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 1.
Stary dom rodzeństwa, Elżbiety, nazywanej przez 

przyjaciół Elżunią, i Alberta Korzonków był położony na 
dość stromym wzgórzu, które już od kwietnia aż do późnej 
jesieni zdobiła bogata paleta barw przeróżnych kwiatów 
i perfekcyjnie przystrzyżonych krzewów. Z ligustru 
i bukszpanu akurat tej wiosny jakiś zdolny działkowiec 
o bujnej wyobraźni, „wyrzeźbił” koty, psy, a nawet 
wymyślne skrzaty siedzące pod kapeluszami muchomorów. 
Każdego roku ogród zamieszkiwali inni „krzaczkowi 
goście”. Wokół budynku o białych ścianach pokrytych 
delikatnym barankiem, rozciągały się gęsto rosnące, 
wysokie drzewa. Na wielu grubych pniach zżeranych przez 
huby i odpadających płatach kory wisiały budki lęgowe 
dla ptaków. Zachodnią część domu Korzonków porastała 
pnąca róża, posadzona przed dwudziestoma laty. Splątane, 
powykręcane, długie i kolczaste gałęzie przywierały 
do muru dzięki drewnianej kratce, do której co jakiś 
czas czyjeś ręce skrupulatnie przywiązywały sznurkami 
wydłużające się pnącza. Dosięgały one już swoimi giętkimi 
wierzchołkami czerwonych dachówek porośniętych tu 
i ówdzie kępkami mchu. Sadzonkę tej róży przywiozła 
niegdyś z Anglii i podarowała Elżuni przyjaciółka, Klara 
Mierzwicka. Pani Klara, tak jak państwo Korzonkowie, 
mieszkała w Starym Lesie na Mazurach. Obie panie, 
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emerytowane biolożki, sporo czasu spędzały poza domem. 
Potrafiły godzinami spacerować po lesie, zbierać grzyby, 
jagody, biegać z siatkami na motyle, albo fotografować, 
aby następnie komponować albumy i kalendarze. Od czasu 
do czasu pisywały artykuły na temat ochrony przyrody 
północnej Polski i wysyłały je do wydawnictw, z którymi 
współpracowały od wielu lat. Ich teksty, często poświęcone 
problematyce ginących lasów, były przyjmowane, wiadomo 
jak to bywa w naukowej publicystyce, z większym bądź 
mniejszym rozgłosem. Kiedyś nawet wspólnie napisały 
pełen oskarżeń, buntowniczy artykuł o tutejszym 
leśniczym, który bezprawnie dokonywał wycinki drzew. 
Chodziło o jakiś zagrożony wyginięciem gatunek. Cała 
sprawa nabrała narodowego rozgłosu, zakończyła się na 
posiedzeniu w programie publicystycznym w stolicy przy 
Woronicza, a nawet w Sądzie Najwyższej Instancji. Autorki, 
nie szczędząc słów krytyki, wspomagane przez „Zielonych” 
i niepokorną dziennikarkę z TVP, wyszły z tego zwycięsko, 
a nieuczciwy leśniczy został srogo ukarany i wyedukowany 
w kwestiach poszanowania wszelkiego życia na ziemi. Te 
dostojne, starsze panie, organizowały też zbiórki harcerskie 
w szkole w Starym Lesie, gdzie niegdyś Elżunia uczyła 
przyrody. Przyjaciółki często wspominały z sentymentem 
dawne studenckie lata, wiejskie zabawy nad jeziorami 
przy muzyce płynącej z adapterów z tubami, znajomych 
i narzeczonych. Dziś, szczególnie w trudnych chwilach, 
kochały chodzić po górach. Kiedy tylko któraś z nich nie 
czuła się najlepiej, gdy pojawiało się ponure ględzenie 
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o politycznych zawirowaniach w polskiej polityce, 
pakowały plecaki i wsiadały w nocny pociąg do Szklarskiej 
Poręby. Uwielbiały Karkonosze! Znały dosłownie chyba 
wszystkie szlaki, miejsca i gatunki roślin rosnących w tych 
przepięknych górach.

Brat Elżuni, Albert, był skromnym, cichym człowiekiem 
z bujną brodą dorównującą z pewnością w długości 
i gęstości samemu wieszczowi z Czarnolasu. Wiosną 
skończył siedemdziesiąt osiem lat. Ten emerytowany 
profesor polonistyki rzadko opuszczał dom, a raczej swoją 
bogatą bibliotekę, gdzie na półkach spoczywały na przykład 
pierwsze wydanie powieści Kornela Makuszyńskiego 
i wiele zbiorów z czasów, gdy pana Alberta nie było jeszcze 
na świecie: miedziana lampa ze szklanym abażurem, 
czarna maszyna do pisania z 1908 roku, na której może 
dzisiaj nikt nie wystukiwał wesołych fraszek, a jedynie 
naukowe, poważne rozprawki, gdy akurat wyłączono prąd 
albo jakiś multimedialny chochlik nie pozwalał pracować 
na komputerze. Wśród ludzi ze wsi, pan Albert zyskał sobie 
opinię „starego dziwaka żyjącego w książkach, na którego 
można było tylko popatrzeć podczas sobotniej, wieczornej 
mszy i to jeszcze w ostatniej ławce”. Miejscowe kumoszki, 
ze współczującym wzdychaniem stwierdzały, że profesor 
od lat chodził w wysłużonym, podobno cerowanym przez 
siebie garniturze, pewno jeszcze z toruńskich czasów 
uniwersyteckich, a zimą – w prochowcu z Epoki Gierka. 
Niektórzy ciekawscy dopatrywali się w tym nawet choroby, 
o której gazety mądrze pisały, że się zwie daltonizmem, 
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a jeszcze innym zsyłało natchnienia do tworzenia ustnych 
opowieści o niespełnionej miłości pana profesora podczas 
jego pracy w Toruniu. Jedna z nauczycielek, nie omieszkała 
z podnieceniem oznajmić, że jej koleżanka z UMKa, słyszała 
od swojej bratowej, a tamta z kolei od swojej teściowej, 
że profesor podkochiwał się niegdyś w specjalistce od 
gramatyki opisowej, która niczego innego na tym bożym 
świecie nie dostrzegała poza rozbiorami gramatyczno-
logicznymi zdań. Co prawda, większość osób w Starym 
Lesie, nie wiedziała, na czym miały by polegać konkretnie 
te rozbiory, ale brzmiało to dość poważnie, bo kojarzyło 
się z historią nadwiślanego kraju toteż i pewnie musiało 
być krzty prawdy w tej powiastce… Przecież życie bliźnich, 
a już tym bardziej bliskich sąsiadów, jest takie ciekawe! 
W każdym bądź razie teorii, a raczej hipotez powstałych 
najczęściej na ławeczkach przed chatami, przybywało 
z roku na rok, a ich twórcy biedzili się, łamali sobie głowy 
i nie mogli zaznać spokoju, co lub, kto uchował takiego 
odludka.

Korzonkowie nie mieli rodziny, bo większość krewnych 
zabrała im wojna, albo emigracja. Jedynie siostra, 
Marysia, mieszkała w Olsztynie i wychowywała obecnie 
czternastoletnią dziewczynkę, którą spotkało nieszczęście, 
gdyż straciła swoich rodziców w wypadku samochodowym. 
Reszta rodziny Kasi – takie imię nosiło dziecko – żyła 
w Stanach Zjednoczonych i w ogóle nie zainteresowała 
się dziesięcioletnią wówczas polską sierotą. Pani Marysia 
bardzo dobrze znała mamę Katarzyny. To z nią pracowała 
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przy jednym biurku w księgowości PZU, zanim jeszcze 
odeszła na emeryturę. Żeby uchronić Katarzynę przed 
domem dziecka, zabrała ją do swojego gniazda. Elżunia 
dawno już nie widziała siostry i w przeciągu ostatniego 
roku nie dostała od niej nawet żadnego listu, choć kiedyś 
pisywały do siebie często. O telefonie nie mogło być mowy, 
gdyż Marysia po prostu go nie posiadała. Zawsze uparcie 
twierdziła, że telekomunikacja to zbytek, niepotrzebne 
rachunki i podobno szkodliwe promieniowanie dla 
zdrowia.

– Żeby gadać z bliźnim, to muszę widzieć jego oczy – 
kończyła lakonicznie, gdy młodsza siostra proponowała 
jej prezent w postaci wygodnej, bezprzewodowej komórki, 
które ostatnio zaczęły pojawiać się na rynku po całkiem 
niskich cenach z pakietami darmowych minut. Elżbieta 
od pewnego czasu z niepokojem zastanawiała się nad 
tym milczeniem Marysi. A bez zaproszenia nie chciała 
jednak jechać do miasta, bo z zasady nigdy nie lubiła być 
nieproszonym gościem.

2.
Ciepły, czerwcowy wieczór przesycony zmysłowym 

zapachem maciejki. Letni wietrzyk wesoło szeleszczący 
liśćmi topoli i brzózek spowitych złotym światłem 
zachodzącego słońca. O takiej właśnie porze Elżunia 
pracowała od obiadu w swoim ogrodzie. Kobieta 
szybkim ruchem poprawiła przechylający się na głowie 
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słomkowy kapelusz, spod którego spadały na ramiona 
siwe włosy i zaczęła ścinać dużymi kwiaciarskim nożycami 
ciemnofioletowe piwonie, kwitnące tego roku bardzo 
obficie. Ułożyła z nich potężny bukiet i zadowolona 
ruszyła w kierunku domu. Była naprawdę z siebie dumna, 
gdyż udało się jej oczyścić z nachalnych chwastów większą 
część ogrodu. Wzdłuż płotu, porośniętego pachnącym 
groszkiem, pomiędzy pędami nawłoci, ujrzała płożące 
się po ziemi młode cukinie. Teraz dopiero przypomniała 
sobie ze śmiechem, że gdy pracowała na początku kwietnia 
w tym miejscu, wysypało się z kieszeni fartucha kilka 
ziarenek. Najpewniej nasionka znalazły dogodne warunki 
i wykiełkowały wśród tych kępek nawłoci, którą Elżunia 
lubiła ze względu na piękne, żółte kwiaty na jesieni. Kiedy 
znalazła się na ścieżce prowadzącej prosto do werandy, 
przystanęła ze zmarszczonym czołem, gdyż poczuła 
przeszywający ból w plecach.

„Oj, kobieto, trochę przesadziłaś z dzisiejszą robotą 
– pomyślała. – Przeklęty kręgosłup, ciągle mi dokucza. 
Chyba powoli dopada mnie starość, ale ja nie dam się 
żadnym chorobom i smutkom” – postanowiła dzielnie pani 
Elżunia. Westchnęła i zapatrzyła się w lazurowe jeszcze 
niebo, na tle którego jaskółki zataczały koła. Zamyśliła 
się. Nagle przypomniała sobie lata, gdy spacerowała tą 
samą drogą pełna nadziei i oczekująca od życia Bóg wie 
czego. Często właśnie tutaj jako nauczycielka obmyślała 
lekcje, przychodziła z pełną młodzieńczej werwy szkolną 
dziatwą, żeby podglądać przyrodę. Brakowało jej teraz 
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tej pracy, zawsze miała dobry kontakt z uczniami, 
a dyrektorka niejednokrotnie ją prosiła, żeby jeszcze 
nie odchodziła na emeryturę, na co Elżunia reagowała: 
 – Jeżeli człek przekroczył już ten wiek, to powinien 
ustępować miejsca młodym, bo wciąż jest za dużo ludzi, 
a za mało pracy…

Teraz nawet nie usłyszała, kiedy podszedł do niej pan 
Krzysztof, tutejszy listonosz.

– Dobry wieczór, szanownej pani magister – powiedział 
głosem zdradzającym, że zaliczył przed chwilą przynajmniej 
jeden kufelek piwa.

– Nie wiem, czy on znów taki dobry, bo mrowi mnie 
jak cholera w krzyżu – zauważyła prostolinijnie Elżunia 
i przywitała swojego rozmówcę skinieniem głowy. Pan 
Krzysztof przez moment przyglądał się jej podejrzliwym 
wzrokiem.

– Nie roznoszę dzisiaj listów, mam dzień wolny od 
roboty – wyjaśnił. – Ale gdy po południu wstąpiłem 
na pocztę załatwić pewną sprawę, zobaczyłem list 
zaadresowany do pani – tu podał Elżuni podłużną kopertę, 
na której widniało, obok czerwonej pieczątki „OLSZTYN 
3”, pochyłe pismo Marysi. – Zabrałem i oto przyniosłem.

– To bardzo miło z pańskiej strony – rzekła, odbierając 
przesyłkę. – Dziękuję.

Zapadło chwilowe milczenie, tylko z pobliskiego 
pastwiska niósł się ryk krów prowadzonych do zagrody. 
Listonosz wreszcie zagadnął.

– Słyszała może pani, co się stało ostatniej nocy 
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w sklepie?
– Nie – odparła krótko. – Co tam znowu złego, nie daj 

Boże?
– Ktoś wkradł się i zginęło wiele butelek… A najgorsze 

to, że Królikowa, wie pani, właścicielka, ta gruba kobita 
z uszami dużymi jak u samego słonia, twierdzi, że zrobił to 
ktoś z naszej wsi.

– Co za bzdury! – powiedziała Elżbieta i szybkim 
ruchem zabiła dwa komary, które usiadły właśnie na jej 
lewej ręce.

– Gryzą bezlitośnie – zauważył listonosz. – No, nic, pani 
kochana, ja już muszę iść, do widzenia!

– Do zobaczenia! – odparła na pożegnanie i dodała 
jeszcze. – Niech pan pozdrowi ode mnie żonę, a jakby 
dzieci miały problemy z odrobieniem lekcji, to niech 
śmiało do mnie przychodzą. Zawsze pomogę!

Po powrocie do domu Elżunia zaparzyła sobie mocną 
herbatę z lipowych kwiatków zebranych własnymi rękoma, 
zasiadła wygodnie w głębokim ulubionym fotelu i zaczęła 
czytać list o następującej treści: 

 12.06.1999r.
Droga Elżbieto,
kiedy biorę do ręki pióro, zastanawiam się jak zacząć ten 

list. Połowę kwietnia spędziłam w szpitalu, gdyż miałam 
ostre zapalenie płuc. Wtedy to właśnie zamartwiałam się 
wszystkim, do głowy przychodziły mi same ponure myśli. 
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Elżuniu chcę Ci powiedzieć, że postanowiłam wrócić na 
wieś. Sam lekarz mi tak radził, stwierdził, iż będzie to 
najlepsze lekarstwo dla moich schorowanych płuc. Co za 
komiczny ten los – nigdy nie paliłam (sic!), a taki ambaras 
mnie dopadł. W prasie niedawno pisali, że powietrze jest 
tutaj czyste, o czym świadczą porosty na drzewach. Może 
i tak. Niemniej, mam dość zakorkowanych ulic, hałasu 
i zabieganego tłumu w centrum, w którym człowiek czuje się 
taki samotny. Najwyższy czas to zmienić. Z wiekiem stary 
człek chyba poszukuje ciszy. Wierzę, że odnajdę ją w Starym 
Lesie. Ogarnia mnie prawdziwa radość, że będziemy znowu 
razem w naszym domu, jak niegdyś. Katarzyna również się 
z tego cieszy, bo chyba lubi przebywać wśród przyrody. Chcę 
Ci powiedzieć, Elżuniu, że Kasia przypomina mi Ciebie 
z młodych dziewczęcych lat. Chodzi mi tu o charakter, 
rzecz jasna. Nie czuję się już dobrze i wiem, że przydział 
dni z wolna mi się kończy. Ty mnie rozumiesz, prawda? 
Jeżeli wszystko da się załatwić na czas (wiesz, formalności 
związane ze sprzedażą mieszkania i mebli), to pod koniec 
czerwca przyjedziemy do Starego Lasu. Pragnęłabym zająć 
swój dawny pokój, bo przypomina mi on lata mojej młodości. 
W ostatnim czasie uświadomiłam sobie, jak szybko upłynęło 
moje życie, wydające mi się dzisiaj dziwnym snem, ale od 
dnia, gdy Kasia zamieszkała ze mną, ja jakbym stała się 
inną osobą, zresztą mówiłam Ci o tym wiele razy. Myślę, 
że to, co najważniejsze, zamieściłam powyżej, więc kończę 
ten krótki i zapewne nudny (zawsze twierdziłaś, że jestem 
nudna i flegmatyczna jak ślimak) list. Pozdrawiam
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  – Marysia

Elżunia z szelestem złożyła kartki, uśmiechnięta 
i zarumieniona jak jabłko, udała się do pokoju Alberta. 
Tymczasem na dworze zapadał już zmierzch, na niebie 
świecił rogalikowi księżyc. Z traw i zbóż poczęły odzywać 
się świerszcze, a w wieczornym powietrzu unosiła się woń 
rozkwitających lip.

3.
Polna droga biegnąca obok domu Korzonków, 

a kończąca się przy samej ulicy, była porośnięta wysoką 
trawą. Rzadko tędy coś przejeżdżało – czasami tylko 
ciągnik albo furmanka na pole. Większość ludzi, chyba na 
przekór samochodowej cywilizacji, poruszała się tutaj na 
rowerach. W czasach nowoczesnego rolnictwa, żywności 
modyfikowanej genetycznie, herbicydów, na ziemiach 
mazurskich ciągle jeszcze można zobaczyć konia na polu, 
albo poczuć zapach krowich odchodów…

„Trzeba będzie skosić tę trawę” – postanowiła Elżunia, 
czując na swoich łydkach łaskotanie kłosów. Zmierzała 
właśnie na stację kolejową, przywitać się z Marysią 
i Katarzyną. Starsza siostra zapowiedziała wczoraj przez 
telefon na żetony, że przyjadą dziś po południu.

„Cała Maryśka – pomyślała z pobłażaniem. – Nie podała 
nawet godziny. Dlaczego ona nie jest nigdy konkretna, 
gdy wymaga tego sytuacja?!” – jednak dodała w duchu na 
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usprawiedliwienie: „Sama mogłam ją o to zapytać”. Elżbieta 
należała do tych ludzi, którzy lubią mieć wszystko podane 
czarno na białym. Zaraz więc po rozmowie z siostrą 
palnęła się w czoło, skarcając siebie za postępującą sklerozę 
i zadzwoniła do informacji PKP. Dzięki temu dowiedziała 
się, że po południu zatrzymują się w Starym Lesie tylko 
dwa pociągi z Olsztyna: o czternastej trzydzieści trzy 
(pospieszny) i szesnastej dziesięć.

„Tym pierwszym zapewne nie przyjadą” – uznała 
Elżunia, ponieważ wiedziała, że Marysia jest bardzo 
oszczędna (aż do przesady), wybiera i kupuje to co 
najtańsze i bynajmniej nie zawsze dobre. A już na pewno nie 
kupiłaby biletów na pośpiech, skoro można dostać tańsze. 
– „No, ale teraz, kiedy zamieszkamy razem pod jednym 
dachem – myślała – zabiorę się ostro za siostrzyczkę, co 
z tego, że starsza. Dopilnuję, żeby zaopatrzyła się w kilka 
nowych rzeczy, a przede wszystkim powinna wreszcie 
przestać ubierać się w te szare spódnice, pamiętające 
chyba jeszcze czasy PRL-u. To zgroza. Ta jej oszczędność 
przejdzie niebawem w skąpstwo! Oj, nie mogę ja do tego 
dopuścić! Istna księgowa, całe życie rachująca i chodząca 
z kartką w ręku! Mój Boże, a czymże ona się odżywia? 
Gdy byłam u niej ostatnio, na śniadanie i kolacje – chleb 
z margaryną i plastrem chudej kiełbasy, a na obiad… Ech, 
lepiej nie przypominać sobie. To samo tyczy się Katarzyny. 
No, kochane, ale to już przeszłość. Skoro osiadacie na 
wsi, pośród lasów i pól, to i będziecie jadły jak należy – 
tłusto i treściwie. A jeśli chodzi o żarcie, muszę dziś jeszcze 
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upiec krzepkiego indyka w cebulce”. Od ponad dwóch 
lat, to jest od czasu, kiedy na jakimś sympozjum pewna 
koleżanka – fizjolog – prowadziła rozprawę o medycynie 
chińskiej, Elżbieta zaczęła gotować i wprowadzać w życie 
kuchnię pięciu przemian. Albert, na początku tego jej 
zafascynowania TAO, szaleństwa z dużą ilością żółtej 
kurkumy, ostrego imbiru, ciągłych uwag, żeby nie pił 
krowiego mleka, bo zakwasi sobie przewód pokarmowy lub 
nabawi się alergii, dostawał po prostu białej gorączki. Nie 
minęło nawet kilka tygodni, od czasu, gdy zjadł pierwszy 
posiłek przygotowany według tych zasad, a już zaczął 
chwalić Elżunię, za to, jak świetnie gotuje. Potem, nieraz 
wchodząc do kuchni, zdarzało się profesorowi powiedzieć 
z zadowoleniem: „Tak siostrzyczko, może i w Porządek 
jin-jang ze swoim racjonalnym i starym umysłem to 
ja nie wierzę, ale muszę przyznać, że niebo w gębie, gdy 
spożywam te twoje pięcioelementowe smakołyki…”

Wędrowała grząską drogą wzdłuż ulicy, gdyż w Starym 
Lesie nie zrobiono jeszcze chodnika. Korony rozrośniętych 
lip tworzyły bardzo ładny naturalny tunel, w którym 
brzęczały pracowite pszczółki.

„Niemal przez cały czas myślę tylko o Marysi – 
uświadomiła sobie. – A zupełnie zapominam o Kasi. Czy 
będę potrafiła z nią rozmawiać, nawiązać jakiś kontakt? 
Pamiętam ją jako milczącą, zamkniętą we własnym świecie 
dziewczynkę. Biedne dziecko. Może życie na wsi wpłynie 
na nią pozytywnie, może nabierze sił i zaufania do świata?”

Przed barem „Pod lipami” spotkała właścicielkę sklepu, 
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która kłóciła się ze starszym facetem o przepitej twarzy, 
czerwonej jak burak.

– Dzień dobry, Królikowa! – powiedziała na przywitanie 
Elżbieta.

– A, dzień dobry! – rzekła mimochodem pani Adela 
i wściekle krzyknęła znowu w stronę czerwonolicego. – 
Pana synalek to złodziejaszek, jestem przekonana o tym 
w stu procentach! Przez cały rok chłopisko klepie biedę, bo 
nie chce mu się iść do roboty, a tu nagle patrzcie go, akurat 
po włamaniu do mojego sklepu, siedzi od rana do nocy 
w karczmie i stawia wódeczkę i śledzika połowie wsi!

Stary człowiek machnął obojętnie ręką i ruszył zgarbiony 
do baru „Pod lipami”. Elżbieta przyglądała mu się uważnie 
i dopiero po chwili poznała, że to Gibiński. Kiedyś nawet 
lubiła go i wspólnie czasami śpiewali w kościelnym 
chórze. Trzeba przyznać, że wtedy to był zdolny człek, 
który pracował w kościele jako organista. Niestety, śmierć 
żony (biedaczka, uderzyła motorem w drzewo, wracając 
z grzybobrania) spowodowała, że Gibiński załamał 
się i chyba prawie wcale od tego czasu nie rozstawał się 
z buteleczką z mocnym trunkiem. „Wódeczka, to teraz 
moja wierna żoneczka” – mawiał ten nieszczęśliwiec.

– Pana syn pójdzie do kryminału! – krzyknęła jeszcze 
Królikowa.

– Adela! Cicho bądź! – powiedziała surowo Elżunia. – 
Cóż on winien? Daj mu spokój, czy nie widzisz, że ledwo 
zipie? A jeśli uważasz, że jego syn włamał się do sklepu, 
to idź po prostu do tego chłopaka i powiedz mu swoje! 
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Na Boga, ale nie truj staremu! On już chyba dość się 
nacierpiał…

– Masz rację! Idę! – odeszła szybkim, nerwowym 
krokiem.

„Uff…, komu mają służyć te awantury?” – pomyślała 
z rezygnacją Elżunia i ruszyła dalej. Zerknęła na zegarek. 
Zbliżała się czwarta. Pospiesznie przeszła przez most, pod 
którym płynęła rzeka. Wilgotny powiew wiatru uderzył 
Elżunię w twarz. Kiedy dotarła na dworzec, poczuła 
zmęczenie i w głowie się jej zakręciło, toteż usiadła na ławce 
przed starym budynkiem stacji, pamiętającym jeszcze 
czasy wojny, bo na murze z czerwonej cegły widniała – 
obok polskiej – tablica z niemiecką nazwą miejscowości. 
Promienie popołudniowego słońca padały na łukowate 
okienka tej budowli, a na niebie z euforią krzyczały jaskółki.

„Ciekawe, kiedy skończą się te uciążliwe upały? – 
zastanowiła się i napiła się kawy zbożowej z butelki. – Chyba 
nawet w najmroźniejsze zimy człowiek lepiej funkcjonuje 
aniżeli w tych gorączkach” – doszła do wniosku i usłyszała 
gwizd lokomotywy.

– Pociąg osobowy z Olsztyna do Ełku wjechał na peron 
pierwszy, planowy odjazd pociągu godzina szesnasta 
piętnaście – oznajmił ktoś przez głośnik, a na dworcu 
zrobił się gwar.

„Aż dziwne, taka mała wioseczka, a tylu ludzi, pewnie 
wczasowicze, bo przecież wakacje już się zaczęły” – 
stwierdziła Elżunia i wstała z ławki. I wtedy, w tłumie 
roześmianej młodzieży z wielkimi plecakami ze stelażami, 
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menażkami, dmuchanymi pontonami, kajakowymi 
wiosłami i z innymi wakacyjnymi niezbędnikami, ujrzała 
swoją siostrę i Katarzynę. Elżuni ścisnęło się serce, bo 
Marysia wyglądała naprawdę źle i każdy chyba zauważyłby, 
że jest to osoba schorowana. Przywitały się mocnymi 
uściskami dłoni i gorącymi całusami w policzki, po czym 
wolnym krokiem podążyły w stronę domu na wzgórzu.

