną sprzeczności, wątpliwości i takich czynów, któ-
re każą niemłodemu Aspirynowi albo przepraszać, albo odwrócić się plecami. Przecież już słysza-
łam – tak powiedział w rozmowie z tatą: albo przepraszać, albo odwrócić się plecami.

Siedziałam pod płotem długo, a Aspiryn medytował, przesuwał nawet nogami po trawie. 
Arist przestawał malować, a potem znów zbliżał nos do płota. Nadsłuchiwał.

Kiedy Marusia w zenitkach zaniosła się śmieche, Aspiryn zmieniał coraz częściej pozycję 
nóg. Taki rodzaj reakcji wydawał mi się jakimś występnym, złym porozumieniem. Zaczęłam nad-
słuchiwać i rejestrować śmiech Marusi. Wyglądało to jak hasło–odzew, hasło–odzew. Aha! – pomy-
ślałam, mam cię Aspiryn!

Mijał niemały czas siedzenia pod płotem, w bliskości malarskiego obszaru Arista. Wresz-
cie zapytałam:
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– Czy mogę już z tobą rozmawiać Aspiryn?
– Dzisiaj nie.
– Ja powiem tylko jedno zdanie. Tato, poproś Aspiryna, dobrze? – Aspiryn uśmiechnął się w odpo-
wiedzi i kiwnął głową.
– Ja wiem, jak Marusia śmieje się, to twoje nogi, Aspiryn, denerwują się na trawie. To coś znaczy?
– O, widzisz ją. Ona wie!
– Zaprzecz!
– Nie muszę się tłumaczyć, szczeniaczku!
– Nigdy mnie nie obrażasz. Tylko wtedy, kiedy major ci dopiecze albo kiedy się upijesz. Mam ra-
cję. Czy to ma związek z Marusią? – malarz Arist ponownie przerwał malowanie. Ale Aspiryn ści-
szył głos.
– Czujny pies, węszy. Chodźmy pod tamtą jabłoń. Tam dużo cienia. Jabłoń jest stara i nawisła. – Po-
szliśmy, usiedliśmy twarzami do siebie, a tyłem do Arista.
– Nic nie powiesz Bratkowi?
– Nic, gorąco przysięgam. Wytrwam!
– Dobrze. Mocne przyrzeczenie. – Ojciec patrzył zdumiony i trochę rozśmieszony.
– Czy wiecie, co mi zrobiła Marusia? Jestem stary, a głupi!
– Marusia nie ma prawa ani siły kapitana poniżać.
– Kto mówi o poniżeniu, Ninka?
– Ciebie boli tylko krzywda i poniżenie. Żołnierze wiedzą i ja wiem. Jesteś władny i dumny. Szla-
chetny jak rycerz!
– Kto tak mówi?
– Jak to kto? Bratek, tata i ja.
– Aha! Same autorytety!
– Co ci zrobiła Marusia? Ten hipopotam, ta kolumbryna? 
– Kolumbryna, co to? – Aspiryn patrzył ciekawie, aż pochylił się w moją stronę.
– Tata tego słowa używa.
– Wyjaśniam – powiedział ojciec – To potężna armata szwedzka, która całą Częstochowę, klasztor 
miała zamienić w proch.
– Częstochowa to boże miasto. Marusia jest jak nasza katiusza. Trzeba jej się strzec.
– ?
– Wspominaliśmy młodość, nasze domy, rodziny. W eszelonie. Ja opowiedziałem o jodełce.
– O jodełce? O tym ślicznym, pachnącym drzewku mówiłeś Marusi, wszystkim. Mnie nie! – zauwa-
żyłam z żalem.
– Zasadziłem jodełkę. Przyjęła się i rosła. Rano, po przebudzeniu mama codziennie mówiła: „Dzień 
dobry, jodełko. Zobacz, synku. Ona lubi nasze obejście, rośnie! Do dziś tak mówi! Tylko jeszcze do-
daje: Bóg z tobą i radość z tobą. Synek wróci, ucieszysz synka.”
– Tak pięknie opowiedziałeś Marusi. Twoja mama dziękowała jodełce, rozmawia z drzewkiem.
– Drzewko ciebie przypomina. Matka czeka i jodełka czeka – dodał ojciec.
– Wszyscy mówili o czymś wzruszającym, czułym. Nie mogłem mówić o Bratku. To eszelon wie. 
A o jodełce nikt nie wiedział.
– Jodełka przy domu jest piękna. Stoi jak straż – zauważyłam.
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– Tak. Ale nie wiecie, co zrobiła Marusia, ta nasza „katiusza”! Śmiała się, jakby przy domach nie by-
ło zasadzonych jodełek, a w domach – matek. Powiedziała: „Aspiryn kocha przyrodę. Tu też przy-
roda – Bratek!”
– Jak to? Śmiała się? Kto może się śmiać z tego, co mówisz? Ona, ta armata wojenna!
– Mała jesteś, ale wiesz, dlaczego Marusia śmiała się!
– Trzeba było ją uderzyć, popchnąć! Głupia, głupia! – złościłam się.
– Ona się śmiała, Ninoczka, bo to jej zemsta. Marusia ani kusoczek86, nic a nic mi się nie podoba. To 
kobieta do walki, do kulomiotów i wyroków. Na wkus i ćwiet, towaryszcza niet! Wot kakoje dieło!87

– A ty, Aspiryn, kochasz Bratka, Surę i mamę.
– Sam nie byłem dobrym ojcem.

I tu mój ojciec przecząco zamachał rękami.
– To nieprawda. Jesteś dobry. Przyszedłeś z ulicy. Zamieszkałeś z nami. Wszędzie stało się lepiej: na 
podwórku, w magazynie, w pokoju, w kredensie.
– Jakbyś był czarodziejem. Wszystko jest czyste, wymyte jak na święto, ukochany kapitan. Żołnie-
rze też cię kochają. I ja też. Ja też! Strach przychodzi wielki jak pożar, kiedy myślę, że odjedziesz.
– Wiesz, Asiczka. Zasadźmy tu jodełkę. Wyjdziesz, popatrzysz, wspomnisz mnie. No jak?
– Będę ją chroniła. Żeby wyrosła zielona i duża. Będę płakała, Aspiryn.
– Dlaczego będziesz płakała? Nie płacz. Łzy osłabiają. A świat we łzach jest mokry i śliski.
– Będę płakała. Nie patrzyłam, że ojciec niespokojnie skubie trawę i chrząka.
– Już płaczesz.
– Tak, tak, już. Nie chcę płakać. Nie odjeżdżaj. Przyjdzie zima. Śnieg zasypie jodełkę. Wszystko bę-
dzie białe, nielitościwie.
– Joasiu, mama wróci. Wrócimy – mitygował ojciec. Ale to pocieszenie było jak niepewna obietnica.
– Skąd my weźmiemy jodełkę do posadzenia, skąd? Malarz ją złamie, podepcze podłymi nogami.
– Wykopię w lesie. Przywiozę. Nie płacz!

Przysunęłam się do Aspiryna, przytuliłam do jego rubaszki. Pachniał czystością i trochę ma-
chorką.
– Nie płacz. Cicho, dietaczka. Życie mija, cierpienie mija, a serce wciąż bije i nogi idą. Nie płacz.

Aspiryn i ojciec objęli mnie ramionami i leciutko mną potrząsali, uspokajając. Przywoływa-
li mnie do spokoju. Przekonywali w ten męski sposób, że łzy osłabiają.

Niebo było blisko, mama była bliżej, bo tata chrząkał tuż obok, a Aspiryn głaskał mi włosy.
Jaga nagle przyniosła nam ciasto i dzbanek herbaty. Pobiegła po kubki, radosna, pewna, że 

w ogrodzie siedzą ojciec i wojskowy opiekun.
Aspiryn zapalił papierosa. Zamilkliśmy. Skuliłam się, obejmując kolana.
Teraz łzy przychodziły zawsze szybko. Nie potrzebowały wspomnień. Były na teraz. Szarpał 

mną płacz, choć mocno zaciskałam ramiona na kolanach. Tak obejmowałam mój smutek.
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Szyna

Ojciec przyjechał ostry z oczyma latającymi po wszystkich kątach, jak srebrzystymi, po-
większającymi światełkami. Wiedziałyśmy z Jagą, co to znaczy! Gniew!

I od razu poleciał na strych. Długo ze strychu nie wracał, a wpadł tam z potężnym sznurem 
i drutami.

Jaga i ja przywarłyśmy do poręczy schodów i niemal bez oddechu patrzyłyśmy ku górze, 
w uchylone drzwi strychu.

A stamtąd dobiegały rumory, skrzypienia i syczące przekleństwa.
– Coś robi – uspakajałam Jagę.
– Coś montuje – potwierdzała siostra.
Szaleje, klnie, tupie, sapie.
– Jest zły.
– Uciekać?
– Nie. Zaczekamy – zdecydowałam.

Strych wojenny stał się miejscem schronienia i osobności. Kto nie mógł znieść pytań o życie, 
szedł na strych. Kto nie chciał oglądać brudu, zaduchu i krwi, szedł na strych. Leżała tam wiązka 
siana, nie wiadomo skąd przyniesiona, stała skrzynia babci, ozdobiona bladymi kwiatami na zie-
lonym tle. W kącie w kartonie skrzyły się pomiażdżone bąbki na choinkę i stare, wyleniałe lalki.

A pod dachem dwuspadowym biegła belka, mocna trzymająca dach w dobrej sile i rozwar-
ciu. To była dobra, mocna belka. Na strych wkradała się Dzienisa dla ukojenia i spłakanej samot-
ności, odwiedzali strych Aspiryn z Bratkiem dla osobnej, cichej rozmowy i miłości. Czasem cho-
dził tam ojciec, kiedy zaglądał w swoje znękane serce i rozpoznawał przyszłość domu i rodziny. 
Ale tam przebywał przede wszystkim Marcyś, bo nie chciał – jak mówił – z nikim dzielić się wojną. 
Chciał mieć wojenny zysk; tuszonkę, pistolet, naboje i papierosy.

Nie wiadomo, skąd to wszystko zdobywał i jak. To była jego tajemnica. Nie mówił o tym, 
tylko oblizywał się, albo mrugał porozumiewawczo, rzucał półsłówka, a także kpił z niedołęstwa 
i głupiej poczciwości ludzi.

Patrzyliśmy z Jagą w górę, w dwuznaczny strych, skurczone i przestraszone. Wreszcie ojciec 
zszedł zmęczony, w rozpiętej koszuli.
– O nie, dzieci nie pytajcie. Jest obrona. Wymyśliłem to, bo trzeba. Dereli powiedziałem. Już to bły-
skawicznie zamontowali. Niech was, dzieci broni Pan Bóg i żelazo. Idźcie zobaczcie, co zrobiłem.
– A Aspiryn tato, wie? Pozwolił? – pytałam. Bo tu, teraz Aspiryn zastępował gospodarza i ojca.
– Aspiryn nic nie wie, ale pochwali. Aspiryn może wyjechać. Teraz też go nie ma. Znów gdzieś się 
zapodział w eszelonie.
– Za Bratkiem poszedł. Może tak szybko nie wyjadą ani do tajgi, ani służbowo, gdzieś tam.
– Łudzisz się dziecko.
– W nocy i w dzień myślę – wiedziałam, że nieważne, kto zdjął ze strychu poprzedni kawał szyny, 
zaczepiony na belce. Pewnie Aspiryn. Bo co komu mogło grozić przy Aspirynie? Chyba, tylko pio-
run z jasnego nieba! Kapitan w naszym domu i podwórku był samowładny, jedyny i złowieszczy 
dla złodziei, Marcysia, Kirgiza i majora. Kirgiz oddalał się niby niedbale, a w panice, major dziwnie 
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poruszał prawym ramieniem, paru złodziei w dzielnicy na widok Aspiryna chowało się za tabo-
rem, ryży Zenek pochylał swój byczy kark, chował twarz za klapy i odwracał się tyłem. A Marcyś? 
Marcyś ratował się po prosu nieobecnością.
– Tato – mówiłam – tato. Co będzie? Jesień przyjdzie liściasta, przykryje ślady i brud. Przyjdą zło-
dzieje, będą walić w drzwi, bębnić w okna.
– Cicho! Aspiryn jeszcze jest – zielono jest, bezpiecznie jest.

Aninczyn gra. Akordeon gnie się w jego rękach, jak fala. Jezu, jak się gnie. 
– Gdzie jest Aspiryn, gdzie? – wzdychała Jaga.
– Cicho! Ręce myć dzieci! Obiad będzie pożywny. Nic wam nie zabierze Kirgiz. A gdzie jest Kirgiz?
– Kirgiz gotował kaszę jaglaną, całą płytę zachlapał. Tuszonkę rzuca – gołą konserwę, a kaszą chla-
pie z chochli na talerz, jak szmatę. Nie szanuje siebie, żołnierzy ani jedzenia – wyjaśniłam.
– Kirgiz, tato, spiskuje. Wczoraj w lebiodach, za agrestem szeptał z ryżym Zenkiem. Jak on szepcze, 
to będzie krzywda. Najgorzej, jak Kirgiz szepcze, to zgroza i dziki podstęp tato. Ja wiem. Ja go ob-
serwuję – szeptała Jaga.
– Tak, to niepokoi. Dokąd poszedł Aspiryn? Dlaczego nie pilnujecie się Aspiryna?
– Tato, ja poniosłam naleśniki majorowi. Tylko ja mogę je zanieść. Major powtarza: jesteś charosza-
ja dziewoczka, grzeczna, więc niosę cieplutkie. A Jaga...
– Co Jaga? Ja poszłam do Gieni. Książkę jej zaniosłam i serdaczek. Jej wciąż zimno. Mnie serdak nie-
potrzebny. Mama pozwoliła, a Dzienisa wyszyła przód w kwiatki. U Gieni byłam.

– Tato, może Aspiryn chce zrobić niespodziankę. Pewnie z Bratkiem wykopują w lesie jodeł-
kę. Widziałam, jak wsiadali do łazika. Pomachał ręką wesoło. Na uspokojenie tak zawsze macha, na 
nadzieję! Oni będą niedługo, przyjadą, tato.

Zjedliśmy pożywny obiad z bitkami i rosołem, ojcu odbiło się parę razy, aż przeżegnał się 
z westchnieniem do Boga: „Dobry Boże, daj zdrowie, wszystkim, całej rodzinie. Dzieci mnie po-
trzebują, żona i dom” – zaszeptał sam do siebie i do Boga. Spuściliśmy z Jagą głowy. Każda z nas 
zapewne myślała to samo, a strach wyprzedzał nasze myśli. Aspiryn nie wracał, Kirgiz przepadł. 
Słońce zachodziło na wiatr – ostre, sczerwieniałe, rozlane między chmurami.

Rozmyślałam wtulona w kąt między ocalałym łóżkiem, a ścianą przedpokoju o tym, że oj-
ciec nie pyta o Marcysia. A przecież chłopaka również nie było. Jego bitka i rosół zostały w naczy-
niach, na płycie, pełnych dobrego smaku i pamięci o normalnym życiu.
– Tateczku – zagadałam nieśmiało – Marcyś rano wyszedł. Tylko podrapał do krwi ramię. Ma tam 
jakieś swędzące strupy. Nie pozwolił Dzienisie opatrzyć.
– Czeka na niego obiad. I smyczka. Złoję mu skórę, będzie się skręcał jak piskorz. On chce wojen-
nych przyjaźni z karabinem, z kulami, w zenitkach?!
– Aspiryn krzyczał: „Jazykom chłastaj, no ruk k arużju nie podnimaj”88 – wtrąciła Jaga.
– Aspiryn zna wojnę i zapalone dusze gówniarzy. Już ja synka ostudzę, Joasiu czytasz? Jaga czyta!

Nikt nie wracał. Drzwi nie skrzypiały. Aninczyn nie grał na akordeonie, a Dzienisa w jedwab-
nej sukience leżała na kozetce z kompresem na czole. Na moje pytanie, bo obiegłam dom, czy nie 
widziała Marcysia, mruknęła tylko „czort”. Zza okien, od ulicy szedł wojenny rumor i huk – głosy 
żołnierzy, gwizd lokomotyw, jakiś daleki, ochrypły śpiew. Tak śpiewał tylko Zenek, wciąż tę samą, 
zwyrodniałą piosenkę: „Hej, ty Bronka, czarna bladź, nie chodź ty do Mańka spać. Ja Mańka nie po-
trzebuję, tylko sama przenocuję. Ech ty, czarna bladź”.

Nie wiem, ile minęło czasu. Aż skuliłyśmy się z Jagą na jednym łóżku. Pogasły światła. Ojciec 
zamknął wszystkie drzwi i okna i położył się, jak zwykle, na kozetce, w kuchni.
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Tylko sprężyny łóżka w sypialni Dzienisy jęczały i jęczały. I jak spod ziemi wydobywał się 
dziwny pisk Dzienisy.

Nie wiem, która była godzina. Trwała ciemność, najbardziej głucha, gdy śpi się mocnym 
snem i bezwład nocny wypełnia dom. I przyszli.

Zaczęło się waleniem w drzwi ganku, mocnym i rozkazującym. Ojciec od razu złapał ma-
glownicę, która zawsze stała w rogu kuchni, przy drzwiach. I od razu wszystko wiedział. Żołnierza 
nie było, który stał na warcie, przy magazynie. Naczalstwo wycofało wartę. Z magazynu nie prze-
padły worki. Kirgiz na wszystko miał oko – donosił o innych, a sam kradł.

Ojciec zapuchniętymi oczyma patrzył na nas spokojnie – wstawać, dzieci. Nie bać się, skulił 
się za łóżkiem. Zygmunt przekrada się do okna od strony sadu, po pomoc – uspokajał nas.

Było ich pięciu. Wszyscy stali przed domem, na schodkach ganku, po jednym przy okienni-
cach. Jeden był w mundurze polskiego oficera. Mówił czysto, po polsku.
– Otwierać. Sprawdzamy dokumenty.
– Czewo wam nada nocziu? – krzyknął ojciec nawykowo, po rosyjsku. A potem: „Nikomu nie otwie-
ramy. Nie ma rewizji po nocy. Nie ma drużyn polsko–rosyjskich.”
– My ci damy chuju drużyny! Otwieraj! – łomot wzmógł się.
– Mamy nakaz władz nikomu nie otwierać!
– My jesteśmy władza! – znów kolby waliły w drzwi. I tym razem posypały się szyby z małych okie-
nek oszklonego ganku. 
– Gołyj rozboja nie baitsa89 – krzyczał ojciec i przyczaił się przy drzwiach, trzymając maglownicę. 
Ojciec przedłużał rozmowę, a pan Dzienisa, Zygmunt, już zsunął się z okna pokoju w ciemność 
lebiod i sadu. Przez ruchome sztachety w płocie czy przez dziurę wczołgał się w jaśminy Dereli. 
A tam już leżeli na brzuchach sąsiedzi, mężczyźni.
– Nie wytrzymuję. Nie wytrzymam! – szeptałam do Jagi. Coraz wychylałyśmy się z naszego ką-
ta, żeby zobaczyć ojca. I nie wytrzymałam. Wskoczyłam na parapet okna i straszliwie z całych sił, 
w lufcik otwarty i w noc krzyczałam:
– Po jubki90 przyszli! Rozboj, rozboj! Sałdaty! Ratunku, ratunku! – Za oknem w jednej chwili zjawił 
się żołnierz, szczęknął zamek karabinu. Żołnierz celował we mnie. 

Ktoś złapał mnie za nogi i zwalił na łóżko. Zakrzyczałam z bólu, uderzyłam się całym cięża-
rem o metalowy szczytek. Jednocześnie poszła seria nad lufcikiem, w okno. Na ganku żołnierze 
już łamali drzwi wejściowe.

A na strychu odezwały się potężne, gwałtowne i szybkie uderzenia w szynę. Niosły się nad 
strychami i sadami, alarmowały okolicę i kościuszkowców w koszarach. To cywilne błaganie o po-
moc. A Zygmunt z mężczyznami, zza jaśminu i sadu krzyczał: „Tędy, tędy panowie! Przez płoty! 
Przyszli rabować, z polskim oficerem.”

Leżałam na łóżku, obolała i spłakana. Jaga uciszała mnie, całując i głaszcząc. Szyna wciąż hu-
czała alarmem.

W pewnym momencie stwierdziłam, że przy mnie stoi na rozkraczonych nogach Marcyś! 
Przedrzeźniał mnie: „u, u, u, jubki, jubki, u, u, u”. I śmiał się!
– Zobacz, nie rycz, jak spieprzają! Spięprzają jak spłoszony tabun. Chyłkiem wieją! Mogli cię zastrze-
lić, idiotko! Seria poszła w sufit!

Ogłuszona, z obolałym bokiem jęczałam i łkałam.
– Strze-strzelali? Kto strze-lał? Pol-polski oficer? Jezu! 
– Jaki oficer? Złodziej, przebieraniec! Ale waliłem w szynę, co?
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– A skąd t-ty? Na stry-chu?
– Przydałem się, co? Mam w dupę dostać smyczą? To wolę poleżeć 
za skrzynią babki, w sianie!

Właśnie wszedł ojciec z maglownicą.
– No, tato! Położyłbyś najwyżej jednego, przy wejściu do sieni!

Ojciec nie mówił nic. Z maglownicą, tylko w koszuli i ka-
lesonach, blady i rozczochrany jak ze snu, usiadł na łóżku, wziął 
mnie na ręce i kołysał, tulił. Jego broda drżała pod otwartymi usta-
mi. Dzienisa w nocnej koszuli wlewała mi herbatę do ust, a jedno-
cześnie tą herbatą poiła ojca. W drzwiach już tłoczyli się sąsiedzi. 
A Marcyś stał na rozkraczonych nogach czerwony, dziki i wciąż, 
wobec wszystkich powtarzał:
– Uciekali, jebańcy, chyłkiem uciekali – mogli zabić Joaśkę!

Głos mu zachrypł, a policzki płonęły. Upadł na kolana przed 
Dzienisą. W jej rękach drżał i zalewał herbatą to moją twarz, to oj-
ca. Włosy Dzienisy właziły w herbatę. Marcyś brudnymi palcami 
odgarniał leciutko, niemal pieszczotliwie, włosy Dzienisy z twa-
rzy za uszy, na kark to dotykał mojego, policzka. Jaga głośno pła-
kała, ściskając w rękach swój złocisty warkocz, jakby ktoś chciał 
jej go zabrać.

Nikt nic nie mówił. Słychać było tylko mocne, męskie wes-
tchnienia. A Zygmunt powtórzył poważnie, powoli za Marcysiem:
– Spieprzali, Marcyś. Spieprzali jak spłoszony tabun. Oj, spieprzali!

We drzwiach rozległ się łomot żołnierskich butów. Przybie-
gli kościuszkowcy. Pokój wypełnił się szybkimi oddechami. Przez 
ścisk przedzierała się też Kławdiuszeńka, jak zawsze groźna i pięk-
na.
– Mużczyny, wory i zwiery!91 – krzyczała. 