4.
Do domu dotarły o osiemnastej. Biły jeszcze dzwony 

w pobliskim kościele. Po drodze wstąpiły na cmentarz, 
gdyż pani Marysia pragnęła zostawić bukiecik kwiatów na 
grobie swoich rodziców.

– Ładna miejscowość – stwierdziła Katarzyna 
Kłosowicz, stojąc przed zamkniętymi drzwiami. Powietrze 
było przesycone zapachem kwitnących róż, których grube 
pędy pięły się po murze, zasłaniając częściowo werandę. 

– Do jasnej Anielki! – zdenerwowała się Elżunia. – 
Nigdy nie mogę znaleźć kluczy w tej przeklętej torebce, bo 
jest w niej tyle niepotrzebnych kieszeni. A nie chcę teraz 
dzwonić, bo Albert zapewne śpi. Codziennie o tej porze 
urządza sobie drzemkę, o, są – ujęła w dłonie pęk kluczy 
i jednym z nich, długim srebrnym z rzeźbionym uchem, 
jak zauważyła Kasia, otworzyła stare, solidne drzwi.

Kasia była czternastoletnią dziewczynką o grubych, 
ciemnych niczym u Murzynki włosach, spuszczonych 
na ramiona i niebieskich oczach, nad którymi, powyżej 
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brwi, widniała blizna w postaci bladej kreski, przecinająca 
wzdłuż całe czoło. Miała teraz na sobie letnią sukienkę 
i wyglądała na poważną nastolatkę.

Wszystkie trzy weszły do zacienionej werandy, gdzie 
Kasia z ulgą zdjęła ciężki plecak. A oto i kuchnia, której 
otwarte okno wychodzi na południową część ogrodu. 
Na gałęziach topoli bociany uwiły gniazdo. Właśnie 
czarno-biały ptak troskliwie karmi przy pomocy dzioba 
pisklęta, po czym z szelestem rozkłada swoje skrzydła 
i jakby z poczuciem obowiązku udaje się na poszukiwania 
pożywienia. Słychać, jak wyklute niedawno boćki wyrażają 
głośno swoje niezadowolenie, że znowu muszą zostać same. 
Dalej rozpościera się pole zbożowe, za którym wybijają 
się hen wysoko w niebo strzeliste wieżyczki wiejskiego 
kościoła. Po prawej stronie kuchni stoi staromodny biały 
kredens, a na nim – litrowe słoiki z konfiturami domowej 
roboty. „DŻEM MORELOWY”, „DŻEM WIŚNIOWY” – 
informują ręczne napisy przyklejone do każdego szkła. Na 
górnych półkach, obok dużej butli z samorobnym winem 
z nieznanych owoców, suszą się zioła i cebule. To one 
wydają ten specyficzny zapach unoszący się w powietrzu, 
gdzie brzęczą muchy.

Kasia zasiadła przy stole i zapatrzyła się w wiklinowy 
koszyk wypełniony kruchymi ciasteczkami, po których 
chodziły pszczoły. Nie wdawała się w rozmowę, gdyż 
wstydziła się trochę tej prawie nieznanej pani domu. 
Dziewczynka myślała o kąpieli oraz o tym, aby zaszyć się 
gdzieś i pobyć trochę sama.
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5.
– No i jakże podoba ci się twój nowy pokój? – 

zapytała Elżunia Kasię po kolacji, kiedy obie znalazły się 
na poddaszu i zaczęły rozpakowywać odzież z walizki. 
Na ścianach wisiały półki, a na nich stały książki, tu 
i ówdzie jakieś wiklinowe przedmioty. Okno, przy którym 
znajdował się bujany fotel, wychodziło na tę część ogrodu, 
gdzie szumiały stare topole.

„Przynajmniej dziś w nocy, gdy nie będę mogła zasnąć 
w tym nowym miejscu, będę słuchać tego szumu” – 
pomyślała dziewczynka.

– Bardzo ładny, ale… – zacukała się, widząc czarnego 
pająka na pochyłym suficie.

– Ale, co? – dopytywała się Elżunia, uśmiechając się do 
małego gościa.

– Wydaje się mi, że brakuje tu czegoś kolorowego – 
powiedziała niepewnie Kasia i spuściła głowę. Z lekkim 
przestrachem zauważyła dopiero teraz w kącie pułapkę na 
myszy.

– Aha, o to się nie martw, jutro przeniesiemy z tarasu 
kilka czerwonych pelargonii – postanowiła Elżunia, 
wieszając sukienki w szafie. – A okno przystroimy 
pomarańczowymi firankami.

– Dziękuję – mruknęła cicho Kasia i zapytała. – Jak 
mam zwracać się do pani?

– Od dawna wszyscy mówią do mnie po prostu Elżunia, 
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czasem Elżbieta…
– Rozumiem – odparła ciemnowłosa dziewczynka 

i zaśmiała się. – Pytam, bo to imię ma wiele odmian… 
Elżbieta, Elżbietka, Ela, Elka, Elunia, Eleczka, Elżunia…

– Istotnie – zgodziła się starsza pani, mrugając zabawnie 
rzęsami. – Umówmy się, że będziesz zwracała się do mnie 
jak wszyscy: Elżunia – parsknęła śmiechem i dodała. – Nie 
znoszę tylko, gdy słyszę Ela.

– Postaram się o tym pamiętać – obiecała Kasia 
i pogłaskała białego kota, który właśnie zeskoczył 
z parapetu, gdzie wygrzewał się w promieniach słońca.

– To nasza ochrona przed myszkami – wyjaśniła 
żartobliwie Elżunia, zakładając powłoczkę na poduszkę. – 
Tylko nie głaszcz jej za dużo, bo Przytulanka i tak już jest 
zbyt rozpieszczona przez Alberta. 

Poprawiła jeszcze zagięty róg wyhaftowanej przez siebie 
serwetki spoczywającej na stoliku i zeszła na dół do kuchni.

6.
Zapadał wieczór, słońce znikało za ciemną ścianą 

dalekiego sosnowego lasu.
Kasia siedziała po turecku i myślała o dzisiejszym dniu 

i o tym starym domu, gdzie przyszło jej teraz mieszkać. 
Zastanawiała się czy będzie potrafiła nawiązać jakiś 
życzliwy kontakt z tutejszymi ludźmi. Jakże dziwne i obce 
wydawały się jej te kobiety w płóciennych chustkach 
na głowach, siedzące na ławkach przed domami i cicho 
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szepczące: „któż to, któż to…?” Dziewczynka podeszła do 
okna i spostrzegła prześwitujące między drzewami jezioro, 
po którym sunęły żaglówki. Spodobał się jej ten krajobraz, 
toteż postanowiła właśnie teraz zwiedzić okolicę. Założyła 
sweter, włosy zaplotła w warkocz i zeszła na dół, gdzie 
w kuchni rozmawiała Elżunia z Marysią.

– Mój Boże, to dziecko ma takie smutne oczy – usłyszała 
głos siwej pani.

Przemknęła na palcach przez korytarz, cicho zamknęła 
za sobą drzwi i weszła na werandę. Pachniały róże. Po 
chwili znalazła się na drodze porośniętej z obydwu stron 
wysoką trawą, gęstymi paprociami i rozłożystymi olchami, 
prowadzącej w kierunku „Jagodowych Wzgórz”. Dalej, 
po prawej rozciągało się pole pszenicy, na które padały 
ostatnie promienie zachodzącego słońca. Ciepły wiatr 
czerwcowego wieczoru poruszał gałęziami drzew. Kasia 
usiadła pod jednym z nich, przytuliła się do pnia i poczuła 
bijący od niego chłód. Kiedyś gdzieś wyczytała, że brzozy 
emanują dobrą energią. Może to i prawda.

– Mamo, tato, gdzie wy teraz jesteście? – szepnęła Kasia, 
wpatrując się w mrówki szybko wędrujące po chropowatej 
korze. – Dajcie mi znak, że o mnie nie zapomnieliście. Ja 
tak za wami tęsknię.

Powoli zapadał zmrok. Z doliny, nazwanej dziś przez 
Elżunię „Jamą”,

dochodził spokojny śpiew jakiegoś ptaszka.
Być może to był ten znak, o który prosiła dziewczynka.
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7.
„Cała jestem pogryziona przez komary – stwierdziła 

w myślach Kasia, leżąc w świeżej pościeli pachnącej jeszcze 
żelazkiem i drapiąc się do krwi po nogach. – Na wsi wszędzie 
pełno tego wstrętnego robactwa. W mieście było inaczej: 
komfortowe mieszkanie, centralne ogrzewanie, gorąca 
woda o każdej porze dnia i nocy. A tutaj? Piece kaflowe, 
myszy i ohydne pająki. ‘Tam, gdzie pająki, tam ludzie złote 
serca mają…’ – tak dzisiaj powiedziała Marysia. Dobre 
sobie. Jejku, jakie to łóżko twarde i niewygodne. Ciekawe 
ile ma lat? Pewnie zrobione jeszcze za czasów, kiedy Elżunia 
była dzieckiem. Boże, a co ta kobieta hoduje w piwnicy?! 
Grzyby w wielkich skrzyniach! Nijakie boczniaki. Nawet 
smaczne, bo usmażyła je dziś na kolację jako drugie danie. 
Po co jednak uprawić grzyby, skoro tu wokół same bujne 
lasy? – zastanawiała się z buntem Kasia. – Dziwny ten dom, 
uff, jak duszno na tym poddaszu, a jeszcze te co chwila 
odzywające się, wszędzie wiszące zegary z wahadłami…”

Odrzuciła kołdrę, podeszła boso do otwartego okna 
i przysiadła na parapecie. Jaki spokój… Drzewa szumią, 
a żaby rechoczą w „Jamie”. Nad jeziorami płoną ogniska 
– widać stąd wiele jaskrawych punktów. Ludzie bawią się 
i śpiewają, bo słychać stłumione głosy, które niesie woda. 

„Sama chętnie posiedziałabym teraz gdzieś na dworze, 
gdyż noc jest gorąca, a powietrze w tym domu takie suche 
i ciężkie – myśli Kasia. – Dlaczego oni przydzieli mi pokój 
na poddaszu, skoro na dole też są wolne? Na pewno bali się, 
że mogłabym im przeszkadzać, z pewnością ta słodziutka 
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Elżunia i ten brodaty pan traktują mnie jak piąte koło u 
wozu. Dobrze, że jednak Marysia nie sprzedała naszego 
mieszkania, tylko wynajęła je studentom, w razie czego, 
będzie można, gdzie wrócić. Chociaż z drugiej strony, 
to chyba nawet lepiej, że sama jestem na tej górze, bo 
starzy ludzie są na ogół ciekawscy, lubią podsłuchiwać, 
strofować, wtrącać się we wszystko i patrzeć na ręce. 
A tutaj istna samotnia. Muszę iść na dół, bo pić mi się 
chce” – postanowiła dziewczynka. Przedpokój nawet 
ładny – ściany obite boazerią i regały. Ile książek! Jakieś 
stare, zakurzone czasopisma i notatki. Gruby pęczek listów 
przewiązany czerwoną wstążką.

„Nie można zaglądać do cudzej korespondencji… A to, 
co za kobyła, zobaczmy…”

 
Rozprawa doktorska 

  Albert Korzonek
  Toruń 1970

Wpływ książki na pełną cierpienia egzystencję człowieka 
był doceniony już w czasach bardzo od nas odległych. 
W starożytnym Egipcie za czasów Ramzesa II istniała 
„święta biblioteka” z napisem: „lecznica duszy”, tam właśnie 
narodziła się idea biblioterapii. Doszukując się korzeni 
tej dyscypliny nie można pominąć starożytnego pisarza 
Jamblicha. W jego pismach znajdujemy informacje o tym, 
że ludziom „smutnym na duszy” aplikowano w celach 
leczniczych lekturę tekstów Hezjoda lub Homera. Starożytni 
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dostrzegali psychoterapeutyczne działanie tragedii 
(katharsis), pomaga ona, podobnie jak muzyka, kształtować 
piękno duszy i charakteru.

„Niegłupie, a nawet trzeba przyznać, że ciekawe, warto 
by to chyba postudiować. Zatem już wiemy, że pan Albert 
zajmuje się literaturą. Co my tu jeszcze mamy?” Zielniki, 
liście i nasiona różnych gatunków drzew, pojemnik 
wypełniony klonowymi noskami. Pani Elżunia musiała 
się sporo napracować, że sporządzić te herbarze: zebrać 
rośliny, zasuszyć je, a potem opisać. Na sekretarzyku 
czarno-białe zdjęcie: młoda kobieta z plecakiem 
przytulona do roześmianego chłopaka w otoczeniu gór. To 
chyba czasy studenckie pani Elżuni. Busola. Kasia odwraca 
czasomierz i wpatruje się przez chwilę w spadający piasek. 
Schody. Przeklęte drewniane stopnie skrzypią tak głośno, 
że zaraz pewnie ktoś się obudzi. Już korytarz, pierwsze 
drzwi po prawej stronie prowadzą do kuchni, skąd dobiega 
plaskanie wody w zlewie w monotonnym rytmie: „kap…, 
kap…, kap…, kap…”. 

„Tacy mądrzy i nic nie słyszeli o deficycie cha-dwa-o? 
– zastanawiała się Kasia, kiedy już zaspokoiła pragnienie 
i odstawiła filiżankę na suszarkę. – Wszystko tutaj takie 
obce i stare, jakby z innej epoki, pewno właściciele ciułają 
grosik do grosza, a kto wie, czy i jeszcze ode mnie nie 
będą żądać zapłaty…? – gorączkowała się, czując, że złość 
uderza jej do głowy. – I ja tu mam żyć?!” 

– Tak, bo to jest teraz twój nowy dom – szepnął ktoś za 
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plecami i delikatnie położył dłoń na ramieniu dziewczynki, 
która odwróciła się nagle z przestrachem. Przed nią stała 
Elżunia w szlafroku i z tym swoim dobrotliwym, pewno 
wymuszonym i wyćwiczonym jak u aktorki, uśmieszkiem 
na twarzy. – Być może nie jest tu tak nowocześnie, jakbyś 
tego oczekiwała, ale zawsze to dom: schludny i ciepły – po 
czym dodała w kwestii wyjaśnienia. – Jeszcze nie śpię, bo 
pisałam do tej pory artykuł.

– Myślałam, że już wszyscy dawno zasnęli – mruknęła 
Kasia, zastanawiając się, czy pani Elżunia nie jest 
przypadkiem telepatką.

– Ja lubię pracować w nocy – wyjaśniła starsza kobieta. 
– Słyszałam jak skrzypią schody, więc zrobiłam sobie 
przerwę i zerknęłam, co tu robisz. Nie potrzebujesz czegoś?

– Nie, nie – odparła gniewnie Kasia. – Zeszłam tylko 
napić się.

„To pewnie dlatego mnie zamknęliście na poddaszu, 
żeby wiedzieć, kiedy będę wychodzić z domu – pomyślała 
ze złością. – Ja nie pozwolę wam zrobić z siebie tresowanej 
małpki”.

Bystra pani Elżunia spostrzegła, że twarz dziewczynki 
wyrażała pewien niepokój, toteż oznajmiła wesoło:

– Jak pracuję do późna, to ciągle muszę coś podgryzać, 
choćby rodzynki albo orzeszki.

– Zawierają magnez – mruknęła mimochodem Kasia. – 
Poprawia myślenie… 

„I chroni przed sklerozą takie staruszki jak ty…” – dodała 
z buntem w duchu, obserwując jak Elżunia przygotowuje 
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kawę i wyjmuje z kredensu lukrowane rogaliki. 
– Poczęstuj się – zachęcała. – Z powidłami mojej własnej 

roboty! Węgierki zeszłego roku tak obficie obrodziły!
„I z robakami zamieszkującymi zapewne ten 

przedpotopowy mebel” – dziewczynka poczuła, że znowu 
ogarnia ją jakaś fala gniewu, ale zaraz potem musiała 
przyznać:

– Pyszne, ale czy to nie za późno na kawę? – i sięgnęła 
po kolejnego rogalika, bo rzeczywiście, było to dobre 
drożdżowe ciasto.

– Szkoda mi czasu na sen, a życie tak szybko płynie… 
– wyjaśniła Elżunia, mieszając łyżeczką w szklance. – Czuj 
się jak u siebie, jeśli miałabyś z czymś kłopot, to o wszystko 
pytaj. Musimy sobie wzajemnie pomagać, bo przecież 
jesteśmy rodziną… Mam nadzieję, że nie straszno ci samej 
na tej górze?

„Tylko na papierze” – uświadomiła sobie Kasia 
i niepewny uśmiech zawitał na jej rozpalonej twarzy. 

Siwa pani ciągnęła swoje rozważania:
– Myślę, że wybrałam ci najładniejszy pokój, ale gdybyś 

chciała inny, to żaden problem. Tymczasem dobranoc. 
Zamknij okno, gdyż idzie burza. Od godziny łamie mnie 
w kościach. Słyszysz, już grzmi?

– Dobranoc – odpowiedziała cicho i wróciła do łóżka 
na górę. Leżała z szeroko otwartymi, suchymi oczami 
i wpatrywała się w trójkątny sufit poddasza. Ulewny 
deszcz bębnił w dachówki i spływał po nich z szmerem 
w dół budynku. Aż nagle, ten jednostajny szum, przerwał 
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jakiś chrobot pod stołem. Dziewczynka przestraszona 
zerknęła w tamtym kierunku, ale zaraz zachichotała, bo 
oto i Przytulanka, miaucząc, wskoczyła na łóżko.

– Słyszysz jak letni deszcz pada? – szepnęła Kasia, 
głaszcząc białą kotkę. – No śpijmy już.

Odpowiedziało jej wesołe mruczenie.

8.
Następnego dnia obudził Kasię głośny śpiew ptaków, 

dochodzący zza okna. Niebo miało taki kolor jak porywcze 
w czasie sztormu fale Bałtyku, a widniejące na nim wysoko 
już słońce, rozjaśniało świat prawdziwym złotem. Po 
nocnej ulewie nie pozostał już nawet najmniejszy ślad. 
Dziewczynka otworzyła oczy i zaczęła zastanawiać się, czy 
jest już w Starym Lesie, czy też może w mieście, gdzie o tej 
porze dnia człowiek słyszy ludzki gwar, gwizd pociągów, 
hałaśliwą jazdę samochodów i innych wynalazków 
współczesnej techniki. Kasine narządy zmysłów nie 
odebrały miejskich bodźców, co utwierdziło dziewczynkę, 
że jest na wsi.

„Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie 
dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak 
wszystko zostaje w tyle…” – ktoś nastawił w kuchni „Lato 
z radiem” , a na dworze, gdzieś zupełnie blisko, krowa 
wydała przeciągły skowyt.

Kasia naciągnęła kołdrę aż na głowę. Wiedziała, że jest 
już późno, ale nie miała chęci wstać i myć się w nie swojej 
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łazience.
– Co to ma znaczyć? – usłyszała niespodziewanie nad 

sobą nieco surowy głos Elżuni. – W pół do dwunastej, a ty, 
dziecko, jeszcze śpisz?

Rozczochrana wyjrzała spod kołdry i bąknęła:
– Ja…, tego… – dziewczynka przetarła oczy.
– Wstań i ubierz się, Jeżyku. W kuchni odgrzej sobie 

owsiankę. W piekarniku zostawiłam też dla ciebie 
upieczone jabłka z migdałami i miodem z mojej własnej 
pasieki. My już dawno zjedliśmy śniadanie i idziemy teraz 
pić kawę do ogrodu.

Kasia jednak nadal leżała w pościeli jak egipska mumia.
– No, ruszaj się, chyba nie masz zamiaru spędzić takiego 

pięknego dnia w łóżku? – zaśmiała się Elżunia, klaszcząc 
w ręce.

– Hoduje pani pszczoły? – odezwała się wreszcie, 
poprawiając sterczące włosy.

– Tak, a mój miód cieszy się dobrą sławą niemal na całej 
Warmii i Mazurach! – oznajmiła z zadowoleniem.

– Chętnie zobaczę później tę pasiekę – rzekła Kasia 
i ziewnęła cichaczem. – Mój tata też zajmował się 
pszczelarstwem.

– Zatem wstawaj już śpiochu! – rozkazała Elżunia 
i uśmiechnęła się niepewnie. – Moja kuchnia postawi cię 
na nogi! – puściła perskie oko i wyszła z pokoju.

„Jak na swój wiek, ma ona sporo energii, a i wygląda 
całkiem nieźle”

– stwierdziła Katarzyna z odrobiną zazdrości i wylazła 



30

wydawnictwo e-bookowo

Marcin Rabka Liście

wreszcie z łóżka.
A „Lato z radiem” zakończyło kolejną rundkę 

emocjonujących konkursów i zaczęło właśnie wygrywać 
południowy hejnał.

9.
Słońce piekło niemiłosiernie, nawet w ogrodzie, pod tą 

wyrośniętą czereśnią. Upał szczególnie dokuczał Marysi, 
która oznajmiła, że czuje się jak sardynka w puszce 
i po tym mało romantycznym porównaniu przerwała 
szydełkowanie koronkowej serwety. Odłożyła na bok 
ręczną robótkę i przetarła chusteczką mokre czoło. 

– Och, jak ja nie znoszę takich skwarów – a Elżunia 
dodała:

– Chyba nikt ich nie lubi.
Kasia zastanowiła się, czy było to do końca prawdą, 

bo przecież wielu ludzi wygrzewa się od rana do nocy na 
plażach, po czym przełknęła nieco chłodnej zbożówki 
i zaproponowała:

– A może przeszlibyśmy się do lasu? Tam na pewno 
będzie przyjemniej.

– Dobrze – zgodziła się z entuzjazmem Elżunia. – Przy 
okazji nazbierasz, bo jesteś najmłodsza, słoik jagód i jutro 
zrobię na obiad pierogi.

– Ja bym tam wolał ruskie – wtrącił się profesor, 
podnosząc wzrok znad grubej książki. – Usmażone 
z kminkiem, cebulką i zapite kwaśnym mlekiem, mniam, 
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mniam…
– Zatem ulepię i ruskie, i z jagodami – postanowiła, 

sięgając po ciastko.
– Jagód w lesie w tym roku jak na lekarstwo – 

poinformował ich właśnie pan Krzysztof, który 
niepostrzeżenie wyłonił się zza węgła domu i na powitanie 
zdjął z głowy kapelusz w kolorze khaki.

– Niech pan siada – Elżunia ruchem ręki zaprosiła 
gościa do stołu. – Napije się pan?

– Tak! – ucieszył się listonosz, roztaczający wokół siebie 
woń piwa i potu, a pszczelarka z nutą nagany w głosie, 
przekornie dokończyła swoją myśl:

– Kawy, czy też herbaty?
– A chętnie łyknąłbym tej malinowej herbatki, bo ładnie 

pachnie.
Marysia przelała ze szklanego dzbanka owocowego 

wywaru do szklanki i podsunęła ją przybyszowi, który 
podziękował i rzekł:

– Właściwie zaszedłem tylko po miód.
– To ja już idę do spiżarni – oświadczyła Elżunia, wstając 

z siedzenia. – Ten, co zawsze?
– Tak, pani kochana, litr wielokwiatowego – potwierdził 

z westchnieniem pan Krzysiu, który rozgadał się na całego. 
– Ciężkie to życie, kiedy człowiek dźwiga szósty krzyżyk 
na karku…

– Hm, ciekawe, co ja mam powiedzieć… – mruknął 
profesor, nie przerywając lektury, a listonosz snuł dalsze 
rozważania. – Dobrze, że chociaż dziś sobota i nie trzeba 
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iść do roboty – po czym zwrócił się do Kasi.
– Panienka miastowa?
– Tak, tak – przytaknęła zapytana, gdy tymczasem 

czerwonolicy stwierdził:
– Ładna dziewuszka z ciebie, no i te oczka, istne czyste 

niezapominajki! Niestety – tu głęboko westchnął. – Mało, 
kto z młodzieży ma już takie. Ja znam się na ludziach, bo 
jak przychodzą na pocztę, to jeno kłócą się z rodzicami, 
ciągle coś im nie pasuje i łypią tymi gałami na wszystkie 
strony! Albo stoją przed sklepem i ciągną chmielowe 
browarki! W starszym wieku owszem można, bo toć nawet 
sami lekarze zalecają na nerki! Ale takie dzieciaki, broń 
Boże! A mówią przy tym jakby w innym języku! A wiecie, 
z czego to wynika?

– Z czego? – zainteresował się nagle profesor, który 
zamknął z trzaskiem książkę i przyjrzał się znad okularów 
listonoszowi.

– Bo toż to dzieciaki po Czernobylu! – ochoczo podzielił 
się swoim odkryciem pan Krzysiu. – A jakże!

10.
Las był gęsty. Dzielnie przedzierała się przez chaszcze, 

które raniły nogi i ręce, a komary gryzły jak wściekłe. 
Wędrowała pod górkę chyba już z dziesięć minut, 
zostawiwszy przedtem, tam na dole, gdzie wylegiwały się 
Elżunia i Marysia, słoik z jagodami. Profesor poszedł zaś 
z wędką nad jezioro, po tym, jak posprzeczał się z Elżunią 
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o polityczny światopogląd. Dotarła wreszcie na szczyt 
tego stromego wzgórza. Było ono porośnięte gęstymi 
paprociami, na liściach których, pająki mozolnie tworzyły 
skomplikowane sieci i szumiącymi brzózkami czesanymi 
przez podmuchy wiatru, przynoszącego wilgotne 
powietrze znad jezior. Pachniało. Kasia położyła się na 
miękkiej pierzynie utworzonej przez mchy i zamknęła 
oczy. Gdzieś daleko gwizdał pociąg, a nad głową brzęczały 
setki maleńkich muszek, które jakby tańczyły w złotych 
pasmach promieni popołudniowego słońca.

– Córeczko, chcę ci coś teraz powiedzieć… – usta mamy 
zamykają się, układają się w zabawny dziobek i na twarzy 
pojawia się zamyślenie, zawsze w chwili, gdy mamusia 
pragnie zakomunikować Kasi coś ważnego.

– No to mów! 
– Nie wiem jak zacząć… – dziewczynka słyszy kobiecy 

głos.
– No powiedz wreszcie – nalega.
– Dobrze, ale obiecaj mi, że na razie nie zdradzisz tego 

tacie! Powiem mu o tym sama za tydzień w dniu jego 
urodzin!

– Przyrzekam! – dziewczynka z rozmachem kładzie 
prawą dłoń na miejsce, gdzie bije jej młode serce.

– Będziesz mieć siostrzyczkę, albo braciszka… – szepcze 
mama ze śmiechem i tuli do siebie Kasię, która czuje ciepły, 
maminy policzek przy swoim.



34

wydawnictwo e-bookowo

Marcin Rabka Liście

– Katarzyna, yna, yna… – zerwała się z ziemi 
i uświadomiła sobie, że przysnęła. – Katarzyna, yna, yna… 
– powtórzyło się nawoływanie.

– Co się stało?! – zapytała głośno Kasia, spostrzegając, 
że mrówki chodzą po jej nogach.

– Złaźże z tego wzgórza, idziemy do domu, omu…, 
omu… – odkrzyknęła z dołu Elżunia.

– Już schodzę, odzę, odzę… – odpowiedziała.
„Och, Boże, a więc to był tylko sen – pomyślała. – 

A raczej sen-wspomnienie, bo rzeczywiście taka rozmowa 
miała miejsce, choć padły w trakcie niej nieco inne słowa, 
ale to samo przecież przekazała mi wtedy mama. A potem 
zaraz ten okropny wypadek, tata nawet nie dowiedział 
się… Ach, nie myśleć już o tym, zapomnieć na zawsze” 
– pomyślała i potknęła się o wystający z ziemi korzeń. 
Przewróciła się, zabolało, a z kolana zaczęła płynąć krew.

– Dlaczego to wszystko jest takie trudne? – powiedziała 
na głos i już pierwsze łzy cisnęły się jej do oczu. 

Kasia często w podobnych, jak ta, chwilach zadawała 
sobie to pytanie, ale nigdy nie potrafiła znaleźć na nie 
odpowiedzi.

11.
– Już w osiemnastym wieku Linneusz w swoim dziele 

„Systema Naturae” dokonał podziału pszczół – mówiła 
Elżunia, spacerując z Kasią po ogrodzie. – Mam nadzieję, 
że wiesz, co dzisiejsza nauka zawdzięcza temu wybitnemu 
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człowiekowi?
– Dwumianowe nazewnictwo – odpowiedziała z dumą 

Kasia, po czym dodała jeszcze. – Mój tata był przyrodnikiem 
i często opowiadał mi ciekawostki.

– Teraz pewnie ja go w tym zastąpię – rzekła Elżunia 
i dalej kontynuowała swoją opowieść. – Ja zaczęłam 
hodowlę pszczół osiem lat temu, aktualnie posiadam 
dwanaście uli.

– To chyba sporo – stwierdziła Kasia, wkładając za uszy 
jakiś kolorowy kwiat.

– Jednakże w przyszłości planuję rozbudowę pasieki 
i handel w całym kraju, a nie tylko w naszym regionie, 
zwłaszcza, że mój miód cieszy się dobrą sławą wśród 
nabywców i ciągle rośnie zapotrzebowanie – oznajmiła 
z zadowoleniem siwa pani, a Kasia dopiero teraz zauważyła, 
że ten pszczelarz miał miłą barwę głosu.

– W zasadzie, zakładając tę pasiekę, myślałam jedynie 
o swoich, ewentualnie sąsiadów, kulinarnych potrzebach, 
nie wiedziałam wówczas, że aż tak to się rozrośnie.

– To chyba jednak dobrze – wtrąciła się dziewczynka. – 
Pogodziłaś pasję z dochodowym biznesem.

– Prawda – przyznała Elżunia, poprawiając na głowie 
swój słomkowy kapelusz, z którym ostatnio prawie wcale 
się nie rozstawała, gdy była poza domem. – Wyszłam 
z założenia, że liczy się przede wszystkim jakość 
pozyskiwanego miodu, a nie ilość, dlatego dzisiaj czasami 
obawiam się rozbudowy pasieki.

– Możesz mi to dokładniej wyjaśnić? – poprosiła 
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Kasia, obserwując z uwagą skrzydła motyla, który właśnie 
przysiadł na słoneczniku.

– Chodzi o to, żeby nie popsuć dobrej jakości miodu, 
którego aktualnie uzyskuję, zresztą muszę to wszystko 
jeszcze przemyśleć. Może chcesz zobaczyć, jak wre praca 
w ulu? – zaproponowała, wyjmując z drewnianej budki 
siatkowe ochraniacze na twarz.

– Nie, nie – odpowiedziała Kasia. – Z pewnością 
pszczoły to szlachetne owady, dzięki którym ludzie wiele 
zawdzięczają, ale prawda jest taka, że ja boję się ich żądeł.

Elżunia uśmiechnęła się z pobłażliwością i szepnęła: 
 – Kiedy zaglądam do uli i widzę tę kipiącą życiem, 
fabryczną społeczność, to czasami odnoszę wrażenie, że 
jest ona mądrzejsza od naszej…

Wieczorne powietrze, skąpane w purpurze 
zachodzącego słońca, pachniało lipą i maciejką. Jaskółki 
szalały nad głowami, przekrzykiwały się nawzajem, 
trzepotały z szelestem swoimi skrzydełkami. Kilka piórek 
spadło na ziemię, opodal nóg.

– W głosie jaskółek jest coś, co zawsze przeszywa mnie 
o dreszcze – wyznała Elżunia.

– Ma chyba w sobie trochę tęsknoty i smutku – dodała 
cicho Kasia.

– Ale to taki łagodny, potrzebny smutek… – rzekła pani 
Korzonek, po czym nagle przytuliła do siebie dziewczynkę 
i zaczęła głaskać ją po głowie.

– A jak Elżunia radzi sobie ze złymi chwilami? – 
zainteresowała się Kasia.
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– Uciekam do ogrodu, do pszczół, albo…
– Tak?
– Albo też popłaczę sobie troszkę – wyznała 

i odchrząknęła. – No, zbierajmy się, bo komary zaczynają 
gryźć.

12.
Zapadał już zmrok, kiedy Kasia znalazła się nad rzeką. 

Wielkie korony wierzb odbijały się w tafli szumiącej wody. 
Pachniała mięta, a wydłużone pędy rdestu falowały wraz 
z prądem. Z pobliskich domków letniskowych dochodziły 
głosy ludzi, jakiś mężczyzna rąbał drewno siekierą, 
a trochę dalej płonęło ognisko. Dzieci letników smażyły 
ryby, kłócąc się o to, kto z nich złowił większego leszcza.

Kasia wskoczyła do wody i przepłynęła kraulem 
kilkanaście metrów, po czym położyła się na plecach 
i zamknęła oczy, unosząc się na powierzchni. Sikory 
„gawędziły” w pobliskiej wiklinie, a wodospad przy młynie 
szumiał głośno, gdy ktoś nagle wrzasnął:

– Dobry wieczór!
Dziewczynka powoli otworzyła oczy i zobaczyła nad 

sobą korony drzew i prześwitujące między nimi niebo, na 
którym zaczęły zapalać się pierwsze gwiazdy. Na brzegu 
stał chłopiec, wymachiwał nerwowo rękoma i krzyczał:

– Do ciebie mówię! – a nie doczekawszy się żadnej 
reakcji ze strony Kasi, dodał jeszcze. – Wyglądasz jak 
rusałka, leżąc na tej wodzie…
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„Co to za bałwan przeszkadza mi w wieczornej kąpieli?” 
– pomyślała gniewnie, dopłynęła do brzegu i wdrapała się 
na mostek, gdzie były przycumowane łódki i kajaki.

– Właściwie to nie chciałem ci przeszkadzać – rzekł 
ciemnowłosy chłopiec z wędką. – Ale w pewnym momencie 
naprawdę zląkłem się, że może stało się coś…

– Troskliwy podglądacz z ciebie – stwierdziła 
prześmiewczo.

– Tak w ogóle, to nie żaden podglądacz, a Wiktor – 
przedstawił się godnie.

– Kasia – odpowiedziała, zakładając sandały na stopy.
– A już się bałem, że „Panna z mokrą głową”… – 

zachichotał i dodał. – Skąd jesteś? Nigdy wcześniej cię tu 
nie widziałem.

– Mieszkam tu od niedawna – poinformowała go. 
– Naprawdę? – ucieszył się. – A myślałem, że przyjechałaś 

do Starego Lasu tylko na wakacje. Kto jest twoją rodziną?
To nie było trafione pytanie, bo Kasia zjeżyła się 

i huknęła:
– A, co przeprowadzasz wywiad, do kroćset?! – 

zmarszczyła gniewnie czoło i spojrzała mu prosto w oczy, 
ale widząc te jego spokojne niebieskie tęczówki, dodała 
z westchnieniem. – Od państwa Korzonków, ale to nie 
moja…

– Trafiłaś na miłych ludzi – nie pozwolił jej dokończyć. 
– Pan profesor tyle nam pomógł, gdy moja siostra robiła 
maturę. To dzięki niemu dostała się na studia do Torunia…, 
a pani Elżunia z kolei jest…
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„Zero prywatności…” – pomyślała z rozdrażnieniem 
i mruknęła z ironią. – No niewątpliwie na takiej zapadłej 
wiosce wszyscy wszystko wiedzą o wszystkich…

Spojrzał na nią uważnie.
– To wcale nie tak jak myślisz… – i jak sprężyna 

przeskoczył na inny temat. – Do której idziesz klasy we 
wrześniu?

– Do ósmej – odpowiedziała, składając ręcznik w kostkę.
– Ja też, to będziemy znajomymi z jednej ławki! – chłopiec 

krzyknął z radością. – Jutro planuję popływać łódką i jeśli 
miałabyś chęć wybrać się ze mną na tę wycieczkę, to bądź 
tu o jedenastej.

– Idę do domu – postanowiła Kasia.
– Odprowadzę cię – rzekł Wiktor i dodał. – Wiesz, ale 

naprawdę wyglądałaś niezwykle na tle tej ciemnej rzeki…
– Pewno jak Nessi Monster – zażartowała gorzko, ale 

gdy została już sama na wzgórzu, usiadła w koszykowym 
fotelu w werandzie, schowała twarz w dłoniach i zaczęła się 
tak śmiać, że aż plecy się jej trzęsły.

A świerszczowy koncert wzrastała na tonach wraz 
z upływem krótkiej nocy letniej.

13.
Słońce świeciło już wysoko na niebie, kiedy Wiktor 

przestał wiosłować i zatrzymał łódkę w szuwarach.
– Słyszysz jak pięknie śpiewają? – szepnął chłopiec 

z zachwytem, wsłuchując się w ptasie głosy o różnej barwie 
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i tonacji. – Wcale nie trzeba chodzić do opery, gdy dostaje 
się coś tak niezwykłego za darmo.

Zjedli słodkie bułeczki z rodzynkami, wypyli po 
kubku kawy zbożowej i dobili do brzegu. Teren był jak 
sinusoida – pagórkowaty, to znów przechodzący w doliny, 
porośnięty wielkimi bukami. Zeszli ze stromego wzgórza 
i ujrzeli lśniące lustro jeziora, gdzie tłumy dorosłych 
i dzieci oddawały się wodnym szaleństwom. Kasia i Wiktor 
najpierw z entuzjazmem przyłączyli się do gromadki 
grającej w siatkówkę, a później brodzili po mulistym dnie.

– Co za przyjemny masaż dla stóp – zauważył chłopiec 
i dodał. – Jedynie, co może tu człowiekowi się przydarzyć, 
to przyssanie się pijawki do ciała.

– A, fe… – wzdrygnęła się z obrzydzenia Kasia.
– Nie przesadzaj, moja babcia często sobie przykładała 

pijawki do skóry i dożyła prawie stu lat!
– Widziałam program, w którym lekarze stosowali 

laboratoryjnie wyhodowane pijawki, ale te dzikie są 
pewnie nosicielami wielu pasożytów i przyczyną chorób – 
rzekła i wyszła na ląd. Usiadła na powalonym pniu i zaczęła 
dokładnie oglądać swoje nogi. Wiktor usadowił się obok, 
zapatrzył się w wyspę na środku jeziora, dokąd właśnie 
zmierzali kajakarze i szepnął z westchnieniem:

– Tyle tajemniczych i pięknych miejsc jest na naszej 
planetce, których nigdy nie zobaczymy… – zerknął na 
zegarek. – Czas już wracać, bo dochodzi trzecia.

– Weź przykład z Kolumba i zostań żeglarzem – zaśmiała 
się Kasia i skierowali się w stronę lasu na wzgórzu. Słońce 
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schowało się za ołowianą chmurką i nagle zrobiło się szaro 
wśród tych gęstych drzew. Żaba wyskoczyła na ścieżkę, 
znieruchomiała na kilka sekund i czmychnęła w chaszcze.

– Czytałaś „Piknik pod Wiszącą Skałą”? – zapytał 
Wiktor.

– Tak – odpowiedziała. – Widziałam też ostatnio film. 
Po tej lekturze nie mogłam zmrużyć oka przez dwie noce!

– Mnie przyśniła się wczoraj Miranda leżąca przy 
świetle księżyca pod skałą i wołająca rozpaczliwym 
głosem: „pomocy, pomocy”. Obudziłem się roztrzęsiony 
i nie mogłem już zasnąć do rana.

– Przestań! – powiedziała Kasia. – Jak myślę o tej 
strasznej historii, to czuję ciarki na plecach.

– W dniu świętego Walentego tysiąc dziewięćsetnego 
roku musiało zdarzać się coś niezwykłego na Wiszącej 
Skale…

– Skończ już – upomniała go dziewczynka. – Mówisz to 
takim dziwnym głosem, a jeszcze ten las wokół nas…

– Chciałbym wybrać się w przyszłości na wycieczkę do 
Australii, zwiedzić tereny piknikowe i wspiąć się na skałę u 
podnóża góry Macedon.

– Żeby ostatecznie zniknąć na zawsze za Monolitem 
– stwierdziła Kasia i dodała uczciwie. – Choć kontynent 
warty zwiedzenia, tajemniczy, odcięty od reszty lądów, 
z misiami koala, no i sami Aborygeni… – przystanęła 
i wskazała ręką. – Spójrz, jaki ładny domek!

Chałupka – mała, drewniana ze strzechą, porośnięta 
winem, otoczona płotkiem z chrustu, na którym wisiały 



42

wydawnictwo e-bookowo

Marcin Rabka Liście

garnki i rondle, sprawiała wrażenie jakby opuszczonej. 
Do wejścia prowadziła wypielona ścieżka, a jej brzegi 
wyznaczały sporej wielkości kamyki, poukładane dokładnie 
jeden obok drugiego. Był to chyba jedyny fragment tego 
ogrodu, świadczący o pracy ludzkich rąk, całą bowiem 
resztę powierzchni porastała bujna, dzika roślinność.

– Wiesz, że tu u nas na Mazurach mieszka sporo 
znanych ludzi, którzy osiedli nad jeziorami, żeby uciec 
przed tłumem i zaznać trochę spokoju?

– Wcale nie trzeba być sławnym, żeby lubić samotność 
– zauważyła dziewczynka, gdy tymczasem drzwi od chatki 
otworzyły się i w progu stanęła starsza pani w ładnej, 
czarnej sukience i z drewnianymi koralami spadającymi 
z szyi na brzuch. Letni wietrzyk potargał jej długie, ciemne 
loki. Posłała uśmiech w stronę dzieci, które chórem 
krzyknęły „dzień dobry”, przemknęła na bosaka ścieżyną 
i już była przy płotku.

– Zobaczyłam was z kuchennego okna, że stoicie przed 
furtką. Nie zgubiliście się podczas wędrówki, hm?

– Nie, nie – pospieszyła z wyjaśnieniem Kasia. – 
Wracamy do Starego Lasu i zatrzymaliśmy się na chwilę, 
bo ten domek jest taki uroczy.

– Zatem zapraszam do środka – po czym wpuściła gości 
do ogrodu. – Właśnie upiekłam ciasto ze śliwkami. Kitka! 
Do domu, ale szybko! – krzyknęła w stronę kota, który 
nagle pojawił się na dróżce i różowiutkim języczkiem 
zaczął zawzięcie czyścić swoje futerko. – Nie mam zamiaru 
patrzeć więcej na te twoje upolowane myszy i ptaki!   – 
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pogroziła palcem.
Ta miła pani nazywała się Marianna i była architektem, 

która przy użyciu komputera i swojej wyobraźni, 
wykonywała projekty ogrodów dla zleceniodawców niemal 
z całego świata.

– Kiedyś mieszkałam w wielkim mieście i pracowałam 
w firmie z ludźmi, którzy tylko nieustannie toczyli ze 
sobą wojny…  – mówiła, gdy Wiktor i Kasia pochłaniali 
z apetytem ciasto z mokrym jeszcze lukrem. – Teraz mam 
przynajmniej święty spokój…

Pani Marianna hobbystycznie zajmowała się rzeźbą. 
Cała chatka przystrojona była drewnianymi figurkami 
jej autorstwa, a na pożegnanie obdarzyła swoich gości 
prześlicznymi, z rozłożystymi skrzydłami aniołami.

– Niech was bronią od wszystkiego złego – rzekła, 
wręczając dzieciom swoje rękodzieła.

Doszli do przystani i Wiktor zaklął siarczyście, gdyż 
okazało się, że ich łódka znikła. O jej dawnej obecności 
świadczyły jedynie powalone kłosy trawy na brzegu. 
Chłopiec tupnął nogą, zerknął na zegarek, na niebo, a potem 
na pnie. – Porosty wskazują kierunek północny, więc 
pójdziemy tędy… – w głosie dało wyczuć się niepewność. 
– Ten tor kolejowy – wskazał ręką – powinien doprowadzić 
nas do Starego Lasu, tak przynajmniej wynika z mapy… – 
złożył z szelestem kartografikę.

Od lat chyba nic tu już nie jeździło, bo zardzewiałe 
szyny porastał wysoki perz. Szli gęsiego, gdyż tor był tylko 
jeden, a po obu jego stronach ciągnęły się najprawdziwsze 
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bagna z zielonym kożuchem na powierzchni. Chwilami 
wydłużone liście sitowia, tak zasłaniały ten kolejowy 
odcinek, że trzeba było uważnie patrzeć pod nogi.

„Gdyby teraz jechał pociąg, to po nas – pomyślała 
Kasia.  – Jedynie, co można by zrobić, to wskoczyć w tę 
mętną wodę, albo na drzewo. A towarowe często obierają 
nieczynne trasy”.

Nieznośne pokrzywy parzyły ciało.
– Wiktor, nie pędź tak szybko, bo ja już naprawdę nie 

mogę…
Zatrzymali się, wypili resztę zbożówki z termosu i wtedy 

usłyszeli:
– Hop, hop!
Jakieś dziesięć metrów przed sobą, ujrzeli zbliżającą 

się drezynę i krzyczącego z niej kolejarza. W pierwszym 
odruchu chcieli uciekać, ale pojazd już ich dogonił 
i zatrzymał się dosłownie metr przed Wiktorem i Kasią.

– Czy, wyście, dzieciaki, oszaleli?! – twarz kolejarza 
wyrażała gniew.

– Wracamy do Starego Lasu – zaczął z uśmieszkiem 
Wiktor, przecierając ręką mokre czoło.

– Rzucać się na tor i bagna, przecież to mogło się 
skończyć dla was tragicznie! – stwierdził starszy człowiek, 
kiwając głową w geście nagany, po czym dodał. – 
Wskakujcie, odwiozę was do domu.

Wiktor usadowił się obok kolejarza, tuż przy kierownicy, 
Kasia usiadła na tyłach drezyny. Ruszyli. Prowadzący ten 
pojazd, śpiewał głośno. Zostawili za sobą las, przemknęli 
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przez wysoki żelazny most, pod którym płynęła rzeka. 
Kasia wstała, stanęła prosto, rozłożyła ręce na boki, niczym 
ptak skrzydła i spojrzała w niebo. Wiatr pieścił jej włosy, 
a na policzkach poczuła krople deszczu, który przez 
chwilę schłodził zmęczoną upałem ziemię. Roześmiała 
się, a potem dołączyła się do śpiewu. Silne trio niosło się 
daleko w świat i nieustannie powracało echem. 

14.
Pani Elżbieta ukroiła solidny kawałek pulchnego 

sernika, ostrożnie przełożyła go na talerzyk (ser 
z ananasami, otoczony kruchym ciastem z kakao), a do 
małej porcelanowej filiżanki wlała nieco mocnego espresso, 
które przygotowała w specjalnym czajniczku. Ustawiła te 
naczynia na tacy i ruszyła na werandę. Deszcz już przestał 
mżyć i zza chmur wyjrzało słońce. Woń kwitnących róż 
zmieszała się z zapachem wilgotnej ziemi. Emerytowana 
nauczycielka, usiadła teraz przy okrągłym stole, strzepnęła 
pyłek z ciemnej sukienki, przeczyściła szkła okularów 
i zaczęła przeglądać papierzyska dotyczące planów 
inwentaryzacji florystycznej pewnego terenu. Leśniczy 
poprosił ją o pomoc w realizacji tego projektu, toteż najpierw 
chciała zapoznać się z dostępną dokumentacją. Ech, 
nużące, same liczby, analizy geodezyjne i statystyczne… 
Takie popołudnie na pewno nie nadaje się na studiowanie 
matematycznego języka, toteż Elżunia z westchnieniem 
odłożyła wydruki i sięgnęła po talerzyk z ciastem.



46

wydawnictwo e-bookowo

Marcin Rabka Liście

W kierunku domu zmierzała szybkim krokiem pani 
Królikowa. Gdzie tam, szła, niemal biegła! Kumoszka 
miała raczej groźny wyraz twarzy, a w prawicy trzymała 
widły.

„Ciekawe, co ją do mnie sprowadza?” – pomyślała 
Elżunia, przełknęła kawałek sernika, po czym zwróciła się 
na powitanie do zasapanej kobiety w fartuchu:

– Dzień dobry – uśmiechnęła się, ale przybysz nie raczył 
odpowiedzieć, a tylko…

– Pani – rzekła przeciągle sklepowa, kładąc pulchną 
dłoń na swoim wybitnym biuście i robiąc kilka głębszych 
oddechów. – Pani, co żem ja przed chwilą widziała. 

– Cóż takiego? – zapytała Elżbieta. Gdyby w ogrodzie 
pani Królikowej wylądowało na przykład UFO, jej mina 
wyrażałaby chyba nie większe zdziwienie.

– Kasia…
– Proszę mówić – głos Elżuni stał się nagle surowy.
– Za naszym domem biegnie stary tor… – wyjaśniła 

energiczna kobieta z sapką, wbijając widły w ziemię. – Ja 
właśnie pieliłam warzywnik, gdy nagle zobaczyłam drezynę, 
a na niej: kolejarza, tego Wiktora od Kraszczewickich, no 
i tą waszą dziewuszkę…

– Wiktor to grzeczny chłopiec – wtrąciła się Elżunia 
i dodała. – Wiem, że Kasia wybrała się z nim dzisiaj na 
piknik. Cóż w tym złego?

– Pani magister, ale jak ona wyglądała na tej drezynie, 
jak z innego świata! – ciągnęła podniecona Królikowa. – 
Rozwiana sukienka, rozpuszczone, czarne, długie włosy, 
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toż to chyba nieprzyzwoite, żeby panienka w otoczeniu 
samych mężczyzn pokazywała nogi!

– Podczas takiej jazdy na pewno mocno wieje wiatr… 
– zauważyła Elżunia i czuła, że kamień spadł jej serca, bo 
przez moment zlękła się, że może stało się coś niedobrego.

– Cała trójka ryczała na całe gardło jak wariaci, że tak 
powiem! W życiu czegoś takiego nie widziałam, jak Boga 
kocham!

– Najważniejsze, że Go pani kocha… – szepnęła Elżunia 
i dodała. – Musiało być im wesoło na tej drezynie, no 
i przecież źli ludzie nigdy nie śpiewają… – i jednak musiała 
roześmiać się na widok zagniewanej miny sklepowej.

Oczywiście, że to nieładnie parsknąć komuś w twarz, 
ale czasami komizm sytuacji chyba nie pozwala stłumić 
w sobie tego wrodzonego odruchu. Zresztą, pani Królikowa 
nie obraziła się, bo zapytała, o co chodzi, a potem sama 
zawtórowała gromkim śmiechem, na co Elżunia rzekła:

– Zapraszam do stołu, wypijemy razem kawę i zjemy po 
kawałeczku sernika. Świeżutki, upiekłam dzisiaj rano.

– A pewnie, pewnie – zgodziła się ochoczo pani Adela, 
zacierając ręce z zadowoleniem, jakby szykowała się do 
czegoś ekscytującego. – Przy okazji chętnie pogawędzę 
o nowinkach ze Starego Lasu. Nie wiem, czy zauważyłaś, 
kochana, że ostatniej niedzieli Mierzwicka przybyła do 
kościoła w czerwonej sukience, ukazując Najwyższemu 
nagie ramiona…?
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15.
Październik był ciepły, ubarwiony purpurą i złotem 

opadających liści, kwitnących nawłoci oraz astrów, których 
główki bujały się monotonnie w podmuchach jesiennego 
wiatru. Na ścierniskach gromadziły się stada bocianów, 
żurawi, a w koronach drzew jaskółki „gaworzyły” 
niespokojnie, szykując się do dalekiej podróży. 