Dniało. Okna rozjaśniły się. Ojciec dziękował wszystkim, zaś 
Marcysia przytulił do serca, pierwszy raz. Dniało. A dzień przynosi 
nadzieję i kawałek jasnego nieba, spokojnego, ze słońcem.
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Bój się Boga

Kirgiz, Asłan, skrzyżował swoje krótkie nóżki i tkwił nieruchomo na kozetce. Kuchnię wy-
pełniał smród spalenizny. Ochlapana płyta wyglądała jak każde sponiewierane dobro. Najwięcej 
tam było wykipiałej, jaglanej kaszy, rozwalonej niechlujnie na fajerkach żółtymi, zaschniętymi li-
szajami. Fajerki w niczym nie przypominały czarnych krążków, wypolerowanych, świadczących 
o czystości i pracowitości gospodyni. Gospodyni nie było, a reszta używała domu zgodnie ze swo-
ją przypadkową, wojenną potrzebą.

Kirgiz siedział z przymkniętymi oczyma. Drzemał. Ale od czasu do czasu nagle czujnie 
i przytomnie otwierał oczy. A to oznaczało układanie jakiegoś planu. Jego ręce niespokojnie zmie-
niały pozycję.
– Nie wiesz, dlaczego jego ręce aż drgają? Są złodziejskie! Planuje grabież, chce wziątki, jak Zenek – 
oceniał zwykle Marcyś.

Kiedy weszłam, Asłan nie poruszył się. Tylko westchnął. Zdradzał swoje niezadowolenie 
z mojej obecności, a nawet splunął. Znów znieruchomiał. Stanęłam daleko, bezpiecznie. Nie cier-
piałam Kirgiza.
– W tym domu się nie pluje! Idź do eszelonu. Zhańbiłeś się podstępem i okradaniem – zaczęłam 
wręcz lżyć. – Nie śpisz, nie udawaj. Chcesz wszystko zeżreć: wędzoną kiełbaskę, nawet futro z mo-
lami. Odgryziesz palec z obrączką. Jesteś Zenek!
– Fu! – wytchnął powietrze Asłan dając mi do zrozumienia, że jestem nic, zero. – Fu!, nol – powtó-
rzył.
– Dookoła ciebie brud, wszystko śmierdzi. Jesteś otoczony pierdem jak studnia! Jesteś zły! Zły!
– Odejdź! Adajdzi – powiedział obojętnie.
– Zjadłeś nawet przywiędły ser. Myszy go nie zjadły. Ty znalazłeś i zjadłeś! I skórki od słoniny zjesz. 
Tylko ty!
– Adajdzi – znów powiedział przeciągle.
– Muszę wymyślić karę dla ciebie. Zjadasz, co mama i babcia przyślą, co tata uwędzi, co ciocia za-
pekluje. Wszystko!
– Adajdzi! – znów mruknął i poruszył nogami – Breszesz!92

– Wślizgujesz się do piwnicy i do magazynu!
– Breszesz!
– Skamraciłeś się z Zenkiem! Swój swego znajdzie!
– Adajdzi! Maja odpoczywajet! Maja nie słuszajet!93

– Otacza cię piard i złodzieje!
– Adajdzi! Ja nie panimała!94

– Piard masz jak cały tyfus. I zgniłe jelita. Tylko ryży Zenek ciebie chce, polski zbój i zaraza.
– A ty polskaja sobaczonka!95

– Nie okradam dzieci. Mam przyjaciół, dobrych i pięknych.
– Adajdzi! – zasyczał. – Ja jebała twaju Gienia, paniała?
– Ciebie żołnierze nawet do „Czajku” nie wpuszczą! Wiem! Ty zgniła kiszko! Ty od Gieni z daleka! 
Zbiję!
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– Adajdzi, ty polskaja sabaczonka. Ja jebała! Ja dziełała, czto chatieła! Gienia tiepier skorospiełka!96 – 
nie otwierał oczu, tylko wyszczerzył rzadkie żeby i podrzucał głowę w śmiechu.
– Mówię ci, że zabiję! Nie śmiej!
– Ja tieba zareżu, ja! I skuszaju!97 – drwił.
– Zabiję! – krzyczałam już uciekając, bo Asłan zerwał się, zatupotał w miejscu i zawył.
– Zareżu! Skuszaju!
– Żeby cię czarny grób pochłonął! – krzyczałam. – Młodzi żołnierze giną, leżą przy drogach, przy 
gównie, w trawach. A taka złodziejska żaba żyje! – biegłam przed siebie, brakowało mi tchu. Mi-
mo strachu przed oczyma widziałam miejsce, w którym leżał kamień. Kamień w sam raz na mo-
ją dłoń i siłę. Kamień niezwykły z rogami. Można nim wybić dziurę w głowie, bo wbije się jak kosa. 
I śmierć złodzieja będzie widomym znakiem sprawiedliwości – tak gorączkowo myślałam.

Biegłam do Alusia. Na tym podwórku zawsze ktoś był także z naczalstwa. Aluś stał przy bu-
dzie ukochanego Nalota i głaskał go najczulej.
– Ty wiesz, Aluś, co Kirgiz plecie o Gieni: „skorospiełka”! I rechocze. Że on Gienię, no tego...
– On? On nawet chochlą mieszać nie umie! Tam, u Gieni, byli lepsi. Z jajami! A nie Asłan!
– Proszę, spuść na Kirgiza Nalota! Dobrze będzie. Nalot go powali. Tak przestraszy, że Asłan się po-
sika. Potarmosi!
– Co ty mówisz? Zastrzelą Nalota, ciebie i mnie. W eszelonie jest pieredawaja. Oni idą jak lawina. 
Wystarczy? Nalot nie może być spuszczony. Umie być gorszy niż pieredawaja! 
– Ale ciebie nie ugryzie. Ciebie słucha, Alusiu.
– Bo go karmię, z tobą. Zna mnie.
– Kiedy podchodzisz z miską, Nalot mruży oczy jak człowiek. I uśmiecha się.
– Uśmiecha się? Bredzisz! To fantazja. Ty mówisz też „koń uderzył swoim obcasem!” Konie mają 
kopyta jak talerze!
– Nie śmiej się. Czasem coś w pośpiechu mówię i to jest niecelne. Nalocik, masz troszkę ciasta, 
masz – wyjęłam z kieszonki fartuszka kawałek drożdżowego ze skórką. – Zjedz. Dobry piesek! – Na-
lot nie chwycił ciasta, ale zmrużył oczy, a jego pysk rozszerzył się.
– Widzisz, uśmiecha się. Łapie najpierw smak, patrzy człowiekowi w oczy. Ja przychodzę z do-
brym sercem i z jedzeniem. Nalot to wie. Uśmiecha się. – Nalot delikatnie zbliżył pysk do mojej rę-
ki i miękko zgarnął kawałek ciasta.

Widocznie pochwała i ciepła ocena ukochanego psa schlebiała Alusiowi. Tylko fuknął przez 
nos z radości i wyprostował się dumnie.
– Może i tak. Ja to widzę inaczej. Jest ogromny, to i pysk ma potężny, widoczny. Rozszerzony.
– Ja widzę po mojemu. Ale mów o Asłanie. Kirgiz Gienię znieważa. Rechocze: „skorospiełka”. Cho-
dzi za nią. Zagląda przez płot. Śledzi zza zasłonki. Po co? Innych judzi, trąca łokciem, brodą wska-
zuje. A Gienia patrzy pod nogi swoje i ludzi. Nie unosi oczu. Wie, ile trawy przybyło w koleinach, 
bo tamci od zamęczenia Gieni już odjechali, ukryci pod plandeką. Ona nie wie, że chmury płyną 
i słońce świeci. Rozumiesz?
– Jak bez Nalota poradzę? Jak, Joaśka?
Major przychodzi do nas, „w gościnę”. Nie pomoże.
– To powiedz o tym, poproś.
– Matka by mnie zabiła. Ona dla majora włosy fryzuje, perfumuje się pod pachami. Zanim stanik 
włoży, stoi goła przed lustrem i wygina się. Ona pomoże? Nigdy!
– Tylko Nalot – powiedziałam.
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– Tylko Nalot. Przyjdę z Nalotem. Leć po Gienię. Udam, że Nalot się wyrwał, przeskoczył płot. Już 
tak było. Nalot słucha moich rozkazów. Niech przewróci Asłana i wystraszy. Wtedy wyprosimy 
przebaczenie przed majorem. Major uwielbia, kiedy się go prosi.
– Aspiryn nigdy o nic nie prosił. Mija zawsze majora jak drzewo. Honory odda po wojskowemu, 
a potem splunie. On go nie cierpi. I mówi: „Pluję, bo smak mam niedobry, polityczny”.
– Cicho. Właśnie major wychodzi od mamy. Tak zrobimy, inaczej nie. Asłan zmęczy ciebie głodem, 
wszystkich oszuka, a Gienię będzie prześladował, albo naśle bajców z zemsty.
– Dobrze. Idę!

Major minął nas dziarski i pachnący. Szła za nim męska czystość i spełnienie.
– „Tatuś” wyszedł, mama zaraz zechce mnie zjednać. Zobaczysz dobroć, zobaczysz...
– Alusiu, syneczku. Weź Joasię. Chodźcie na naleśniczki. Z miodem, z serem? Jak chcecie? – Lina 
miała rozpuszczone włosy i poprawiała piersi w staniczku.
– „Mamuśka”! Myśli, że mnie oszuka. Niech tylko ojciec wróci z wojny! To Nalot tu zrobi porządek.
– Bój się Boga! Nalot nie bocian do czyszczenia świata. Nie gryź się, że Lina jest taka. Leluja mówi: 
„Ludzie tak muszą. Człowiek, jak długo jest sam, to będzie jak łachmanek, zawsze z tyłu, gorszy. 
Trzeba spać z chłopami, kraść i pić” – mówi Leluja. „Człowiek w wojnie jest dziki” – mówi Leluja.
– A babcia mówi, że Bóg jest daleko. Ludzie boją się siły, a major jest blisko! Mama śmieje się z bab-
ci. Śpi z majorem, kiedy chce. To jej Bóg!
– To co zrobimy? Ja mam jeszcze ten ostry kamień.
– Jaki kamień? Bój się Boga! Jaki my mamy wymach na kamień?
– Kamień może być groźny. Wystarczy cisnąć. Z kamienia wystają ostre rogi.
– Nie. Nalot jest lepszy. Idź, sprowadź Gienię. Niech przyjdzie na naleśniki. Usiądźcie pod drze-
wem. Kirgiz zacznie rozsuwać zasłonkę, potem wychyli się zza drzwi, czujny zwierz. Zacznie wle-
piać oczy w Gienię.
– A jak nie przyjdzie pod drzewo, co zrobimy?
– Przyjdzie, przyjdzie. Z czekoladą.
– Zawsze tak robi!
– I wtedy musi wyskoczyć Nalot. Nie ruszajcie się z Gienią. Żadnego krzyku, głaskania! Obejmij Gie-
nię, rozmawiajcie na niby, bliziutko.

I tak sie stało! Nalot złapał Asłana za rubaszkę na piersi i przewrócił. A potem uniósł niemal 
nad ziemią. Kirgiz zwisał bezwładnie jak lalka. A Nalot tarmosił, nie gryzł.

Wtedy Aluś zakrzyczał:
– Nalot, bój się Boga! Jezu! Nalot do nogi! Siad, siad! Mamo, mamo, Lina!

A Lina już nadbiegała w rozpiętym, liliowym szlafroczku, którego poły rozwiewały się głębo-
ko i daleko. Jej majteczki były także liliowe.
– Co powie major! – wołała. Nalot, siad, siad! Zerwał się. Znów się zerwał!

Nie obchodziło mnie i Gienię, co dzieje się między gankiem a drzewami. Objęte ramionami 
patrzyłyśmy sobie w oczy zwycięsko i radośnie. Gienia szeptała: „Maleńkaja sabaczonka wsiegda 
szczenok”98. Dobrze mu tak! Niech Nalot go zeżre. Dobrze mu tak! Widziałaś? Lina miała liliowe 
majteczki i liliowy, haftowany staniczek.
– „Mamuśka” – Aluś mówi nielitościwie.
– „Mamuśka” Joasiu. Aluś nie odpuści winy. Nic a nic! Nie odpuści!
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Kwitnienie czy owocowanie

Bratek stawał się coraz smutniejszy, nieprzenikniony jak gęstniejąca mgła. Ale nie brzydł. Jej 
oczy przypominały dwa fascynujące jeziorka, fioletowe, otchłanne.
– Bratku – mówiłam – co to znaczy? Mało jesz, w nocy pojękujesz przez sen! Słyszę, nadsłuchuję. 
Dokąd pojechał Aspiryn? Dlaczego cię zostawił?
– Ma rozkaz, to wypełnia! – odpowiadała zdawkowo, odwracała głowę. Albo milczała, przykrywa-
jąc piękne oczy rzęsami jakby chciała schować prawdę.
– Bratku, nie ma takiego drugiego Bratka jak ty na świecie – szeptałam. – Kocham ciebie.

Jak się smucisz, to jakby świat wysychał. Czytałam o pustyni. Jest piekąca. Wypije każdą kro-
plę życia. Piaski zasypią każdą łodyżkę. A ty, Bratku, jesteś jak oaza. Dla Aspiryna. I dla mnie. Świat 
wysycha bez ciebie, mówię ci.
– Oj, nie wysycha, mileńkaja, nie wysycha. Przychodzi czas owocowania. A jak tu owocować, kie-
dy czas nie sprzyja i Bóg zakazuje. On też! Moje ani twoje serce tego nie pomieści. Ty oczkami 
mnie wypatrujesz, rączki składasz. Aspiryn nie mówi o wysychaniu świata beze mnie. Nu, mał-
czon spasion!
– Mam odejść. Nie mówić, nie pytać?
– Och, nie, zostań. Tylko milcz.
– Będzie tak, jakbym cię strzegła. Wtedy spełni się twoje pragnienie, Bratku. Ja zaczaruję! – próbo-
wałam ją rozchmurzyć, uspokoić.
– Ty, nic nie wiesz o „kwitnienu” kobiet i „owocowaniu”. Jesteś mała. Dzieci nie mogą zaczarować 
życia, pouczać nas.

Widzisz, dzieci są malutkie niby ziarenko, w nas kobietach. Potem całujemy im paluszki 
i mięciutkie włoski, pudrujemy fałdki ciałka. A dzieci rosną wzwyż jak drzewka, dojrzewają. I nie 
słuchają matek. Mają już swój kompas, w sercu, w oczach. I pod pępkiem – dodała ciszej. – Oddzie-
lają się od matek, rodzin, jak pączki, kwiatuszki, osobne. I często potem hodują w sobie zakazany 
owoc. Boże, owoc!
– Bratku, o czym mówisz?

Bratek nie odpowiedział.
Umilkłyśmy. Bratek tylko szeptał do siebie: „Co ja mogę, co ja mogę?”
Pewna tajemnica dorosłych już nie wymykała się w ogrody, ale też nie dopuszczała mnie do 

pełnego, jasnego uczestnictwa. Przed oczyma zjawiła mi się Irena z synkiem. Jakieś nieuniknione 
związki między tym, co mówił Bratek i tym, co było dumą i samotnością Ireny, błysnęło mi wy-
raźnie. Zrozumiałam w przeczuciu, że to wszystko jest jak jabłko za liśćmi, ledwie osłonięte, że to 
ten sam sens, ta sama tajemnica – dziecko!
– Bra-bratku u-u ko-chany. Brat-ku. Czy ty be-będziesz j-jak I-irenka, z syn-synkiem, przy pło-pło-
cie?
– Cicho, cicho... Po co otwierać „jutro”, jak „dzisiaj” jeszcze nie jest jasne? Ja nie wiem, z kim, i kim bę-
dę! I przy jakim płocie! Po co się męczysz, dietaczka? Nie pytaj!
– Po-posłuchaj Bra-bratku! Ukochany Bra-bratku? – tchu mi brakowało. Gardło mi wyschło na wiór. 
– Chodź, chodź-my do, do Liny. Ona, ona wszystko u-umie urządzić w zamk-niętym po-pokoju. 
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Poroz-mawia z to-bą, pomoże! Ona nic nie zdradzi ma-majorowi. 
Nie, nie powie!
– Co ty, durna! Chcesz mnie do tej krasawicy? Do tej sprzedajnej su-
ki? Durna jesteś!
– N-nie, nie jestem durna! Nikt, nikt ci tu-tutaj nie pomoże. Nie po-
niewieraj mną. Kocham cie-ciebie tak mocno, że złego słowa nie 
powinnaś mówić! Pół złego słowa!

Rozpłakałam się bezradnie, rozpaczliwie, w trwodze i za-
wstydzeniu. Aspiryn wyjechał, bez słowa, a Bratek mnie odtrącił, 
chociaż cierpiał. Tylko Kirgiz monotonnie, wytrwale chlapał cho-
chlą kaszę jaglaną na talerze żołnierzom. Ci jadali u Kirgiza, inni za 
szosą, z menażek. Ci byli niezmiennie z jakiegoś powodu wybrani 
i nie zmieniali swojej pozycji. Tak, jak księżyc nie zmieniał swoje-
go srebra. Świat już w jakiejś mierze oddychał wolnością, a Bratek 
był uwięziony w niepewności.
– Kobiety idą do Liny. Lina je zbawia. Aluś mi powiedział jakie poty 
ona z pielęgniarką kobietom urządzają. I wtedy wszy-wszystko jest 
po dawnemu, do-dobrze. A Lina otrzymuje pre-prezenty.
– To o takich rzeczach wy rozmawiacie, tak? – Bratek zbliżył do 
mnie swoją twarz.
– Prze-przestań, Bratku! Rozmawiamy o wszy-wszystkim! Bo życie 
jest żywe, a nie umar-nię-te – mówi Leluja!

Łkałam, zmieszana i wystraszona. – Rozmawiamy o wszyst-
kim, Bratku.
– Nic nie wiecie o życiu! O tym, jak kobiety niosą miłość i brzuchy! 
Nic! A ta swołocz sprzedajna tylko was deprawuje! I jeszcze Lelu-
ja naucza!
– Bratku kochany, Lina nie jest zła. Ona ma tylko taki pęd do ma-
jora, że chodziłaby w rozpiętym, liliowym szlafroczku dzień i noc. 
Jak jest major, to reszta znika! Wiesz, ja podglądałam! Ona go cału-
je w rękę, głaszcze i wciąż szepcze: „Saszeńka, Saszeńka!” Mówię 
ci, nie ma nic! Nie ma Alusia, Nalota. Nie ma babci ani dziadka. Ani 
czekania na męża z wojny! 

Ale Lina umie wytargować chorym mleko w proszku, ban-
daże i wracza. Umie! Ona Gienię chroni. – Zaprowadziła majora do 
rodziców Gieni jak jakiś strażnik. I tamci zaraz odjechali, więcej nie 
napadali, nie zamęczali kobiet. Mówię ci, Lina nie jest zła – mówi-
łam żarliwie i coraz Bratka całowałam, to uspokajająco głaskałam.
– Jak ją nazywa twoja babcia, tę bestię?
– Babcia nazywa „Brzózka”, piękna „Brzózka”. Ale co ci to szkodzi 
Bratku? Ty jesteś jedyny Bratek na świecie, na całą Polskę, na ca-
łą Rosję. A ona jest na jedną dzielnicę. Major wyjedzie. Ona tylko 
dla majora. Ludzie tu mówią: „Mąż wojenny, na pożegnanie strze-
mienny”.
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– A co to „strzemienny”. Oświeć ukochanego Bratka.
– „Strzemienny”, to kielich wypity na pożegnanie, na rozstanie. Ludzie wypiją i rozjeżdżają się.
– Da, panimaju! Lubow karotkaja, tak wodka sałodkaja!99 Ja to tak ujmuję, Kwiatuszku. Moja ty ma-
ła przyjaciółko. Nie dręczmy się. Może wszystko będzie dobrze! Baba zwycięży we mnie, nie mat-
ka. Poczekajmy. Ale jedno jest pewne: gdzie nie siejut, tam i nie żnut! Ale poczekajmy.
– Już się na mnie nie gniewasz?
– Nie, gołąbeczko. Płakałaś przeze mnie. To ja dura. Ale tak nieznośnie ciężko. Takie moje wdowie 
życie. Baba we mnie zwycięży! Pociąg zagwiżdże i pojadę na Ukrainę. Nie mogę z brzuchem, ma-
mę zabiję.
– Aspiryn pojedzie z tobą, Bratku!

Bratek uśmiechnął się jakimś dalekim, bolesnym uśmiechem. I ten uśmiech przyczepiony 
trwał i trwał. Bratek przytulił mnie i muskał policzkiem moje włosy i ucho.
– Dlaczego Aspiryn nie wraca? Jak może być bez ciebie, jak?
– Może, może! Mężczyzna, kwiatuszku, jest jak orzech. Trzeba mocno ściskać, żeby otworzyć i zo-
baczyć co jest w środku. A ja jestem Bratek, malutka, szczuplutka. Umiem tylko strzelać, pielęgno-
wać, pięknie tańczyć i kochać cierpienie.
– Żebyś ty wiedziała, jak Aspiryn się zachwyca, kiedy tańczysz. Aż się podnosi na stołku, klaszcze, 
ręce za głowę zakłada, ramionami podrzuca. A ty idziesz w tańcu jak piękny płomyczek, równiut-
ko. I znad ramienia, troszkę w skos, rzucasz mu spojrzenia. Policzki masz zaróżowione, czasem 
włosy ci od skłonów i wiru i prysiudów rozpuszczają się... On pojedzie z tobą na Ukrainę.
– Dobrze jest tak myśleć, że pojedzie. Że taniec urzeka, a Rosja jest mała dla kochającego, wszędzie 
pofrunie za kobietą jak ptak. Że władza jest troskliwa, a Bóg pomocny. Dobrze tak myśleć. Poło-
żę się. Może sen przyjdzie. Jak lekki wiaterek. Położę się – pocałowała mnie w czoło i długo tuliła 
do serca. Czułam się dzieckiem kochanym. Było mi ciepło i dobrze, jak przy maminym serdusz-
ku, bezpiecznie.

Złapałam ją szybko za rękę, żeby nie odeszła do eszelonu i odprowadziłam do pokoju, na ma-
terac. Skuliła się i zamknęła oczy. Wiedziałam, że nie śpi. Myśli: „Baba zwycięży, baba zwycięży” 
i widzi pociąg, którym pojedzie.

Jednak usnęła. Jak strażnik tkwiłam w kącie, między moim pokojem a ścianą przedpokoju. 
Byłam smutna i bardzo zmęczona. Świat utracił barwy, bo Bratek cierpiał. Pustynia roztaczała się 
dookoła, a na potężnej górze piachu siedział Kirgiz z chochlą.

Kiedy obudziła się, wzrokiem poszukała mnie. Z ulgą niemal uroczyście powiedziała:
– Baba we mnie zwyciężyła. Jest!

Przypadłam do Bratka i mocno go objęłam. A Bratek ściskał mnie i całował.
– Przyjaciółeczko moja! Jest! Mama na mnie czeka. I modli się. Baba we mnie zwyciężyła, baba!