Przez otwarte okno wdzierało się do klasy powietrze 
przesycone zapachem dymu palonej na polach roślinności. 
Trwała właśnie ostatnia, siódma lekcja. Matematyczka 
piskliwym głosem informowała, że: „pierwiastek z trzech 
jest wielkością niewymierną, niedającą przedstawić się 
w postaci ułamka zwykłego, także liczba pi…” 

Ktoś głośno ziewnął, czyjaś komórka wydała króciutki 
sygnał o nadejściu SMSA. Młodzież była już naprawdę 
znudzona tym dniem i z tęsknotą myślała o powrocie do 
domu.

Nauczycielka, Alina Kolec, niespodziewanie urwała 
i rzekła:

– Skoro nie interesuje was to, co mówię, proszę otworzyć 
„Pitagorasa” na stronie siedemdziesiątej piątej i wyliczyć 
zadanie dwadzieścia cztery kropka trzy.

– Ale to jest zadanie z gwiazdką… – zauważył cicho 
Wiktor, lecz pani magister usłyszała tę uwagę i prychnęła 
złośliwie:

– Tylko dla waszego dobra nie zaniżam poziomu…  – 
zaśmiała się, poprawiając apaszkę zawiązaną wokół szyi. – 
Kto idzie do tablicy?
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Nikt, oczywiście, się nie zgłosił. Zapadła ciężka cisza. 
Tylko ptaszki zza okna żywo ćwierkały i w ogóle nie 
musiały przejmować się jakimiś łamigłówkami i cyferkami 
na skrawku celulozy, zwanymi potocznie ocenami.

Nauczycielka westchnęła z rezygnacją i otworzyła 
dziennik.

– Kłosowicz Katarzyna – przeczytała ponuro i jakby 
obrażona na cały świat.

Dziewczynka podeszła do tablicy, wzięła do ręki kredę 
i zaczęła rozwiązywać zadanie. Niestety, nie do końca 
zrozumiała zawikłaną treść i źle ułożyła układ równań 
z jedną niewiadomą.

– Panno, co ty za bzdury mi tu wypisujesz? Zmazuj to 
natychmiast!

Kasia chciała przeczytać jeszcze raz treść, ale 
matematyczka krzyknęła czegoś gniewna:

– Licz to zadanie! W tej chwili odłóż książkę! – i uderzyła 
ręką w blat biurka, tak że aż kubek z długopisami fiknął 
koziołka.

Gdzieś z tyłu klasy jakaś złośliwa uczennica – Mirka 
Delikat – powiedziała ze śmiechem:

– Miastowa, a nie radzi sobie w budzie na wsi?
– Cisza!!! – ryknęła młodziutka matematyczka rok po 

dyplomie. – Delikat do tablicy, a ty, Kłosowicz, siadaj! Dość 
tego, może będziesz starała się zrozumieć matematykę, gdy 
ci wlepię jedynkę... – nerwowym ruchem wpisała ocenę do 
dziennika i dodała: – Czy ty w ogóle masz mózg?

– Mam, skoro jestem… – powiedziała dumnie 
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Kasia i z uniesioną głową wróciła do ławki, pamiętając 
o przestrogach Elżuni: „Pamiętaj, żeby zawsze prostować 
plecy, bo jak ludzie zobaczą garbusa, to już nigdy w życiu 
nie dadzą mu spokoju i zadziobią do samej krwi…”.

Nauczycielka wzięła teraz w obroty Mirkę Delikat, która 
nie potrafiła nawet ułożyć równania z błędem. 

– Obawiam się, że cały mój wysiłek pójdzie na marne, 
mimo że prowadzę was nowoczesną, elementarną 
metodyką… – stwierdziła elokwentnie pani Kolec. – Oj, 
podejrzewam, że będzie mi za was wstyd w czerwcu, kiedy 
ukażą się wyniki testu osiągnięć ucznia, jeśli dalej będziecie 
wykazywać taką pasywność w nauce – po czym dodała. – 
A, teraz, proszę wszystko pozamykać i wyjąć pojedynczą 
kartkę, bo nie mam zamiaru dźwigać stosu tych waszych 
śmieci…

Na twarzach osowiałych uczniów pojawił się grymas 
zniechęcenia, ale wszystkie te pryszczate istoty w wieku 
dojrzewania, ohydne niczym larwy z przeobrażeniem – 
myślała z obrzydzeniem pani Alina – usłuchały ostatecznie 
i już wyrywały kartki z tych swoich niestarannie 
prowadzonych zeszytów. 

I zaczęła dyktować:
– Z części listwy o długości 3,5 metra stolarz wykonał 

ramkę do obrazu w kształcie prostokąta, której wymiary 
różniły się o 15 centymetrów. Pozostała część listwy 
wystarczyła jeszcze na wykonanie ramki o wymiarach dwa 
razy mniejszych. Jakie wymiary miały te ramki? Swoją 
odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. Za pięć 
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minut zbieram prace – poinformowała matematyczka, 
spacerując między ławkami i stukając obcasami.

16.
Razem wracali ze szkoły ścieżką wijącą się poprzez 

balsamicznie pachnący las i Wiktor próbował pocieszać 
zmartwioną koleżankę.

– Ejże, przypomnij sobie dzisiejszy wiersz na polskim, 
który mówił, że, zaraz, jak to leciało… – chłopiec wytężył 
pamięć. –  O, już chyba wiem… – rzekł z satysfakcją. – 
Że nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, bo jak Bóg zamyka 
drzwi, to przecież otwiera okno, zatem nie przejmuj się tą 
matmą…

– Łatwo tak napisać, gorzej zastosować w praktyce – 
stwierdziła Kasia, ale Wiktor nie zraził się i kontynuował:

– Podobają się mi twoje wypowiedzi, dlatego chciałbym 
zaprosić cię do współpracy nad szkolną gazetką…

– Wiesz, co ci powiem…? – zastanowiła się przez chwilę 
i kopnęła kamień.

– Co takiego? – zagadnął chłopiec.
– Że moją najbliższą przyszłość zwiążę chyba z tym o to 

drzewem, a ściślej z tą grubą gałęzią – zażartowała w złym 
nastroju.

Wiktor spojrzał na nią przenikliwym wzrokiem 
i smutno zacytował Szekspira: „To be or not to be, that is the 
question…”. – Zauważyłaś, że nazwisko tego dramaturga, 
gdybyśmy przetłumaczyli na polski, znaczy dosłownie 
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„drżąca strzała”? – a widząc zobojętnienie koleżanki, 
szepnął:

– Szkoda, że nie chcesz dziś ze mną gadać…
– A jest, o czym? – zapytała dziewczynka.
– Choćby o gazetce – zauważył Wiktor i uśmiechnął się 

do smutnej buzi.
– Daj spokój, nigdy nie pisałam artykułów i nie mam 

o tym bladego pojęcia.
– Tego można się nauczyć, wystarczy tylko trochę 

wyobraźni, a ty ją masz.
 – Pani Kolec ma inne zdanie, no, ale, dobra, załóżmy, że 

napiszę artykulik, a ty jako mój dobry kumpel zamieścisz 
go w gazetce i co dalej? Każdy wyśmieje mnie i powie, że to 
najnudniejszy tekst, jaki czytał.

– Słuchaj! – przerwał nerwowo Wiktor. – Mnie też nie 
lubią, choć nigdy nic złego im nie zrobiłem, uważają mnie 
za sztywnego kujona i takie tam… Ale ja nie chcę z nimi 
walczyć, bo i po co?

– Szczerze mówiąc, ja też nie – powiedziała, a delikatny 
uśmiech zaigrał na jej ustach. – Ale, Wiktusiu, ja nie 
mam złudzeń, co do gazetki i nawet wspólnymi siłami nie 
zrobimy kariery w naszej szkółce, bo opozycja jednak jest 
liczniejsza i silniejsza…

– Wszystko przed nami… – stwierdził tajemniczym 
głosem chłopiec. – Jednak jest w naszej klasie kilku 
prawdziwych humanistów…
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17.
Siedział nad rzeką i słuchał jej szumu. Było mu zimno 

w wiatrówce, którą właśnie miał na sobie, ale mimo to nie 
chciał jeszcze wracać do domu. Lubił to miejsce i często tu 
przesiadywał. Nikt tędy nie chodził o tej porze roku i nie 
robił hałasu, a to było dla niego ważne.

– Kasia jest smutnym człowiekiem – stwierdził 
chłopiec i pogłaskał psa, który zaraz potem zadowolony 
zawachlował ogonem. – A ja nie potrafię jej pocieszyć. No, 
właśnie, dlaczego?

Świecące ślepia spojrzały na Wiktora.
– Poradź Rudy, co mógłbym dla niej zrobić? – zwrócił 

się do psa, który zaszczekał. – Chyba spróbuję bliżej ją 
poznać… – mówił. – Tylko, czy ona będzie chciała mieć 
za przyjaciela kogoś takiego, jak ja? Większość osób z klasy 
uważa mnie przecież za dziwaka. Może Kasia też ma o mnie 
podobne zdanie? Dziś wyraźnie dała mi do zrozumienia, 
że mnie nie lubi…, choć z drugiej strony gawędziliśmy po 
tej cholernej matmie…

Silny podmuch wiatru zaszeleścił trzcinami i pies 
zaszczekał.

– Cicho bądź, Rudy! – krzyknął Wiktor, a czworonogi 
chyba zrozumiał, bo warknął jeszcze i potulnie położył się 
obok swojego pana. – A może ona wcale nikogo stąd nie 
potrzebuje, bo przyjaźni się z kimś ciekawszym ze swoich 
rodzinnych stron? Kto wie? Pochodzi przecież z dużego 
miasta. A cóż, ja, Wiktor? Chłopak ze wsi odpowiedzialny 
za śmieszną gazetkę, który nie potrafi nawet zrozumieć 
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przepływu prądu w oporniku?
Nagle poczuł się taki mały i niepotrzebny nikomu na 

tym świecie. Wstał z ziemi, podniósł patyk i cisnął go 
w niespokojnie płynącą wodę.

– Chodź, Rudy, idziemy do domu – powiedział smutno 
i dodał jeszcze: – Cóż tam ja!

18.
Kasia zjadła talerz rosołu i usmażone z cebulką kopytka. 

Umyła po sobie naczynia i usiadła w koszykowym fotelu 
obok rozgrzanego pieca, w którym wesoło trzaskało 
drewno. Wyciągnęła swoje długie nogi i oparła stopy na 
żeliwnych kaflach. Ogarnął ją błogi spokój poobiedni, 
a ciepło rozchodziło się po jej całym ciele. Zamknęła oczy 
i zwolna zaczęła zapominać cały ten dzisiejszy przykry 
dzień z panią Kolec na czele. Z sąsiedniego pokoju 
dochodziły urywki zdań, pojedyncze słowa, aż wreszcie 
zapadła cisza i dziewczynka zasnęła. Ostatnio dość często 
zdarzało się jej to popołudniami.

Jest letnia ciepła noc i płonie ognisko. Mama i tata siedzą 
przytuleni do siebie i smażą kiełbaski na długich patykach. 
Słychać, jak ogień pochłania chrust, nad którym krążą 
i brzęczą chrabąszcze. Kasia ulokowana jest bezpiecznie 
w dziecięcym foteliku z kapelusikiem na głowie i przykryta 
maminym swetrem. Boi się tych chrabąszczy, które są takie 
duże i zawsze uderzają wieczorem w szybę, kiedy mama 
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czyta bajkę w łóżku. Jest już chyba późno, ale dzisiaj jej nikt 
nie usypia i nie czyta „Muminków”. Czy chrabąszcze boją 
się ciemności, że tak blisko podlatują do światła? Tata nagle 
wstaje z ławki, całuje Kasię w rozpalony policzek, chwyta 
jej drobne ciało i przytula do siebie, nucąc ze śmiechem: 
„Ach śpij, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie i mu 
wtedy będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty…” – ciągle jeszcze 
stoi w miejscu, śpiewając, to znów poprawiając obsuwający 
się kapelusik, albo całując wielokrotnie maleńkie czółko 
dziecka, spod którego niebieskie oczy spozierają na jasne 
niebo i mrugające na nim wesoło srebrne gwiazdy.

– Kasiu, śpisz? – zapytała cicho Elżunia, wchodząc do 
kuchni.

Wyrwana z drzemki dziewczynka, otworzyła oczy 
i dźwignęła swoją głowę z twardego oparcia.

– Już nie – odparła i potarła ręką oczy. – Stało się coś?
– Nie, kochanie – uspokoiła ją Elżunia, zerkając na 

zegarek. – Jest za dwadzieścia szósta, a nie mamy chleba na 
kolację, czy mogłabyś pójść do sklepu?

– Dobrze, pójdę – zgodziła się sennym głosem Kasia 
i podeszła do zlewu. Przemyła twarz zimną wodą i weszła 
do sieni, gdzie suszyły się grzyby.

– Tylko ubierz się ciepło, bo jest chłodno i wieje silne 
wietrzysko! – mówiła Elżunia z kuchni, zabierając się za 
obieranie jabłek do szarlotki.

Kiedy Kasia wyszła z domu, od razu poczuła 
przeszywający powiew wiatru. Szła brzegiem ulicy 
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zasypanej pachnącymi liśćmi, które skrzypiały pod butami.
„Wrócę i będę musiała zabrać się za te zadania z matmy – 

pomyślała. – Ciekawe, czy uda mi się któreś z nich wyliczyć? 
A jeszcze trzeba przygotować się na historię, długi i nudny 
paragraf o tym kto, kogo zabił i jaką zastosował przy tym 
taktykę wojenną…”

– I dokąd to tak się spieszymy? – dziewczynka usłyszała 
wesoły głos Wiktora, który niespodziewanie wyszedł 
z bocznej ścieżki.

– Do sklepu po bochenek razowca – poinformowała go 
Kasia i zobaczyła przy nogach chłopca śmiesznego o rudej 
sierści psa. – A ty skąd wracasz?

– Ze spaceru po jesiennym dworze – rzekł z uśmiechem 
na twarzy.

– Chciałeś chyba powiedzieć: strasznym – zażartowała 
dziewczynka.

– Całkiem ładna opera – dodał, a jego zarumienione 
policzki uwypuklił uśmiech.

– Wiesz, postanowiłam, że jednak napiszę artykuł do 
gazetki.

– Świetnie – ucieszył się z błyskiem w oczach. – O czym? 
– chciał wiedzieć.

– Myślę, że o naszym Starym Lesie.
„Naszym! – przemknęło Wiktorowi przez głowę 

usłyszane słowo. – Zatem nie ma nic przeciwko wiejskiemu 
życiu…”.

– O walorach przyrodniczych, o tutejszych lasach 
bukowych – mówiła Kasia. – Czy ty mnie w ogóle słuchasz?
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– Oczywiście, oczywiście – zapewnił, otrząsając się 
z zamyślenia.

– Jakoś tego po tobie nie widać, ja przedstawiam ci wizję 
naszego artykułu, a ty bujasz w obłokach!

– Przepraszam, ale to właściwie przez ciebie…
„Co się ze mną dzieje, czemu jestem ostatnio tak 

rozkojarzony i nie mogę się na niczym skupić? To chyba 
przez ten październikowy niż…”

– Nudzę cię? – zapytała Kasia, zbierając kolorowe liście 
i układając z nich bukiecik.

– Nie, wręcz, przeciwnie, in-try-gu-jesz mnie… – 
powiedział i aż sam przeraził się w duchu powagą tych 
słów.

– Dobre sobie – zaśmiała się krótko.
 Wiktor jednak szybko opanował się i wrócił do sedna 

sprawy.
– Zapowiada się, zatem ciekawy artykuł – stwierdził, 

a pies głośno zaszczekał na przejeżdżającą na rowerze 
kobietę, która zwróciła swoje ciekawski oczy na 
spacerujących.

– Cicho, Rudy! – krzyknął, po czym zaproponował 
spokojnie. – Może pójdziemy teraz do mnie i omówimy 
szczegóły, co? Jeśli pozwolisz, chciałbym zostać twoim 
korektorem.

Kasia przez chwilę milczała, wpatrując się 
w czworonogiego.

– Dzięki serdeczne za zaproszenie, ale dziś z niego nie 
skorzystam, bo jeszcze nie uporałam się z matmą i historią.
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– To tak jak ja… – powiedział Wiktor i spojrzał koleżance 
w oczy. – Innym razem, dobra? Wszystko ma swój czas – 
stwierdził zamyślony i skręcił w prawo, przystanął. – Do 
jutra! – Wrócił jednak, uścisnął jeszcze dłoń Kasi i odszedł 
zgarbiony. Rudy plątał się mu wokół nóg.

Stała jak kukła, nic a nic nie rozumiejąc z tego dziwnego 
pożegnania.

„Ach, zadania tekstowe z matematyki…” – pomyślała 
ze strachem i szybko ruszyła w stronę sklepu. Tu i ówdzie 
zapalały się latarnie. Z oddali, gdzie mieściła się fabryka, 
dochodziło dudnienie maszyn. Nad Starym Lasem zapadał 
październikowy wieczór.

19.
Rzeka płynęła niespokojnie, a Rudy szalał w pobliskich 

trzcinach.
Wiktor siedział po turecku na ziemi zasypanej liśćmi 

i czytał:
 
„Lato ma smak zieleni, jest kwaśne jak szczaw,
I nie zna tej zadumy, co mglące się rżyska,
Gorzką urodę kory i sok zwiędłych traw
Dopiero jesień późna z zieleni wyciska”.

I dalej:

„Modrzewiom opuszczony starzeje się wąs
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A pątniki jarmarczne, wędrowne obłoki, 
 Czerwoną bukowinę malują na brąz.
I na żółtych jesionach cień strzępią wysoki”.

Przerwał czytanie i spojrzał na Rudego, który właśnie 
wyłonił się z trzcin. Pies z wywalonym językiem i mokrą, 
brudną sierścią wyglądał zabawnie, zupełnie jakby przed 
chwilą został wyjęty z komina. Wiktor pokręcił głową, 
uśmiechnął się i powrócił do tekstu:

„Jeszcze bledziutka sepia wypali się z brzóz
I jeszcze cierpki zapach wywieje się z liści,
A zachód stanie ścianą, łuną będzie rósł
I błyskał coraz stromej i coraz ogniściej
Aż wylęgną się wiatry, aż zbiegną się psy
I śród nocy, pod domem zawyją boleśnie
Gorzkie szczęście zadumy, późna jesień, mgły,
Smutna mądrość, co zawsze przychodzi za wcześnie”

Ledwie tylko przełożył żółtą kartkę i już miał zamiar 
czytać dalej, gdy nagle usłyszał czyjeś kroki. Pod butami 
przechodnia skrzypiały liście. Rudy też wyczuł obcego, bo 
ostrzegawczo zaszczekał. Wiktor wstał z ziemi, otrzepał 
spodnie z drobnych suchych listków, które przylgnęły do 
nogawek i wtedy zobaczył starszego człowieka z wędką 
w ręku. Od razu poznał, że był to profesor Korzonek.

– Dzień dobry, panie profesorze! – rzekł na przywitanie.
– Dzień dobry, co tu robisz młodzieńcze? – zapytał, 
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a chłopiec bez słowa podał mu książkę.
– Wierzyński…, owszem, dobre, dobre – wyraził swoje 

zdanie profesor i zwrócił tomik Wiktorowi. – Ładna 
pogoda, prawda?

– Tak – przytaknął chłopiec z entuzjazmem.
– Miłej soboty i uściskaj ode mnie resztę rodziny! – i już 

ruszył dalej.
– Proszę pana! – zawołał Wiktor, a profesor odwrócił 

się z pytającym wyrazem na twarzy. Chłopiec poczuł 
się niepewnie, oto bowiem zagaduje emerytowanego 
naukowca, który posiadał tak ogromną wiedzę, 
a on – Wiktor – miał, według pani Kolec, problemy nawet 
z logicznym myśleniem. Pokonał chwilowe onieśmielenie 
i wykrztusił:

– Chciałbym zapytać o Kasię.
– To pytaj – rzekł skrótowo starszy człowiek i zażartował. 

– Tylko szybko, bo konkurenci wyłowią mi zaraz wszystkie 
ryby…

– Czy jest dziś w domu?
– Tak, przy śniadaniu wspominała o pisaniu artykułu 

o naszej wsi i nawet jej zaproponowałem, że pomogę.
– O! – ucieszył się Wiktor.
– Zajdź do niej dziś, chłopcze, ty nie wiesz, ile ona 

o tobie opowiada!
– O mnie? – krzyknął zaskoczony Wiktor.
– Tak, ona chyba pragnie mieć przyjaciół.
– A nie ma ich w mieście? – zagadnął Wiktor.
– Już nie, odkąd tu zamieszkała, straciła z nimi kontakt.
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– A, to przykre, do widzenia.
– Do zobaczenia i proszę cię, drogi chłopcze, nie 

zapomnij o Kasi, ona jest czasami taka…
– Jaka? – chciał wiedzieć Wiktor.
– Smutna – stwierdził profesor i odszedł wolnym 

krokiem w górę rzeki.

20.
– Dzień dobry – powiedział Wiktor i nieśmiało 

uśmiechnął się do pani Elżbiety, która stała w progu 
i przypatrywała się mu przenikliwym wzrokiem. – Czy 
zastałem Kasię?

– Tak, wejdź, proszę – zaprosiła chłopca do środka, który 
zamknął za sobą drzwi i stanął bezradnie, nie wiedząc, co 
zrobić z rękoma. – Rozbierz się – powiedziała pani Elżbieta 
i zaproponowała. – Napijesz się może gorącej czekolady?

– Ale ja tylko na chwilę…
– Wiktor, dobrze, że cię widzę… – na schodach pojawiła 

się Kasia. – Właśnie skończyłam pisać artykuł o Starym 
Lesie!

– Świetnie! Może wybralibyśmy się na spacer, co? Jest 
dzisiaj takie zdrowe powietrze.

– No, nie wiem, czy ono, takie znów zdrowe – zaśmiała 
się Kasia. – Dziura ozonowa się ciągle powiększa… – 
założyła płaszczyk, pantofle, a szyję owinęła grubym 
szalem.

– Wróć najpóźniej za godzinę, bo będzie obiad! – 
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krzyknęła z kuchni Elżunia, zanim zatrzasnęły się za nimi 
drzwi.

Szli wolnym krokiem wzdłuż ulicy, którą od czasu 
do czasu przemknął samochód. Zapach dymu drażnił 
oczy, a wiatr dmuchał przyjemnie w twarz. Minęli kilka 
przydrożnych domów i sklep, przed którym dwóch 
ogolonych na zero chłopaków w dresach piło piwo z puszek 
i o coś się kłóciło. Kiedy Kasia i Wiktor znaleźli się obok 
nich, jeden z nich ryknął na całe gardło:

– Legia to pany!!! – i uniósł nad swoją głową szal, 
promujący piłkarską drużynę.

– Smutno mi, gdy widzę taki behawior, jakby to ujęła 
pani Jola od biologii – powiedziała Kasia.

– Mnie również – przyznał Wiktor z cichym 
westchnieniem.

– Zastanawia mnie, na kogo oni wyrosną i co zrobią ze 
swoim życiem.

– Pewnie je zaprzepaszczą – stwierdził pesymistycznie 
chłopiec.

– No być może, ale jest też szansa, że spotkają na swojej 
drodze człowieka, który jakoś wpłynie na ich zachowanie, 
przekona, że dobre słowa i czyny są potrzebne jak chleb 
i woda…

– Raczej mało prawdopodobne – przerwał Wiktor 
i zapytał. – A dlaczego w ogóle my o tym rozmawiamy? To 
chyba nie nasz problem…

– A czemu nie mielibyśmy rozmawiać? W ostateczności, 
oni też są ludźmi i mają serce…
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– Chyba czarne z dużą ilością ołowiu we krwi… – rzekł 
z przekąsem.

– Wiesz, kiedyś, gdzieś przeczytałam, że: „Nie ma 
ludzi złych, są tylko nieszczęśliwi” i zgadzam się z tym 
w zupełności.

Zapadło milczenie, a pod nogami skrzypiały suche 
liście, których ostry zapach unosił się w powietrzu. Gdzieś 
wysoko krzyczały dzikie gęsi.

21.
Drzwi wejściowe były uchylone, co bardzo zdziwiło 

Kasię, bo Elżunia zawsze zamykała je na klucz i nieustannie 
upominała innych, żeby o tym pamiętali. W sieni rozebrała 
się, wdziała swoje kapcie i weszła do kuchni, gdzie w piecu 
tlił się już tylko słabiutki ogień. W zlewie tkwił stos 
brudnych naczyń, a na stole: szklanki z fusami, czyjaś 
niedopita herbata, otwarty słoik z konfiturami, rozsypana 
mąka i cynamon…

„Coś podobnego, zawsze taki porządek, a dzisiaj?” – 
stwierdziła ze zdziwieniem dziewczynka, dorzuciła węgle 
do pieca i zabrała się za zmywanie.

„Teraz zrobię sobie herbaty, najlepiej lipowej z miodem 
i do nauki” – postanowiła, gdy uporała się już z bałaganem. 
Z kubkiem herbaty w ręku, zajrzała do pokoju Marysi, 
która trzeci dzień już leżała w łóżku, walcząc z grypą. 
Chora z kaszlem przewróciła się na drugi bok.

– Kasia, co ty tu robisz? – zapytała zachrypniętym 
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głosem, podnosząc głowę z poduszki.
– A, tak wstąpiłam zapytać, czy czegoś nie potrzebujesz?
– Zjadłaś już obiad? Elżunia zostawiła dla ciebie 

w lodówce naleśniki, które zdążyła zrobić jeszcze przed 
wyjazdem.