Wiedziałam, że to coś, na co czekała blada, niespokojna i zbolała, zjawiło się. Głaskała swój 
brzuch i moją głowę. Uspokoiła swoje życie i matkę, która czekała na córkę. A pod zachodzącym 
słońcem codziennie osłania oczy, żeby lepiej rozróżnić ludzkie sylwetki. I szepcze: to Oksana, pew-
nie Oksana idzie...
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Wódz i ojciec

Malarz Arist odłożył robotę, położył się na bujnej, miękkiej trawie pod jabłoniami. Odrzucił 
ręce od tułowia, leżał jak rozpostarty płaszcz.
– Wietrzy się! – mruczał Aninczyn. Pacykarz! Przesiąkł wielkością wodza. Miejsca na ziemi chce 
więcej zagarnąć. Ręce odrzucił. Zaraza! – Aninczyn często mówił sam do siebie. Zapytałam:
– Aninczyn, do kogo mówisz? Jesteś sam. Mówisz do powietrza, do drzew? – Aninczyn siedział na 
schodkach swoim zwyczajem. Ciągle spoglądał na róg domu. Czekał na kogoś?
– A co, do siebie nie wolno? Ze sobą rozmawiam. Gniewam się na siebie. Ludzie są marni, wojenny 
smród za nimi idzie. A ja milczę. I tylko zamęczam moją harmonię!
– Bo ty jesteś artysta, muzyk. Tak mówisz o sobie. A dla muzyka ważny jest instrument, a nie 
Wódz! Czekasz na kogoś? Nie grasz.
– Cicho. Milcz! Czekam na kolegę. To dobry druh.
– Zobacz. Malarz odpoczywa od Stalina! – zniżyłam głos do szeptu. – Znużył się robieniem twarzy 
wodza. Ciągle maluje tą samą twarz, ten sam mundur. I dba o durny wyraz twarzy, mówią tutej-
si. No, sąsiedzi.
– My packali! – sarknął uszczypliwie Aninczyn – Eta rabota duraka lubit!100

– Milcz! Dziecko jesteś! Wódz wygląda tajemniczo, tak wygląda przywódca! – Nie wiedziałam czy 
pochwala Arista czy ironizuje.
– Dziecko! Dziecko! Ja wiele wiem. Ja jestem z wojny. Umiem kląć. I gotować. I głodować. A dorośli 
wciąż: dziecko, dziecko! Wiem, co żołnierze robią kobietom, ci frontowcy! I dziewczynkom! Że te-
raz kradnie każdy, napadają swoi na swoich. Wiem o malarzu, tym wężu!
– Ty też kradniesz? Mówisz „każdy” – zapytał złośliwie i chytrze.
– Nie kradnę, choć ukradłam z głodu kotlety i trzy kromki chleba. Ale to z zemsty na Kirgizie, z gło-
du. On nam wszystko zeżre. I nachalnie jak bandyta kłamie. Z zemsty, wiesz, ukradkiem.
– Teraz dzieci już wiedzą, co to zemsta. I strzelają do dorosłych.
– Niejednego dorosłego zastrzeliłabym. Malarza też!
– A malarza dlaczego?
– Wreszcie pytasz! Bo mnie bił, aż Aspiryn mu kułakiem pod nosem przejechał: „Rebionkow 
nie trogaj”.
– Wiem, wiem. Brechtałaś na wodza i oplułaś malarza.
– Wiesz?! Ale to nie nasz wódz! A dzieci się nie bije. Bo są słabe, miłe jak kwiatek. Łajdak ma siłę do 
malowania i do bicia!
– Co cię tak rozgniewało? Nie dostawałaś w tyłek od rodziny, od Marcysia choćby?
– To jest sad moich rodziców, całe nasze siedlisko. A on co?! Do obrazów zbliżyć się nie pozwala. 
Ciągle hymnuje wodza – tak mówią tutejsi, chwalca! Ty też jesteś z Rosji, a nie bijesz, nie hymnu-
jesz, rozmawiasz!
– Hymnujesz... Ciekawe!
– A jak Dzienisa jest roztrzęsiona i płacze, to ty grasz. Ona wiśniową sukienkę wkłada dla ciebie. 
Idzie równiutko po sadzie, zerwie kwiatek i wącha i popatruje na ciebie. A ty grasz i idziesz za nią. 
Coś ci powiem – ona czeka, że ty zabijesz Zygmunta. Ona prosi, prosi nawet mnie: Joasiu, pomóż, 
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bo umrę. Chce, żeby ją utulić, wiesz? Ona chyba się zaleca. Popatrz, 
jak kładzie piersi na parapecie i loki roztrząsa w oknie, jak wzdy-
cha, kiedy grasz. Aninczyn milczał. Uśmiechał się do drzew, ale 
zastawiał twarz akordeonem. Jego podbródek to przychylał się, to 
unosił wyżej. I wtedy patrzył w kierunku Arista.

Ostatnie zdanie powiedziałam zbyt głośno. Malarz uniósł rę-
ce do nieba i załkał prześmiewczo:
– Milutka, pulchniutka! Weź mnie pod pierzynkę. Ja ci zagram 
odrobinkę. – Podsłuchiwał nas! Jednak podsłuchiwał. Leżał nieży-
wy w bujnej, chłodnej trawie i podsłuchiwał.
– Odpoczywaj, chudożnik. Nie zaczepiamy ciebie. Praca czeka. Ma-
lujesz pięknie. A to wysiłek i artyzm – wyznał pojednawczo i gło-
śno Aninczyn.
– Jak kozia dupa bobki wyrzucasz! – powiedziałam cicho, pochy-
lając głowę.
– Inaczej przy nim mówić się nie da – mruczał Aninczyn w buty, 
za akordeonem.
– To co tak szepczecie, ha? Mała Polka podpowiada ci pościel z ba-
bą, a ty, duży Rosjanin, na harmonii grasz! Durak!
– Odczep się! To nie wiesz, że Zygmunt bije żonę? Dzienisa nie ma-
rzy o łóżku, a bezpiecznym spokoju! Nie wiesz, malarzu? Nie każ-
da baba kłania się spodniom. Ona kocha akordeon. Wiem to, bra-
cie. Mówi ci to mężczyzna–artysta.
– Ha, ha, ha! Mężczyzna...
– Nie śmiej się. Dla ciebie mężczyzna to ten, kto odwiedza „Czajok”. 
Mam swoją kobietę, starcza mi tego smaku, oj starcza!

Aninczyn mówił spokojnie i pewnie. Malarz usiadł zdumio-
ny, pochylił się ku przodowi, jakby chciał odbić się od trawy i przy-
frunąć do nas.
– Widzisz, straszydło szuka zaczepki. Uciekajmy ze schodków – 
wstałam w popłochu i wbiegłam do sieni. Zaraz zaczaiłam się za 
zasłonką w kuchni i wspięłam się na palcach.

Aninczyn nie uciekł. Siedział nadal z akordeonem na kola-
nach. Malarz usiadł obok akordeonisty i chrząknął. To był wstęp 
do jego popisu. Przygotowywał się jak paw, który za chwilę rozwi-
nie imponujący wachlarz ogona.
– Uważasz, że moja praca, to wysiłek, Aninczyn? Tak?
– Taki sam jak moje granie! Powiedziałem: „To wysiłek i artyzm!” 
Nie skracaj, nie ucinaj, dobrze?
– Ale dlaczego powiedziałeś „wysiłek”? – drążył malarz.
– A co? Nie po sławam sudiat, a po diełam!101 Prawda? Pracujesz.  
Artysta pracuje! Praca artysty, to wielokrotność pracy, kolego!
– Żebyś wiedział! Kiedy maluję wodza, generalissimusa, to wyda-
je mi się, że on stoi za mną i mówi: „Myśl, kogo malujesz. Jestem tu. 



149

Widzę.” Więc jak kładę farbę, to dosłownie muskam. Jakbym doty-
kał jego twarzy płatkiem, jedwabnym puszkiem. Nie uchybię wiel-
możności charakteru i władzy wodza, jego mądrości. A tak znam 
fizjonomię naszego generalissimusa, że już maluję z pamięci.
– Jesteś artystą. Znasz duszę wodza. Twoje portrety są wyjątkowo 
uduchowione. Mają imponującą indywidualność i koloryt.
– Tak myślisz? I Aspiryn tak myśli? I Andrej, ojciec małej?
– Widzą. Wszyscy to mówią, Arist.
– No, to na stare lata doczekam się nagrody za twórczość, za odda-
nie – rozmarzył się Arist.
– O, tak! Na pewno się doczekasz! Za oddanie i artyzm!

Słuchałam tej rozmowy ze złością i ze smutkiem. Żal mi 
Aninczyna. Jego dobroć i bezradność zawstydzały. On nie umiał 
rąbać drzewa! Tylko on w tym mrowiu żołnierzy rozcinał własny 
but przy rąbaniu polan siekierą.

Kiedy unosił siekierę, krzyczałam: Zaczekaj, zaczekaj, coś ci 
muszę powiedzieć! Bałam się, że odrąbie sobie stopę. Gniewał się 
na mnie, ale rozumiał tę troskę, nawet ją podziwiał. Mówił: 
– Ninka, ty mnie lubisz.
– Lubię, bardzo. Bo grasz jak nikt i jesteś dobry.

Wtedy zwykle prosił przechodzącego jakiegoś żołnierza: 
„Rąbnij drużok, w ten pień. Ręka mnie boli.”

Żołnierze z chęcią go wyręczali. Mówili na przykład tak: 
„Proszę, panie artysto. Takie ręce trzeba oszczędzać. Wie to nawet 
ta polska, mała dziewczynka. Jak ciebie nazywają? Zwracał się nie-
raz do mnie przypadkowy żołnierz. Bo stałam obok i w napięciu 
śledziłam przebieg roboty. „Joasia – mówiłam – Joasia”. A żołnierz 
chwalił mnie za dobroć i rozwagę.
– To nasz artysta. Artystów trzeba cenić, wyróżniać, nawet pielę-
gnować – mówił.

Kiwałam głową i odpowiadałam:
– Wiem. Mam w rodzinie skrzypaczkę.

Nie miałam. Miałam malarkę. Ale tak mi obrzydł Arist, fron-
towy malarz, że jego profesja kojarzyła mi się ze złem i występnym 
schlebianiem. Ulka, córka ciotki Stefanii, ładna panienka, egzalto-
wana, w lokach i perfumach, też odtwarzała rzeczywistość – ma-
lowała rodzinę. Malowała w sposób szczególny, w kapeluszach, 
w pięknych, koronkowych kołnierzykach lub z żabotami. A twa-
rzom nadawała jakieś piętno dumy, półuśmiechu powściągliwe-
go lub tajemniczości. Mówiła powoli: „Nie przeszkadzaj. Maluję an-
tenatów.”

Jeśli coś lubiłam z jej malowania, to tylko akwarelki, leciut-
kie, czyste, przejrzyste, a czasem przymglone. Patrzyłam na świat 
jak na delikatne niezapominajki nad wodą.
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Ta sama intencja, jak przy malowaniu antenatów, ujawniała się w malarstwie Arista. Sztucz-
na i hołdownicza kładła się na oblicze wodza.

Nienawidziłam Arista. Arist rządził sadem i wyobrażeniami jak wódz. I bił. Stałam więc przy 
oknie pełna rozżalenia. Rozumiałam, że słabi i delikatni muszą uciekać, kryć się ze swoim gnie-
wem i pogardą przed chwalącymi wodzów i gwałtownymi ciotkami. I że to sierdziste, władcze jed-
nostki uwielbiają zniewolić, podporządkować dzieci i kruchych artystów.

„Córciu – mówiła ciotka do Ulki – maluj, maluj. To twoja przyszłość. Kształć wyobraźnię i rę-
kę!” I córcia malowała finezyjne koronki jak pajęczyna, przepiękne sfałdowane żaboty i krnąbrne 
twarze, pełne wyniosłości, z podniesionymi podbródkami, z ironią w kącikach ust, z łaskawym 
spojrzeniem lub z łagodną odmową.

Ciotki kapelusze i czapka wodza stanęły obok siebie! I jak dwie bomby wycelowały w moje 
małe serce! A więc taki jest świat! Składa się z czapek wodzów, kapeluszy z rondem i woalką, z sie-
kiery, akordeonu i miejsca za zasłonką dla wystraszonej dziewczynki! Artyści usiłują rąbać drze-
wo ze złości!

Wychyliłam się z okna i zakrzyknęłam do artysty:
– Panie Siergieju Aninczyn. Jak pan tak pięknie gra, jest pan artystą, to proszę, niech pan zagra 
marsza! Jest dla kogo! Dla drugiego artysty!
– Tak jest, madame Asiczka. Damom i artystom się nie odmawia! Niech się stanie! – i zagrał w ryt-
mie marsza: „Szyraka strana maja radnaja”102, a potem szybko przeszedł na: „Ech, put darożka fran-
tawaja, nie straszna nam bambioszka lubaja...”103

A ja usiadłam okrakiem na parapecie i z całych sił śpiewałam, wtórowałam dziecięcym wrza-
skiem.

Aninczyn coraz mocniej wybijał rytm marsza, a ja coraz wścieklej śpiewałam. Słyszała mnie 
chyba cała dzielnica. Aż tancerz z eszelonu, przychodzący z jakiegoś powodu do Arista, wychylił 
się zza węgła domu i zajrzał do mnie, pod okno.

Arist wstał i odszedł do swoich płócien. Po drodze skosił dłonią kilka georginii.
Kwiatów nie malował!
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Georginie

Dlaczego tak kwitły nieprzytomnie i w tylu odmianach, kie-
dy każdy wieczór przynosił smutek po ciężkim dniu? Dzisiaj na 
przykład odjechała szalona Marusia. Jej śmiech przenikał dzielni-
cę, jak lot oblatywaczki–sroki, która jest wszędzie. I śmiech Maru-
si był wszędzie. Sroka przelatuje z płotu na drzewo, a potem przez 
ulicę, sąsiednie podwórko i sady. To ja nazwałam Marusię „Srocz-
ka”, „Sroka”. I tak się przyjęło.

A teraz odjechała. Kto będzie się śmiał tak głośno i zaraźli-
wie; Aninczyn mówił, że muzycznie. Kto? Żeby innych pobudzić 
do śmiechu i życia.

Aspiryn coraz więcej pił. Często zapraszał nawet przypadko-
wych żołnierzy. A że wszyscy go szanowali i lubili, więc szli i zasia-
dali z nim jak drużyna przy stole. Aninczyn nie był od wódki, a od 
akordeonu. Dzienisa śledziła wszystkie mrugnięcia i tropy Zyg-
munta, jakby był zwierzęciem. Jak? Szkoda gadać. Z góry wiedzia-
ła właściwie, gdzie bywa, z kim i że wraca zawsze na noc! Ja głów-
nie biegłam do Alusia lub Gieni, ale ani na moment nie traciłam 
z oczu Bratka.

A Bratek zmizerniał. Przypominał raczej łodyżkę niż łagod-
ny kwiatuszek. Stało się coś złego między Aspirynem a Bratkiem. 
Tej tajemnicy nie umiałam odczytać ani wypytać. Bratek potrzą-
sał głową i milczał. A Arist nie liczył się z moją dociekliwością, 
ani sympatią do Bratka i z powodu Bratka. Wiedział wiele, ale je-
go świat składał się z wielokrotności Wodza. Widziałam całe sto-
sy płócien z generalissimusem, w mundurze, czapce, z orderami, 
z uniesioną ręką, wśród robotnic, z niezmienną wielką troską i mą-
drością oblicza. Arist malował i uśmiechał się dwuznacznie, pa-
trząc na mnie i na Bratka.

Kirgiz też nie nadawał się ani do rozmów, ani do śmiechu. 
Czasem wyszczerzał swoje kwadratowe zęby i mnie straszył. Nikt 
nie umiał się tak śmiać i rozweselać ludzi! Tylko Marusia posiadała 
tę melodię życia, która wyrażała się energią, radością i śmiechem. 
Tak jak Bratka Bóg obdarzył nieopisanym wdziękiem, iskrą tańca 
i cierpliwą miłością, tak Marusię wichrem śmiechu.
– Bratku – mówiłam – co się stało? Nie możemy się pośmiać. Dla-
czego Aspiryn pije?
– Nie wyjaśni nam. Życie go zaczadziło. Za dużo klęsk, za ma-
ło szczęścia.



152

– A ty, Bratku? A ty? Nie możesz go uspokoić? Przecież gładzisz jego kark i ramiona, czeszesz mu 
włosy, a przedziałek prowadzisz jak cienką kreseczkę, całujesz jego oczy, a na czubku jego gło-
wy w żartach skręcasz z włosów śmieszny róg. Aspiryn sadza cię na kolanach i kołysze jak małą 
dziewczynkę. Prawda? Widzę to!
– Dobrze widzisz kurczaczku. Ale tak było na początku, kiedy tu zamieszkaliśmy u was. Łapałam 
moją miłość jak ptaka. Goniłam tę jaskółeczkę–ślicznotkę. Hołubiłam ptaka. I uciekł!
– Zawinił? Coś zawinił! A ty szeptałaś: jest moim bogiem, bykiem i czabanem. Cholerny czaban, 
bez wełny, twardy jak drzazga w pięcie! Fałszywy bóg!
– Przyjaciółeczko moja! Nie trzeba kląć, grozić ani naprawiać. Niech wróci sam do Bratka, do swo-
jego wybawcy. Popatrz, jakie georginie piękne. Ich uroda pomoże uspokoić się, zbliżyć do Boga-Oj-
ca i pojąć swoje przeznaczenie.
– O czym ty mówisz, Bratku?! Jak byś chciała oddzielić się od Aspiryna, wyjechać przed nim, uciec 
w pociągu. Zawsze tak wyrokuje Leluja: nie oglądać się, zrywać bukiety przed sobą! Co ty, Bratku!
– Mówię o urodzie georginii, kwitną, są puszyste, jędrne. Potem tracą powab, płatek po płatku. Czy 
widziałaś ciemię starej kobiety? Ono rzednie, łysieje, wypada włos po włosku! Tak się czuję jakby 
moja miłość łysiała.
– Nie mów tak, proszę. Chodźmy do kwiatów. Aspiryn wróci. Od wejścia chrząknie, a potem po-
wie: „Byłem daleko, wróciłem”.
– Uciekł, uciekł od swojego Bratka. Zostawił mnie na materacu samą. Żebym wymyśliła sposób na 
rozwiązanie sprawy rodziny. Żebym za niego podjęła decyzję. To ja wyciągnęłam go z jamy. Kisz-
ki mi przez nos wylazły, taki był ciężki, obmywałam, leczyłam. Pielęgniarka, ratowniczka. To i te-
raz ratuj, Bratku! Znów ratuj Aspiryna!
– Chodźmy do kwiatów! Pokażę ci mój kącik i kamień. Nie przebaczę Aspirynowi! Kopnę go, za-
wstydzę! Zobaczysz jak naurągam.
– Po co ci kamień?
– Na złych ludzi. Z rogami jak miecze. Dziwny i straszny. Z czterema rogami. A najbardziej lubię 
tamte pomarańczowo–różowe georginie. Są największe. Od ciężaru urywają się już głowy. Wyglą-
dają jak zmęczone królowe, prawda?
– Kurczątko ty moje!
– Gdyby ciebie, Bratku, nie było, chyba bym umarła w tej mojej brudnej sukience, ze wszami 
i bez prowiantu.
– Gdyby ciebie, Asiczka, nie było, nie poznałabym czułości macierzyństwa. Los dał mi ciebie jak 
prezent. Powiedział: ciesz się wdowo! To cudze dziecko, ale ma serce.
Święty przypadek, wskazanie.

Na Ukrainie pokocham jakąś dziewczynkę. Tyle sierot czeka. A dziobki otwarte jak u piskląt. 
Ciałka do kąpieli, sukieneczki do prasowania.
– Zrywajmy georginie, Bratku. Aspiryn wróci, a tu bukiet na stole, herbatka i ciasto. Tata przywiózł 
drożdżowe z kruszonką. Schowałam dla Ciebie. Aspiryna kopnę w dupę. Czaban uciekający!

Bratek spojrzał na mnie marszcząc brwi. Ścinała scyzorykiem łodyżki georginii, ale tych buj-
niejszych, strzępiastych, bardziej lekkich, których płatki zwijały się niemal w rurki. Jaśniały bie-
lą i żółcią.
– Powiedz mi Bratku. Żołnierki dookoła są silne, mają swoich mężczyzn, piją, tańczą, przyszywają 
kołnierzyki, rubaszki mają gładziutkie, świeże. Twoje koleżanki! A ty ze mną rozmawiasz. Siadasz 
obok mnie jak rodzina. Dlaczego tak chcesz, dlaczego?
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– Bo tego potrzebuje moje wdowie serce. Jesteś jak ten kwiatek, 
piękna i bielutka. A ta plama na płatku – to wojna. Trzeba wyrwać 
ten płatek. Nie mam dzieci, mąż zabity. Tylko matka z Bogiem roz-
mawia i prosi: Zwróć mi córkę, stara jestem. Nie chcę sama chle-
ba jeść w starości. Pragnę głowę schować pod pachę córce mojej, 
jaskółeczce mądrej i pięknej. Tak prosi i czeka. Tak w liście pisała. 
Ty, Ninoczka, jesteś zamiast rodziny. Trzeba najpierw kochać dzie-
ci, a potem kwiaty.
– Dziękuję, Bratku. Tata raz rozmawiał z Dzienisą: Jak twój „pre-
zent” poniesiesz w życie? Niepokoił się. Podsłuchiwałam! Krzyk-
nęłam: „Tak jak Irena! Tak niesie swojego synka, normalnie. I ten 
synek pachnie”. Dajesz mi wielki prezent. Będę go nosiła delikatnie 
jak Tomaszka! Och, Bratku, kocham ciebie – objęłam Bratka i przy-
tuliłam się. A Bratek szeptał: „Tak jest najlepiej, najlepiej”.

Weszłyśmy do mieszkania. Georginie zaraz pyszniły się na 
stole, jakby było święto, uroczystość, wśród brudnych ścian. Tylko 
łóżka przykrywały czyste kapy.

Aspiryn zjawił się rozpięty i cuchnący alkoholem. Chrząk-
nął i powiedział: „Byłem daleko. Wróciłem. Jakoś biało zrobiło się 
w pokoju – rozsiadł się przy stole i przesunął flakon z kwiatami, 
szorując szkłem złośliwie.

Bratek milczał z pochyloną głową. A ja złowieszczo, bo cicho 
i powoli, zaszeptałam:
– Nie dostaniesz ciasta, pijany kapitanie. Jesteś gorzelnia. Zabijaj 
cielaki! Nie żałuję ciebie. Nie chcę ciebie. A Bratek jest babą. Baba 
zwyciężyła, nie matka. Zapytaj. Nie mów o kwiatach. Kwiaty są dla 
Bratka, nie dla ciebie. Zapytaj!
– Milcz, bo obedrę ze skóry – mówił powoli, bełkotliwie. Nie wiem, 
czy mógłby poderwać się, żeby mnie dosięgnąć.
– Tylko dla Bratka, wszystkie kwiaty! – trzasnęłam drzwiami i wy-
biegłam pod drzewa, do sadu.