– Przed jakim wyjazdem? – zainteresowała się Kasia.
– Ano tak jakoś przed trzecią przyszła pani Klara 

z wieścią, że jutro odbędzie się zjazd przyrodników 
w Szklarskiej Porębie. No i jak to one, pojechały na 
dzikiego. Zresztą, mają tam wielu znajomych, których 
chciały odwiedzić.

– A to szczęściary – stwierdziła z zazdrością dziewczynka. 
– A tu człowiek musi męczyć się z równaniami…

– Albo też, niestety, z kaszlem – dodała Marysia.
– Mam jednak nadzieję, że i my latem wybierzemy się 

w góry.
– Jeśli zdrowie pozwoli, to z miłą chęcią – wstała z łóżka, 

przeciągnęła się tak, że aż kości jej chrupnęły i oznajmiła. – 
Chodź ze mną do kuchni, odsmażymy sobie chociaż teraz 
te naleśniki. 

A za oknem zaczął szumieć deszcz.

22.
Ojciec siedział przy stole ze spuszczoną głową, a mama 

robiła sweter na drutach, zerkając ukradkiem na świecący 
ekran. Znowuż transmitowano przestępstwo, głęboko 
wnikając w jego przyczyny i skutki, zupełnie jakby te 
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trudne sprawy były czymś normalnym i godnym ciągłej 
uwagi – przemknęło Wiktorowi przez głowę.

– Nie martw się, Alicjo, poszukam sobie nowej pracy 
– powiedział tata, podnosząc oczy, w których było trochę 
smutku.

– Wiem, Robercie – utwierdziła go pani Alicja 
swoim spokojnym głosem, który Wiktor bardzo lubił. 
W najtrudniejszych momentach swojego życia, gdy nic 
nie układało się mu w szkole, głos ten napawał chłopca 
poczuciem bezpieczeństwa.

– A co się stało, tato? – zapytał.
– Wyobraź sobie, synku, że poszedłem do firmy na 

drugą zmianę i dowiedziałem się, że już tam nie pracuję, 
zresztą jak dziesięciu innych moich kolegów. Dyrektor 
dał nam dwutygodniowe wypowiedzenie, a w zamian 
przyjął kilku nowych pracowników, swoich znajomych. Ja 
podobno jestem już za stary…, rozumiesz?

Wiktor całkowicie zrozumiał, uśmiechnął się niepewnie 
i poszedł do swojego pokoju. Czuł, że rodzice chcą zostać 
sami. Nastawił spokojną płytę Sade, zgasił światło, zapalił 
świeczkę na biurku i wyciągnął się na łóżku.

„I co teraz z nami będzie? – pomyślał, a nastrojowy 
jazz rozchodził się po pokoju, współtworząc ciekawą 
melodię z szumem deszczu za oknem. – A może samemu 
rozejrzałbym się za pracą, na przykład po południu po 
lekcjach mógłbym chodzić opiekować się małymi dziećmi 
z tych bogatych rodzin mieszkających w drugiej części wsi. 
Uczyć się przecież można w nocy” – i nagle przyszło mu 
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do głowy, co na ten pomysł powiedzą rodzice i w ogóle 
ludzie ze wsi. Oni wszystko lubią komentować i jeszcze 
będą skłonni mówić, że Kraszczewiccy wykorzystują i nie 
dbają o swojego syna.

„E, tam, na pewno będzie dobrze” – stwierdził sennie 
chłopiec i usłyszał smutne dzwonienie ulewy o blachę 
parapetu i wzmożony bulgot wody w rynnach. Uświadomił 
sobie, że jest to ostatni dzień października i zapewne, jak 
co roku listopad przyniesie tylko deszcze i mgły. Zamknął 
oczy i nie chciał już myśleć o niczym.

23.
W poniedziałek sam wracał ze szkoły. Z Kasią pożegnał 

się jeszcze przed szatnią, w tłumie przepychających się 
i wrzeszczących uczniów. Nie chciał jej mówić, w jakiej 
sprawie wybiera się do drugiej części wsi. Prawdę mówiąc, 
wstydziłby się powiedzieć: „Kasia, idę szukać pracy”. 
Szedł więc teraz wzdłuż ulicy, którą mknęły samochody 
i autobusy. Było szaro i mżył listopadowy deszcz. Czuł 
na twarzy i szyi zimne krople. Za każdym podmuchem 
wiatru przebiegał mu po plecach dreszcz, bo ta sportowa 
wiatrówka, którą miał na sobie, nie dawała jednak żadnego 
ciepła. Zmarznięty dotarł wreszcie do willi doktora 
Makowskiego, który był jedynym lekarzem w Starym 
Lesie, prowadzącym gabinet w swoim domu. Wiktor kilka 
razy spotkał pana doktora z trójką wesołych dzieci i żoną 
w kościele. Na ponurej twarzy tego poważnego człowieka 
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o zmarszczonym czole nigdy chyba nie gościł uśmiech. 
Niemniej kumoszki ze Starego Lasu często mawiały między 
sobą, że „to idealna, kochająca się rodzina”.

Wiktor stanął przed wysoką, zamkniętą bramą, za którą 
ujadał bokser. Zadzwonił. Cisza. Tylko pies nie dawał za 
wygraną. Spróbował jeszcze raz. Bez skutku, nikt nie raczył 
odpowiedzieć. W tej samej chwili opodal bramy zatrzymał 
się srebrny mercedes nowoczesnej marki z zagraniczną 
rejestracją. Z samochodu wyszedł jakiś facet w czarnym 
płaszczu wyraźnie z czegoś zadowolony. Kiedy zamykał 
drzwi swojego auta, z kieszeni odezwał się stłumiony 
dźwięk telefonu.

– Tak, już dojechałem – odpowiedział na czyjeś pytanie, 
cały czas będąc zwrócony plecami do Wiktora. – Zaraz idę 
do twojego gabinetu, tylnym wejściem, okay.

Teraz dostojny jegomość słuchał, kiwał głową, to znów 
poprawiał ręką swoje tlenione włosy w stylu nordyckim.

„Zupełnie jak Niemiec” – stwierdził Wiktor, gdy 
tymczasem blondynek, przerwał swojemu rozmówcy:

– Wszystko poszło raz dwa, nawiana stara nawet nie 
zdąży się domyślić, to kwestia najwyżej kilku tygodni… 
Tak, tak, równe siedem tysięcy, już ci je zanoszę. Spokojna 
głowa, Makowski, biznes idzie jak z płatka.

Wiktor nie słuchał dłużej, szybko odwrócił się 
i skierował się w górę ulicy. Dopiero, kiedy usłyszał za sobą 
„hej, ty”, ze strachem przełknął ślinę i zaczął biec z taką 
prędkością, na jaką pozwalały mu jego nogi oraz ciężki 
plecak wypełniony książkami i zeszytami.
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24.
Zasapany, mokry i zły na siebie zatrzymał się przed 

sklepem.
„Po jakie licho stałem tam tak długo i podsłuchiwałem? 

– pomyślał z naganą. – Przecież to nie w moim stylu. A niech 
sobie rozprawiają nawet o sprawach międzynarodowych, 
mnie to nie powinno interesować. Bo co też może zrobić 
taki mały obywatel Rzeczpospolitej jak ja? Nic, wręcz 
przeciwnie, jeśli się wmiesza, prędzej czy później zostanie 
zadziobany. Lepiej chyba pozostać obojętnym na te 
sprawy i bardziej skupić się na swoim życiu – westchnął 
z rezygnacją. – No właśnie, co teraz?”

Chłopiec zerknął na zegarek. Było kilka minut po 
czwartej i już ściemniało się.

„Dzisiaj nie mam już siły, aby dalej chodzić i pytać o pracę. 
Wracamy do domu, mokry człowieku.” – postanowił.

– I co tam słychać, panie kujonie? – usłyszał za plecami 
czyjś zabarwiony ironią głos. Odwrócił się i zobaczył 
przed sobą osobę, której nie miał najmniejszej ochoty 
dziś spotkać. Był to Sebastian Lichy – sławny w szkole 
piłkarz, imponujący koleżankom siłą swoich mięśni 
i dresami z firmowymi metkami. Tylko tym mógł się 
biedak pochwalić, a to, że chodził teraz do ósmej klasy, 
zawdzięczał jedynie swoim rodzicom, którzy co pół roku 
mniej więcej zjawiali się w szkole, aby załatwić po cichu 
z dyrekcją to, co trzeba.
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– No, co tak się gapisz na mnie z tą rozdziawioną gębą? 
Leć, bo nie zdążysz się nauczyć historii, albo przeczytać 
lektury na jutro! – i już szedł dalej, śmiejąc się głośno.

Wiktor stał ze spuszczoną głową, wpatrując się w masę 
rozkładających się, mokrych liści. Jezdnią przemknął 
autobus, który rozpryskał kałużę. Silny strumień brudnej 
wody uderzył chłopca w twarz.

25.
Rudy skacze i szczeka jak szalony. Wiktor głaszcze 

sztywną sierść psa. Zielone ślepia z wdzięcznością wpatrują 
się w człowieka. 

– Gdzie ty byłeś tak długo? – zapytał tata, wyraźnie 
czymś zdenerwowany. – Przygotowałem obiad i czekałem 
na ciebie, bo chciałem pogadać z tobą.

Wiktor nic nie odpowiedział. Rzucił z westchnieniem 
w kąt szkolny plecak i poszedł się przebrać. Kiedy 
zapinał guziki od świeżej koszuli, do pokoju wtargnął ze 
zmarszczonym czołem ojciec.

– Co to ma znaczyć?! – wskazał na mokrą tu i ówdzie 
porozrzucaną odzież.

– Pada – skrótowo odpowiedział Wiktor.
Tata całkiem stracił panowanie nad sobą i krzyknął: 

– Gdzie ty byłeś i co się w ogóle ostatnio z tobą dzieje?!
– Musiałem wytłumaczyć koledze na czym polega 

funkcja liniowa – skłamał gładko, bo tak naprawdę 
sam nie zrozumiał dzisiejszego tematu na matematyce. 
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Ojciec spojrzał na niego z politowaniem i prychnął: 
 – Ty i koledzy! Czemu kłamiesz? Zrób tu lepiej porządek 
i marsz do kuchni odgrzać sobie rosół!

– Dziękuję, ale nie jestem głodny! – odpowiedział 
obojętnie Wiktor, po czym podniósł swoje jeansy, sweter 
i włożył je do pralki w łazience. Wrócił do pokoju, wyjął 
z szuflady pod biurkiem dziesięć złotych ze swoich 
oszczędności i poszedł do sieni. Ubrał się spokojnie, kopnął 
wystający z kąta plecak i wyszedł z domu, cicho zamykając 
za sobą drzwi.

26.
Ciemno. Pada deszcz. Pod nogami gnijące liście.
Kasia szła właśnie do sklepu, bo już od kilku dni 

spoczywał na niej obowiązek robienia zakupów. Marysia 
i profesor leżeli chorzy w łóżkach, Elżunia zaś nadal bawiła 
w Karkonoszach. Tylko wczoraj wieczorem zadzwoniła 
z wiadomością, że miło spędza czas w „Chatce Robaczka” 
i nie wie, kiedy wróci. Kasia minęła oświetloną pocztę i już 
otwierała drzwi sklepowe.

– Oooo… – powiedziała zaskoczona, bo stanął przed 
nią nie, kto inny, tylko Wiktor.

– O! Kasia! Właśnie wybierałem się do ciebie!
– Poczekaj, zrobię szybko zakupy i pójdziemy do mnie 

– rzuciła ze śmiechem, złapała koszyk i znikła za regałami. 
Kupiła dwa bochenki razowca, masło, jakąś wędlinę, 
i nie czekając na resztę z dwudziestu złotych, opuściła 
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zatłoczony sklep. Wiktor bez słowa odebrał jej reklamówkę 
i przez chwilę szli w milczeniu.

– Wiesz – zaczęła dziewczynka. – Tak naprawdę, to mam 
dziś niewesoły nastrój: w domu epidemia grypy, Elżunia 
wyjechała i nie wiadomo, kiedy wróci, a i jeszcze ta nasza 
pani Kolec… – westchnęła i spuściła głowę. – Naprawdę 
można oszaleć.

– Rozumiem – rzekł Wiktor i próbował spojrzeć 
koleżance w oczy.

W oddali było już widać dom Kasi.
– To może jednak ja nie będę wchodził, bo pewnie 

wolisz być sama?
– Nie, nie – pospieszyła z zapewnieniem. – Wypijemy 

herbatę i pogadamy.
– Mam ciastka – przypomniał sobie Wiktor i wyjął 

z kieszeni paczkę pierników toruńskich.
– No, no – powiedziała wesoło Kasia, szukając kluczy.
Weszli do sieni, rozebrali się szybko.
– Idź na górę – wskazała mu schody. – Mój pokój jest 

na wprost.
Chwilę potem wróciła z pachnącą herbatą. Wiktor 

siedział w fotelu i przeglądał jakąś książkę.
– Lubię stare domy – rzekł w zamyśleniu, zakładając 

nogę na nogę. – A szczególnie przedwojenne kamienice, 
bo bije z nich taki blask, jakby miały swoją duszę.

– Być może masz rację – przytaknęła Kasia i ugryzła 
kawałek pierniczka.

– Ja na przykład – mówił dalej chłopiec – mieszkam 
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w domu wybudowanym w tysiąc dziewięćset ósmym roku. 
A najciekawsze jest to, że podczas jakichkolwiek porządków, 
czy remontów, zawsze znajduje się coś ciekawego. 

– Taaa? – zainteresowała się Kasia, odstawiając 
z brzękiem filiżankę na spodeczek.

– Wyobraź sobie, że miesiąc temu malowałem z ojcem 
piwnicę, zrywaliśmy starą tapetę, położoną jeszcze przez 
Niemców, którzy kiedyś tu mieszkali i podczas tej roboty 
odkryliśmy wnękę w ścianie, a w niej porcelanową wazę 
obiadową.

– W takim razie chyba też będę musiała zrobić 
porządek w piwnicy – stwierdziła ze śmiechem Kasia, po 
czym dodała cicho. – Szkoda tylko, że to nie mój dom… – 
zapatrzyła się w ciemne okno, po którym deszcz spływał 
ze szmerem. 

– Wszystkie przedwojenne domy w naszym Starym Lesie 
zostały zbudowane przez Mazurów Pruskich, mieszkali 
oni tutaj przez całe lata, dopiero w czterdziestym piątym 
zaczęło się zmieniać... – ciągnął Wiktor. – Rozpoczęły się 
masowe wyjazdy do Niemiec, bo władze komunistyczne nie 
dawały Mazurom spokoju. A i dzisiaj jeszcze przyjeżdżają, 
oglądają ogrody i wspominają dawne życie, często są to już 
staruszkowie, którzy przed śmiercią pragną zobaczyć po 
raz ostatni miejsca, gdzie spędzili wiele lat swojego życia – 
urwał, tylko deszcz stukał o parapet.

Kasia wypiła resztę herbaty i zerknęła ukradkiem na 
zegarek. Było już po siódmej. Dziewczynka dopiero teraz 
uświadomiła sobie, że nie odrobiła jeszcze lekcji i nic nie 
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rozumie z tej przeklętej matmy, a jutro klasówka z funkcji. 
Spojrzała na Wiktora wielkimi oczami, a on, jakby 
domyślając się wszystkiego, rzekł:

– To ja już chyba pójdę – ale prawdę mówiąc, nie miał 
chęci wracać do domu.

– Wiktor… – usłyszał cichy głos Kasi, który wyrwał go 
z zamyślenia. – Jeśli nie masz nic przeciwko, jeśli czas ci 
pozwala – plątała się.

– No mówże śmiało! – zaśmiał się nerwowo.
– Może razem pouczylibyśmy się na jutrzejszy 

sprawdzian z matmy? Tak jakoś nie daje mi to spokoju.
– Jasne! – zgodził się ochoczo Wiktor. – Na pewno coś 

zrozumiemy!
– A potem… – dodała Kasia. – Zjemy jeszcze u 

mnie kolację, musisz skosztować wspaniałych pierogów 
z grzybami, które sama ulepiłam.

Zasiedli przy biurku oświetlonym lampą kreślarską. Co 
chwilę któreś z nich wybuchało głośnym śmiechem z podanej 
przez siebie nowej koncepcji rozwiązania zadania. Kasia 
najczęściej upierała się przy metodzie graficznej, ciągle 
zaznaczała punkty na osiach współrzędnych, szkicowała 
wykresy, Wiktor zaś biedził się nad rachunkami.

Ogień wesoło trzaskał w piecu, a za oknem wciąż padał 
deszcz.

27.
Siódma rano, a za oknem ciemno, mglisto, gdzieś 
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daleko szczekają psy i gwiżdże jadący pociąg. Po sennej 
wsi rozchodzi się miarowy stukot kolejowych kół i każe 
myśleć o nowym dniu.

„Może Elżunia dziś wróci” – pomyślała Kasia z nadzieją, 
przeciągając się. Wyłączyła niepotrzebny już budzik 
i poszła do łazienki. Oczywiście, o ciepłej wodzie można 
było sobie jedynie pomarzyć.

„Wszystko na mojej głowie – westchnęła zniecierpliwiona. 
– Tylko raz człowiek zapomni o podłożeniu węgla i musi 
myć się w zimnej wodzie! W mieście to było życie! Ciągle 
ciepłe kaloryfery, przy których odpowiednim pokrętłem 
można było sobie samemu regulować temperaturę, a tutaj? 
Cholera jasna”. Drżąc, weszła do wanny i z zaciśniętymi 
ustami wzięła lodowaty prysznic. Rześka wpadła do 
kuchni.

Nastawiła radio, a z lodówki wyjęła sałatkę jarzynową 
i ugotowała kawę zbożową.

– Wpół do ósmej – poinformował raźnym głosem 
jakiś dziennikarz z „Trójki”. – Dzień zapowiada się 
zimny i pochmurny. Najniższa temperatura w Olsztynie, 
tylko dwa stopnie Celsjusza. W innych częściach kraju 
termometry wskażą od trzech do pięciu stopni. Teraz za 
oknami naszego studia w Warszawie przy Myśliwieckiej 
ruch jest niewielki, ale kierowców prosimy o rozwagę 
i skupienie, bo pada deszcz i na drogach jest ślisko.

Katarzyna zjadła śniadanie i napisała w pośpiechu:
Na obiad będą dziś ziemniaki smażone z boczkiem 

i cebulką oraz zupa czosnkowa. Marysia! Nie zapomnij 
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wypić herbaty imbirowej, a profesor niech dogląda ognia. 
Musicie sobie dać radę! Całuję – Wasza Kasia.

Przypięła kartkę do lodówki i zaraz potem usłyszała 
stukanie do drzwi. Biegiem przemknęła przez korytarz 
i otworzyła. W werandzie stał Wiktor.

– Dzień dobry szanownej pani – powiedział ze 
śmiechem Wiktor. – Gotowa do wyjścia?

– Daj mi pięć minut – poprosiła. – Wejdź do środka!
Chłopiec stanął przy drzwiach i niespokojnie zerkał na 

zegarek. Było już za piętnaście ósma, a na pierwszej lekcji, 
niestety, matematyka i klasówka z funkcji. W głębi sieni, 
gdzie mieściła się toaletka, dochodziły szmery, nagle coś 
szklanego spadło na podłogę i potłukło się.

– Wszystko w porządku? – zapytał Wiktor.
– Ten dom to prawdziwy lamus! – krzyknęła Kasia.
– Co tu się dzieje?! – drzwi kuchenne otworzyły się 

z rozmachem i stanęła w nich Marysia. – Czy to, aby nie 
rabuś?! 

W korytarzu było ciemnawo i starsza pani – zaspana 
i wymęczona grypą – nie od razu poznała chyba chłopca, 
stojącego w progu.

– Marysiu, to tylko ja i Wiktor – wyjaśniła spokojnie 
Kasia. – Idziemy do szkoły.

– Dzień dobry! – rzekł nieco speszony chłopiec.
– Dzień dobry, młodzieńcze, jak to miło z twojej strony, 

że troszczysz się o Kasię. A ja was tak beznadziejnie 
przywitałam, Boże, jaka ta starość już niewdzięczna…

Kasia podeszła do pani Marysi i pocałowała ją 
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w pomarszczony policzek:
– To zwykła pomyłka, która może zdarzyć się każdemu. 

A teraz wracaj do ciepłego łóżka.
– Tempo – nakazał Wiktor, czując skurcz w brzuchu. – 

Za siedem ósma! Pani Kolec pewnie już pisze zadania na 
tablicy…

28.
Do klasy wpadli kilka minut po dzwonku, gdyż 

przedtem stali jeszcze w kolejce do szatni. Wszyscy teraz 
głośno rozmawiali i byli jacyś odprężeni.

Ktoś śmiał się z opowiedzianego kawału o blondynce u 
fryzjera.

– Co się dzieje? – zapytała Kasia tę cichą i tajemniczą 
Agnieszkę Milewską.

– Przed chwilką przyszła pedagog – tu rudowłosa 
dziewczynka machnęła ręką w stronę biurka, przy którym 
siedziała sympatyczna pani Ania, lubiana przez uczniów. – 
I powiedziała, że Kolcowej nie będzie do końca tygodnia. 
Mamy sobie sami zrobić teoretyczną powtórkę z ostatniego 
działu, czyli w skrócie: poczytać o wzorach i wykresach.

– Jak dobrze… – stwierdziła Kasia i uśmiechnęła się do 
koleżanki, która szybko spuściła głowę, po czym zaczęła 
coś pisać w zeszycie.

W klasie narastał tłum, drzwi, co chwilę się otwierały. 
Pani Ania nie zwracała na to uwagi, zajęta wypełnianiem 
jakichś arkuszy. Zresztą, wszyscy w szkole wiedzieli, że 
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zajęcia wychowawcze z tą panią oznaczały luz, a już w ogóle 
od czasu, kiedy jej brzuch zrobił się wielki jak piłka.

Kasia rozłożyła się wygodnie na swoim krześle 
i przymknęła oczy.

„Dobrze, że ten sprawdzian jednak się dziś nie 
odbył, przynajmniej będzie można dopracować pewne 
niejasności” – pomyślała i poczuła czyjąś dłoń na ramieniu.

– Nie śpij – rzekł wesoło Wiktor. – Idę cichaczem 
do sklepiku, masz może chęć na drożdżówkę? Właśnie 
widziałem z okna, że przywieźli ciastka.

– A, chętnie zjadłabym sobie coś słodkiego – stwierdziła 
i ziewnęła.

– Okay, zatem zaraz wracam – i już zamykał za sobą 
drzwi.

Kasia zadowolona z powrotem przymknęła oczy 
i pomyślała, że życie nie jest wcale takie złe.

29.
Koniec lekcji. Nareszcie te siedem godzin minęło 

i można pójść sobie do domu. Kasia zatrzymała się przed 
szatnią, w tłumie wrzeszczących i przepychających się 
uczniów, oczekujących na panią sprzątaczkę, która już 
zmierzała z kluczami, żeby otworzyć wejście do szkolnej 
przebieralni.

„Oczywiście, trzeba będzie przygotować pożywny obiad, 
bo ta wstrętna grypa, mimo lekarstw, ziół, miodu i czosnku, 
jakoś nie chce odejść z domu” – pomyślała dziewczynka 
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i nerwowa dotarła wreszcie do swojego sztruksowego 
płaszcza, zarzuciła go na siebie i czym prędzej opuściła 
ten szary budynek, za którym nie przepadała. Dzień był 
pochmurny i zimny. Na drodze leżały ostatnie nie zebrane 
liście. 

„Ciekawe, kiedy na nie przyjdzie kolej? Gdy znikną zrobi 
się już całkiem szaro i beznadziejnie” – stwierdziła. Trochę 
dalej woźny palił stare gałęzie, a ostry dym drażnił oczy. 
Środkiem dziedzińca szli uczniowie, śmiejąc się głośno 
i dyskutując o sprawach dla nich niezmiernie ważnych.

„Twoje ‘najki’ mogą się schować przy moich ‘pumach’! 
Zjeżdżaj młokosie, nikt nie ma takich ‘adidasów’ jak ja! 
Widzisz, ruska ślepoto, te trzy paski! Dzięki nim ja tu 
jestem waszym panem!” – dobiegały pokrzykiwania. Kilka 
metrów za tą grupką, kroczyła Agnieszka. Kasia podbiegła 
do niej.

– Hej, zaczekaj! – krzyknęła za plecami zielonookiego 
rudzielca o bujnych lokach, który odwrócił się i surowym 
wzorkiem zmierzył Kasię. – Ale masz tempo, wróżę ci 
długie życie z taką energią, a raczej kwantem, jak to dziś 
mówiła babka na fizyce… – zażartowała z małą sapką.

– Chyba kiepska wróżba – skwitowała Agnieszka, 
marszcząc czoło.

Kasia spojrzała koleżance w twarz i zobaczyła na niej 
dużo, dużo smutku.

– Masz do mnie jakiś interes, pewnie chodzi o matmę? 
– zagadnął chłodno rudzielec. – Czy też fiza? Jeszcze nie 
rozpracowałam ostatnich zadań z prądu.
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– Nie mam do ciebie żadnej sprawy! – odparła wesoło 
zapytana.

– A więc, o co ci właściwie chodzi?! – padło stanowcze 
pytanie.

Kasia zacukała się z lekka.
– Chciałam tylko pogadać…
– Ze mną?! – z gorzkim śmiechem rzuciła Agnieszka.
– Z tobą, bo chodzimy przecież do jednej klasy.
I w tym momencie zdarzyło się coś bardzo dziwnego. 