Nie było wiatru, mamy, taty ani aniołów. Tylko do mokrego 
policzka przylgnął mi jakiś strzępek czy listek z drzewa. Nie pocie-
szył mnie Bratek ani Aspiryn. Byłam sama.
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Gdy obudzisz się rano

Fiedosiejew zawsze kogoś podglądał. Skąd wzięło się to charakterystyczne pochylenie gło-
wy, ostrożne, skierowane za siebie albo na boki?
– Jak ty patrzysz, Fiedosiejew? – mówiłam. – Jakby za tobą skradał się od drzewa do drzewa wróg al-
bo czort. Ty masz głowę nie do góry, ale na boki, zgięty kark. Szukasz grzybów czy poziomek, Fie-
dosiejew? Tak mówią żołnierze.
– A nie srajcie mi przed oczy! Jak życie ciężkie, to i patrzenie spod łba. Nic nie wiesz o wojnie, ani 
nie byłaś w mojej cichej mieścinie. Tam wzdłuż płotów idzie za tobą cień. Myślisz sobie: to drze-
wo, krzak zieloniutki. Ale zaraz gnębi ciebie myśl inna, durnowata, a może za tym krzakiem skryła 
się „Wańka-wstańka”? Babuszka rumiana w szerokiej spódnicy w serdaczku-ciepłuszku. A oczka 
zmrużone i wiesz, że w środku babuszki siedzi jeszcze jedna. I jeszcze jedna! I jeszcze jedna! Ale 
najgorsza maluśka, zakryta i pełna niewiadomych.
– Piłeś dzisiaj, Fiedosiejew. Za dużo pijesz. W każdym człowieku dlatego widzisz „wańkę-wstańkę”. 
To ładne laleczki. Wiem. Ale ty ciągle masz „gaławokrużenie”.104

– Taki los. Nie będę wyjaśniał. A najpewniej ta najmniejsza laleczka umie powiedzieć: „Sadicies, ta-
wariszcz, sadicies.” Kak ja sieł, tak na piać goda... 105 Prawda, kapitan? – Aspiryn uśmiechnął się tyl-
ko i kiwnął głową.
– Nie wyjaśniaj! Albo milczysz, albo pijesz – odwróciłam się urażona.
– Milczeć jest najbezpieczniej.
– To z kim będą rozmawiać dzieci, jeśli dorośli milczą. No powiedz!
– Ja nie jestem twój dorosły. Musisz mieć swojego dorosłego. I niech on ciebie prowadzi.
– A co? Ty nie masz rodziny? Z matką, z siostrą rozmawia się od rana. Choćby o siódmej rano mó-
wisz: „Dzień dobry, mamuniu!” I zaraz ci się dzień otwiera, jakby Anioł otworzył ci okienko. A za 
oknem świat wesoły i czysty. Jak powiem mamulce „dzień dobry” i ją pocałuję, to kożuch na mle-
ku nie jest mi wstrętny, ani wyleniały pies starej Dereli. Ten pies, wiesz, nie jest ładny, ale jest do-
bry. I okropnie lubi drożdżowe ciasto.
– Coś podobnego! Mamuni powiem „dzień dobry” i od razu lufcik na świat boży, piękny otwarty?
– Spróbuj! Mówię ci! Idź, umyj się, szeroko roztwórz ramiona. Przyjdź tutaj, na schodki. Powiesz: 
„Dzień dobry” i zacznie się najlepsza część dnia!
– Dlaczego najlepsza? – ironizował Fiedosiejew.
– Bo pójdziemy pod płot i damy psu Dereli kawałek drożdżowego ciasta. Łagodnie popatrzy ci 
w oczy, wiernie. Psy też mówią „dziękuję”.
– Ach, dziecięce wydumki! Bajeczka dla grzecznych. Ty, Ninka, chcesz mnie, żołnierza z frontu, 
wychować?! Mnie?!
– Fiedosiejew, śmierdzisz!
– O, to, to! Samaja najłutszaja czaść wystuplenija!106

Fiedosiejew wstał. Potrząsnął ciężką głową, jakby chciał zrobić więcej w świecie miejsca do 
oglądania. Popatrzył pod nogi i opierając się ciężko o ościeżnicę, gramolił się w głąb domu. Sapał. 
Śmiał się sam do siebie. Mruczał: „Lufcik na świat. Jaki lufcik, taki świat. Wszędzie Wańki-wstań-
ki i samogon”.
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Ach, jak było mi żal Fiedosiejewa! Poruszał się powoli, cały 
zwalisty, zawsze człapał, a nie chodził. Zawisał w dół, jakby ktoś 
mozolnie popychał w powietrzu worek. Tak wyglądał Fiedosie-
jew! Bez bożego zmiłowania i ludzkiej przychylności. Bo kto lubił 
Fiedosiejewa? Ja i pies starej Dereli. A to znaczy nic. Ja lubiłam jego 
spokój, cierpliwość i mocne ręce, a pies Dereli – chyba jego smród. 
Aninczyn na przykład nigdy nie zagrał mu na akordeonie. Żad-
na dziewczyna z zenitek na niego nie spojrzała z zachętą. Bo te 
dziewczyny umiały patrzeć z zachętą. Taka groźna Kławdia sze-
roko otwiera oczy, bo je w ten sposób powiększa. A one wlepiają 
się w człowieka z zachwytem powiększonym, jakby był królem. 
I usta Kławdii, pulchne, wypukłe, mają wtedy pośrodku malutką 
dziurkę. Żadna dziewczyna nie ma wtedy takiej radosnej zieleni 
w oczach i takiej miękkości w ustach. Kławdia wygląda jak grusz-
ka klapsa, którą gdy się je, sok zapełnia usta i rozkosz smaku każe 
wielbić życie.

I Kławdia nigdy, przenigdy nie spojrzała na Fiedosiejewa, 
nie zatańczyła z nim na płoszczadce w letni, pełen zapachu zie-
leni wieczór, nie poszła w noc na spacer. Nie zawołała: Fiedosie-
jew, mamy kotlety, chodź, poczęstujemy cię. Jeśli teraz nie możesz 
przyjść, to odłożę ci dwa. Och, kotlety z cebulką, Fiedosiejew. Kław-
dia nigdy tak nie zaprosiła Fiedosiejewa do zenitek, gdy zmęczone 
wojną armaty odpoczywały i gdy niemieckie samoloty charczały 
klęską. A przecież coraz rzadziej pracowały zenitki i dziewczyny 
coraz dokładniej prasowały gimnastiorki.

Wiedziałam wyraźnie, że tylko Kławdia podoba się Fiedosie-
jewowi. I Zoja.

Zawsze mówiłam: „Fiedosiejew, dzieci nie mogą kąpać doro-
słych. Musisz się umyć tak dokładnie jak Aspiryn, otworzyć usta 
do ludzi. A ty patrzysz w sufit i ćmisz swoją cuchnącą machorkę. 
Nie przyniosę ci radości na talerzu jak ciasta, nie przystroję georgi-
niami, Fiedosiejew, proszę wstań. Masz takie silne ręce. Uniósłbyś 
cały wagon Kławdiuszek z Zajkami. Wstań”. A on tylko mi mówił: 
„Adajdzi, kak czerw mienia żrosz”!107

Nie wiedziałam dokładnie dlaczego tak jest, że jedni męż-
czyźni przyciskają kobiety do siebie kiedy chcą i jak chcą. A taki 
Fiedosiejew przechodzi koło zlepionych par i odwraca głowę. Dal-
czego tak jest – zapytałam o to Aspiryna.
– Aspiryn, pomóż Fiedosiejewowi. On jest zwalisty, smutny, ale sil-
ny i dobry. Pije, pali, tylko kaszle i śmierdzi.
– Ja nie ochronka!
– Do mnie pijesz? Nie trudź się. Jedź do swojej Rosji. Mną zajmie się 
Dzienisa. Jest histeryczką. Kiedy bije Zygmunta, jest cała czerwo-
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na, jak ognisko. Ale mnie lubi. Ona mi nawet fryzuje włosy, maluje 
paznokcie lakierem od Liny.
– Ta sumaszetszaja108 traktuje cię jak zabawkę. To ja ciebie doszo-
rowałem i Bratek, a ta idiotka robi z ciebie kukłę! A Fiedosiejew jest 
niedźwiedź i pień. Leży i nienawidzi świata. Kto takiego zechce? 
Czy on się uśmiechnie? Czy on kocha drzewa, kwiaty? Czy spoj-
rzy na kobietę?
– Ale pomyśl, Aspiryn. Ty nie ukradłeś dla mnie kotletów, a Fiedo-
siejew ukradł. I jeszcze mówił: „Jedz. Ty jesteś mała. Wojna ma być 
dla dorosłych. Dzieci, to tylko małe listeczki, dorośli – to drzewa!”
– O, bo ty nie znasz jego tajemnicy.
– Nie chcę znać. Marcyś mnie bije i szarpie za włosy jak rozpoznam 
jego tajemnicę i wszystkim ją ogłoszę.
– Ja ci nic nie powiem. Fiedosiejew by mnie zabił. Pięści ma jak 
czołgi! Ale ja nie będę szorował cielska Fiedosiejewa. Obrzydł mi. 
Puchnę od jego smrodu. Hipopotam cuchnący! Odejdź i milcz, 
Ninka.
– Ja nie jestem Ninka. Ja jestem Joasia, swoja, tutejsza. Rozumiesz? 
Możesz mi mówić Asiczka. I pomogę Fiedosiejewowi. Ja z Dzieni-
są porządnie go wykąpiemy, zobaczysz. Aluś pożyczy mi adieka-
łonu. Ty widzisz tylko Bratka. Bratek lubi mnie i wyróżnia. Więc 
dlatego jestem w twojej „ochronce”? Rozumiem, teraz rozumiem. 
Też znaczyłam tyle, co Fiedosiejew, albo tyle co płowy pies Dere-
li, mały i głodny, znaleziony pod płotem. Derela go odkarmiła. Też 
śmierdział. A co, tylko pies zalatuje smrodem? Nie zostawię Fie-
dosiejewa.

Myślisz, że jak coś śmierdzi i jest brudne, to jest złe? Fiedosie-
jew nie jest gnojem. Jesteś parszywiec, wiesz?!

Aspiryn oniemiał. Jego twarz wyglądała jak biała chustecz-
ka. Nie było w nim nic, tylko zdumienie, oniemiałość. I nagle ucie-
szyłam się, że nie wygląda jak bohater, w rozpiętym mundurze. 
Ucieszyłam się. I przestraszyłam, że tak myślę.
– Aspiryn, ja cie-ciebie ko-ko-cham. Tyl-tylko Fiedo-się-jew je-jest 
ży-żywy! Ja ciebie ko-kocham – bełkotałam – on prze-prze-żył!
– Szoruj go, szoruj – zgodził się łagodnie i pogłaskał mnie po po-
liczku.
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Tajemnica Fiedosiejewa

Nigdy nie myślałam, że Fiedosiejew ma tajemnicę. Czy człowiek, który tak nisko pochyla się 
nad talerzem i okazuje tylko głód, może mieć tajemnicę? On nie miał nawet imienia. O nim krą-
żyły przezwiska „Tank”, „Hipopotam” i wszyscy zwracali się do niego z nazwiska, jakby był osobą 
z rejestru. Ale trzeba przyznać, że wielu osobom mówiło się w zenitkach z nazwiska. Było jednak 
prawdą – Fiedosiejew był nikim, wtapiał się w masę żołnierzy.

Zaczęłam myśleć, żeby choć trochę był ważny. Tu, między taborem, eszelonem, zenitkami 
za szosą, a nawet między kołkami pomidorów i przy płocie Dereli liczyła się szarża i medale.

A co do pomidorów, to nie pamiętam, kto je posadził. Zawsze w pamięci zwisają z łodyżek ja-
ko zielone lub dojrzewające kule. Myślę, że wtedy nie był ważny obrzęd sadzenia warzyw czy ko-
pania ziemi, nawożenia. Ważne było oczekiwanie na dojrzałość warzywa czy owocu. Ponieważ 
dominującym uczuciem był głód, niepewność i pragnienie bycia na swoim, nawet niedoskona-
łym. Ważne było mieć swoją poduszkę i słyszeć, jak podłoga skrzypi pod własnymi stopami. Sły-
szenie było najważniejsze. Bo jeśli ktoś obcy i zły nadciągał, to podłoga skrzypiała i ostrzegała, 
a jeśli samemu się stąpało, to podłoga witała w domu. Bo cudza poduszka jest łaską, a własna – bło-
gosławieństwem.

I tak było z pomidorami. Rosły jako własne.
Wracam do ważności, do szarży. Postanowiłam: Fiedosiejew nie może być skulony. Nie mo-

gę odpowiedzieć na pytanie czy każdy skulony mnie zasmucał. Ja, Joasia, miałam dziewięć lat. 
Moją podporą i czułością codzienną byli Aspiryn i Bratek. Fiedosiejew nie miał podpory. Jego bu-
ty były zdeptane, a może nadgniłe od potu. Nikomu nie był potrzebny, ale chciał i umiał ukraść dla 
mnie kotlety. Kotlety świeżutkie, z cebulką, do wiejskiego chleba! I niech Pan Bóg broni nazywać 
ten czyn błahym czy żałosnym!

Pomyśleć tylko, komu ludzie kradną pomidory czy kotlety? Sobie albo komuś bliskiemu, że-
by ten drugi zjadł i czknął z dosytu. „Ale to wysiłek i poświęcenie” – myślałam – ujął sobie, a mnie 
podarował. A przecież musiał się bać Sierożki, bo kradł kotlety z miski stojącej na szafce, w kącie 
kuchni. Musiał wspiąć się na wysoki parter, przeskoczyć okno i szybko wsadzić te kotlety w czy-
ściutką ściereczkę Dzienisy, schować gorące w kieszeni. Nie wąchał jak pies zapachu znad kotle-
tów, który wałęsa się pod oknem. Nie pozdrawiał kucharza udając, że go lubi. Kucharz wtedy oka-
załby swoją przewagę bycia przy szarży i wyjaśniłby, szczerząc zęby: „Będą jeść kotleciki, major 
i jego niewiasta” czy „pałkownik i jego niewiesta”. I jeszcze obwarowałby swoje skąpstwo lojalno-
ścią wobec szarży.

A Fiedosiejew nie! Walczył, śmierdział i nie bał się ukraść o pierwszej w południe, na oczach 
malarza i akordeonisty kotletów, kotletów dla Joasi w czyściutkiej ściereczce Dzienisy! Dlaczego 
Arist i Aninczyn nic nie widzieli, milczeli – nie wiem. Może najbardziej przekonujące były wtedy 
potężne pięści Fiedosiejewa i palec położony na własnych ustach? A to oznacza: „Małczon, spa-
sion”.

Więc postanowiłam: będzie tak a tak. Czyli ja zjadłam kotlety, ale muszę wyszorować Fiedo-
siejewa. I musi się do niego uśmiechnąć chociaż raz duża, postawna Zoja. Bo Zojkę też obserwował 
ukradkiem. Kławdia, piękna jak atłasowa poduszeczka, nie uśmiechnie się do niego i nie zatańczy 
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z Fiedosiejewem. On zawsze będzie wobec takich dziewczyn sapał i przestępował z nogi na nogę. 
Ale Zoja jest inna. Tak myślałam. 

I nie było biedy z nagrzaniem wody. Dzienisa zawsze mi pomagała. Bo ona chciała zajmować 
się wszystkim. Tylko nie Zygmuntem. Nawet nie trzeba było jej o to specjalnie prosić. Wystarczy-
ło hasło: „Kąpiemy Fiedosiejewa.”

Balia była napełniona wodą, ręczniki i mydło czekały, a Fiedosiejew odwracał głowę i mówił: 
„Nie magu!”109 – Słuchaj, my wychodzimy. Zostaniesz sam. W waszej żołnierskiej bani przy torach 
przychodzicie grupą. Jest was chyba z dziesięciu. Tu jesteś sam. Nikt nie patrzy. Zasłonimy okno. 
Tu jest twoja bania. Nikt nie patrzy.
– Niet, nie magu.
– Możesz, Fiedosiejew, możesz. Zojka się do ciebie uśmiechnie.
– Zoja się nie uśmiechnie nigdy, przenigdy. Ja to wiem. Ale nie będziecie podglądać? Odejdziecie?
– Tak odejdziemy. Zamknij się. Szczelnie zatkaj dziurkę od klucza. Zasłonimy ci okno. Krzykniemy 
do ciebie z podwórka, spod jabłoni.
– Dobrze, dobrze – mamrotał Fiedosiejew. Ale jakaś męka obezwładniała jego ogromne ciało, stał 
i chwiał niedowierzająco głową. Wyglądał jak zmęczony koń. A ten ruch też oznaczał zaprzecze-
nia: „Niet. Nie magu!”

Wyszłyśmy do ogrodu. Usiadłyśmy pod jabłonią. Fiedosiejew wyjrzał przez okno. Pomachał 
nam ręką, chyba pojednawczo. Stwierdził niezbicie, że tkwimy pod drzewem, razem. Zasunął za-
zdrostki. Wyjrzał jeszcze raz.
– Coraz krzyknijcie do mnie spod jabłoni, dobrze?
– Dobra. Już zajmij się „banią”, już! Nikt nie przyjdzie!
– Dobra – i znów zasunął zazdrostki.

Pokrzykiwałyśmy coraz spod jabłoni, sygnalizując nasze czuwanie. Stara Derela rozchyliła 
jaśminy i podejrzanie nas podglądała. Dzienisa szturchnęła mnie w bok.
– O, widzisz? Już mamy zwiadowcę.
– E, tam. Niech pilnuje Langi. I swojego psa. Co jej do nas? To nasze podwórko, nasz dom. Ale Zyg-
munt zdziwi się, jak zobaczy Fiedosiejewa pachnącego. Będzie ci dokuczał.
– Niech dokucza. On inaczej, po ludzku, nie umie. Tylko po bandycku. To zwierzę, wściekłe zwie-
rzę z juchą, nie człowiek.
– Krzyknijmy do Fiedosiejewa! – i zawołałyśmy razem:
– Tu jesteśmy!

Fiedosiejew długo tkwił w balii, za zasłoniętym oknem i zamkniętymi drzwiami. Pogady-
wałyśmy z Dzienisą o klęskach jej małżeństwa, o fasoli na tyczkach, o babce ziemniaczanej, którą 
niebawem trzeba utarkować i upiec ze skwareczkami i cebulką, albo też o tym, jak Irena oczeku-
je wizyty swojego partnera. I tu sprawa stała się równie ekscytująca i niesamowita jak brud Fie-
dosiejewa.
– Dzienisa, co to za ojciec chłopczyka? Jego nikt nie widział. A wszyscy tylko uśmiechają się krzy-
wo i mówią złośliwie: „Cóż, wojna. Ojciec wojenny”. Mówią w ten sposób, prawda, że Tomaszek nie 
ma ojca?
– Och, ojciec nie ojciec... Ale przyjedzie do Ireny. On kocha to dziecko. Mówi: „Ma moje oczy i brwi”. 
To prawda.
– Widziałaś go?
– Tak, dawno, w czasach partyzanckich, wieczorem albo nocą, nie pamiętam już.
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– Wtedy partyzanci przekradali się pod oknami, przez sady, do domów.
– Skąd wiesz o tym Joasiu?
– Tata przyjmował ich w nocy. Mama stawiała szybko na stole gar zupy i chleb. Tylko siorbali szyb-
ko, byli głodni. Jedli i zaraz zwalali się w chrapanie na podłodze, w pokoju, nawet pod stołem – jak 
pułkownik z Marusią.
– Hej, kobietki. Chodźcie! – krzyknął z okna Fiedosiejew, przykryty ręcznikiem. – Chodźcie na in-
spekcję!

Kiedy stanęłyśmy przed kuchnią, Fiedosiejew nagle otworzył drzwi i ironicznym gestem za-
prosił nas do środka. Był przykryty ręcznikiem i w spodniach. Stał bosymi stopami na pochlapanej 
podłodze. Wodę w bali przykrywał brud z wymoczonego, wymytego ciała.
– Proszę, proszę. Zaproście Zoję. Będzie miała kogo kochać, paluszkami boki pieścić. Proszę!

I oniemiałyśmy! Fiedosiejew stał wyprostowany i uczesany. Przekręcił się powolutku poka-
zując swój lewy bok. Jego bok był obdarty, poszarpany, jakby pług przejechał po ciele i zostawił za-
schnięte, wzburzone skiby ciała. Blizny grube i niewiarygodnie nieforemne piętrzyły się, to rozbie-
gały od piersi aż po kręgosłup.

Złapałam Dzienisę za rękę i przylgnęłam do jej brzucha, zatulając oczy. Spódnica Dzienisy 
pachniała pudrem i tłuszczem. Dzienisa drżała.
– Nie dobijaj nas, Fiedosiejew! 

Dzienisa cała, pulchna i błyskawiczna, przyssała się do Fiedosiejewa. Jej ogromne włosy za-
kryły poszarpany bok żołnierza. Ja zachwiałam się i poleciałam plecami na szafkę popchnięta 
przez Dzienisę.
– Fiedosiejew – krzyczała histerycznie Dzienisa – Fiedosiejew! To wojna. Każda ciebie zechce. Przy-
tuli się jak ja. Tylko się nie wstydź! Każdy ma szramy i groby. Wszędzie groby.
– Wszędzie groby – powtarzałam za Dzienisą. – Tylko nie chodź ze spuszczoną głową. To wojna.
– Ludzie nie mają nóg i rąk. Ty masz, masz!
– Ty masz! – powtarzałam za Dzienisą.
– Musisz się odważyć. Nie bój się. Kobiety są dobre.
– Kobiety są dobre. Dadzą ci swoją dobroć i piękność – szeptałam, patrząc mu w oczy.

A Fiedosiejew pochylił się nad nami, to nad jedną, to nad drugą. I szeptał do naszych głów, 
łagodnie i cicho:
– Moje imię to Sasza. Ja mam imię. Sasza się nazywam.
– Sasza – powtarzałyśmy – Sasza i obejmowałyśmy jego mocne biodra. A on głaskał nasze włosy le-
ciutko, opuszkami i w zamyśleniu mówił:
– Da, da. Nie odkładawaj na zawtra, czto można zdełać siewodnia. Da, da.110



Marcyś (Marian Kozak)
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Dlaczego?

– Powiedz mi, no powiedz dlaczego wybuchła woja? Dlaczego? 
Aspiryn ani drgnął. Uśmiechał się tylko zza kłębów dymu. Palił coraz więcej, Bratek coraz ni-

żej pochylał głowę. Już nie prosiła go: „Griszeńka, jak całować paczki machorki?” Jednak kładła mu 
na ramieniu śliczną, delikatną główkę i swoim zwyczajem przytulała do siebie jego rękę, jakby tyl-
ko tyle należało do niej. Ale siadała ciasno, bliziutko.
– Odpowiedz, dlaczego wybuchła wojna?
– Nie do mnie pytanie.
– A do kogo? Tata pielęgnuje mamę. Wciąż zerka na obraz Matki Boskiej, żeby nas nie opuszczała. 
Marcyś czyści lufy. Dobrze się czuje, jak strzela i straszy starą Derelę. Wtedy jest ważny i śmieje się 
po szatańsku. Wiesz, on wtedy też wrzuca na język kawałki czekolady i obraca tym językiem jak 
łopatą w brązowej ślinie. Pali papierosy, widziałam. Aluś to już przyrósł do babci jak huba na drze-
wie. Nie wraca. Tak pokazuje swoją zemstę Linie. To kto mi odpowie? Bratek?
– Właśnie. Bratka zapytaj. Nie będzie polityki, tylko babskie słówka–pieszczoszki, paplaninka.
– Przepraszam, o przepraszam! – Bratek też strzelał. Wyciągnęłam ciebie z jamy po bombie. 

To ona ratowała. Mówiła: „Cicho, cicho, mileńki. Jestem!” Jest sanitariuszką, zenitczykiem. 
A jak pięknie tańczy! Kochają ją wszyscy mężczyźni, kobietom oczy wypadają z zazdrości. I ja 
ją kocham.
– Przypominasz mi Ninka, co jestem winien Bratkowi?
– Nie! Ale Bratek nie jest żoną, co rzuca w męża garnkami, tłucze talerze i mdleje w sukience w ró-
że, kiedy Aninczyn zaczyna grać.
– Tak! Jest milion razy lepsza i śliczniejsza od Dzienisy. Zgadzam się.
– Nie chcesz ze mną rozmawiać o wojnie?!
– Nie. Nie chcę. Dzieciom trzeba bajki opowiadać, a nie wyjaśniać przyczyny wojen.
– Uważasz, że dzieci są głupie jak szmaciane lalki. Wolisz mi mówić o indykach, podwórkach, czor-
toczłekach i majorze! Już ja wiem, dlaczego nie chcesz mówić o wojnie. Wiem!
– No, dlaczego mądralo?
– A dlatego, że wojna ciebie poniżyła. Ty, Bratek, Gienia, Aluś jesteście z wojny. Ja też. Myślę, że woj-
na wszystkich poniża, wyrywa życie z korzeniami jak drzewko, żeby uschło, żeby go nie było – tak 
mówiła mama.
– To prawda.
– Wojna mnie głodziła, a jestem mała. Zabiła syna pułku. Obcina ręce i nogi. Wyrwała ciało z całe-
go boku Fidosiejewa. Robi w mózgu Uwarowa wicher. Wiem.

Aspiryn nie odpowiedział. Siedziałam na stołeczku skulona we dwoje. Nawet nie krzyczał, że 
wykrzywiam kręgosłup, nie pytał, czy jestem głodna. W ogóle nie ogolił się, tylko wzdychał i palił.
– Chyba chcesz spalić siebie? – sarknęłam wściekle. – Cały dom śmierdzi!
– Chcę, bo moje ciało, mam prawo.
– Pójdę sobie. Mój przyjaciel to tylko Nalot. Nie mam innego przyjaciela. Poczekam na Bratka.
– Pewnie nie doczekasz się przyjaciółki.
– Doczekam się. Bratek mnie kocha. Wiem, gdzie jest.
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– Ach, tak? Goridze ją zaprosił na podwieczorek?
Skuliłam się tak, jakby to nie była sobota przed niedzielą, kiedy przyjeżdża ojciec z pleca-

kiem pełnym pożywnych smakołyków, kiedy przychodzi ciocia Stefania z Ulką, a Bratek z Aspi-
rynem zasiadają z nami do stołu. I wtedy niosą Kirgizowi wbrew mojej woli, talerzyk pełen ka-
wałków ciasta, kiełbasy z czosnkiem i razowego chleba, na którego spodzie kruszą się cząstki liści 
chrzanu. Wtedy nie patrzę na Asłana, tylko krótko mówię: „Proszę, to dla ciebie”. I nigdy nie mogę 
pojąć, dlaczego każą mi częstować człowieka, który nas okrada. Wciąż patrząc w oczy ojca pytam: 
„Dlaczego muszę iść z tym talerzykiem?” A ojciec mi niezmiennie wyjaśnia: „Joasiu, to człowiek. 
Znałem gorszych od Kirgiza! Może jego sumienie i duma się ockną?”

Nie wierzyłam, że tata przyjedzie z prowiantem. Więc znów zaczepiłam Aspiryna rozmową:
– Nie odpowiem ci, gdzie jest Bratek. Cierp sobie. Już wyprowadziłeś się do tajgi, jesteś już stąd da-
leko. Co, twój eszelon fiu, fiu? Już zagwizdał i odjechał?
– Nic nie rozumiesz. A cierpię i bez twojej porcji zemsty.

Najbardziej wstydziłam się, kiedy na mnie nie krzyczał, tylko odpowiadał cicho, jakby łago-
dził świat i osamotnienie.
– Aspiryn, proszę. Nie gniewaj się tylko na mnie. Nie gniewaj się. Ciebie nikt tak nie kocha jak Bra-
tek i ja. Nie chcesz mówić o wojnie, to nie mów. Niech ona zdechnie! – już przypadłam do Aspiryna 
i objęłam go. – Nikt cię nie skrzywdzi i nie okłamie, ukochany Aspiryn, nikt! Bratek poszedł do Luś-
ki po sweterek. Luśka zrobiła i wyszyła jej sweterek. Luśka ma talent w rękach i wyobraźnię w gło-
wie. Wiem. I tak mówi Bratek, wiesz?

Aspiryn patrzył mi bardzo blisko w oczy, postawił mnie przed sobą i trząsł, mną.
– Patrz mi w oczy! – mówił groźnie.
– Patrzę, patrzę, aż do twojego serca. Przysięgam ci nawet! Jakbym była przed obrazem świętym. – 
Patrzyłam w szare oczy Aspiryna, pod nastroszonymi brwiami. Kiedy jego oczy tak się ostrzyły, to 
wbijały się w rozmówcę, pulsowały jakimś strasznym wyrokiem. Wtedy zaczynałam się bać. Drża-
łam. Wydawało się, że biały i wściekły może zabić.
– A po co jej ładne wyszywanie i sweterek? Dla kogo? Mów!
– Aspiryn, dla ciebie. Tylko dla ciebie! Ona pojedzie za tobą na koniec świata, d-do stra-strasznych 
niedź-wie-wiedzi. Bę-dzie miesz-ka-ka-ła pod drze-drze-wem, na m-mchu, w w głu-szy. Przeci-eż 
wiesz. W-wiesz! N-nie, nie trząś, t-trząś m-mną j-jak miot-łą, b-bo m-mnie udu-sisz! P-puść!
– Przepraszam. Już się jąkasz. Goridze tu przychodził, tak? Przychodził?
– D-do cie-bie! Ale t-ty spałeś. To od-odwrócił się i odsze-dł.
– Jego szczęście! – Aspiryn odetchnął głęboko, jakby wyduszał z siebie irytację. – Więc wojna, woj-
na wybucha – znów trochę oddychał głęboko. – Wojna wybuchła dlatego, że zły człowiek jest przy-
wódcą. I staje się najważniejsze jego pragnienie. Chce mieć wszystko cudze dla siebie i swojej dru-
żyny; cudze domy, sady, ule. Cudze drogi, kolej, węgiel i złoto. I cudze żony też! Wiąże ludziom nogi 
i ręce, żeby byli niewolnikami. A on ze swoją wierną, fałszywą drużyną przyjmuje defilady, skazu-
je innych na głód, pracę w łachmanach, ale gra mu orkiestra na sławę. Wszyscy klaszczą. Wojna to 
jest pożar, rany, rabowane obrazy i wyrzucane posągi świętych. Pilnuj Marcysia. On ma złe zadat-
ki. Z takich wyrastają dyktatorzy.
– Prze-prze-straszy-łeś mnie, As-Aspiryn! Mar-Mar-cyś mnie bije. Przestra-stra-szyłeś mnie j-
jak wilk!
– Ci, ci, cicho! Ciszyna. Już dobrze. Spokój, łąki zielone, stokrotki kwitną, miodem pachnie, motyle 
fruwają. A jeden, paź królowej, usiadł ci na ramieniu. Widzisz? – uśmiechał się, głaskał kojąco mo-
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je ramię i po swojemu odgarniał grzywkę za długą z czoła, na 
bok. A nawet dmuchnął dymnym oddechem na czoło, znów 
odgarniając grzywkę na bok.
– J-jak ja M-marcysia przerobię, jak? Szewc ma ko-kopyto i ro-
bi bu-buty jak chce. A Ma-marcyś już strze-la. I bije mnie. Ja od 
od niego uciekam. Sta-ję przed nim na pół ki-kilometra do roz
-mowy. Każe mi cze-kać aż sa-sam się naje, a po-potem pozwa-
la mi jeść!
– Ja to widzę. A wiesz dlaczego uciekł na wieś, do krewnych? 
Do ojca i matki nie uciekł!
– N-nie, nie wiem.
– Zbiłem go jak ojciec. Po żopie111 zbiłem. Ja ci dam ty mały żuli-
ku. Ja ci dam wojaczkę. Ty nauczysz się przepraszać siostry, 
Derelę, Dzienisę. Jestem starym żołnierzem, a nikogo nie stra-
szę, nie obrażam. Szczeniak! Tak go skrzyczałem.
– Pew-nie, że szczeniak. On, on nigdy nie-nie płacze. Tylko 
od razu a-atakuje, jak zwierz, wiesz, on mó-mówi, że tata jest 
śmiesz-ny w zwisających kalesonach, że nikt taty się nie boi. 
A ta-tata przecież był w kon-konspiracji, strzelał. I ma szar-szar-
żę.
– Cicho! Nic, nikomu o tym nie mów! Marcyś to już wojenny 
drań. Dałem mu w dupę. Niech wie, co to wojna, co rodzina. 
Wojna, to nie jest spacer drogą do domu, na szarlotkę i herbat-
kę. Rozbuchany gówniarz!
– Mia-łeś prawo go zbić.
– Wojna to cudze drogi, dietaczka. I tylko czasem spotka się mi-
łe, dobre dziecko.

Aspiryn przytulił mnie. Czułam się jak w kołysce, która 
zbyt mocno pachniała tabaką. Wczepiłam się w jego ramię.
– Aspiryn – szeptałam – jes-teś jak tata. Jak tata!
– Tak trzeba. Ojciec, to ojciec. Choć obcy, rozumiesz?
– Tak, rozumiem. – I pocałowałam Aspiryna w oba policzki.
– Jak Sura – mówił cicho – jak Sura. Suroczka.
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Odwiedziny

– Chcesz, Bratku? Odwiedzimy Gienię – powiedziałam do Bratka. Przed chwilą Bratek pochylał się 
nad swoją walizką, tuż za mną. Układała rzeczy równiutko i starannie, a także sweterek zrobiony 
i wyszyty przez Lusię.

Obejrzałam się drugi raz i stwierdziłam, że Bratek jest już w kuchni. Bratek znikał nagle i zja-
wiał się nagle jak piękny duszek, który ma moc czarowania i wdzięku. Bo też wypiękniała jeszcze 
bardziej. Zawsze zachwycały jej oczy fioletowo-granatowe, lśniące, czarne włosy i delikatne ręce, 
tak pielęgnowane, jakby nie było wojny, a tylko atłasowe rękawiczki i aksamitne płatki róż.

Bratek jaśniał urodą i kiedy zjawiał się wśród żołnierzy, wszystkie głowy odwracały się, 
a twarze łagodniały. I nigdy nie zauważyłam, żeby ktoś obrażał, zaczepiał chrząkaniem albo re-
chotem: „Ech, ty, krasawica, spójrz na nas. Tu pręży się męska moc. Chodź, zadowolimy ciebie 
jak nikt.”

Myślałam wtedy: „Boże, jaka ona piękna. Jest do zachwytu. Bóg pokazuje ją do radości. Nie 
ma takich kobiet, tylko Bratek!”
– Bratku, wiesz, jesteś coraz piękniejsza. Jaga tak mówi, i Dzienisa. I wszyscy gubią oczy za tobą – 
mówiłam.
– Wojna, kwiatuszku, minęła. Uroda odzyskuje blask.
– Aspiryn też to widzi, denerwuje się. On chyba chce, żebyś ty była brzydszą Ukrainką.
– „Czto z waszym siercem i umom?”112 – trzeba zapytać Aspiryna, jak w poezji. Aspirynowi już daw-
no urody się pomieszały. Nie wie, którą wybrać: urodę z okopów czy urodę z tajgi.
– Och, przestań, Bratku! Nie ma takiego drugiego Bratka. Ty jesteś najważniejsza!

Teraz też, gdy tak stała w świetle okna, z uniesioną nieco brodą, patrząc na jabłonie, wydawa-
ła się bardziej zjawiskiem niż żywą kobietą z zenitek.
– Jemu się pomieszały urody. Ona w tajdze może mocować się z niedźwiedziami. Jest silna jak 
drzewo, kwadratowa cała!
– A ty jesteś, Bratku, kwiatek, kochany, potrzebny, jak oddech, jak woda i niebo.
– Pięknie mówisz. Ale nie rozumiesz, mój kurczaczku. Mężczyzna po wojnie potrzebuje silnej ko-
biety, żeby go podparła. Będzie jego kołkiem i przewodnikiem. On jest jak złamane drzewko.
– Nie! Nie chcę! Ty wyciągnęłaś go z jamy, pielęgnowałaś.
– Tak, dla życia. Dla jego rodziny, dietaczka. Dla Sury. Ja jestem tylko „pielęgniarka”.
– Jezu! Nie wytrzymam tej mądrości dorosłych! Ty mi pokazujesz to, czego nie rozumiem. Nie ro-
zumiem i już!
– Najtrudniej zrozumieć coś, co jest na trochę, na chwilę. Pokochałam ciebie, kurczaczku, cudzy 
kwiatuszku, a muszę odjeżdżać. Nie mogę zostać. Poza miłością, sympatią jest obowiązek. Jak rze-
mień i kajdany przywiązuje nas do powinności. Masz dziecko, to je kochaj i pielęgnuj. Twój tata 
ciebie nie opuszcza, prawda?
– O, Jezu! Mój tata był w lesie i w domu, ale nie leżał w jamie po bombie! Ty masz mieć szczęście na 
trochę, na czas eszelonu?
– W życiu, Jagódko, trzeba zbierać nawet akaraszki ze stoła! Nawet okruchy ze stołu, rozumiesz?
– I za to dziękować Bogu?! 
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– „Za wszystko, wszystko, tobie Boże dzięki...”. To mądry wiersz, rozumiesz?
I znów patrzyłam na nią z zachwytem.

– Nie. Nie rozumiem. Jesteś najważniejsza! Chodźmy do Gieni.
– Nie. Nie pójdę. Ty też nie powinnaś tam dzisiaj iść. Gienia mocuje się z przeziębieniem. Jest w ro-
dzinie. Nie jest sama. Odwiedzisz ją później, za parę dni.
– Idę do Gieni! Jest w rodzinie? Rodzina? Jaka rodzina? Oni jej nawet nie potrzymają za rękę. Kubek 
z gorącą herbatą i miodem pchną z łaski, na taborecie! Jak dla pijaka czy złodzieja, a nie jak dla sio-
stry! Oni się jej wstydzą, wiesz?
– Co ty mówisz? Dlaczego tak?
– Jej brat, Kazik mówi do kolegów: „Takie gówno w naszej rodzinie się zdarzyło!” – słyszałam, 
wiesz?! I naplułam na tego zaprzańca.
– A ty się Gieni nie wstydzisz?
– Nie! Cała nasza rodzina się jej nie wstydzi, nawet Marcyś. A on ma kiepskie serce, całe z wojny i ło-
buzerstwa. Nawet on!
– To pewnie wielki Bóg i dał mi ciebie, malutkiego rycerzyka. Dobre i to, Jagódko. Przytul mnie, 
chodź tutaj.

Przywarłam do Bratka mocno, z całym moim podziwem i czułością. Obejmowałam ją jak 
drobną figurynkę:
– Bratku, Bratku – szeptałam – ja nie rozumiem dorosłych, ciebie, Aspiryna, wojny. Ale was kocham. 
Nie rozumiem tak, że głowa boli! Bratku, dlaczego jest tyle zagadek, tajemnic?
–Takie jest życie.
– Jakby dookoła dojrzewały jabłka, a ja nie umiem ich zerwać ani rozróżnić.
– Cicho dietaczka. Umieją rozmawiać tylko dorośli miłosierni i dobrzy. Goridze nie umie, major nie 
umie. Aspiryn się waha, męczy się.

Idź do Gieni. Mocno trzymaj ją za rękę. I nie opuszczaj.
Szłam do Gieni z przeświadczeniem, że nic nie mogę zmienić w tym skołowanym wyburzo-

nym świecie, że wszystko zwala się na dzieci jak dom, w którym popękały belki i sufit, że wszyst-
ko trzeszczy i obsuwa się. A dziecko stoi w kącie i drży.

Gienia leżała przykryta kołdrą, ciepłą i czystą, pościel cała była bielutka i wykrochmalona. Jej 
twarz pałała gorączką, włosy na czole przylepiły się pasemkami na kroplach potu. Obok łóżka, na 
stołeczku, siedział Zenek, złodziej jakiś skurczony, zmalały w sobie.
– Dzień dobry, Gieniu. Przyszłam cię odwiedzić. A pan, panie Zenku, też odwiedza chorych? – 
w moim pytaniu dygotała sama nienawiść.
– A co, nie jestem sąsiad? Tylko ty jesteś szarytka, tak?
– Ja jestem koleżanką Gieni, a pan jest stary chłop, przyjaciel Asłana.
– Jaki tam przyjaciel Asłana? Handlujemy i tyle. Zenek też może pomóc. Wiem jak mnie nazywają.
– A od kiedy to pan pomaga? Dlaczego drzwi były otwarte?!
– Cicho, Joasiu. Pewnie Kazik drzwi nie zamknął. On taki jest. Pan Zenek przyniósł mi jakieś żółte, 
niemieckie pigułki, od przeziębienia.
– I pewnie założył się z Asłanem, że cię pocałuje, co?
– Przestań, gówniaro! – syknął Zenek.
– Już ja wiem, po co taki stary chłop tutaj przyszedł. Wiem! Wiem i już!
– No, po co? – znów syknął Zenek. Jego szczęki już drżały, Gienia milczała. Odgarniała tylko mokre 
włosy, przylepione do twarzy i szyi. Dławił ją kaszel, rwący piersi, wysoki. Kręciła bezradnie gło-
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wą i już płakała, jakby chciała ruchem głowy na poduszce prze-
rwać moją napaść.
– Pan przyszedł, bo nikogo w domu nie ma. Asłan pana pchnął, 
tak?! Wiecznie węszy za Gienią jak pies. Czekolady jej obiecy-
wał, jakieś zdobyczne złota. Ten głodomór, ten złodziej!
– Milcz! Patrz do kogo mówisz. Wszyscy macie kiełbie we łbie! 
A co to, kurwa, ja nie mam sumienia? Tylko buty z cholewami 
do chowania noża?! Ja wiem więcej o chorobie i głodzie niż ca-
ła dzielnica! Idę, bo wyjmę nóż i machnę za mocno. Bierz piguł-
ki, jak mówiłem. I nie płacz. Wyzdrowiejesz! I zamykaj drzwi 
– zwrócił się do Gieni. Trzasnął tak drzwiami, że mógł przestra-
szyć najsilniejszego, całe zenitki za szosą. Oniemiałam.
– Gieniu, Gieniu, ja nie wiem, że ten złodziej, to człowiek, przy-
jaciel. Przepraszam, sto razy przepraszam. Nie płacz. Pij herbat-
kę z miodem.

Zamknę drzwi. Widzę, idzie Kirgiz. Boże, idzie.
– Zamknij, zarygluj! – Gienia już chowała całą głowę pod kołdrę. 
Dopadłam drzwi błyskawicznie. Zasunęłam z trudem wielką 
zasuwę i między dwa uchwyty wcisnęłam ciężki pal. Drżały 
mi ręce. Byłyśmy same.

Kiedy pod kuchennym oknem przemykałam zgięta do 
zaciemnionego w połowie pokoju Gieni, serce trzęsło mi się 
równie mocno jak nogi. Świat stał się niewielki, jak podłoga 
i pusty, a po podłodze mknął prusak.
– Gieniu, Gieniu. Kuchenne drzwi też zapiełam na haczyk 
i klucz. Też! – Gienia wysunęła rękę spod kołdry, namacała mo-
ją twarz i pogłaskała. Głowy nie wychybiła spod kołdry.
– Gieniu, odsłoń głowę. Oddychaj. Zamknęłam wszystko.

A pod oknem w kuchni stał Kirgiz. Pukał natrętnie 
i śpiewnie zawodził: „Genusia, to ja. Odkrywaj! Ja tobie serce 
i szokołat. Tylko otwieraj! I zołoto tobie!”

Trzymałam Gienię za rękę. Wcisnęłam się blisko, niemal 
pod poduszkę i kołdrę. Serce mi biło tak mocno ze strachu, że 
dygotał dom i świat. Ale szeptałam: „Drzwi nie połamie. Okna 
nie wybije”. A Gienia przy każdym moim słowie ściskała mi rę-
kę.
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Sytość

Aspiryn leżał rozrzucony jak płaszcz na kozetce. Patrzył 
w sufit, wzdychał rozpięty do pasa. Od czasu, do czasu odpę-
dzał muchę. Monotonnie prowadził tę niespieszną grę człowie-
ka sytego. Najadł się kotletów i pomidorów. Zapadł w grzeszną 
błogość trawienia. Nie odzywałam się do niego. Nie pamiętał, 
że kotlety Kirgiza są zakazane. Sierożki – nie! Sierożka był ła-
godny i dowcipny, ale służbista.

Z zajadłym uporem strugałam z ułamanej gałązki ro-
gatkę. I wiedziałam, że strzelę z tej rogatki w dupę Aspiryna. 
Okazał się zdrajcą, który uśmiechał się do Kirgiza i poklepał go 
po ramieniu.

Dlaczego Kirgiz tak skwapliwie zlepił kotlety czystymi 
rękami i podsunął te kotlety Aspirynowi, nie mogłam dociec. 
Tym zapalczywiej strugałam rogatkę, rozpatrując jak najlepiej 
wykonać nacięcia na gumkę.

Nagle Aspiryn piardnął niskim tonem, jakby grzmot pró-
bował przebić się przez chmury.

– Nie dość, że zdradzasz, to jeszcze pierdzisz, śmierdzący-
mi zgniłymi kotletami Asłana.