Sebastian Lichy, demonstrujący chyba całemu światu swoje 
trzy paski widniejące od stóp po samą głowę, odłączył się 
od grupki i zwrócił się do Agnieszki:

– Córuś moja, napij się z gwinta! – popchnął ją lekko, po 
czym z prześmiewczym rechotem, odegrał zataczającego 
się człowieka. – Jak tam, mamuśka się miewa?! Wczoraj 
leżała na schodach, zsusiana jak niemowlak! Ruda, kup 
swej rodzicielce pampersy, dobrze ci, kuźwa, radzę!

– Ręce trzymaj z daleka! – nagle przed koleżanki 
wysunął się odważnie Wiktor, który szedł dłuższy czas za 
nimi.

– Proszę, proszę, co za trójkąt bermudzki: sierotka 
Maryśka, córeczka wiejskiej pijaczki i pisarczyk szkolnej 
gazetki, ha, ha, ha… jesteście żałośni.

– Nie tobie to chyba oceniać – zauważył Wiktor. – Czy 
my wyrażamy się w ten sposób o kimkolwiek? Nie masz 
takiego prawa, koleś, bo to jeszcze nie Sąd Ostateczny…

– Ja już mam prawko na motor! – krzyknął Sebastian. 
Biedak, nie potrafił utrzymać kontaktu wzrokowego 
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z drugim człowiekiem nawet przez sekundę, po czym, 
w jakiejś złości, jego dłoń wylądowała z plaskiem na 
policzku Wiktora. Splunął jeszcze na Kasię i szybko 
podbiegł niby zwycięzca do swoich kolegów, śmiejąc się 
w niebogłosy.

 Agnieszka spuściła głowę. Przez chwilę szli w milczeniu, 
słysząc z przodu różne komentarze i przekleństwa. Kiedy 
dotarli do poczty, rudowłosa dziewczynka zatrzymała się 
i cicho rzekła:

– Ja tu skręcam.
– Tak, wiem – przytaknęła Kasia. – Słuchaj, Aga, wiesz, 

gdzie mieszkam, wpadnij, więc może do mnie wieczorem, 
co?

– No, nie wiem, czy będę mogła… – mówiła 
w zamyśleniu. – Ale dzięki serdeczne za zaproszenie!

Kasia roześmiała się głośno i poklepała koleżankę po 
plecach.

– O siódmej! Pamiętaj, będę czekać na ciebie! – zawołała, 
przechodząc z Wiktorem przez ulicę. Po kilku krokach 
odwróciła się jednak i zerknęła na Agnieszkę, której 
pomachała ręką na pożegnanie. Z zielonych, wielkich oczu 
rudowłosej, wyrośniętej dziewczynki o długich nogach 
i umięśnionych ramionach, płynęły strużki łez.

30.
W kuchni panował błogosławiony spokój.
Kasia przysiadła obok ciepłego pieca, swoją bladą twarz 
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oparła na splecionych dłoniach i nagle się rozpłakała. Łzy 
spływały wolniutko po policzkach, a w nosie zbierało się 
coraz więcej wilgoci. Od dłuższego już czasu nosiła w sobie 
jakiś nieokreślony smutek i tęsknotę, które narastały 
z każdym dniem i dzisiaj chyba osiągnęły swoje apogeum. 
Tymczasem zadźwięczał dzwonek u drzwi i Kasia zlękła się, 
że to może, przedwcześnie, Agnieszka. „Bzdura, umówiłam 
się z nią dopiero na siódmą, to ktoś inny” – pomyślała 
i natychmiast zerwała się z miejsca, podbiegła do lusterka 
i wyczyściła oczy chusteczką. Czkawka nie dawała jej 
spokoju. Do drzwi zastukano mocno i stanowczo, zupełnie 
tak jakby ten, kto znajdował się na zewnątrz był bardzo 
zniecierpliwiony.

– Już otwieram! – krzyknęła Kasia, przekręcając klucz 
w zamku.

No i któż to stał na progu z wielką walizką i z niewinnym 
uśmieszkiem na twarzy?

– Elżunia! – rzekła wesoło Kasia i jak szalona rzuciła 
się jej na szyję, bo jakieś tamy już w niej chyba pękły. – 
Nareszcie wróciłaś, tak bardzo tęskniłam za tobą!

– Byłabym wcześniej – powiedziała Elżunia. – 
Zatrzymałyśmy się jednak w Olsztynie na pewnej 
konferencji przyrodniczej, potem jeszcze i zahaczyłyśmy 
o teatr…

– Elu, witaj w domu, siostrzyczko! – ucieszył się profesor, 
który właśnie wyszedł w piżamie ze swojego pokoju. – 
Myślałem, że już na zawsze zostaniesz w tych górach!

– Nic ci do tego, braciszku – odparła kąśliwie. – Miło 
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jednak widzieć twoją gębę!
– Dobrze, już dobrze, kochana Elko – szepnął 

pojednawczo jej starszy brat.
– Jestem Elżunia, Elżunia, pamiętaj, nie Elka! – 

krzyknęła z pasją siostra i zamaszyście wkroczyła do 
kuchni, ubolewając nad jej stanem faktycznym.

31.
– Gdzie byłaś tak długo? – padło stanowcze pytanie, 

kiedy Agnieszka znalazła się w ciemnym korytarzu 
swojego domu.

– W szkole – odpowiedziała obojętnie, zostawiając 
kurtkę na wieszaku.

– W kuchni masz talerz zupy – rozkazała mama tonem 
nieznoszącym sprzeciwu. – Wszystko musisz zjeść.

Była to kobieta o szarej, pomarszczonej twarzy, ciągle 
wykrzykująca, że w domu jest bałagan. Jej jedyne zajęcie, 
któremu oddawała się z pasją stanowiło wytwarzanie 
z tytoniu skrętów.

– Znowu piłaś – zauważyła płaczliwie Agnieszka.
– Co cię to obchodzi, smarkulo?! Nie wtrącaj się do 

mojego życia, bo pożałujesz!
Dziewczynka przeszła do zimnej kuchni, umyła ręce i nie 

zwracając już uwagi na krzyczącą mamę, wylała do zlewu 
skwaśniałą zupę. Zaparzyła sobie herbatę i skierowała się 
do swojego pokoju. Zresztą, co to za pokój. Mała klitka ze 
starymi gratami. Postawiła kubek na biurku i rzuciła się na 
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łóżko, gdzie spędzała większość czasu na czytaniu, pisaniu 
i dumaniu. Teraz, na przykład, leżąc zwinięta w kłębek jak 
kot, myślała o dzisiejszym spotkaniu u Kasi.

„Co to za miła i ciekawa osóbka, w klasie przezywają 
ją ‘miastowa’, ale ona przecież taka skromna i w ogóle się 
nie wywyższa. Jaka głupia ta nasza klasa, zero wyczucia 
– przewróciła się na drugi bok. – Ciekawe, co wyniknie 
z tego spotkania? Katarzyna, jakie to ładne imię i nie 
wiem, czemu, ale do jej ciemnej karnacji pasuje jak ulał. 
A ciekawe, kim byli jej rodzice? Zresztą, czy to, co przeszłe 
warto rozgrzebywać? Ech, chyba nie. Teraz lepiej myśl, 
dziewczyno, w co by tu się ubrać na to spotkanie. No 
właśnie, to jest największy problem”.

32.
Z domu wyszła przed siódmą. Agnieszka należała 

do tego gatunku osób, które boją się poznawać ludzi, 
odczuwają lęk, gdy ktoś wyciąga do nich przyjazną rękę 
i zbyt często mówią „przepraszam”.

Kiedy stanęła przed drzwiami z tabliczką z napisem 
KORZONKOWIE ogarnął dziewczynkę chwilowy 
strach. Zebrała jednak w sobie odwagę i zadzwoniła. 
Zaraz po wejściu została zaproszona do ciepłej kuchni, 
żeby skosztować ziemniaczanych klopsików z zieloną 
pietruszką usmażonych na rumiany kolor przez samego 
pana profesora. Nikt nie słuchał Agnieszki protestów 
i zapewnień, że nie była głodna, choć tak naprawdę od 
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przyjścia ze szkoły nic nie miała w ustach, a żołądek jej 
wydawał co chwilę stłumione burczenie. 

– Jedz, dziecko drogie, bo blado wyglądasz – rzekła 
surowo pani Elżunia. – Masz chyba na moje oko za mało 
żelaza.

Agnieszka posłusznie skosztowała klopsików 
pachnących kminkiem, kolendrą podanych z niewielką 
ilością kwaśnego jogurtu z koperkiem i czosnkiem. Jadła 
je bardzo powoli, żeby nacieszyć się ich wspaniałym 
smakiem, gdy tymczasem pani Elżunia zaczęła wspominać 
swój pobyt w górach. Zapatrzona w tych miłych ludzi, 
dziewczynka niechcący strąciła łokciem filiżankę z herbatą 
lipową. W przeciągu sekundy okruchy szkła znalazły się na 
mokrej podłodze. Coś dziwnego stało się w tym momencie 
z Agnieszką. Z głośnym „och” zerwała się z miejsca i ze 
łzami w oczach zaczęła przepraszać za takie karygodne 
zachowanie i brak ostrożności.

– Kochanie, nic się nie stało, to była tylko herbata… 
– wtrąciła się Elżunia i pogłaskała rudowłosego gościa 
po policzku. Gest ten był tak zaskakujący, tak nieznany 
dziewczynce, że przez chwilę nie wiedziała, co się z nią 
dzieje. Dopiero głos Kasi przywołał zdezorientowanego 
rudzielca do porządku.

– Aga, chodźmy do mojego pokoju!
– Masz fajną rodzinkę – stwierdziła Agnieszka, siadając 

w koszykowym fotelu na poddaszu. – Kurcze, z moją to 
nawet źle bym wyszła na zdjęciu…

– Cieszę się, że wpadłaś do mnie – rzekła Kasia. – Mnie 
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nikt z naszej klasy nie odwiedza oprócz Wiktora. Nie lubią 
mnie. Czasami zastanawiam się, dlaczego. Szkoda, że ciągle 
człowiek człowiekowi wilkiem…

– Może w szkole średniej będzie inaczej? Pewnie 
wybierasz się do liceum? – zagadnął rudzielec.

– Tak, chcę startować do „Mickiewicza” w Olsztynie. Ty 
też jako matfizowy megamózg?

– Nie mogę na razi nic ci odpowiedzieć, bo nie wiem, 
co będzie…

– Rozumiem… – szepnęła cicho Kasia, głaszcząc 
futerko Przytulanki.

– Ty nic nie rozumiesz! – rzuciła gniewnie Agnieszka. – 
Nie znasz mojej sytuacji. Boże, może już po podstawówce 
będę musiała iść za sklepową ladę, żeby nie umrzeć 
z głodu…

– Dlaczego tak myślisz?
– Bo nie widzę perspektyw na przyszłość! Ty masz 

rodzinę, kochają cię, a ja nie mam tak naprawdę już 
nikogo… Mama ostatnio ciągle pije, a babcia mieszka 
daleko w Gdańsku.

– Aga, nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, przypomnij 
sobie ostatni wiersz, jaki przerabialiśmy na polskim… – 
pocieszała Kasia swoją koleżankę. – Ja na twoim miejscu 
zamieszkałabym po prostu z babcią.

– Po prostu? – wyraziła swoją wątpliwość Agnieszka. – 
A kto zajmie się domem i mamą?

– Chyba po to dorastamy, żeby brać życie w swoje ręce, 
no nie?
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– Niektórym to jednak jakoś nie wychodzi…
– Wierzę, że tobie się uda! – oznajmiła Kasia. – 

Trzymajmy się razem, a na pewno wszystko będzie dobrze.
– Muszę już wracać do domu – postanowiła Agnieszka. 

– Dziękuję za pyszną kolację.
– Odprowadzę cię – zaproponowała Kasia, zgasiła 

światło i wyszła za koleżanką z pokoju.

33.

Noc była ciemna i zimna. Z pobliskich pól ciągnęło 
mrozem. Od czasu do czasu jezdnią przemknął samochód, 
oświetlając sobie drogę silnym blaskiem bijącym 
z reflektorów. Przed sklepem i pocztą nie było już żadnych 
ludzi: wszyscy pewnie siedzieli w swoich ciepłych domach 
albo układali się do snu. I wszyscy oni borykali się ze 
swoimi prywatnymi problemami, smutkami. Z pewnością 
każdy z nich wiedział, co to samotność i doświadczył jej 
w większym, bądź mniejszym stopniu.

Stała przed jakimś domem i przez oświetlone okno 
widziała rodzinę spożywającą kolację. Starsza kobieta 
śmiała się, jedząc i wpatrując się w migoczący telewizor, 
podczas gdy dwóch chłopców biegało wokół suto 
zastawionego stołu.

Z Kasią pożegnała się przy poczcie. I tak nie powinna 
była zgadzać się na to odprowadzenie, gdyż na wzgórze 
Korzonków prowadziła zawiła, ciemna droga.
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Nagle uderzył w Agnieszkę silny powiew wiatru, aż 
ciarki przeszły jej po plecach. Pospiesznie ruszyła dalej, 
mając dziwne wrażenie, że ktoś idzie za nią. Obejrzała się, 
ale nikogo nie spostrzegła. Drżała z zimna.

„Trzeba będzie skombinować sobie ciepłą kurtkę – 
pomyślała i pociągnęła nosem. – Czuć w powietrzu, że już 
niebawem spadnie śnieg”.

Weszła do domu i z westchnieniem stwierdziła, że był 
ziąb, bo od popołudnia nie paliło się przecież w piecu. 
Uchyliła cichutko drzwi do pokoju mamy. Ta spała 
kamiennym snem, ciężko oddychając.

Agnieszka rozpaliła ogień i podłożyła łopatką węgla.
„W sobotę zacznę znosić drzewo z lasu, bo chyba za 

mało tego opału na całą zimę – stwierdziła, rozcierając 
zmarznięte dłonie. – No, do rana powinno być ciepło”. 
Nieco uspokojona ruszyła do kuchni nastawić wodę 
na kawę. Ugotowała pachnącą zbożem „Kujawiankę” 
i uświadomiła sobie, że nic nie uczyła się na jutrzejszy 
sprawdzian z historii.

„E, co tam – pomyślała z lekkim uśmiechem. – Jedna 
dwója mi nie zaszkodzi, a może uda się ściągnąć?”

W swoim pokoju przebrała się w piżamę i założyła 
jeszcze gruby sweter zrobiony przez babcię na drutach. 
Dziewczynka usiadła przy biurku, sącząc powoli gorący 
napój. Rozgrzany kubek ogrzewał przez dłuższy czas jej 
dłonie. Kiedy stał się już zimny i pusty, Agnieszka chwyciła 
za piękne, czarne pióro Parkera (prezent gwiazdkowy od 
babci), którego używała tylko w wyjątkowych chwilach. 
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Dziewczynka, mając przed oczami dzisiejsze popołudnie, 
napisał w skupieniu:

 

Jesień dziś gra na harfie…
Złotą melodię tańczących podmuchu wiatru liści.
Jak krople deszczu spływające po szybie ciemnej okiennicy,
Tak łzy smutku płyną po mej twarzy.
Wiatr rządzi się mną i gołymi koronami drzew,
Jesteśmy jego więźniami.
Ptaki żegnają nas swym hymnem.

Matko, zamknęłaś mnie w muszli, z której nie mogę się 
wydostać.
Wołam pomoc. Brak odpowiedzi. Modlę się.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Świat płacze zimnym deszczem.

Nastawiła budzik na szóstą, zgasiła światło i wskoczyła 
do łóżka.

Leżała w ciemności, zegar tykał monotonnie, a za 
oknem zaczął padać listopadowy deszcz. Myślała o tym, 
co jej powiedziała Kasia. Wiedziała, że będzie zmuszona 
prosić babcię o pomoc. Postanowiła, że już w ferie zimowe 
pojedzie do Gdańska i zrobi pierwszy krok w tym kierunku.

„Trzeba działać samemu, bo inaczej nic się nie zmieni” 
– szepnęła sennie Agnieszka.
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34.

Wieczór Andrzejkowy był mroźny.
Wiktor siedział w swoim pokoju i słuchał ulubionej płyty 

Grechuty. Przed godziną wrócił od państwa Lisowskich, 
gdzie od popołudnia pilnował trójki rozwrzeszczanych 
dzieci. Od tego ich krzyku, marudzenia, ciągłego 
upominania, żeby zjadły obiad, zamiast czekolady, bolała 
go głowa. Zwłaszcza, że dzisiejszy dzień w szkole również 
nie był udany, bo znowu ta jędza Kolec wyżywała swoje 
frustracje na Bogu winnych uczniach. Szkoda gadać, ale 
dobrze, chociaż, że to już ostatnia klasa. Może w liceum 
nauczyciele będą darzyć młodzież większą empatią? Hm, 
trzeba się wziąć w garść i czymś zająć. To grzech leżeć 
bezczynnie i marnować dany nam czas, nawet po dniu 
pełnym pracy.

Wiktor postanowił pójść na spacer. Lubił przypatrywać 
się gwiazdom. Często wyobrażał sobie, że jest zupełnie 
wolny, lekki jak piórko i swobodnie unosi się pośród 
miliardów świecących punkcików.

Kiedy zakładał kurtkę, do sieni weszła mama. 
– Wychodzisz? – zagadnęła zdziwiona. – Późno już, 

synku.
– Boli mnie głowa, więc świeże powietrze chyba dobrze 

mi zrobi.
– Uważaj przy poczcie, bo różne podejrzane typy tam 

się kręcą – ostrzegła.
Przyjrzał się jej uważnie i nagle złapał maminą rękę.
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– Nie zamartwiaj się wszystkim tak bardzo… – 
uśmiechnął się i wyszedł. Niebo co prawda nie nadawało 
się dziś raczej do obserwacji, bo było zachmurzone, ale 
Wiktora nie bardzo to zmartwiło. Liczył się sam ruch.

Przed sklepem natknął się na grupę podpitych 
mężczyzn. 

– Gdzie lecisz młody w taką ciemnicę?! – krzyknął 
jeden z nich. – Dawaj kasę!

– Nie mam przy sobie – powiedział prawdę i przeszedł 
czym prędzej. 

Z niektórych domów dochodził hałas, śmiechy 
imprezowiczów. Na przykład u Delikatów pijany mąż bił 
właśnie swoją żonę, która krzyczała w niebogłosy. Boże, 
ten świat jest miejscami taki niedobry. Gdzie podziała się 
miłość?

– Wiktor?! Co ty tu robisz, u diabła?! – usłyszał głos 
Agnieszki, który wyrwał go z zamyślenia.

– Spaceruję sobie i obserwuję małe co nieco… – 
powiedział. – A ty dokąd pędzisz?

– Do Kasi, będę jej uczyć matematyki.
– Dzisiaj? – zdziwił się Wiktor.
– A no tak, ale w przerwach zaplanowane są wróżby, 

ciastka i herbatki… – wyjaśniła. – Jak chcesz, to możesz się 
do nas przyłączyć.

– Chętnie – zaśmiał się chłopiec i szybko ruszyli 
w stronę domu na wzgórzu, bo oboje zmarzli i nie czuli już 
chyba nawet palców u stóp.

A z ciemnego nieba zaczął prószyć delikatny śnieg.
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35.

Za oknami grudzień. Cały Stary Las został przykryty 
grubą lśniącą pierzyną, pod którą spała przyroda. 
Czarownie wyglądały teraz te białe drzewa, uwolnione od 
nagości i smutku ostatnich dni listopada. Tajemnicza cisza 
panowała pośród surowych pól i lasów, za którymi już 
wczesnym popołudniem chowało się leniwe słońce. Śnieg 
sprawił, że wszystkie, nawet te najbiedniejsze, najstarsze 
budynki we wsi stały się czyste i pełne niepowtarzalnego 
blasku. Mimo olbrzymich zasp, kolej mazurska pracowała 
bez większych problemów, dowożąc każdego dnia 
dziatwę, studentów i pracowników do pobliskich miast. 
Mroź nie przeszkadzał nawet pijakom, którzy jak zwykle 
wulgarni w słowie, stali wieczorami przed sklepami 
i próbowali poprawiać swój nastrój mocnym alkoholem. 
Niestety, zimowa biel, pomimo całego swojego kunsztu 
i bezgranicznej ilości, nie potrafiła wszystkiego naprawić 
i oczyścić…

36.
Agnieszkę obudził przenikliwy ziąb, nawet pod tą 

bawełnianą kołdrą od babci było zimno. 
– Która to może być godzina? – wymamrotała sennie, 

szukając zegarka na zarzuconym papierzyskami stoliczku. 
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Aha, siódma. Za oknem sobotni poranek. Na szczęście 
wolny dzień, nie trzeba myć się w pośpiechu i brnąć do 
szkoły przez te zaspy. Wystarczy tylko wrzucić łopatką 
węgla do pieca i można wrócić do łóżka. Jaki słodki ten 
sen, kiedy za oknem błyszczący śnieg oraz niebo usłane 
gwiazdami i rogalikowym księżycem.

Rudowłosa dziewczynka wtuliła się w poduszkę, nie 
mogła jednak zasnąć. Przewracała się z jednego boku na 
drugi. Coś nieokreślonego ją niepokoiło, czegoś się bała, 
a w brzuchu pojawił się nieprzyjemny ucisk i ciągle coś 
w nim się przewracało.

No tak, mama nie wracała na noc od trzech dni, bo 
pewnie znowu została u jakiejś koleżanki. Kiedy wróci? 
Czy w ogóle jeszcze wróci?

Agnieszka wstała i poszła do kuchni, gdyż miała 
wysuszone wargi i chciało się jej pić. Napiła się zimnej 
kawy zbożowej z dzbanka i zjadła resztę wczorajszej 
owsianki. Postanowiła, że czas do południa wypełni sobie 
sprzątaniem, bo w domu panował bałagan, a na meblach 
piętrzyły się warstwy kurzu. Umyła naczynia, dokładnie 
odkurzyła wszystkie pomieszczenia, wytrzepała koce, 
wyglancowała łazienkę i kuchnię. Kiedy zabrała się za 
szorowanie podłogi w komórce, ktoś zadzwonił do drzwi.

„Obcy” – pomyślała, wykręciła szmatkę i poszła 
otworzyć. Zdziwiła się bardzo, bo przed nią stali Kasia 
i Wiktor.

– Cześć, co się stało, że tak wcześnie do mnie 
przychodzicie? 
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– Dzisiaj są twoje urodziny, więc postanowiliśmy… – 
plątał się Wiktor,

wchodząc do środka.
– Wszystkiego dobrego – rzekła Kasia uroczystym 

tonem i podała Agnieszce zawiniątko.
– Cóż to takiego? – zapytała rudowłosa dziewczynka.
– To także prezent od Elżuni – poinformowała Kasia. – 

To zrobione przez nią zdjęcia gór. 
– Jejku, jakie śliczne pejzaże, a album, jaki elegancki – 

zachwycała się Agnieszka, wertując strony.
– Elżunia jest profesjonalistką w fotografice, skończyła 

nawet szkołę z tej dziedziny – oznajmiła Kasia.
– Ja ze swoim tatą należymy do praktycznych osób, więc, 

żeby było ci cieplej, zdecydowaliśmy się na coś takiego 
– wręczył koleżance kolorowy karton przyozdobiony 
wstążką. Pudło skrywało mały grzejnik elektrooszczędny.

– Dobrze, a teraz zabieramy się do roboty, gdyż 
postanowiliśmy też wprowadzić do twojego pokoju trochę 
słońca… Czy jest w tym domu drabina?

– Co?! – krzyknęła Agnieszka, widząc, jak Wiktor 
wyjmuje z plecaka kubełki z farbą. – Czy wy zwariowaliście?!

– Raczej nie… – stwierdziła Kasia. – Wymalowanie 
twojego pokoiku to też w ramach zbiorowego prezentu.

– Jesteście niepoważni! – zaprotestowała stanowczo 
Agnieszka. 

– Decyzja już zapadła, a przyjęcia prezentu przecież się 
nie odmawia… – wyjaśniła z grobową miną Kasia.

– Wy chyba naprawdę oszaleliście – rzekła płaczliwym 
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tonem solenizantka. – Czuję się jak jakaś…
– Cicho! – warknęła Kasia nieswoim głosem. – Wiktor 

do dzieła, zakasuje rękawy i dodawaj pigmentu do farby, 
a ty – zwróciła się do Agnieszki, gryzącej paznokcie. – Idź 
po drabinę, bo będzie potrzebna, żeby dostać się do tego 
wysokiego sufitu.

Kiedy Agnieszka poszła do piwnicy, Kasia z Wiktorem 
sprawnie poodsuwali meble, to co było możliwe 
ponakrywali przyniesionymi ze sobą płachtami folii 
i zaczęli malowanie. Cztery godziny później na ścianach 
widniało wielkie żółte słońce z uśmiechem i drzewa 
z białym kwieciem. 

Teraz, cała trójka, siedziała na podłodze z roześmianymi 
twarzami umazanymi od farby, zachwycała się swoim 
wspólnym dziełem i nawet nie spostrzegła, gdy na progu 
pokoiku stanęła niziutka, zgięta w pałąk o ceglastej cerze 
kobieta. Przypatrywała się długo podnieconej młodzieży, 
słuchając z zaciekawieniem o czym dyskutują ci młodzi 
malarze.

Kasia pierwsza ujrzała panią Milewską, zlękła się, że 
może zacznie ona krzyczeć i awanturować się, ale do 
niczego takiego nie doszło.

Chora, mierząc badawczym wzrokiem zawstydzoną 
Agnieszkę, a potem ściany, rzekła tylko zachrypniętym 
głosem:

– Bardzo ładnie.
I odeszła, kiwając głową.
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37.

W oświetlonej kuchni panował porządek i pachniało 
smażonymi pierogami, które pozostały jeszcze od świąt. 
Miło siedziało się Wiktorowi w tym cieple, zwłaszcza, że na 
dworze zapadała zimowa ciemność. Chłopiec z niechęcią 
myślał o szarości, która nadeszła po ostatnich roztopach, 
o zbliżającym się Sylwestrze bez śniegu. Cicho grało radio, 
to chyba Trójka emitowała popołudniową, jazzową sjestę.