– Możesz wyjść na ganeczek, na schodeczki i tam stru-
gać. Zobacz jaki dzień wstał jasny, boży. Malarza wielkiego Wi-
sarionowicza nie ma. Nie bój się, pisklaczku.
– Nie mów do mnie, pisklaczku. Tu zaczęłam śmiecić, tu skoń-
czę. To ty przyszedłeś na kozetkę obżarty i szczęśliwy. Nie roz-
mawiaj ze mną. Pakowacz świniny!
– A czego mi zazdrościsz? Zgniłych kotletów?
– Możesz mnie obśmiewać, bo jestem mała, noszę za dużą su-
kienkę, Kirgiz mnie wciąż okrada. Wciąż tylko skośnymi, krzy-
wymi oczami jeździ za mną, a potem wślizguje się do piwnicy 
jak chytry szczur i smalec ze skwareczkami, boczek wykrada. 
Maca się po brzuchu. Śmieje mi się w twarz i sepleni: „Maja nie 
gaładnaja.” A ty bierzesz od niego kotlety! Ty, Aspiryn! 
– Wychowuj mnie, wychowuj! – odwrócił się zuchwale i lekce-
ważąco twarzą do ściany. I znowu piardnął, piardem ogrom-
nym, jak parasol.
– Spodnie ci pękną od zgnilizny. Jesteś taki sam jak Kirgiz. 
A Kirgiz – to rabownik i antychryst. A ja, idiotka, myślałam: och, 
Aspiryn jest jak rajskie jabłuszko, piękny, dobry, wspaniała pa-
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ra z Bratkiem. A ty nawet o Bratku nie pomyślałeś. Ona też „dura”. Dobra, śliczna, „dura”. Poczekaj! 
Już ja jej powiem.
– Mówię ci, wyjdź na schodki! Już!
– A co? Będziesz mnie bił po głowie jak malarz Stalinów!
– Wyjdź. Nie chcę słuchać. Głupstwa na pudy, głupstwa mielesz! – mówił jakoś tęsknie, powoli, 
choć Aninczyn nie grał na harmonii i głos tego instrumentu nie rozleniwiał. Zaniepokoił mnie bez-
wład Aspiryna, jakby go nie obchodził cały świat, choć poranki wstawały rześkie, zielone, a Bra-
tek miał coraz jaśniejsze spojrzenie. W jej oczach, jak w fioletowych stawach, migotały coraz srebr-
ne rybki – błyski, przemykały szybko, niezwykle i niewoliły do jeszcze większego zachwytu dla 
jej urody.
– To czemu stałeś się wróg, czemu?
– Jaki tam wróg? Z powodu kilku kotletów? Przestań!
– Jeden kotlet wystarczy, żeby...
– I Bratek, i ty macie kotlety w kredensie.
– Nie chcę od Asłana kotletów, a od malarza portretów!
– Rozumiem, oburzona idealistko, biała polska święta, zadziorna dziewczynko!
– Aha! To nie tylko kotlety, ale i wódka. Podejdę blisko, powącham, czym od ciebie niesie oprócz 
piardu. Byłeś i u Asłana, i u Fiedosiejewa. U złodzieja i pijanicy.
– No, proszę. Szczenię mnie obsikuje, a ja milczę. Wyjdź, bo ręce mi świerzbią!
– Zacznij mnie bić jak malarz, ten wróg! – krzyczałam w pędzie, uciekałam. Aspiryn usiadł na-
gle, gwałtownie, niemal jak do skoku. Biegłam i dalej krzyczałam: „Żbik jeden. Wróg dzieci! Zabija 
Niemców, czarniutkie cielaki. Nie tylko to! Wróg dzieci!”

Strach i gniew, niemoc i żal zapędziły mnie pod śliwę, aż pod śmieciowy krąg. Tam było naj-
dalej od bicia, malarza, a teraz Aspiryna. Świat ułamał się nad moją głową jak belka z szyną na stry-
chu i wycelował prosto w małe serce. Płakałam skulona, wysmarkując łzy i nos w za długą sukien-
kę. Byłam głodna. Podniosłam z ziemi granatową śliwkę i nadgryzłam ją z nienawiścią bokiem 
zębów, choć była dojrzała i słodka. Łzy ciekły mi tak, że można je było zbierać garściami. „Jak on 
mógł, jak on mógł” – nieustannie gardziłam Aspirynem. Usnęłam z podkurczonymi pod brodą ko-
lanami. Śnił mi się wiejski chleb, miód ciekł mi po palcach i słodził mi świat. Spłakałam się. Zasy-
piając miałam świadomość, że zostały mi jeszcze na pociechę pomidory, ledwie przyróżowiałe, 
schowane w sianie w skrzynce na strychu. Więc świat się ułamał jak belka z szyną.

Kiedy otworzyłam oczy, Aspiryn leciutko odgarniał mi włosy z czoła i z policzków.
– Przestań – prosił – przestań. Chodź. Bratek powiedział, że odchodzi ode mnie! Pewnie położy się 
na materacu z kimkolwiek, tylko nie z majorem. To wiem. I będzie temu drugiemu czesała rów-
niutki przedziałek, prała koszule, głaskała kark na zdrowie, na siłę. Tylko żeby nie miał żony i Su-
ry. A ja mam! Major odwiedzie cyngiel, a Bratek porzuci. Więc stałem się cham, opój i wrzód. Ro-
zumiesz?
– Tak, rozumiem – zaczęłam znów płakać. – Ale dlaczego wziąłeś kotlety od Asłana, dlaczego?
– Jak nie ma Bratka, nie ma sumienia ani Boga. Bratek umie błogosławić mój świat i tak rozweselić, 
że każda chwila mnie nagradza i oczekuje dalszego życia. Młodnieję.
– Aspiryn, Bratek wróci. Dzisiaj wróci, zobaczysz. Ona tylko przestraszyła się myślenia o tobie. Ona 
jest malutka. Twój świat jest dla Bratka za duży.
– Tak myślisz?
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– Tak wiem. Ona mówi: tam jest Sura, żona i tajga, a ja mam tyl-
ko mundur i walizkę. Ona jest malutka, jak Bratek nad ziemią. 
Przestraszyła się jak ja, płacze.
– Dlaczego Dzienisa ciebie zostawiła, nie zadbała? Ta 
tłusta szynka!
– Z Dzienisy płynęła krew, widziałam.
– A Jaga, Marcyś, gdzie są? Ja im o tyle! – wysunął zaciśnięty ku-
łak.
– Na wsi są, u rodziców. Nie chciałam tam jechać.
– Dlaczego?
– Na was czekałam. Kłamałam tacie. Bratek ciągle płakał. Kła-
małam, że zaraz wrócicie. U Dzienisy pełno krwi w łóżku. Wy-
goniła mnie Grycukowa, potem Lina i jej pielęgniarka. Was nie 
było dwa dni.
– Nikt cię nie zaczepiał? Major nie pytał?
– Nie! Tylko masło z glinianką przepadło. I chleb.
–Aha! Złodziej! Chodź, sierotko. Pożalimy się, pojemy.
– Nie będę jadła kotletów.
– Dobrze. Jest tuszonka. Aninczyn, Sierożka nic ci nie przynie-
śli z kuchni?
– Aninczyn siekierą rozciął but i tylko o tym myśli. Sierożka jest 
dla naczalstwa.
– Widać muszę pilnować świata, bo wszystko się rozpada. 
W proch. Zawsze Bóg i los dużo chcą od takich jak ja, a mało 
dają. Rab bożyj, Aspiryn...
– A Bratek, a ja? To mało?
– Och, ty moje nagłe, polskie słoneczko. Pocieszaj mnie, bo chy-
ba sobie siekierą rozwalę łeb, nie but!

Kiedy wchodziliśmy do domu, już na ganku, z pokoju do-
latywał nas słodki dziewczęcy śpiew. To Bratek zanosił się fra-
zą: „...czto nietu sił ciebia zabye, nietu sił ciebia zabye...”113
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Etaja gałubaja żenszczyna

Nosiła najchętniej niebieską sukienkę w białe paseczki, a na ręku Tomaszka. Ta sukienka we-
dług mnie była ładna, choć wachlarzyki roztulały się jak łódeczki na piersiach Ireny, a klosz nie był 
całkiem równy.

Tomaszek odznaczał się urodą dziecka, mleczną i zachwycającą. I miał prześliczne, lśniące 
oczka, brązowiutkie jak żywe mróweczki. Śmiał się ufnie do wszystkich. Irena dbała, żeby pach-
niał pięknie mydłem i wiatrem. Nawet nie wiem, kiedy polubiłam Irenę. Ale najbardziej zaraz po 
wojnie. Zawsze kiedy świat poszczerbiony artylerią i bombami przycichał, rozpalone zenitki od-
poczywały po kanonadzie, wychodziłam przed furtkę. I już pod płotem stała ruda Irena z Tomasz-
kiem na ręku. Machała do mnie ręką. Bo wtedy dzień miał jeden dobry, swojski znak. Irena była 
żywa, był pachnący Tomaszek, dookoła zapadał zwyczajny, codzienny harmider taboru i eszelo-
nu. Myślałam sobie z otuchą: „No, uspokoiło się” i patrzyłam na zenitki, eszelony, na żołnierzy. Mo-
jego spojrzenia nie płoszył strach.

Z czasem Irena zaczęła wołać do mnie:
– Joasiu, zanieś wiadomość lejtnantowi Griszczukowi! Albo: „Niech Mikołaj przyjdzie”. Czasem też: 
„Przynieś podarek od pani Izy.”

Spełniałam te wszystkie polecenia chętnie, nie zastanawiając się nad ich ukrytą treścią. Tę-
skniłam za mlekiem, czekoladą, drożdżowym ciastem, to związane było z mamą i tatą, z rodzeń-
stwem zasiadającym przy stole. Wiedza o istocie poleceń należała do kodu dorosłych. Ja podska-
kiwałam na jednej nodze, jak w zabawie w klasy. I biegłam.

Irena mnie nagradzała głaszcząc po policzku, włosach jak mama.
– Dobre jesteś dziecko, Joasiu. Dziękuję.
– Dobre. Mama też głaskała mnie po głowie. Ale najmocniej lubię Tomaszka.

Aż pewnego dnia, kiedy Irena znów mi dziękowała, patrząc w ziemię, powiedziałam:
– Już nie pójdę jako wysłannik. Nie jestem głupia. Nie chcę.
– A co? Czytasz te karteczki?
– Nie. Nie obchodzi mnie twoja tajemnica. Joasiu, Joasiu, a w karteczce łóżeczko, tak? Nawet Arist 
to wie! Do widzenia chytra Renia! A ja ciebie lubiłam. Okłamujesz mnie!
– A to pyskata smarkula! Jakie łóżeczko? Nic nie rozumiesz! Dookoła pełno korzyści, a my zdycha-
my z głodu. Jak się najem gówniaro? Muszę chociaż bok do chłopa przytknąć, żeby mieć tuszon-
kę, jajka w proszku, mydło!
– Bok?! Stara Derela, Arist, a nawet Leluja mówią, jak żołnierze do ciebie przychodzą. Nawet na chy-
bił trafił! – kłóciłam się.

Wiedziałam, że dorośli biją. A jeśli nie mogą uderzyć, to chociaż naplują w twarz albo wyszar-
pują włosy, albo nogą nadepną. Taka też jest żądza odwetu i pognębienia. Ich twarz wtedy nabiega-
ła roztopionym ołowiem, szarzeją na twarzy albo bieleją jak chusteczka, a serce wychlustuje przez 
usta całą krew złości – przekleństwa. Więc odskoczyłam od Ireny.

Irena nie zrobiła nawet kroku w moją stronę, tylko coraz niżej opuszczała głowę. Tomaszek 
uśmiechał się do mnie radośnie, przebierał paluszkami w powietrzu, bo zawsze dotykał rączką 
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mojej twarzy, przykładał aksamitne paluszki do mojego nosa, powiek, a Irena mnie głaskała. To-
maszek miał jakieś dwa, trzy latka.
– I co z tego, że nie bok? Co z tego? Albo ja ich lubię czy szanuję? Nic a nic! – powoli wodziła czub-
kiem bosej stopy po piasku. – To nie znaczy nic. Zawsze myślę, niech już mnie nie kotłują, niech 
sobie idzie taki owaki knur, ten smród męski, ten dychający pies! Wolę myć mojego Reksa w mied-
nicy, niż chłopa przymuszać do czystości. Śmierdzą, każdy śmierdzi – na górze i na dole. Żeby ich 
święta ziemia nie nosiła! – Ireny głos chrypiał i zacichał, aż zaczęła przekładać Tomaszka z ręki na 
rękę. Pochyliła się z Tomaszkiem ku przodowi w jakimś skurczeniu, aż mocno, w gardle, jakby za-
chłysnęła się.
– Irena, Irenka – mówiłam. – Przestań! Ja nie chciałam tak. Tylko ten Arist bechtał... tylko najwięcej 
on. Ja ciebie lubię. Za-zawsze patrzę, czy stoisz przy płocie z Tomaszkiem – objęłam ją ciasno za du-
że biodra i przylgnęłam do brzucha.
– Czemu patrzysz, czemu? – Irena przyciskała mnie do siebie i niemal wpychała moją głowę mię-
dzy dwa pagóry piersi.
– Bo ty jesteś z wojny. I ja. Jest tak jakby ma-ma była tutaj. Ty ma-masz Tomaszk-ka, a mama 
m-mnie. Tomaszek jest t-taki czysty, pach-nący
– Lubisz, że Tomaszek jest czysty, lubisz? – Irena zginała się ku przodowi z Tomaszkiem jak pod cię-
żarem. Jej łzy nagłe, obfite kapały mi na głowę, czoło, twarz. Delikatnie, czule zaczęła zakładać mi 
włosy za uszy jak mama.
– Lu-lubię, Irenko. Uwielbiam. Lubię takim lubie-niem Tomaszka, jakiego n-nie ma na całym świe-
cie. Nikomu ta-takiego lubienia nie daję. Nawet Jadze.
– No, widzisz. No widzisz. A wiesz, Tomaszek ma ojca. Po wojnie przyjedzie, żyje. To duży chłop, 
mocny jak dąb i dobry. I taki wesoły, jakby życie było, ot, tortem.
– O, Jezu! Jak anielsko. Wesoły! 
– Mówisz, że Tomaszek, pachnie. No, powąchaj Tomaszka, pocałuj. – Całowałam to czyściutkie 
dziecko, a Tomaszek dotykał paluszkami moich policzków, jakby pomagał matce w dobroci i czu-
łości.
– Dobrze, że mnie znasz, prawda, że dobrze?
– Anielsko, Irenko, anielsko.
– A zaniesiesz kartkę do pani Izy? Tam jest lejtnant Griszczuk. Ten ma czyste, ładne ciało. Zanie-
siesz? – oczy Ireny patrzyły na mnie przez swoje zaczerwienienie, przez migotliwe szkiełka łez.
– Zaniosę, Irenko, zaniosę – powiedziałam cicho. Podniosłam do ust jej zwisającą wzdłuż biodra, 
dużą rękę.
– O, Jezu! – szeptała Irena – o Jezu!

Żołnierz, który grał na harmonijce ustnej, wychylił głowę spod plandeki i wyskoczył z cięża-
rówki. Obciągnął gimnastiorkę i patrzył w zdumieniu. Przygładził włosy i pogrywał jakoś dziwnie 
na harmonijce. Im ja trochę odeszłam, tym on raźniej przysuwał się do Ireny. Oglądałam się coraz 
za siebie. Niepokoiłam się.

I nagle stanęłam zdumiona. Irena uniosła Tomaszka ponad głową jak monstrancję, pochyliła 
się i wypięła tyłek do żołnierza, dwa duże pośladki. Zaczęłam się śmiać urągliwie, głośno. Podska-
kiwałam. A kiedy zobaczyłam, że w kierunku Ireny zmierza też malarz, Arist, zrobiłam kilka „pry-
siudów”. Żołnierz z harmonijką często też popisywał się z wielką lekkością na płoszczadce tańcem 
z prysiudami i patrzył na kolegów z góry, przez prawe ramię, unosząc brodę.
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Arist widząc moje kpiny, rozpędził się mocno za mną. 
Ale zaraz, tuż przy mojej furtce, wpadłam na Aspiryna. Aspi-
ryn o nic nie pytał, nic nie mówił. Tylko otoczył mnie lewym 
ramieniem jak chronioną i cenną własność, a w prawej ręce 
uniósł wskazujący palec groźnie i powiedział: „Nuu, adajdzi! 
Czto ty durak, ili artist? Gawaru, adajdzi!”114 Stał przy mnie jak 
palisada, jak bastion nie do zdobycia. Oddychałam jak zgonio-
ny pies. W dygocie i potach wyznałam w gimnastiorkę Aspi-
rynowi:
– I-Irena jest dobra. Broń ją i i To-Tomaszka. To-tomaszek ma oj-
ca i pachnie. Wymyty jest Tyl-tylko Griszczuk. Wiesz, wiesz...
– Potem, Ninoczka, potem. Teraz do domu, do domu.
– Lu-lubisz mój dom? 
– Ciebie lubię. Nie bój się, nie drżyj.
– Ale muszę do pani I-Izy, do Griszczuka z kartką.
– Griszczuk to chwat, prawdziwy mężczyzna, nie idiota! Tam 
zaniesiesz. I do domu, do domu! Czekam.
– Do domu, Aspiryn.
– Nie bój się, nie drżyj. W domu zawsze musi być ojciec i Bóg. 
Muszą zawsze mieszkać w domu.

Biegłam wzdłuż szosy, pod górę, do pani Izy i Griszczu-
ka. Mijałam nieruchome brudne, wojenne ciężarówki. Wojna 
stłoczyła ludzi, maszyny i marzenia. Pod plandekami żołnierze 
czekali na rozrywkę, odpoczynek i kobiety. Nad płotami ster-
czało parę prawdziwych słoneczników. Były okaleczone jak lu-
dzie, którym wojna urywała głowy i ręce. Jak ludzie.

Jakiś żołnierz przepięknie równiutko gwizdał nieznaną 
mi melodię.

Griszczuk, szczupły, starannie ogolony, zawsze spręży-
sty, wysportowany, przywitał mnie miłym uśmiechem:
– No co? Mam słodką nowinę?
– Ma pan liścik, panie lejtnancie od Ireny.
– Od Ireny? To dobrze. Dzień skończy się ładnie. Dziękuję małej 
przyjaciółce Aspiryna. Pozdrów go ode mnie najlepiej, najprzy-
chylniej jak tylko można.
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Dobroć

Siedział rozchełstany i skłaczony. „Pijak – pomyślałam – 
pijak przebrzydły. Ale myślałam łagodnie, usprawiedliwiająco. 
Tak jakby przeze mnie przepływała letnia woda, a nie gniew 
i wrzask, ten babski ogień.

Patrzyłam na Aspiryna jakby był rannym, głodnym żoł-
nierzem, szedł brzegiem szosy i nie miał nic, tylko szynel i tę-
sknotę. Więc się upił.
– Dlaczego nic nie mówisz moja ulubienico? – pytał zaczep-
nie. Jego głos był chrapliwy i bełkotliwy, a oczy zapuchnięte 
jak kluski, polane mętnym białkiem. Jak to u pijaka rozlane, na-
brzmiałe i nijakie.
– Bo nie. Nie mogę się na ciebie gniewać, trzasnąć drzwiami 
i wyjść.

Zwalił się na mnie cały smutek świata. Ojciec nie przyjeż-
dżał. Wiem. Sprowadził lekarza do mamy. Marcyś przepadł bez 
wieści, w czeluściach stodół, wśród koni i rówieśników dale-
kiej rodziny. Tam pewnie strzelał do szyszek i gołębi. Jaga pie-
lęgnowała swój potężny warkocz, siedziała na strychu z nosem 
w książkach. Ciągle czytała i rysowała. Już dawno wchodziła 
w jakieś zapiecowe, skrywane konszachty z Dzienisą i Kław-
dią. Aluś uciekł od Liny do babci, której nie znałam, do pobli-
skiego miasteczka. Gienia zmagała się z przeziębieniami teraz, 
kiedy dalie kwitły jak oszalałe. Byłam sama, bo Bratek też zni-
kał i wracał kiedy chciał.
– Nie możesz się gniewać na mnie, dlaczego? Proszę, walnij 
drzwiami i wyjdź! Możesz też oknem albo kominem.
– Kpij sobie, kpij. Nie mogę się gniewać, bo, bo was kocham.
– Aha! Wielkie wyznanie. Ale dlaczego mówisz „was”? Przecież 
jestem sam, żołnierz, pijaniutki.
– Bo nie możesz być bez Bratka. Bez Bratka przepadasz jak kro-
pla w ziemi. Sam mówiłeś! Nie ma ciebie. Pijesz, głupiejesz 
i czkasz obrzydliwie, aż z brzucha.
– Ale ja wyjadę, wyjadę. Fiu, fiu! Wyjadę. Nie będzie starego pi-
janicy.
– Wyjedziecie! A ja wejdę na strych, będę patrzyła daleko, w ho-
ryzont. Tam las widać. I będę myślała, płakała: was nie ma.
– No i dobrze. Będziesz wspominała. Ja też. Bratek też.
– A ja chcę, żebyście ty i Bratek, i Sura zasiadali z nami do wie-
czornej herbatki pod jabłonią. Urosnę. Już nie podnosiłbyś 
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mnie do góry i nie kołysał w powietrzu, nad głową. Ale byśmy wszystko wspominali. I wszyscy 
byśmy się śmiali.
– Z czego? Z powodu, ha?
– Z Marcysia, że oblepiał cały piec grochówką, bo jadł z chochli. Z Asłana, że obżerał się kradzio-
nym jedzeniem. Że seplenił: „Ja nie ukrala, ja nie galodnaja, eto propalo. Mnogo sałdatów, mno-
ga apetitow”.
– Z Gieni też?
– Och, nie. Gienię byśmy częstowali najlepszymi konfiturami i ciastem, żeby jej było miło. Zawsze 
będę ją trzymała za rękę i dzieliła się wszystkim. I nikt nigdy jej nie obrazi, że ona „skorospiełka”. 
Obronię ją, zawstydzę natręta, podstawię nogę. A nawet splunę w twarz i skaleczę. Wiesz, wojna 
całkiem zabrała jej siły. I serce. Ona mówi: „Ja już nie mam serca. Niech to wszystko zdechnie!” Mu-
szę dać jej serce, wiesz?
– Jak będziesz tak rozdawała serce, to co mnie zostanie? I co Bratkowi?
– Och, Aspiryn. Serce do dawania jest duże, jak dynia. I tyle w nim miejsca dla ludzi jak pestek. Tak 
mówi mama.
– Ot, tobie i masz! Ja będę twoją pestką.

Aspiryn trochę żartował, drapał głowę, ale coraz mi się przyglądał i pozwalał mi mówić:
– Będziesz we mnie mieszkał ty, Bratek, Gienia i Aluś. Sami moi przyjaciele.
Aspiryn czknął potężnie i rozwalił się wygodnie na kozetce.
– Nie gniewasz się, Ninoczka?
– Nie. Tylko myślę, co powiedzieć Bratkowi. Zacznie machać rączkami, płakać, pochylać tak nisko 
głowę, jakby chciała wejść pod ziemię, do grobu. Już ja wiem, jak ona cierpi i płacze. A patrzy tak, 
że ja widzę i płaczę.
– No i masz! Jak się siwy kapitan obroni? – Aspiryn nieporadnie przeczesywał palcami spocone, 
zwichrzone włosy, to znów ściągał twarz w dłoń, to przejeżdżał po niej dłonią w otępieniu.
– Muszę ciebie wytłumaczyć, obronić.
– Jak, mała dziewczynko, jak?
– Najpierw powiem jej, że ją kocham.
– Za mało. To za mało.
– Potem podaruję jej cudną serwetkę, którą mam od Ireny za noszenie liścików do Griszczuka.
– Przekupstwo, fe! Fe!
– A ty odwrócisz się do ściany, będziesz spał.
– Ale śmierdzę wódką, brahą, aż do trzewi. Oj, śmierdzę.
– Zaraz ci przyniosę gorącej herbaty. Ręcznikiem ci twarz przetrę, namoczonym w zimnej wodzie.
– Przynieś, dietaczka, kilka ziaren pieprzu, od Dzienisy. Przynieś, Ninoczka.
– Dobrze, dobrze. Będziesz świeży, czysty. Zaczeszę ci włosy. Tylko leż. Nie idź do eszelonu.
– Nie pójdę. Musiałem pić.
– Musiałeś? Z kim?
– No, z Goridze. On mnie lubi.
– Jak Goridze kogoś lubi, to tak, jakby...
– No, no! Tak jakbyś piła wódkę z zastępcą samego Boga. „Nas nie trogaj i my nie troniem” – zacyto-
wał byle jak, po pijacku, fałszując melodie.
– Można go lubić. Ale ja się go boję.
– No, a dlaczego?
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– On wszystkie kobiety całuje, wszystkich rozśmiesza, nawet majora. A majorowi mówi „Wasia”.
– To dobrze. Major rozśmieszony, łagodnieje i leci do Liny.
– Już ja wiem, jaki jest major. Upiłeś się. Patrzysz przez wódkę, a nie przez złość – mówił tata do gru-
bego szlachcica. 
– E tam. Gruzin jest w porządku. Wódkę pije, baby miesi, żyje jak król. I naczalstwo ma w...
– W dupie! Jak Gruzin!
– Co ty wiesz o Gruzinach, ha, ha, ha?
– Wiem i już. Nie od Arista!

Za chwilę przyniosłam od Dzienisy gorącą herbatkę, kilka ziaren pieprzu, mokry ręcznik 
i otworzyłam okno. Aspiryn biernie poddawał się moim zabiegom. Myłam mu twarz, szyję jak 
Bratek, powolutku, delikatnie i dokładnie. Mruczałam jak ona: jeszcze oczka, jeszcze za uszkiem, 
o tak, przedziałek równiutki.

Aspiryn sapał, toczył pijany łeb to w prawo, to w lewo. Żuł pieprz.
Wreszcie przyniosłam piękną, wyszywaną serwetkę.
Kiedy wszedł Bratek, podbiegłam do niego na palcach.

– Ci, cicho – powiedziałam. On śpi. Zobacz, to dla ciebie Bratku. On śpi. Na tej serwecie będziesz 
z Aspirynem piła herbatę.
– Śpi? Chory, chorutki szpitalnie, nieodpowiedzialnie.
– No chodź! Powiem ci coś – odciągałam ją od Aspiryna. Bratek machnął ręką z rezygnacją. Chodź, 
na ganek, na schodki.
Aspiryn ani drgnął. Jego oko nie otworzyło się ani na szparkę.
– Dlaczego oddajesz mi taką śliczną, wyszywaną serwetkę, dlaczego? Powiesz?
– To dla was, ode mnie.
– Przecież jeszcze nie wyjeżdżamy.
– Tak, ale Asłan może łatwo mi ukraść. Twojej walizki nie ruszy. Chcę, żebyś się już cieszyła, że bę-
dę zawsze Was pamiętała.
– Moje ty słoneczko. A mama wie, że taki prezent robisz?
– Bratku ukochany! To nie jest nasza serwetka. To moja własność, jak moje stopy, moja kieszeń. Bie-
głam zawsze z ręką w kieszeni, żeby nie zgubić kartki. Zawsze pamiętałam, co mam mówić lejt-
nantowi Griszczukowi. Sto razy podnosiłam brodę do góry i patrzyłam w oczy lejtnanta. To moja 
jakby praca. Teraz dla ciebie. To dla ciebie.
– Aha, tak to postanowiłaś. A Aspiryn pił? Bo na pewno pił.
– Ci, cicho, on śpi.
– Wiedziałam. Ojczulek Stalin daleko, a on już pije z Gruzinem! Żeby piekło pochłonęło to mę-
skie plemię!
– Bratku, nie mów tak, nie dręcz się. Ja wszystko zrobiłam, tak jak ty: zmoczyłam ręcznik, przynio-
słam herbaty, uczesałam równiutko. Niech śpi.
– Nie ucz się ode mnie. To zła nauka dla kobiety. Trzeba odwrócić się od mężczyzny i uciekać, ucie-
kać przed siebie.
– Do mamy?
– Jaka mama zechce przyjąć córkę, co jak durna rozdawała siebie. Wszystko, wszystko oddałam. 
Niech piekło pochłonie kapitanów z ich żonami ruskimi z tajgi! Trzeba uciekać, choćby z Goridze.
– Z Gruzinem? Niech Bóg broni. Za Goridze pojedzie cały eszelon. A za Aspirynem kto?
– Tylko ja, durna, tak?! – Bratek zwiesił śliczną główkę i już pochylał się coraz niżej do ziemi.



Janka, 1953, ul. Kopernika
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Usiadłyśmy na schodkach ganku. Wszystko wypełniła udręka i alt Dzienisy. Śpiewała 
w kuchni swoim mocnym, trochę schrypiałym głosem: „Oczy czornyje”.

I raptem, jak spod ziemi, wyrósł przed nami Gruzin.
– O, śliczne istoty widzę i piękną serwetkę – Gruzin uśmiechał się swoimi cudownymi zębami 
i zniewalającymi oczyma. Bratek uniósł głowę. Patrzył srogo, niechętnie.
– Aspiryn śpi, panie Goridze.
– Aspiryn jest Bratka i mój – mówiłam z powagą, nazywając po imieniu, kto ma prawo budzić Aspi-
ryna, a także jakie ma szanse.
– Ach, śpi! To na zdrowie kapitanowi! Rozumiem gniew małej damy – zbliżył się, uniósł moją rękę, 
dwornie ją pocałował i odszedł. Przeniosłam wzrok na Bratka. Patrzyła przez ramię za Gruzinem. 
Posłała mu spojrzenie pełne złości czy pogardy.
– Łotr, łotr – mówiła – dziecko całuje w rękę, a kobietę połyka ślepiami. Gracz! Sposobi się do zwy-
cięstwa. Siwy kapitan wpadnie w tajgę jak przepaść, pod futro swojej niedźwiedzicy, a Bratek bę-
dzie szamotał się sam jak muszka przed pająkiem – mówiła to powoli, z naciskiem, ale cicho.
– O, Jezu! Co mówisz Bratku? Czy to pierwszy raz Aspiryn upił się? Gniew prowadzi na pasku – mó-
wi tata. Gdzie ciebie poprowadzi?
– Do zguby, może do zguby, mój aniele! Jak ten czas spycha kobiety w upokorzenie, w zależność. 
Gorzko jeść i żal porzucić! Tęskno za rycerzem, a tu piękny łajdak, jak z „Czajku” do usług. Wdowi 
los. Tęskno, oj tęskno. Chodź tu, kwiatuszku, do mnie, pomilczymy, pomówimy.
– Poparz, ile trzeba dobroci, zabiegów, pragnienia, żeby taki choćby Griszczuk chciał przyjść wie-
czorkiem do Ireny. Taka nieznośność, głupie serce. Tak spychają kobiety w czekanie, w boleść.
– Griszczuk jest miodowy i czysty, mówi Irena. Wygląda jak prościutki, smukły sportowiec albo ak-
tor.
– Tak, wojna zabija ludzi. Zabija ciało i męstwo, ciało i godność. Jeśli nawet ciało i godność obronią 
się, to i tak wojna pozostaje silniejsza – mówił Bratek do drzew w przestrzeń. – To wszystko przy-
gnębia, załamuje. Tak, załamuje.

Położyłam pięknie wyszywaną serwetkę na kolanach Bratka, weszłam na wyższy schodek, 
objęłam ją za szyję.
– A, a, a bratki dwa, dwa tak? Zaśpiewała – „bratki dwa, ty i ja? Ty i ja”.
– Skąd znasz „a, a, a”?
– Długo tu jestem.

Poddałam się tej kołyszącej pieszczocie. Ja obejmowałam ją za szyję, a ona głaskała moje rę-
ce. W pewnym momencie rozrzuciłam bardziej serwetę na kolanach i na stopień ganku. Wygląda-
ło to malowniczo, jakbym Bratka obsypała kwiatami.



Asiczka (Janka Kozakówna), początek lat 40-tych XX w.
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List do Aspiryna

Ukochany Aspiryn!
Witam Cię dzisiaj tak jak zaraz po wojnie, pod płotem.
Od razu wiedziałam, że jesteś dobry.
Teraz jest lato, jak wtedy. Ja mam już 11 lat. Uczę się bardzo dobrze. I kocham Rodziców.
Mama jest z nami i wyzdrowiała. Tata poreperował dom. Marcyś jest łobuz i dostaje czasem 

bicie pasem w tyłek, a Jaga wciąż wiele czyta i już włożyła okulary. Ale Jaga jest piękna, chłopcy do 
niej się śmieją, a włosy ma tak potężne, że warkocz jej jest grubszy niż Gieni.

Wiesz, nie wyobrażam sobie tajgi. Bardzo pragnę Cię odwiedzić, ale to tak daleko. I Rodzice 
nie pozwalają mi oddalać się zbytnio od domu. Więc tylko patrzę na miejsca, gdzie byłeś. A czer-
wony dom został zburzony. Leży tam wiele cegieł. Tylko rajskie jabłuszka pięknie kwitną i dojrze-
wają, na gałązkach malutkie owocki.

Dzienisa – to postąpiła nagle i bez strachu. Przepędziła Zygmunta. Pomogła jej Kławdiuszka, 
zaraz po Twoim wyjeździe. Zygmunt uciekł zgięty wpół przed Kławdią, jakby po nim siekły ku-
lomioty, a Kławdia krzyczała: „Ubiu jak sabaku” i Dzienisa krzyczała: „Zabij, mileńka”. Tak było, aż 
maszynista zagwizdał przeraźliwie, jak to zobaczył. Bo obie były bardzo rozjuszone.

Dzienisa tak wypiękniała, że nie poznałbyś jej. Nie jest tak piękna jak Bratek, ale kiedy idzie, 
to mężczyźni patrzą na nią, jak kiedyś na Linę.

Lina wciąż jest piękna. Już nie nosi czerwonego sweterka, z rozpiętymi guziczkami u góry. 
Jej mąż wrócił z wojny, więc Lina zaplata ciasno włosy i zwija je w ogromny kok.

Z Alusiem wciąż się przyjaźnimy. Nalot tak mnie polubił, że łapą mnie głaszcze i liże mi po-
liczki ogromnym jęzorem. A jak dłużej mnie nie widzi, to potrafi przeskoczyć płot i przylecieć do 
mnie, na podwórze. Wtedy kury, ludzie i gołębie uciekają. Nawet ogromny wujek zamyka drzwi 
przed nim na ganek. Ale Nalot leci do mnie jak szalony. I żaden chłopiec z ulicy mnie nie zbije, choć 
im nagadam wściekłości.

Chłopcy z dzielnicy są głupi. Majstrują przy bombkach i granatach. Dwóch chłopców zgi-
nęło, jeden ma urwaną dłoń i wydarte od wybuchu oko. Chłopcy byli tak porozrywani, że lekarze 
wojskowi z koszar, od kościuszkowców, i rodzice zebrali do płacht ich ciała w kawałkach. Ich rodzi-
ce rozpoznali czyje to ciało po ubraniach chłopców, po ich znakach. Rysio miał brodawkę na pal-
cu, to ten palec położyli koło Rysia.

Chłopcy obwiniają wojnę. Są głupi. Wojna nie jest od tego, żeby chłopcy rośli, ale żeby ginę-
li. A oni udawali, że tego nie wiedzą.

Aluś już nie jest taki dobry, jak wtedy. I nie dlatego, że nie przynosi mi czekolady, ani nie ma 
zarośniętego karku. Nie! Z Liną się kłóci. Często mamie zatrzaskuje drzwi przed nosem, wyskaku-
je przez okno do ogrodu, leży w altanie na baranicy i patrzy w niebo przez szczeliny. Taki jest jakiś 
cudzy. I to mu mówię. Ale on krzyczy: milcz, nic nie wiesz i nic nie widziałaś. Tylko wiesz o czeko-
ladzie i czerwonej bluzce!

Ale mój wujek i babcia, i ja ,kochamy Linę. I mówimy o niej „Brzózka”. Taka jest prościutka, 
cicha i łagodna, jak drzewko na naszym podwórku.
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Do Ireny to nagle przyjechał jakiś pan. Pobił ją i wyszarp-
nął jej z rąk i z kuchni synka. Ale Irena go też pobiła i synka 
odebrała tak zręcznie, że prosił ją, by otworzyła drzwi. Bo on 
synka kocha i przywiózł ze świata prezenty. Na drugi dzień 
oboje prowadzili chłopczyka za rączki, a ludzie przy ulicy kła-
niali się im, pozdrawiali i aż klaskali.

Lusia urodziła córeczkę. Dziewczynka jest najprzepięk-
niejsza. Włoski zwijają się jej w złociste pierścioneczki, a zadar-
ty nosek ma jak Mikołaj. Lusia się cieszy i wciąż miłośnie, naj-
miłośniej tuli i tarmosi małą Klaudię. Bo Lusia pragnie, żeby 
Klaudia była taka gibka, odważna i sroga, jak Kławdieńka z ze-
nitek. I żeby tańczyła tak leciutko i mocno, jak ona. I żeby umia-
ła nastraszyć mężczyzn.

Lusia przychodzi z Klaudią do nas, na ławeczkę, albo do 
altany, którą tata pięknie zbudował od nowa. Pijemy herbatkę 
z konfiturami, całujemy malutką dziewczynkę, a ona się śmie-
je ucieszona i dotyka paluszkiem naszych nosów i policzków.

Mikołaj do mnie mówił: kto by się gniewał za podarowa-
ne szczęście, więc i Klaudia malutka jest ulubienicą całej dziel-
nicy. A jak ten złodziej, Zenek, powiedział o Klaudii „to wojen-
ny prezent, ruski”, to Irena tak mu rąbnęła w twarz, że echo 
poleciało aż pod las, do babci. A kobiety krzyczały: ty złodzieju, 
za mało wojna na kobiety zwaliła? Wszystkich poniżasz i oszu-
kujesz! Baby, bierzcie kije! Tak krzyczały! I on uciekł do jakiejś 
przepaści. Bo nikt go nie widzi.

Gienia jest starsza ode mnie, ale mnie zawsze lubi. Jest 
teraz prześliczna, okrąglutka, pyszna. Nikogo już nie unika, 
a umie odpowiedzieć na zaczepkę tak, że ten aż przysiądzie! 
Okropnie bije chłopców. Boją się jej tak, jak Nalota, albo i wię-
cej. Bo ona idzie sobie, a jak chłopiec na nią spojrzy, to zaraz 
przystaje i mówi: co, nie widziałeś mnie, krasawica jestem, co? 
Mów, że krasawica! A jak ten stoi, albo z nogi na nogę przestę-
puje i nie ucieka, to tak walnie, że ten padnie. A ona śmieje się: 
co ziemia się kręci, prawda?! I mówi też, że za mąż nigdy nie 
wyjdzie, ale może wstąpić do wojska i bić na odlew całą ar-
mię! Taka jest. Ale wciąż dzieli się ze mną świetną drożdżów-
ką. I przynosi świeżutką aż do mnie do pokoju.

Nawet nie wiesz, ale Bratek już napisał do nas list. Pisze, 
że przywykła do Moskwy, zabrała z Ukrainy starą mamę. Gori-
dze jej słucha we wszystkim, aż ona się dziwi. Urodziła też có-
reczkę, Ninoczkę. W liście były same dobre nowiny. A najlepsza 
była ta o szczęściu jedynym, u nas, kiedy jeszcze strzelały ze-
nitki, a ona nazywała się Bratek. Tak pisze. I ja Bratka kocham.
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Aspiryn Ukochany, pamiętam Ciebie tak wyraźnie i mocno jakby nic się nie zmieniło. Jakbyś 
stał przede mną. Sama do siebie wtedy mówię, to znaczy do Ciebie. W moim zakątku teraz pach-
ną maciejki, rosną kwiaty. Tak chciałam. I mama pozwoliła zasiać. Dzienisa okropnie lubi mój za-
kątek. Tam siada na stołeczku, szczotkuje swoje potężne włosy, przeklina Zygmunta. A potem stroi 
się i gdzieś idzie. Mówi: kocham tylko delikatnych artystów, jak Aninczyn. Wraca dopiero na dru-
gi dzień, znów szczotkuje włosy i śpiewa.

Och, Aspiryn Ukochany, brakuje mi Was. To nic, że zasłabłeś w tańcu, na płoszczadce, ale je-
steś zawsze ważniejszy niż Goridze i major, niż całe wojsko, a nawet ważniejszy niż Marcyś. Gdy-
by Goridze jeszcze piękniej tańczył, to i tak nigdy nie byłby ważniejszy i ukochańszy od Ciebie.

Brakuje mi Ciebie. Przyzwyczaiłam się do kącika z maciejką, rumiankami, michałkami i na-
sturcją. Czyściutko tu. I tu tęsknię na osobności, żeby nikt nie słyszał, że nieraz rozmawiam z To-
bą, z Wami. A jak czegoś nie wiem, to myślę: Aspiryn by wiedział i objaśnił. Tata mówi, że nie wy-
pada pouczać dorosłych i wymagać, żeby byli tacy, jak Ty. Ale Ty to rozumiesz. I wiem, na pewno 
mówisz: zuch dziewczynka, dobrze myśli.

Wiem, Sura jest szczęśliwa i trzyma Cię ciągle za rękę.
Do Bratka też mówię, ale tak, jakby był u mnie w pokoju, a nie w Moskwie.
Tata wyjaśnił, że Goridze Bratka skradł tak, jak cudzą własność, czyli najchytrzej i podstęp-

nie. Bo tata mówił mi, że mężczyźni tak umieją, niby niewinnie i dla dobra Bratków, a najlepiej dla 
siebie. Goridze zawsze Bratka tropił jak czujny i wytrwały wilk.

Ale ja bardzo pragnęłam i pragnę, żeby Bratek nie był w Moskwie, żeby oddzieliła ją od Mo-
skwy czarna tajga i ogromne niedźwiedzie, żeby Ciebie Goridze się bał i patrzył w ziemię, kiedy Ty 
się zbliżasz. I uciekał. Tak pragnę. I niech tak będzie zawsze.

Napisz, Ukochany Aspiryn do nas. I przyjedź. Wszyscy czekamy. A ja mocno czekam. I co-
dziennie rozmawiam z Aniołem Stróżem. Proszę, żeby Cię wspomagał i Surę we wszystkim. Two-
jej Żony–przodownicy nie znam, ale Ją też pozdrawiam. Niech obłaskawia małe niedźwiadki i śpie-
wa w tajdze.

Chcę Ci też napisać, że przychodzicie we snach. Wtedy georginie zawsze kwitną i stroją kie-
szenie żołnierzy i nasz stół. Bratek wtedy nuci mi kołysankę i szepcze: dobranoc, kurczątko, a Ty 
pochylasz głowę z równiutkim przedziałkiem i otwierasz ramiona, żeby unieść mnie wysoko, aż 
pod sufit. I tak płynę i płynę. I wtedy wiem najpewniej i najmocniej, że jesteś zawsze, Ukochany 
Aspiryn, że wojna umilkła, a diabeł przestał się śmiać. Ty i Bratek jesteście ze mną.

Czekamy wszyscy na Twój przyjazd, na przywitanie.
Napisz list, proszę. Całuję Cię w policzki. Joasia

czyli Ninoczka
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Przypisy
1. Tu: oddział wojska.
2. Potocznie: działo lotnicze umożliwiające ustawienie 

lufy pod kątem prostym do podłoża.
3. Ah, to taka sprawa!
4. Ptak z baśni rosyjskich. Z wyglądu przypominać miał 

pawia, którego pióra miały płonąć żywym ogniem.
5. Rosyjska bluza wojskowa.
6. Pasterz owiec.
7. Mądra lisico.
8. „Żołnierka”.
9. Perfumy.
10. Magazynach.
11. A więc podejdź.
12. Bliżej – rozkazał! Chcę z tobą porozmawiać po cichu.
13. Co ty głupia. Nie będę strzelać. Wszystko w porządku. 

Podejdź, mówię. 
14. Usiądź i słuchaj.
15. Ninka – powiedział – czy znasz tą Langę dobrze?
16. Jaką Langę?
17. Tę – wskazał głową na jaśminy, na Longinę. – Opo-

wiedz o niej. Mów cicho.
18. No, wystarczy. A zechce ona mnie? Hę? Jak myślisz? 

Zechce ten „wosk”? 
19. No, a więc tak, herbatkę wypić u niej, z nimi? Przynio-

sę konserwę, czekoladę w prezencie i sukienkę czer-
woną, zegarek! Ha?

20. Napić się herbaty.
21. No tak. Ja także jestem młody. Prawda, Ninka? 
22. Tak co ty! Strzelałem do drzew, do psów. A ty się już 

mnie nie boisz? Nie jestem zwierzęciem, szalonym. 
Trochę wojna mnie zmęczyła i dotknęła! 

23. Gdzie Langa?
24. Uwarow, twoją herbatę piją inni. Uwarow! Naprzód, 

naprzód!
25. Wpuść mnie do pokoju. Chcę się napić wody! Chcę 

Langę. Ona nie jest ikoną. Rozumiesz?! Ty starucho, ty 
chytra starucho!

26. Po co, ach po co mi ta Langa?
27. Mnie tutaj nie zwyciężą! To zwykła drobnostka. Je-

stem w porządku, jestem rosyjskim żołnierzem! 
28. Ona sprzedaje herbatę. Iść do niej można tylko z pre-

zentami! Przeklęta! Niewinny amorek w kwiatkach. 
Taka sprawa, koledzy!

29. Dlaczego? Prawdę mówiłaś o Landze.
30. Przynieś. Żal jeść i żal zostawić.
31. Zegarek dam ci na pamiątkę, Ninka.
32. A jak będziesz mnie wspominała, powiedz.
33. To jest moja nagroda – za wojnę, to jest moje zwycię-

stwo, rozumiesz?
34. Dobrze, proszę Ninka. A co?
35. Dobrze, to będzie …
36. Jaka jesteś?
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37. To sprzedawczyki. To gnój, ciemnota. Piją, przeklnają. 
Zwierzęta, rozumiesz? Ty głupia! 

38. Dziecko armii.
39. Chcesz cukierka, czekoladkę czy pestki?
40. Człowiek urodzony by pracować.
41. Żołnierze ciebie lubią.
42. Nas zaczepiaj, to my ciebie nie zaczepimy.
43. Może zabić, zabić! Zabójca!
44. Wychodźcie! Ręce do góry! Pijanice, zwierzęta! Zabi-

jemy jak psy!
45. Co wy, zwariowałyście?
46. „Błękitna chusteczka”.
47. Ona nie jadła, ona zniknęła.
48. Gdzie ona jest?
49. Ona nie jadła, ona głodna.
50. Gdzie?
51. „dziecko”.
52. Co, dziecko, co?
53. Poczekamy, zobaczymy.
54. Ten granat wybuchnie? Zrumiałaś?
55. Oddaj cukier i czekoladę.
56. „… nie wrócisz”.
57. Idź precz.
58. Za ojczyznę.
59. Do domu, ech do domu.
60. Więc tak – westchnął Gruzin. Komu on potrzebny? 