Nagle zadzwonił telefon. Wiktor podniósł słuchawkę 
i usłyszał głos Kasi. Poprzez trzaski i szum zrozumiał 
tylko, że we wsi coś się dzieje. Podniecony mówca po 
drugiej stronie przewodu krzyczał, że mają spotkać się 
jak najszybciej przy starym, nieczynnym magazynie 
wojskowym, bo jest naprawdę coś ciekawego do zobaczenia. 
Zanim zdążył zapytać o cokolwiek, Kasia już się rozłączyła.

– O, zgrozo – powiedział z westchnieniem. – W taką 
burą pogodę wychodzić z domu. Niech ci jednak będzie, 
Katarzyno! Dla ciebie wszystko.

Zjadł ostatniego pieroga i zaczął zbierać się do wyjścia.

38.

Ludzie stali stłoczeni, głośno rozmawiali, a niektórzy 
nawet krzyczeli, widząc płonący magazyn wojskowy, 
w którym podobno, jak głosiły tutejsze wieści, 
przechowywano wojenną broń i środki wybuchowe. Samo 
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miejsce, od wielu lat głucho zamknięte i otoczone kolczastą 
siatką, na której widniały tablice z napisem WSTĘP 
WZBRONIONY, sprawiało przytłaczające wrażenie 
i nasuwało skojarzenia z bezdomnością, narkomanią 
i przestępczym elementem. Dla niektórych mazurskich 
kumoszek, te kruszące się mury stały się inspiracją do 
tworzenia przerażających opowieści o tym, że w czasie 
wojny przeprowadzano tam eksperymenty na ludziach, 
balsamowano zwłoki jak egipskie mumie, które do dzisiaj 
zalegają w podziemiach tego magazynu. Inna historia 
głosiła, że więziono w nim trędowatych.

Te fantastyczne historie wydawały się Wiktorowi 
stekiem bzdur opowiadanym tylko po to, żeby nastraszyć 
dzieciaków i nie wzbudzać w nich zainteresowania ruiną. 
Toteż młodzieniec ucieszył się bardzo, widząc jak ogień 
pochłania te ohydne mury, które tylko szpeciły pejzaż 
Starego Lasu.

Tłum gapiów gęstniał. Ludzie zachowali bezpieczną 
odległość od płonącego obiektu, ale i tak było słychać 
jak lecą szyby z okien, jak spadają z rozgrzanego do 
czerwoności dachu płyty azbestowe. Towarzyszyły temu 
nieustanne, ciche detonacje. W powietrze uchodziły 
ogromne ilości ciepła i duszącego dymu.

Wiktor znalazł w tłumie Kasię i Agnieszkę, które stały 
tutaj już od pewnego czasu i od razu spostrzegł, że obie 
miały zaróżowione policzki i załzawione oczy. 

– Robi się coraz cieplej – stwierdził, a w tym samym 
czasie rozległ się huk i wysoki komin zaczął zapadać się jak 
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domek z kart.
– Trzeba to uwiecznić, napisać jako świadek zdarzenia 

artykuł do „Gazety Olsztyńskiej” – stwierdziła Agnieszka 
i wyjęła z pokrowca aparat fotograficzny, który dostała 
niegdyś od babci. 

W tym samym czasie nadjechała z miasta straż pożarna, 
a zaraz za nią wojskowy jeep.

Ludzie zaczęli domagać się wyjaśnień, ktoś wrzeszczał:
– Dlaczego przez tyle lat nie zrobiliście porządku z tym 

budynkiem?! Już od dawna było wiadomo, że nadaje się 
do rozbiórki! Należało opróżnić śmieci pozostawione 
przez Rusków! – krzyczał siwowłosy mężczyzna, a słysząc, 
że w magazynie następowały kolejne, powtarzające 
się detonacje, którym towarzyszyły wyrzuty w niebo 
kolorowych iskier, dodał:

– Na starość jeszcze nas napromieniują!
Ktoś inny z krzykiem:
– Toć my nie Skłodowskie, a takie na przykład Borne 

Sulinovo całe już skażone, beczki z kwasem w ziemi 
zostawili, a teraz po latach, patrzcie, rodzą się dzieci już 
z nowotworami, albo diabełki z ogonkami! – stwierdził 
młody osobnik wyraźnie podchmielony, deklarujący się 
przynależnością do „Zielonych”.

Panowie mundurowi ignorowali te uwagi, zajęci 
rozładunkiem sprzętu gaśniczego, zaś jeden z nich 
oświadczył:

– Proszę państwa, spokój, żadnych emocji! – zaczął 
starszy porucznik z trzema gwiazdkami na pagonach. – To 
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niczyja wina, że w starym składzie wybuchł pożar. A Borne 
Sulinovo, zielony obywatelu, zostało zniszczone przez 
Rosjan, gdy czuli się u nas jak u siebie. To nasze wojsko dziś 
próbuje przywrócić ład i porządek w tamtym miasteczku!

– Kto w takim razie pozwolił, żeby przez tyle lat 
przechowywać w sąsiedztwie domostw materiał 
wybuchowy? Marsjanie, u diabła? 

– W tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym szóstym 
„Wikingowie” wylądowali na Marsie, ale życia tam nie 
stwierdzili! – dorzucił ktoś komicznie.

Śmiech, jak w teatrze komediowym.
– Boże ty mój jedyny, przecież wszyscy mogliśmy 

wylecieć w powietrze, żyjąc opodal tej bomby! – 
lamentowała z rosyjskim akcentem mieszkanka Starego 
Lasu. – Mój Maciuś nieraz przychodził się tu bawić, 
przechodząc przez dziurę w siatce…

– Cicho bądź, Delikatowa, na litość boską! – wrzasnęła 
właścicielka sklepu. – Lepiej wracajcie do domu, bo się 
zaziębicie! – ostrzegała sloganowo. – Dzisiaj leki drogi, 
takie to czasy podłe, a i tak już masz, Delikatowa, u mnie 
w sklepie niemały kredyt!

– Stul mordę! – krzyknęła druga kobieta. – A ty byś 
lepiej, Królikowa, posprzątała kościół swoim terminie! 
Oby i ten twój sklep spłonął, to byś nauczyła się trzymać 
jęzor za zębami! – splunęła i z uniesioną głową wycofała 
się z tłumu.

Agnieszka fotografowała i nawet nie spostrzegła, kiedy 
stanął obok niej młodziutki żołnierz.
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– Oddaj aparat! – powiedział rozkazującym tonem, 
a rudowłosa panna spojrzała na niego zdziwionymi 
wzrokiem i prychnęła:

– Nie dam ci, ponieważ mam prawo fotografować, co 
tylko zechcę.

– W takim razie – nie ustępował żołnierz – wezmę od 
ciebie tylko kliszę, bo to rozkaz porucznika i muszę go 
wykonać.

– Dlaczego? – chciała wiedzieć Agnieszka.
– Zaczekaj chwilę, bo kolega mnie prosi – wyjaśnił 

z uśmiechem. – Zaraz wracam, a tak w ogóle chciałbym 
dostać twój numer telefonu na wszelki wypadek, bo rzadko 
spotyka się takie złociutkie kędziorki… 

– Szkoda mi tych zdjęć – szepnęła do Kasi. – Zmarzłam 
i znikam już stąd… A kliszy ani numeru i tak nie dostanie. 
Jeszcze tego by brakowało, żeby do mnie wydzwaniał! 
O czasy, o obyczaje! – rzekła wręcz oburzona.

– Chyba jednak spodobałaś się mu w tej swojej, hm, 
zawziętości. – zaśmiał się Wiktor. – Masz predyspozycje 
do pracy w wojsku ze swoim ścisłym umysłem.

Agnieszka popukała się wskazującym palcem w czoło, 
robiąc duże oczy w stronę Wiktora i oznajmiła.

– Chciałabym być lekarzem i pomagać innym… 
Zmykam… – i już zaczęła przedzierać się przez gęsty tłum. 
– Przepraszam, przepraszam…

– Gdzie się pchasz, ruda?! – wrzasnął nieznajomy bliźni.
Ziemią wstrząsnęła detonacja, a niebo rozjaśniły 

miliardy złotych iskier.
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39.

Agnieszka biegła i biegła, a jej loki i długi szal powiewały 
za plecami. Resztki mokrego śniegu skrzypiały pod nogami. 
Drżała z zimna i ze strachu. W ręku trzymała aparat 
i bała się go jakby był przyczyną jakiegoś niedozwolonego 
uczynku.

Obejrzała się i zobaczyła odcinek jezdni, który 
przemierzyła.

Na granatowym niebie, hen nad płonącym budynkiem, 
rozchodziły się ze świstem serie jaskrawych iskier.

Przełknęła ślinę i biegła dalej, zupełnie jakby ktoś ją 
ścigał.

Przemknęła obok zamkniętego kościoła, którego wieża 
z dzwonnicą milczała uwieńczona pustym bocianim 
gniazdem.

Wreszcie zobaczyła swój dom i dreszcze przebiegły jej 
po plecach, gdyż we wszystkich oknach migotały światła, 
zupełnie jakby ten martwy budynek był zamieszkały przez 
wielodzietną, szczęśliwą rodzinę.

Już ogród, rozgałęziona topola spała snem zimowym.
Otworzyła drzwi, biegiem przemierzyła sień i wpadła 

zasapana do kuchni.
Pachniała smażona cebulka z kminkiem.
I któż to urzędował przy stole, jedząc jajecznicę z mamą?
– Babcia?! – krzyknęła z radością Agnieszka i zaraz 



101

wydawnictwo e-bookowo

Marcin Rabka Liście

potem znalazła się w mocnym uścisku siwej pani.

40.

Ostatni dzień grudnia. Sylwestrowe szaleństwo 
w restauracji przy sklepie, krzyk i śpiew pijanych już 
imprezowiczów. Przedwczesne wystrzały fajerwerków, 
nerwy i oczekiwanie.

„Ciekawe na co? – pomyślała Agnieszka. – Chyba na 
powitanie 2000 roku z brakiem świadomości” – stwierdziła 
poirytowana, widząc mężczyznę siedzącego na ławeczce 
przed pocztą. Jegomość rzucał sloganami skierowanymi 
do władzy tutejszego powiatu.

Zmierzała właśnie do Kasi, gdzie wspólnie z Wiktorem 
zaplanowali spędzić najbliższe godziny po to, żeby około 
północy udać się na dworzec i zobaczyć przyjazd parowego 
pociągu. 

U Kasi panował spokój i porządek. Pachniało kawą jak 
w prawdziwej kafejce. 

Agnieszka w kuchni zostawiła kartonik z makowcem. 
Pani Elżunia, podśpiewując cicho, krzątała się 
i przygotowywała kolację dla rodziny i przyjaciół, którzy 
lada chwila mieli zawitać w domu na wzgórzu. Oczywiście, 
nauczyciele ze szkoły i bratnie dusze jeszcze z czasów 
studiów.

Radio grało właśnie „Mewę” Bacha.
Pokój Kasi był wysprzątany i przytulny. Na biurku stała 



102

wydawnictwo e-bookowo

Marcin Rabka Liście

maszyna do pisania, tu i ówdzie zapisane arkusze i książki, 
które nadawały temu wnętrzu niepowtarzalny klimat – 
trochę jak w bibliotece.

Rudowłosa piękność usiadła przy okrągłym, nakrytym 
koronkową serwetą stole. 

– Przyszłam trochę wcześniej, bo myślałam, że będę 
mogła w czymś ci pomóc.

– Wszystko już gotowe – powiedziała Kasia, sadowiąc 
się w koszykowym fotelu i zakładając nogę na nogę. – 
Ciasta udały się znakomicie, a co z twoją mamą?

– Obecność babci dobrze na nią wpływa, bo jest 
spokojniejsza i milsza – westchnęła, odgarniając z czoła 
swoje bujne loki.

– Oby ten stan utrzymał się jak najdłużej… – niepewnie 
wyraziła zdanie Kasia.

– Babcia już za tydzień wraca do Gdańska i boję się, że… 
– nie dokończyła, gdyż do pokoju wszedł z rozmachem 
Wiktor.

– Dobry wieczór, pięknym damom… Jak nastrój 
w ostatnim dniu roku?

Nie odpowiedziały.
– W tym gajerku wyglądasz jak prezes wylęgarni jaj – 

zaśmiała się Kasia i dodała. – Kto wpuścił cię do domu?
– Urocza Elżunia – wyjaśnił młodzieniec roztaczający 

wokół siebie zapach wody kolońskiej swojego taty. – Prawie 
porwała mnie do tańca, co za temperament i poczucie 
humoru – zachwycał się, siadając przy stole. – Chciałbym 
mieć z nią lekcje biologii. 
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– Elżunia jest już na emeryturze – wyjaśniła Kasia 
i zmieniła temat. – Myślę, że teraz napijemy się prawdziwej 
kawy, żeby nie chciało się nam spać, gdy pójdziemy na 
dworzec.

– Świetny pomysł – zgodził się Wiktor i położył na blacie 
szarą kopertę. – Poproszę mocną i bez cukru. Jak szaleć, to 
szaleć, a przed wyjściem musimy jeszcze zatańczyć.

– Cóż to takiego? – chciała wiedzieć spostrzegawcza 
Agnieszka, wskazując palcem kopertę, kiedy powrócili 
z kuchni.

– Już wyjaśniam – zaczął z tajemniczą miną Wiktor. 
– To są zapiski mojej babci jeszcze z czasów wojny, która 
całe swoje życie przemieszkała w starej kamienicy przy 
Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie – powiedział. – Pomyślałem 
sobie, że w odróżnieniu od większości naszych klasowych 
kolegów i koleżanek, którzy pewnie już od wczesnego 
popołudnia tańczą do upadłego, moglibyśmy przeczytać 
te fragmenty pamiętnika. No i poczuć klimat tamtych 
czasów… 

– Tak… – szepnęła Kasia. – I zakończyć ten rok jazdą 
przedwojennym pociągiem…

Agnieszka łyknęła kawy i spojrzała wyczekującym 
wzrokiem na Wiktora.

– Ten pociąg właśnie skłonił mnie do przyniesienia 
tych zapisków – wyjął z koperty pożółkłe, poplamione 
atramentem kartki. Podał je Kasi i poprosił, żeby zaczęła 
czytać na głos. – Czasami chyba warto przypominać sobie 
ludzi, których już nie ma wśród nas… – dodał, po czym 
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zapalił świecę i delikatny zapach jaśminu wypełnił izbę.
Z głębi domu dochodziły dźwięki muzyki i rozmowy 

gości.
– Robaczku, dlaczego twoje ciasto smakuje mi lepiej, 

choć robimy je według tego samego przepisu?! – zapytała 
Elżunia, a zaraz potem krzyknęła: – Aaaa, puść wariacie 
moje ręce! Nie mogę już wytrzymać z tobą na tym parkiecie, 
bo twoja bródka ciągle mnie łaskocze w policzki!

Nastąpił głośny wybuch śmiechu, stukały wysokie 
obcasy tańczących pań. A zza okna płynęły coraz częstsze 
odgłosy detonacji i świsty odpalanych w powietrze rakiet. 
Żegnano stary rok.

Olsztyn,
19 września 1939 
Siedzę tu – w tej wilgotnej, ciemnej piwnicy pośród 

worków z gnijącymi ziemniakami, pośród biegających 
szczurów i piszę te słowa, bo nie wiem, jak długo jeszcze 
będę na tym dziwnym świecie. Drżą mi ręce. Jestem brudna 
i nieświeża. Nie ma już nawet ciepłej wody, bowiem skończyło 
się suche drzewo na opał. Nie mamy czym przemywać ran. 
Z tego powodu umarło dzisiaj dwóch żołnierzy, których 
przenieśliśmy do tej piwnicy. Przed południem, kiedy ucichły 
detonacje, wyszłam na dwór i zaraz wróciłam. Na ulicach 
odbywał się obchód niemiecki. Szkopy ciągle prześladują 
Żydów. Prawie mnie schwytali. Co za podłość, co za świat 
bez słońca. Czy ono już zgasło na zawsze, czy tylko poczęło 
świecić zabójczym dla ludzkości światłem? Boże Święty 
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i Święta Boża Rodzicielko uchroń nas od tego.

25 września 1939
Hitler powiększa obóz koncentracyjny, każdego dnia 

esesmani prześladują obywateli. Biorą w łapance coraz 
więcej i więcej. Nie mam już siły patrzeć obojętnie na to zło. 
Skończyły się zapasy żywności. Pozostały tylko ziemniaki, 
jemy je z cebulą i zapijamy mlekiem, przynoszonym każdego 
dnia przez pryncypała Wojtowicza. Prowadził on sklep 
galanteryjny na parterze naszej kamienicy przy Kaiser-
StraBe 3, zanim jeszcze niemieccy żołnierze brutalnie go nie 
pobili i nie zabronili mu handlu ostatkami towaru z pięknych 
czasów, które już chyba nigdy nie powrócą… Po tym 
upokorzeniu poczciwy Wojtowicz zamknął swój sklep i teraz 
każdego ranka udaje się niepostrzeżenie lasem do pobliskich 
Dajtek po mleko, gdzie jego syn prowadzi gospodarstwo.

Słyszę jak coś właśnie kapie z rur. Znowu poczęły drżeć 
ściany. Zgasła świeca. Boję się. Spoglądam w stronę, gdzie stoi 
lampa naftowa, a obok niej leży ranny żołnierz, właściwie 
młodzieniec i widzę, że on uśmiecha się, chociaż cierpi, bo 
stracił nogę. Układam więc swoje suche usta również w coś 
na kształt uśmiechu, choć łzy kapią mi po twarzy. Trzeba 
temu poranionemu przygotować napar z szałwii, którą 
niegdyś hodowałam w donicach, a potem suszyłam te wonne 
łodyżki jasnowatych.

Dziś okazują się niezastąpione w leczeniu przewlekłych 
ran. Tak, trzeba walczyć o godność człowieka. Boże, daj na 
to siłę.
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27 września 1939
Ten młody żołnierz zmarł. Miał takie niewinne oczy 

dziecka. Wierzę, że jego duszę unoszą teraz śnieżnobiałe 
łabędzie do rajskiego ogrodu. Ile istnień odbierze jeszcze ta 
wojna?

10 października 1939
Wczoraj aresztowali starego Wojtowicza. Niemcy dokonali 

rewizji nieczynnego sklepu, resztki towarów wyrzucili na 
brukowaną ulicę, polali benzyną i podpalili niedopałkiem 
papierosa. Stos kapeluszy, rękawiczek, szalików i innych 
koronkowych cudeniek sprowadzanych niegdyś z całego 
kraju, a nawet z Paryża dla stałych klientów, spłonął 
w okamgnieniu, pozostawiając przed naszą kamienicą tylko 
czerń popiołu. Kiedy płonął stos, puszczając w niebo duszący 
dym, Niemcy rozkazali żydowskim chłopcom umęczonym 
świerzbem tańczyć dookoła tego ogniska. Okna sklepu zabili 
deskami, malując na nich swastykę. Zastąpiłam pryncypała 
w chodzeniu po mleko. Dzisiaj wyruszyłam do gospodarstwa 
o piątej rano, gdy było jeszcze ciemno. Przedostałam się 
łódką na drugi brzeg jeziora, oszczędzając sporo czasu, nie 
obierając drogi przez las, jak to czynił stary Wojtowicz. Cóż 
to był za dobry człowiek! Ach, Boże, dlaczego napisałam 
„był”, on przecież JEST. Musi być, ten świat potrzebuje 
takich ludzi, kochających pracę i poświęcających jej swoje 
niemal całe życie. Bo czyż praca z pasją nie jest receptą na 
zwątpienie?
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Te wiosła wydawały się takie ciężkie, a woda jakby na 
przekór stawiała opór, nie rozumiejąc, że teraz liczy się dla 
mnie każda minuta. Aż strach pomyśleć, co by się stało, 
gdyby Niemcy złapali mnie na środku jeziora.

Świtało już, gdy zacumowałam łódź na brzegu Dajtek 
i udałam się wiejską drogą do syna Wojtowicza. Ten siedział 
przed swoją chałupą i jadł gorące ziemniaki z popiołu. Na 
mój widok wypluł z ust spalone łupinki, które przedtem długo 
żuł w buzi. Zmierzył mnie posępnym wzrokiem i podał mi 
kanki z mlekiem, oświadczając że to ostatni raz, chyba że… 
Nie zdążyłam wykrztusić ani jednego słowa, gdy rzucił się 
na mnie jakby opętany. Na szczęście udało mi się wyrwać 
z jego rąk. Biegłam szybko, mleko chlupało w kankach. 
Krzyczał, że jestem głupią babą i niedługo wszyscy z Kaiser-
StraBe przeze mnie poumierają z głodu. Mnie na te jego 
okrzyki taka uderzyła złość do głowy, że przedzierając 
się przez warzywnik, przystanęłam i zaczęłam wyrywać 
z ziemi wszystko, co było możliwe – marchew, pietruszkę, 
kapustę, kartofle i pakować do wojskowego plecaka, którego 
zabrałam z łódki. Z zasady nigdy nie kradłam, ale zrobiłam 
to z zemsty za gwałtowny ruch gospodarza. Takim oto 
sposobem mamy jedzenie na cały tydzień. Nie pozwolę, żeby 
głód nas zabił, dlatego już planuję następną wyprawę do 
wiejskich ogrodów…

  
…Jest lipiec tysiąc dziewięćset czterdziestego roku. Wojna 

trwa nadal i jej końca nie widać. W Europie aż kipi od 
krwawych wydarzeń, o których nie chce mi się już pisać. 
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Zaprzestałam nawet czytać gazety, gdyż czuję, że jeszcze 
bardziej by mnie to osłabiło. Dzisiaj jest gorący dzień, 
a powietrze wydaje się takie ciężkie, zupełnie jakby sam 
Bóg chciał odciąć dopływ życiodajnego tlenu dla ludzkości 
i zakończyć ten teatr, dla którego sam zbudował scenę. 
Może wieczorem będzie burza? Przestałam się już ukrywać 
i jeszcze ciągle żyję w swoim mieszkaniu w tej starej, solidnej 
kamienicy przy Kaiser-StraBe 3. Jakże suche to powietrze, 
przesycone brudem i kurzem, które unoszą się na wysokości 
mojego balkonu, za każdym razem, gdy tramwaj przetoczy 
się leniwie w dół ulicy. Jaki to cud, że pojazdy szynowe jeszcze 
funkcjonują w naszym mieście. Ludzie również udręczeni 
skwarem, żeby choć trochę popadało. Oto widzę jak właśnie 
spieszy do naszej bramy sąsiadka Wojtowicz, niosąc koszyk 
z owocami lata. Gdzie ona zdobyła takie piękne czereśnie? 
Zagaduje kogoś z sąsiedniej kamienicy, poprawia płócienną 
chustkę na głowie, potem klepie konie przywiązane do 
mosiężnych kółek przytwierdzonych do naszego domu. Coś 
chyba nie ma ochoty wracać do rodziny ta Wojtowiczowa. 
Kręci się przed bramą, rozgląda się jakoś tak niespokojnie, 
jakby na kogoś czekała. Rzeczywiście, od strony nieczynnego 
banku, nadchodzi piękna damulka, chroniąc się przed 
słońcem niebieską parasolką. Boże, jaka suknia bufiasta! 
Co za prześliczne koronki! Pewnie żona kupca albo oficera, 
który sprowadza swojej ukochanej suknie z zagranicy, bo 
tutaj takiej teraz na pewno nikt by nie uszył. No bo niby 
z czego? Krawcowe szyją ubranka dla dzieci z zasłon, 
albo koców. Wojtowiczowa podaje nieznajomej zawinięte 
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w gazetę mięso ze wsi, a w zamian dostaje jakąś paczuszkę. 
Ludziska handlują czym tylko się da. 

Damulka już się oddala, kręcąc z zadowoleniem 
parasolką, a Wojtowiczowa czujnie się rozgląda i zauważa 
mnie wreszcie stojącą na balkonie. Ta kobieta ma oko! 
Krzyczy, żebym wyszła jej na spotkanie, po czym znika 
w bramie. Pewnie znowu ta kumoszka będzie chwalić się 
bez wyczucia tym, co zdobyła i uhandlowała na mieście. 
Masz ci ekonomię świata, którego pożera wojna. Okazało się 
jednak coś innego. Podniecona Wojtowiczowa opowiedziała 
mi, że była naocznym świadkiem wypadku, który wydarzył 
się na moście św. Jana. Tramwaj jadący z wyniesionej ulicy, 
nie zdołał wyhamować, przebił barierki i z hałasem wpadł 
prosto do rzeki. Jak oznajmiła Wojtowiczowa, to chyba 
dzięki opaczności i czuwaniu św. Nepomucena nikt nie 
zginął. Według niej to była szwabska robota… Wcisnęła mi 
jeszcze kawałek wołowiny i wybiegła z mojego mieszkania, 
żeby podzielić się z nowinkami z resztą kamienicy.

Ja zaś pootwierałam wszystkie okna na oścież, żeby słońce 
wtargnęło do wnętrza tego ogromnego domu i udałam się 
na most. Pragnęłam się przekonać, czy sąsiadka, mająca 
tendencję do koloryzowania i wyolbrzymiania wojennych 
wydarzeń, mówiła prawdę.

3 kwietnia 1946
Przez cały dzień wykonywaliśmy roboty na drogach. 