Niech zna serce dowódców. Trzeba odpuścić. Boha-
ter, ale głupek, naiwny. On głupek do tajgi, ona kwia-
tek w…

61. Trzymaj fason, pilnuj rozporka. 
62. Nie martw się.
63. Bydlę! Piękna okrutnica!
64. Włóczęga los przeklina.
65. Jedz, to słodkie, dobre. Po co tobie wieprzowina? Je-

steś dzieckiem. 
66. Nic nie mówiłaś. Milczałaś. Jestem dobrym żołnie-

rzem. Ty mnie nie dotykałaś. Kto milczy – zbawiony, 
zrozumiałaś? 

67. Ranek wieczorem mądrzeje.
68. Dziecinko.
69. Proszę, jaka niespodzianka.
70. Tak jest! Zrozumiałem. Wszystko będzie zrobione! 

Tak jest! Zrozumiałem.
71. Mocny w gębie.
72. Jeśli umierać to z muzyką.
73. Udajesz głupka.
74. Tak się sprawy mają. Rozumiem.
75. Kto pyta nie błądzi. 
76. Brednia, samookłamywanie się!
77. Na przekąskę.

78. Zabiję jak psa! Wojnę robi kobiecie! Ona urodziwa i bez 
pieniędzy bogata. Lejtnant, bandyta będzie bez obia-
du! To piękność czarnobrewa. 

79. Mówiłam ci! Nie ukradłam!
80. Kto strzela?! Jest tu zdrajca?
81. Do ciebie? A no podejdź! – dwaj żołnierze puszcza-

ją serię za Marcysiem – Ranek wieczorem mądrzeje, 
tak?! My ci postrzelamy! Podziurawimy ci tyłek, puł-
kowy synku!

82. Myślę, że jesteś Langa! Ślicznotka!
83. Aspiryn mówisz? Aspiryn, który nikogo się nie boi, 

ten Aspiryn?
84. Ten! – powiedziałam – ten! Jest tylko jeden Aspiryn, 

kapitan, w oddziale. 
85. On jest w porządku, dobry kapitan – mruknął niechęt-

nie drugi żołnierz. – Ale syn pułku pójdzie pod sąd. 
Bierz broń! – Pójdziemy szukać Langi!

86. Ani odrobinę.
87. Do jedzenia i zachwytu nie potrzeba towarzystwa!O-

to jaka sprawa!
88. Miel językiem, ale broni nie podnoś. 
89. Biedny kradzieży się nie boi.
90. Panienki.
91. Mężczyźni, złodzieje i zwierzęta!
92. Kłamiesz!
93. Odejdź! Moja odpoczywa! Moja nie słucha!
94. Odejdź! Ja nie rozumiem!
95. A ty polski piesek!
96.5 Odejdź, ty polski piesku. Jebałem! Robiłem co chcia-

łem! Gienia w jednej chwili pożegnała się z niewinno-
ścią!

97. Ja ciebie zabiję, ja! I zjem!
98. Mały piesek zawsze będzie szczeniaczkiem.
99. Tak, rozumiem! Miłość krótka – słodka wódka.
100. Ta praca lubi głupich!
101. Nie po sławie sądzą, ale po czynach.
102. Rozległa kraina moja rodzinna.
103. „Ech, póki drożyna wojenna, nie straszne nam żad-

ne bombardowanie”.
104. Zawroty głowy.
105. Siadajcie, towarzyszu, siadajcie. Jak usiadłem, to na 

pięć lat.
106. Oto najlepsza część wystąpienia!
107. Odejdź! Jak robak mnie żresz!
108. Wariatka.
109. Nie mogę!
110. Tak, tak. Nie odkładaj na jutro, tego co możesz zrobić 

dziś. Tak, tak. 
111. Dupa. 
112. Co z twoim sercem i rozumem?
113. „… że nie mogę ciebie zapomnieć”.
114. No odejdź! Jesteś głupek czy artysta! Mówię odejdź!
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Świat po wojnie
– Janiny Kozak-Pajkert książka życia

Wielka wojna – to już tyle lat..., można by powtórzyć za Bułatem Okudżawą. Musimy wszak-
że pamiętać, że owa fraza została zaczerpnięta z poezji, a w tym języku nawet proste zdania oznaj-
mujące rzadko są jednoznaczne. Podobnie Osobisty przypadek Janiny Kozak-Pajkert, wprawdzie 
został zapisany prozą, ale przynależy do poezji, co ujawniają choćby takie fragmenty, jak ten Gdy 
dzieci płaczą, tylko z pozoru bliski spisywanym po latach wspomnieniom: 

Świat był pijany i bez honoru. Nikt nie miał czasu powolnego i uważnego dla dzie-
ci. Po prostu istniałyśmy jak wszyscy. Każdy patrzył na krajobraz po wojnie pełen głodu, 
złodziejstwa i brudu. Dzieci też. 

Stały przy płotach, wtykały noski w sztachety i patrzyły. A tuż obok w krzakach, 
w lebiodach chuć wierzgała brudnymi kopytami. 

To, że niektórzy wtykali dzieciom w rączki czekoladę zdobyczną, oznaczało, że 
odzież dzieci była za mała, albo za duża, wytarta i nędzna, a oczy spragnione dobroci. 
Jeśli sukienka czy sweterek były czyste czy przyzwoite na miarę, to najczęściej buciki czy 
sandałki wyglądały jak rozdeptany ślimak.

Wszystko było niekompletne: odzież, domy, drogi, ogrody, lasy i miłość. A dzieci pa-
trzyły na świat po wojnie – patrzyły, kuliły się i płakały. Bo w tym patrzeniu i rozumieniu 
musiały dorównać dorosłym. Nikt nie przepraszał, nie prosił o rozgrzeszenie.

Nietrudno zauważyć, że właśnie dziecięce widzenie świata, który – by sięgnąć do języka 
Szekspira – „wyszedł z formy”, określa charakter tej znakomitej książki, nad którą autorka pracowa-
ła wiele lat i która stała się zwieńczeniem jej dokonań. 

Dzieci – „jak wszyscy”, a więc pozbawione tego, co zostało uznane za jedno z największych 
zdobyczy na miarę epoki – odrębności, a co za tym idzie, szczególnej troski, dobroci, czułości i mi-
łości. Dlatego chociaż „jak wszyscy” – powtórzmy – „patrzyły na świat po wojnie”, to przecież wła-
śnie dlatego, że były dziećmi, „kuliły się i płakały”.

Dorośli przy tym – pomińmy w tym miejscu motywacje – akceptując taki stan rzeczy, nie-
zmiennie wykorzystywali swoją przewagę, co tak ujęła dziewięcioletnia Joasia, narratorka utworu:

 „...ludzie myślą, że dzieci są durne i słabe. Wszyscy mnie odpędzają albo poniżają: won, je-
steś dziecko. Ja jestem mała, ale wiem, jak świat zasmuciła wojna. [...]

Jak nie ma wojny, dzień jest jasny i otwarty, coś obiecuje dobrego, a noc jest ciemna, dla od-
poczynku. W czasie wojny wszystko jest wściekłe i czarne albo czerwone. I śmierdzi!

Kto w tym czasie patrzy na jaskółki, na stokrotki? Nikt! Dzieci kulą się, chowają głowę jak 
przed gryzącym psem.”
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* * *

Przyjrzyjmy się bliżej głównej bohaterce, zdecydowanie wyróżniającej się wśród dziecię-
cych postaci. Jest lato 1944 roku. Jeszcze trwa wojna, ale główne jej działania przesunęły się na za-
chód. W oswobodzonym od Niemców mieście stacjonują „Kościuszkowcy” oraz sowiecki oddział 
artylerii przeciwlotniczej i inne bliżej nieokreślone siły zwycięzców. Opuszczony przez rodziców 
Joasi dom sąsiaduje z krasnoarmiejcami. Z powodu choroby matki rodzice zostali na wsi u babci, 
domu zaś strzeże trójka ich dzieci. Starsze rodzeństwo, siostra i brat, są jednak niemal nieobecni, 
co narratorka ostentacyjnie wręcz zaznaczyła już w pierwszym epizodzie podczas rozmowy z szu-
kającym kwatery rosyjskim oficerem Aspirynem. Na pytanie, czy rodzice się zgodzą, by zamiesz-
kał z nimi we wspólnym pokoju, odpowiedziała:

„Są daleko. Mama ciężko choruje. Ojciec tu przyjeżdża, przywozi nam jedzenie. [...]
– Ja pozwolę i wystarczy! Brat siedzi w zenitkach, a siostra boi się wszystkich. Jest ode mnie star-
sza, ma 13 lat. To duża dziewczyna, ma piękne warkocze. Siedzi w domu z Dzienisą, lokatorką.”

Krótka, ale niecodzienna w swoim charakterze rozmowa, dała początek głębokiej przyjaźni 
polskiej dziewczynki z żołnierzem obcej armii i jego – jak ją określił – kobietą, nazwaną przez Joasię 
Bratkiem. Cała trójka bohaterów okazała się niezwykła, co autorka, uprzedzając rzecz całą, ujawni-
ła już w owym pierwszym epizodzie:
„– Będę przy tobie z moją kobietą. Będę rozmawiał, pomagał i strzegł.
– O czym będziesz ze mną rozmawiał?
– O naszych dniach, zwyczajnie: o losie, o żar-ptaku, o smaku świeżego chleba, o cierpliwości Bo-
ga, o ważności zapachu jabłek w domu. Widzę ciebie na wylot, wiem, czego chcesz. Jesteś z wojny, 
ale masz złociste serce, bursztynowe, przejrzyste.
– Odejdziesz z kobietą.
– Będę musiał.
– I co wtedy zrobi moje bursztynowe serce?
– Będzie trzęsło się z żalu. Jak mnie wspomnisz, choć dorośniesz, będziesz zawsze mała i będzie 
trzęsło się twoje bursztynowe serce. Polubisz mnie, zobaczysz.
– Jesteś czarodziejem?
– Tak.” 

Niewielu, przyznajmy, potrafiłoby tak rozmawiać z dzieckiem. Ale też i ta dziewczynka róż-
niła się zdecydowanie nie tylko od swoich rówieśników. Poruszając się – jak czytamy – między nie-
bem a ziemią, między światem dzieci a rzeczywistością dorosłych, starała się zachować ile mogła 
z dzieciństwa i jednocześnie nie dać się zdominować przez osaczających ją dorosłych. Wciąż jed-
nak stawała wobec zdarzeń, których albo nie rozumiała, albo nie była w stanie, mimo wojennych 
doświadczeń, zaakceptować. I wówczas przekonywała się, jak jest bezradna, nawet wśród bliskich:

„Tego dnia płakałam z głodu. Jadłam rodzynki po jednej, ukradzione z magazynu przez 
Alusia. Dochodziło późne popołudnie, kiedy zrozumiałam, że trzeba po prostu iść w lebiody 
i usnąć. [...]

Żeby tylko zasnąć, żeby zasnąć – myślałam. A potem przyjdzie wieczór, opadnie chłodniej-
szą porą na twarz, obudzę się, czując obolałe ramiona od twardości ziemi. Od lebiod sprażonych 
słońcem będzie bolała mnie głowa i ślina zgęstnieje w ustach. A najpóźniej usłyszę zirytowany, pi-
skliwy głos Dzienisy – Joaśka, Joaśka, gdzie się podziewasz? Chodź, wszystko ostygnie.
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Co ostygnie? [...] I kiedy usłyszę piskliwy głos Dzienisy? Babcia mówiła, że Bóg wszystko 
ogarnia, widzi. Czy Bóg też słyszy moje burczenie w brzuchu, jeśli tyle brzuchów na świecie bur-
czy? [...] Boże! [...] Jesteś stary. Nie możesz zobaczyć każdej głodnej Joasi i każdego sponiewieranego 
i wyrzuconego z domu Alusia. I nie widzisz, że Aspiryn pije, a mama choruje i choruje.”

Nie była to ani jednorazowa, ani odosobniona sytuacja, przeciwnie, wręcz codzienność, sko-
ro mała bohaterka opisuje po kolei co ją czeka. Bo nawet przywożone przez ojca ze wsi zapasy były 
rozkradane przez dorosłych i to nie z głodu, ale jako uzupełnienie pijackich libacji. 

Zwraca też uwagę wymienione tu imię Aspiryna. Joasia nie tylko przywiązała się do niego 
i Bratka, pokochała ich oboje, a miłość – o czym tak wcześnie musiała się przekonać – potrafi ranić, 
a nawet okaleczyć na całe życie.

„Aspiryn i jego kobieta, tak piękna i cicha jak bratek – czytamy – zamieszkali w moim poko-
ju. Spali na ogromnym materacu. Aspiryn natychmiast nakarmił mnie jajecznicą, a jego kobieta – 
to znaczy Bratek – skróciła mi sukienkę.”

Od tego momentu dziewczynka robiła wszystko, by zatrzymać ich przy sobie. Okazało się 
jednak, że Aspiryn jest cudzym mężem, ma córeczkę Szurę, natomiast Oksana, nazwana przez Jo-
asię Bratkiem, uratowała mu życie. Dziewczynka bardzo to wszystko przeżywa. Wciąż powtarza, 
że Aspiryn musi pozostać z Bratkiem i najlepiej, żeby razem na zawsze zostali w jej domu:

„– Ty jesteś Bratek. Nikt nie jest fioletowym Bratkiem. W całym mieście nie ma takiego Brat-
ka jak ty. Aspiryn jest twój. On ciebie wybrał i obroni. Obroni!”

Cierpienie Joasi pogłębia jeszcze niezwykłe oddanie Bratka ukochanemu. Oksana – jak mó-
wi – całowałaby Boże sandały, „żeby drzwi tego domu zarosły i nie wypuściły mnie.” Deszcz, któ-
ry zaczął w tym momencie padać, obie przyjmują jako znak od Boga. Dziewczynka niemal woła 
w uniesieniu:
„– Najważniejsze, że On się nie ukrył. Jest ustępliwy. Połączył się z nami! – Objęłam Bratka, całowa-
łam z pociechą jej gimnastiorkę. A Bratek całował moje czoło i włosy. Jej łzy kapały mi na twarz. – 
Połączył się z nami, połączył się z nami. Najważniejsze, że jest możliwy, nieprawdopodobny, sre-
brzysty. – Złapałam Bratka za ręce i zaczęłam podskakiwać coraz wyżej. Pociągnęłam go na środek 
kuchni. Bratek też podskakiwał i podskakiwał aż zaczął drobniutką czeczotkę. 
– Niebieskie Oko! Niebieskie Oko! Najważniejsze, że z Nim można rozmawiać – krzyczałam – deszcz 
pada!” 

Zadziwiający jest ów – by tak powiedzieć – sojusz dwóch kobiet (z których jedna ma zaledwie 
dziewięć lat!), zawiązany w celu uratowania miłości jednej z nich. 

Niestety, po krótkiej euforii, wszyscy musieli pogodzić się z nieuchronnym. Bratek cierpiał, 
Aspiryn sięgał po alkohol. Pozostała Joasia, niepogodzona, zbuntowana, załamana:

„Ich gniew i rozdzielenie przyjmowałam jako mój koniec świata. Oprócz nich nikt mnie nie 
chronił. Bóg był wysoko, oddalony eszelonami, dymem i hukiem powtarzających się jeszcze nalo-
tów, bo wróg zupełnie nie zdechł. Choć dogorywa, gryzie sobaka – mówił Aspiryn. A wtedy zenit-
ki dygotały od salw w niebo, ja dygotałam w kącie między łóżkiem a ścianą. I nie było przy mnie 
Aspiryna, ani Bratka. Oboje zapodzieli się w wojennym świecie. Mój pokój, który na nich czekał 
i materac z czystą pościelą były puste. Patrzyłam na to jak na niepotrzebny, porażający katafalk.

Umierało moje serce na myśl, że oboje nie wrócą. Ale wracali nad ranem. Oboje mieli opuch-
nięte oczy, patrzyli w podłogę. Wtedy ja biegłam do nich, obejmowałam Bratka i przytulałam się, 
głaskałam rękę Aspiryna. Nie robiłam im wyrzutów. Tylko patrzyłam im z wdzięcznością w oczy 
i od nowa szczęśliwa, przyjmowałam ich obecność jak nagrodę.”
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Co pozostało po tej – nie wstydźmy się wzniosłych słów – wielkiej miłości? Aspiryn z właści-
wą sobie filozofią powiedział lapidarnie: „Moje wy baby kochane! Jedna z drugiej wychodzicie jak 
wańka-wstańka! I uczycie nas. I kochacie nas, duże i małe!” 

Joasia zaś, mimo bolesnego przeżywania swojej pierwszej dziecięcej miłości, napisała do 
„Ukochanego Aspiryna” obszerny list, który zamyka książkę. Dziewczynka rozpoczyna prostymi, 
ale tym bardziej wzruszającymi zdaniami:

„Witam Cię dzisiaj tak jak zaraz po wojnie, pod płotem. Od razu wiedziałam, że jesteś dobry.
Teraz jest lato, jak wtedy. Ja mam już 11 lat. Uczę się bardzo dobrze. I kocham Rodziców.”
Z perspektywy dwu lat, jakie minęły od wyjazdu Aspiryna, wszystko jednak wygląda nieco 

inaczej. Świat wprawdzie wciąż jest tym „po wojnie”, jednak życie zdecydowanie zwolniło i znów 
zaczęło płynąć swoim własnym rytmem. 

Najmniej bodaj zmieniła się sama bohaterka. Nauczona, że musi liczyć przede wszystkim 
na siebie, wciąż potwierdza swoją niezależność. Nie mając zaś takiego obrońcy, jakim był Aspiryn, 
bardzo zacieśniła swoją przyjaźń z najgroźniejszym psem w dzielnicy, Nalotem, który tak ją polu-
bił, że „łapą ją głaszcze i liże policzki ogromnym jęzorem”, a jak dłużej jej nie widzi, „to potrafi prze-
skoczyć płot i przylecieć [...] na podwórze. Wtedy kury, ludzie i gołębie uciekają. Nawet ogromny 
wujek zamyka drzwi przed nim na ganek. [...] Nalot leci do mnie jak szalony. I żaden chłopiec z uli-
cy mnie nie zbije, choć im nagadam wściekłości.” 

Nie zmieniły się także jej uczucia. Chociaż Bratek wyszedł za mąż za Gruzina Goridze, miesz-
ka w Moskwie i ma córeczkę Ninoczkę, a Aspiryn wrócił do tajgi, do żony i swojej córeczki Szu-
ry, Joasia wciąż kocha Bratka i Aspiryna: „Och, Aspiryn Ukochany, brakuje mi Was. [...] Brakuje mi 
Ciebie. Przyzwyczaiłam się do kącika z maciejką, rumiankami, michałkami i nasturcją. Czyściut-
ko tu. I tu tęsknię na osobności, żeby nikt nie słyszał, że nieraz rozmawiam z Tobą, z Wami. A jak 
czegoś nie wiem, to myślę, że Aspiryn by wiedział i objaśnił. Tata mówi, że nie wypada pouczać 
dorosłych i wymagać, żeby byli tacy, jak Ty. Ale Ty to rozumiesz. I wiem, na pewno mówisz: zuch 
dziewczynka, dobrze myśli. [...]

Do Bratka też mówię, ale tak jakby był u mnie w pokoju, a nie w Moskwie.” 
Z listu ukochanej Aspiryna za najlepszą nowinę uznała tę „o szczęściu jedynym, u nas, kie-

dy jeszcze strzelały zenitki, a ona nazywała się Bratek. „Tak pisze – dodała. – I ja Bratka kocham.”
Długi list kończy – można powiedzieć – wyznanie przez łzy kochającego i tęskniące-

go dziecka:
„Chcę Ci też napisać, że przychodzicie w snach. Wtedy georginie zawsze kwitną i stroją kie-

szenie żołnierzy i nasz stół. Bratek wtedy nuci mi kołysankę i szepcze: dobranoc, kurczątko, a Ty 
pochylasz głowę z równiutkim przedziałkiem i otwierasz ramiona, żeby unieść mnie wysoko, aż 
pod sufit. I tak płynę i płynę. I wtedy wiem najpewniej i najmocniej, że jesteś zawsze, Ukochany 
Aspiryn, że wojna umilkła, a diabeł przestał się śmiać. Ty i Bratek jesteście ze mną.”

Trudno coś tu dodać, chyba jedną ze „złotych myśli” ks. Jana Twardowskiego o dziecięcej 
miłości, która „była tak czysta, że karmiła Boga...” I to, że ostatnim słowem Janiny Kozak-Pajkert by-
ła Miłość, a właśnie z niej będziemy sądzeni u końca naszych dni.

Waldemar Smaszcz
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Janina Kozak-Pajkert – ur. 14 listopada 1934 r. we wsi Rostołty w woj. bia-
łostockim, zm. 27 września 2016 r. w Białymstoku. Od 1938 r. mieszkała w Bia-
łymstoku. Była absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu War-
szawskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego, 
metodyk zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Debiutowała w latach 1968–
1971 tekstami piosenek na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kon-
trasty”. Wiersze drukowała m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Głosie Nauczy-
cielskim”, „Białostockim Informatorze Kulturalnym”.

Wydała tomiki poetyckie i prozatorskie: „Do dalekich wzgórz i dzwonów” 
(1992), „Idole” (1995), „Rozmowy” (1995), „Fabuły bezsenne” (1996), „Pogoda z ró-
żą w tle” (1997), „Postawić ostrokół” (1999), „Wszystkie drogi i okna, czyli przy-
powieść o matce i córce” (2001), „Słowem w oczy” (2006). 

Dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegosto-
ku im. Wiesława Kazaneckiego (1995 i 1996) za prozę poetycką „Przypowieść 
o matce i córce” i tomik wierszy „Fabuły bezsenne”, a także adresatka listu gra-
tulacyjnego Prezydenta Miasta za zbiór wierszy „Słowem w oczy”. Laureatka 
złotej i trzykrotnie srebrnej Buławy Hetmańskiej. Otrzymała także nagrody 
w konkursach ogólnopolskich (w latach 1996–2008): pierwszą nagrodę im. Ja-
na Kochanowskiego w Czarnolesie, dwie drugie im. Broniewskiego w Płocku, 
trzecie nagrody i wyróżnienia im. Norwida, Brandstaettera oraz Czernika.

Jej teksty były drukowane w almanachach krajowych i lokalnych, m.in.: 
„Gorzki chleb”, „O dzban czarnoleskiego miodu”, „Miłość jak ziarno odwagi”, 
„Gniazda słów”, „Epea”, „Podlasie w poezji”, „Z Księgą Nadziei”.

Autorka zostawiła w rękopisach niewydane zbiory wierszy. Ostatnią 
książką prozatorską, nad którą pracowała od końca lat osiemdziesiątych mi-
nionego wieku, był „Osobisty przypadek”, ukończony tuż przed śmiercią. 

Biogram