Wywoziliśmy za miasto pozostałe jeszcze gruzy. Co za 
radość, że człowiek własnymi rękoma może odbudowywać 
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z ruin swoją ojczyznę. Jakie to piękne, że znowu mogę 
słuchać śpiewu ptaków w parku za Zamkiem… Byłam dziś 
w miejscu, gdzie dawniej stał mój dom, dawniej, bo teraz 
to jeno kupa gruzu (zachowały się tylko główne ściany) 
po tym, gdy w styczniu ubiegłego roku czerwonoarmiści 
podpali mój rodzinny Allenstein. Siedząc na tych zgliszczach 
dawnego życia, przypomniałam sobie przedwojenne lata. 
Rozpłakałam się, kiedy pośród cegieł znalazłam potłuczone 
zdjęcie męża. Jak to przetrwało w tych warunkach? Chyba 
szkiełko uchroniło papierową fotografię przed rozkładem. 
Na stromej skale siedzi uśmiechnięty człowiek w okularach, 
w dolnym rogu widnieje wypłowiały, rozmyty napis: 
„ZAKOPANE 1936”. Cóż to było za upalne lato, a jakie 
złote słońce, gdy robiłam to zdjęcie w drodze na Giewont! Co 
się z Tobą stało, mężu? Chcę wierzyć, że spotkamy się jeszcze 
w tym drugim, lepszym świecie, gdzie nikt z nas nie będzie 
już musiał być wystawiany na tak trudne próby. Wróciłeś do 
Anglii jako lotnik, żeby ją bronić i tam zostawiłeś swoje serce. 
Niechaj Bóg Ci wynagrodzi to poświęcenie i wszyscy inni, 
którzy przeszli przez to piekło. Niedługo wrócę na wyspę, po 
tylko, żeby złożyć Ci hołd, ale muszę teraz być w Polsce, bo 
ten umęczony kraj potrzebuje pomocy w podnoszeniu się ku 
nowemu życiu.

16 października 1978
Dzisiaj piekę chleb w nowym piecu. To prawdziwa 

ceremonia, ależ ile radości daje człowiekowi polski chleb 
z polskiego zboża z polskiej ziemi. Jak dobrze, że jest dzisiaj 
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ten chleb. Bóg zapłać. Pieczenie chleba to dla mnie niemal 
sprawa święta, bo to robili już przodkowie mojej rodziny. Mnie 
samą nauczyła tego babka znad Śniardwy, gdzie spędzałam 
niegdyś wakacje. W litrowym naczyniu staranie, tak jak 
czyniła to babcia, rozcieńczam drożdże z cukrem, wlewam 
szklankę mleka i wsypuję taką samą ilość mąki. Naczynie 
z rozczynem drożdżowym przykrywam lnianą ściereczką 
i stawiam na rozgrzanym piecu. Czekam aż zaczyn urośnie 
i zwiększy swą objętość. Następnie w misie (babcia sama 
lepiła je z gliny) mieszam pozostałe składniki i wlewam mleko 
z zaczynem. Misę z ciastem przykrywam kawałkiem płótna 
i pozostawiam w cieple do wyrośnięcia. Potem przekładam 
do trzech foremek wysmarowanych smalcem, które ostały 
się jeszcze ze zbiorów babci i piekę. To piękne ochrzczenie 
nowego pieca, bo oto leżą już przede mną trzy pulchne 
bochenki wydające aromat chyba na całą kamienicę. Ale 
cóż to się stało, że biją dzwony na wieży kościoła, a nawet 
na samej Katedrze? Wychylam się z okna i widzę, że przez 
oświetloną latarniami ulicą Dąbrowszczaków biegną tłumy 
w stronę Starówki, a tramwaje stoją. Dlaczego wyje syrena? 
Wybiegam czym prędzej na klatkę schodową naszego domu, 
tu również gęsty tłum. Kobiety rozmawiają głośno, śmieją 
się i rzucają się w ramiona.

– Co to ma znaczyć? – pytam starą Wojtowiczową, 
opierającą się o balustradę schodów zakończoną słupkiem 
rzeźbionym na kształt morskiego smoka. Ta jak szalona 
całuje mnie w oba policzki i ze łzami w oczach krzyczy:

– Polak papieżem, mój Boże, co za radość i duma dla 
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naszego narodu!
Otworzyły się na oścież drzwi sąsiedniego mieszkania 

i koleżanka drukarenka krzyknęła:
– Chodźcie popatrzeć w telewizor, bo właśnie transmitują 

wydarzenia z Rzymu na placu św. Piotra!
I tłum ruszył do przyciasnego lokum, żeby zobaczyć 

Karola Wojtyłę w telewizji. Całe to mieszkanie zostało 
wypchane książkami, papierzyskami i maszynami, 
bo mieściła się w nim redakcja, introligatornia i mała 
poligrafia literatury drugiego obiegu. Niedługo mieliśmy 
okazję popatrzeć w radziecki telewizor o wielkim kineskopie, 
bo znowu wyłączono prąd. Było już bardzo późno, kiedy 
mieszkańcy kamienicy przy Dąbrowszczaków 3 wysypali 
się z bramy na ulicę, gdzie w chłodnym powietrzu 
październikowego wieczoru tańczyły rdzawe liście. Przed 
Bramą Wysoką, stali ludzie ze świeczkami w ręku i śpiewali: 
 ”Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie 
hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce 
jasno”.

Teraz do śpiewu, niczym chór, włączyły się grupki 
harcerzy:

„Naprzód przebojem młodzi rycerze, do walki z grzechem 
swej duszy, wodzem nam Jezus w Hostii ukryty z Nim w bój 
nasz zastęp wyruszy”.

Młodzież studiująca medycynę weterynaryjną na 
akademii, urządziła przed północą wystrzał w niebo 
sztucznych ogni, a przed wrotami Zamku, na grobli przy 
amfiteatrze, mimo kryzysu i oszczędzania prądu, zapalono 
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wszystkie latarnie, których migoczące światła odbijały się 
w szumiących wodach Łyny. Z Kadry płynęła poprzez nocne 
miasto, poprzez mury starych kamienic, szpitali i szarych 
wieżowców zbudowanych z płyt popisanych sprayem, 
których okna wyjątkowo dzisiaj były rzęsiście oświetlone, 
pieśń o przemijaniu wygrywana na trąbce przez hejnalistę. 
Elektrownia nie wyłączyła światła i jesienna noc mogła być 
pełna blasku. Zamek na Łyną witał polskiego papieża.

Sylwester 1978
Spadł duży śnieg i trzyma siarczysty mróz. Przez 

nieszczelne okna kamienicy ucieka ciepło. Tulę się 
w swój gruby sweter i plecami dotykam kaflowego pieca. 
Radio buczy niemiłosiernie za ścianą u sąsiadki starej 
Wojtowiczowej, która teraz leży w łóżku ze złamaną nogą, 
bo świętoszka jedna, ciągle pędzi bimber i handluje nim 
w sąsiednich kamieniczkach. Wczoraj wieczorem, niosąc 
pudło z butelkami, pośliznęła się na wysokich oblodzonych 
schodach przed domem w miejscu, gdzie widnieje rzeźbiony 
napis „Salve”. Ta noga taką ją bolała, że jęczała z bólu, leżąc 
na śniegu, ale pakunek z bimbrem trzymała dzielnie w rękach 
skierowanych w górę nad swoimi bujnymi piersiami. Dla niej 
mogą potłuc się nawet kości, ale nie butelki z wódką. Ten jej 
samogon cieszy się dobrą sławą wśród nabywców, bo nieraz 
już słyszałam na mieście, że smaczny. Ta Wojtowiczowa, 
to prawdziwa dewotka. Wiosną dokonała ekshumacji 
zwłok swojej rosyjskiej ciotki, bo usłyszała od rodziny, że 
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nieboszczka została pochowana podobno ze złotą protezą. 
Wojtowiczowa, wyznała mi ze śmiechem, że szkoda, żeby 
taka szczęka zrobiona ze szlachetnego metalu, miałaby 
przeleżeć bezużytecznie w ziemi. Towarzyszyła otwieraniu 
trumny, dotykała ciotecznych kości, na podudziach widniały 
nawet dobrze zachowane nylonowe pończochy (nie rozłożyły 
się, bo były uszyte ze sztucznego materiału), ale jakoś 
nigdzie Wojtowiczowa nie mogła znaleźć tej drogocennej 
szczęki. Dopiero dokładne oględziny kości przez znajomego 
pielęgniarza, wykazały, że proteza to nie złota szczęka, jak 
myślała stara, ale sztuczna ręka nieboszczki wykonana 
z taniego materiału. Kości wraz z protezą z powrotem 
powędrowały do ziemi, a Wojtowicz klnie teraz jak szewc, 
ilekroć wspomina tę historię, która sporo ją kosztowała, nie 
przynosząc nawet zysku w postaci złota.

Już wiadomo, że z miasta nie wyjedzie dziś żaden pociąg. 
Stanęły elektrownie, bo wagony z pokładem podobno utknęły 
w zaspach na południu kraju, a zapasy węgla ograniczono 
do jednodniowych. Mimo złych wieści: szczęśliwego Nowego 
Roku. 

Oto następna kartka, tym razem wiersz napisany na 
maszynie, wypłowiałe i słabo wybite litery, zobaczyła Kasia 
i przeczytała cicho, niemalże szeptem:

Morze, jesteś takie wielkie, niespokojne i niepojęte,
Otoczone szarą tkaniną.
Tak pragnę Cię poznać,
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Twe najgłębsze zakątki, w których mogłabym się schronić
Przed najmądrzejszym z najmądrzejszych,
Najgłupszym z najgłupszych
– człowiekiem.
Zgasły już ostatnie światła dnia
I zgasła też ma dusza,
Ta zielona jeszcze wczoraj dusza.
Opuścił mnie Anioł Stróż,
Który z lampionem w ręku
Tańczył na skrzypiącym parkiecie.
Morze,
Niedługo już nie usłyszę Twego
Wzburzonego szumu,
Ani rozmawiającej ze skałami piany,
W której zatopiłam swoje stare palce.
Teraz wiem, że każdego dnia, gdy słońce z bólem
Głęboko, głęboko, głęboko
Spojrzy mi w oczy, niczym Bóg
Będę mogła powiedzieć:
– Dzień dobry, samotność Jesienią 1962 roku w Łebie,
 siedząc na wydmie. 

– Niezwykłe, że ludzie potrafili żyć w tych strasznych 
latach wojny – powiedziała w zamyśleniu Kasia i sięgnęła 
po kawałek makowca.

– A my jeszcze narzekamy… – stwierdził Wiktor i dodał. 
– Myślę, że w przyszłości należałoby te wszystkie zapiski 
spróbować opublikować. Sporo jest jeszcze u mnie tego 
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w domu. Szkoda, że na lekcjach historii nie poznajemy 
dziejów z ciekawych pamiętników, pełnych przygód, tylko 
trzeba kuć na pamięć daty z nudnych podręczników…

– Koniecznie muszę tę resztę przeczytać – oznajmiła 
Kasia. – Która to już godzina?

– Dochodzi jedenasta – powiedziała Agnieszka, zerkając 
na zegarek, gdy tymczasem drzwi uchyliły się i do pokoju 
weszła roześmiana Elżunia.

– Jak się bawicie? – zapytała, ale nikt nie raczył jej 
odpowiedzieć. – Widzę, że jakoś dziwnie smutno i cicho 
u was. Chodźcie do nas potańczyć! Musicie spróbować 
tartej z owocami, którą przywiozła z gór moja koleżanka! – 
zachęcała z entuzjazmem. – Niebawem północ! No i chcę 
z wami przywitać ten nowy dwutysięczny rok. Co za data, 
będąc w waszym wieku, myślałam, że ludzie już będą 
w tym czasie budować sobie domy na księżycu!

Milczeli, nikt z nich nie miał ochoty już na tańce 
i hulanki.

41.

Dworcowy zegar w kształcie koła wskazywał godzinę 
dwudziestą trzecią pięćdziesiąt osiem. Oświetlona rzęsiście 
stacja i głośne rozmowy, krzyki, życzenia. Otwieranie 
tanich szampanów, detonacje i kolorowe wybuchy rakiet 
na niebie. Coraz jaśniej i jaśniej, już miliony, już miliardy 
iskier nad głowami, bo oto i północ właśnie wybiła.
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Parowóz z dwoma wagonami stał na peronie gotowy 
do odjazdu. Dyszał parą i gwizdał. I również witał Nowy 
2000 Rok, chociaż jako obiekt muzealny nie służył 
już praktycznie ludzkości, ale dzisiaj wyjątkowo miał 
uruchomić swoją machinę, zaprojektowaną na początku 
ubiegłego wieku.

Ludzie wchodzili po wysokich schodkach do wagonów, 
przepychali się nerwowo w obawie, że nie starczy dla 
wszystkich miejsc. Agnieszka i Wiktor jak małe dzieci 
wychylali się z okna z krzykiem radości, podczas gdy 
Kasia siedziała na twardej, drewnianej ławeczce i co chwilę 
powtarzała:

„Uważajcie, bo wypadniecie”. Bez skutku, gdyż nikt nie 
słyszał jej słów w tej ożywionej atmosferze. Wiktor ryknął 
nagle na całe gardło:

– Tutaj jesteśmy, tutaj! – wychylał się niebezpiecznie 
z okienka, a Agnieszka jak szalona machała rękoma 
z radości.

W rozpiętym, niedbale założonym płaszczu i z zabawnie 
rozwianymi włosami peronem biegła Elżunia, a za nią 
spieszył z urażoną miną profesor, gdyż pościg za szaloną 
kobietą w nocy, to raczej nie było w stylu uczonego starej 
daty dżentelmena.

– Cholera jasna! – wrzasnęła nieswoim głosem Elżunia. 
– Pospiesz się braciszku, bo nie zdążymy i odjadą bez nas!

Jak później się okazało, zostawili bawiących się gości 
w domu i sami przybyli na dworzec. Udało się im nawet 
wejść do wagonu.
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– Zamykać drzwi! – rozkazał podniesionym głosem 
konduktor z długą, siwą brodą i roześmianymi oczami. – 
Odjazd!

Ludzie zaczęli krzyczeć z radości, obejmować się, 
ściskać za ręce, a nawet całować i jakaś tajemnicza więź 
wytworzyła się teraz między mieszkańcami Starego Lasu. 
Pociąg zadrżał i ruszył powoli. Głośno stukały stare 
i ciężkie koła, poruszając się z oporem na złączach szyn. 
Tarcie przestarzałych powierzchni było tak silne, że aż 
buchały spod nich ogniste iskry. Ciuchcia wydała z siebie 
przeciągły gwizd, a z jej komina nieustannie wydobywały 
się gęste kłęby dymu, które bezpowrotnie znikały 
w mroźnej przestrzeni nieba, rozjaśnionej miodowym 
blaskiem księżyca.

42.

Niebo było zakryte gęstymi, ołowianymi chmurami 
i mżył deszcz, kiedy Kasia wracała ze szkoły. Od jutra 
zaczynały się ferie zimowe, toteż myśl, że zakończył się 
pierwszy semestr nauki w tym nowym miejscu, wprowadziła 
Kasię w dobry nastrój. Szła szybkim krokiem, chroniąc 
się przed deszczem wielkim parasolem. Zastanawiała się, 
dlaczego nie było dziś w szkole Agnieszki, zwłaszcza, że 
jeszcze wczoraj wieczorem razem uczyły się matematyki. 
Postanowiła, że wstąpi teraz do koleżanki, bo mogło 
przecież się zdarzyć, że Agę dopadła grypa. Tuż przed 
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samym domem, przed którym rozciągała się ogromna 
kałuża deszczu, Kasia stanęła jak wryta, gdyż zobaczyła 
siedzącą na ganku i szlochającą Agnieszkę. Pospiesznie do 
niej podeszła i zapytała:

– Dlaczego siedzisz na mokrych schodach i płaczesz?
– Yyy, chciałam uciec z tego domu, yyy, bo nie mogę 

dłużej w nim wytrzymać, yyy… – wykrztusiła poprzez atak 
czkawki.

– Dlaczego, co się właściwie stało? – zapytała Kasia ze 
zmarszczonym czołem.

– Odkąd babcia wyjechała mama wszystkiego się czepia 
i pije, yyy… Dziś rano krzyczała, że nie chce na mnie już 
patrzyć, bo to wszystko przeze mnie…

– Nie płacz – próbowała uspokoić ją Kasia.
– Podobno przeze mnie straciła męża, bo tato nie chciał 

mieć dzieci i kiedy ja urodziłam się, on uciekł na zachód 
robić karierę.

– Ale teraz ja jestem i możesz na mnie liczyć – szepnęła 
Kasia. – Wstań z tego zimnego betonu i idziemy.

– Dokąd? – czerwone oczy skierowały się na 
niespodziewanego gościa.

– Do mnie na obiad. Musimy porozmawiać i coś 
postanowić, może Elżunia poradzi, co robić… – stwierdziła 
Kasia z westchnieniem. – Jejku, ty jesteś cała mokra, jeszcze 
się rozchorujesz. Chodź tu pod parasol.

– Dziękuję – powiedziała, płacząc, Agnieszka.
Ujęły się mocno za ręce i pomaszerowały miękką od 

deszczu drogą w stronę poczty, skąd było już blisko do 
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domu państwa Korzonków.

43.

– Uważam, że musisz pojechać do babci – mówiła Kasia, 
zmywając naczynia po obiedzie. – Nie możesz dłużej tu 
zostać. Jak wyobrażasz sobie szkołę średnią?

– Nie wiem… – szepnęła w zamyśleniu Agnieszka, 
siedząc przy stole i pijąc kawę gotowaną z cynamonem 
i miodem, jak to czynili pierwotnie mieszkańcy Abisynii, 
która jest ojczyzną kawy.

– Więc zacznij myśleć, bo czas ucieka nieubłaganie – 
zasugerowała Kasia.

– Zatem zamieszkam z babcią i we wrześniu pójdę do 
liceum – stwierdziła Agnieszka, patrząc w okno, z którego 
było widać mury kościoła tonącego teraz we mgle.

– Jesteś zbyt zdolna, żeby od razu po podstawówce iść 
za ladę do sklepu – powiedziała stanowczo Kasia.

– Babcia na pewno mnie przyjmie pod swój dach, bo 
już kiedyś to zaproponowała, gdy było bardzo źle, ale co 
z mamą?

– Skoro przeszkadza jej nawet twoja obecność w domu, 
to będzie musiała zostać w nim sama…

– A ja będę się ciągle zastanawiać, co się z nią dzieje…
– Przestań! – przerwała jej Kasia. – Zacznij wreszcie 

myśleć o sobie! Jeśli tu zostaniesz, to pewnie skończysz 
jak…
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– No właśnie jak?! Powiedz mi jak ja skończę?! 
– Bez wykształcenia, z gromadą dzieci i mężem 

pijakiem, skoro prosisz o szczerość – zdenerwowała 
się Kasia i z całych sił, z zaciętością na twarzy wykręciła 
kuchenną ścierkę.

– No pewnie masz rację – westchnęła Agnieszka. – Do 
tej pory brakowało mi odwagi, ale skorzystam z twoich 
porad.

– Dla twojego dobra do końca naszej szkoły będę cię 
utwierdzać w tym postanowieniu. Pomyśl tylko: życie 
blisko morza, oczekiwanie z radością na nasze spotkania.

– Hm, w liceum będzie tyle kucia, że pewnie nie starczy 
nam na to czasu – powiedziała rzeczowo Agnieszka. – 
Odległość nie sprzyja przyjaźniom.

– Wszystko będzie dobrze – pospieszyła z zapewnieniem 
Kasia. – Nic nas nie rozdzieli. No i kto wie, czy nie pójdę na 
studia do Gdańska, bo to wcale nie jest stąd tak daleko – 
dodała i poklepała Agę po plecach. – Głowa do góry!

44.

Cisza nocna… Na jasnym niebie świeci księżyc i wesoło 
mrugają srebrne gwiazdy. W tej przestrzeni jest chyba coś, 
co człowieka zachwyca i powoduje, że serce bije mu szybciej. 
Taki właśnie stan ducha ogarnął Kasię, która siedziała 
przy oknie w swoim pokoiku i myślała o wielu sprawach. 
Zastanawiała się, jak ułoży się przyszłość Agnieszki, czy los 
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będzie rzeczywiście tak sprzyjający i pozwoli zamieszkać 
koleżance z babcią.

„A co się stanie, jeśli ta starsza kobieta stwierdzi, że 
jednak nie jest w stanie przyjąć Agnieszki pod swój dach?” 
– pomyślała Kasia i westchnęła z rezygnacją. Przez głowę 
przeleciał jej korowód tych wszystkich dzieci skazanych 
na obcych ludzi w ośrodkach wychowawczych, gdzie 
nie znane są uczucia płynące od rodziców, a które mogą 
poznawać jedynie z książek lub opowieści innych osób – 
tych szczęściarzy z prawdziwego domu.

Kasia rozpłakała się, a łzy spływały po jej zarumienionej 
twarzy. I nagle ku swemu zaskoczeniu poczuła czyjąś dłoń 
na ramieniu. Odwróciła się i zobaczyła stojącą w ciemności 
Agnieszkę, która dzisiaj nocowała w domu Korzonków.

– Dlaczego płaczesz? – szepnęła, a jej oczy zabłysnęły.
– Żeby było trochę lżej na sercu – odpowiedziała Kasia, 

wycierając ręką mokre oczy.
– A ja myślę, że ciężar naszych serc jest czasem potrzebny 

do tego…
– Tak? – zainteresowała się Kasia i wydmuchała nos 

w chusteczkę.
– Do tego, żeby być człowiekiem – powiedziała cicho. 

– No nie becz już i połóż się do łóżka, bo dochodzi druga. 
Rano będzie kłopot ze wstaniem.

– Dobrze, że Matka Natura przewidziała dla nas sen – 
stwierdziła Kasia, wchodząc do ciepłego łóżka. – Można 
wszystko wyłączyć na kilkanaście godzin.

– Kiedyś jakiś filozof napisał, że sen to namiastka 
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śmierci… – rzekła sennie Agnieszka. – Może i miał rację, 
dobranoc.

– Kasiu – dziewczynka słyszy głos taty – to jest przytulia 
czepna, bo zawsze przylega do naszych ubrań, spójrz 
tylko, proszę – zrywa długi, wąski liść, który przykłada do 
ramienia dziecka. Rzeczywiście, przytulia przywiera do 
bluzki, jak magnes do metalu.

– Dlaczego tak dziwnie zachowuje się ta roślina? Co to 
jej daje? – chce wiedzieć sześcioletnia Kasia.

– Na wyjaśnienia przyjdzie jeszcze czas – stwierdza tata 
i dodaje – A to z kolei jest podagrycznik.

– Jak?! – pyta ze śmiechem dziewczynka, ukazując 
szczerbate dziąsełka.

– Pod-ag-rycz-nik – sylabizuje dla ułatwienia. – 
Zapamiętaj, moja księżniczko, Aeqopodium podagraria – 
mówi ciszej, jakby sobie nagle coś przypomniał i podnosi do 
góry kilka dłoniasto zrośniętych ciemnozielonych listków. 
W słonecznym świetle Kasia widzi przebiegające poprzez 
liść żyłki i paseczki, które tato nazywa unerwieniem.

– A dlaczego ten liść jest mokry, skoro świeci słońce? 
– pyta Kasia i z ciekawością przygląda się drobnym 
kropelkom.

– Rośliny, tak jak ludzie, też płaczą… – mówi ze 
śmiechem tata. – Zapamiętaj, kochanie, mądre słowo…

– Jakie słowo? – zagaduje Kasia.
– Gu-ta-cja – sylabizuje znowu tata. – Powtórz.
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– Gutacja – powtarza szybko Kasia, tuląc do siebie 
czarnego kota.

– A to, moja droga nimfo leśna, jest ogonek liściowy. 
Ogonek, prawie tak jak u tego kota, drapieżcy, który lubi 
przede wszystkim myszy, a nie mleko.

– Tato – oburza się dziewczynka – przecież Mruk nie 
drapie i przepada za mleczkiem – tu Kasia całuje wąsaty 
pyszczek.

– Bo to my go tego nauczyliśmy – wyjaśnia z grobową 
miną. – Koty, które nie są karmione krowim mlekiem żyją 
dwa razy dłużej.

W takich chwilach tata często staje się surowy i marszczy 
czoło.

– Nic nie rozumiem – stwierdza nagle dziewczynka.
– Nieistotne, za kilka lat wszystko ci wyjaśnię!
Kasia kiwa głową i chwyta tatę za rękę. Teraz wychodzą na 

polanę, na której siedzi mama w kapeluszu przystrojonym 
kwieciem i coś szkicuje na papierze.

– Koniec na dzisiaj, moi kochani, czas wracać 
i przygotować obiad – i po chwili namysłu dodaje: – Jak ja 
chciałabym, żeby ciągle było lato i wieś.

– Za tydzień o tej porze oboje będziemy w pracy! – 
stwierdza ponuro tata. Mama chyba jednak nie słyszy tych 
słów, bo składa sztalugę, całuje Kasię i szepcze uradowana:

– Życie jest takie piękne – rozgląda się wokół i gdzieś 
odchodzi.

Kasia widzi, jak mama biegnie polaną w podszytej 
wiatrem sukience i z długimi czarnymi lokami, trzymając 
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pod ręką sztalugę, z której ulatują w powietrze wszystkie 
szkice. Kartki ze świstem fruną nad ziemią jak małe 
latawce.

45.

Chłodne, słoneczne popołudnie i przyjemny wiatr 
z północy. Lazurowe niebo zakrywane co chwilę przez 
swawolne, białe obłoki, które nieprzerwanie płyną przed 
siebie. Wyjątkowo ładny dzień, jak na kapryśną pogodę 
lutego. Zdrowe, mroźne powietrze mazurskie. Tajemniczy 
szum świerków niczym szept dobrych, baśniowych 
duszyczek i wróble gaworzące z ożywieniem pod wpływem 
złotych promyczków. Tu i ówdzie szare, rozłożyste buki 
z maleńkimi śpiącymi pączkami, które wiosną rozwiną się 
w soczyste liście.

– Jutro jadę do Gdańska – powiedziała Agnieszka, 
obserwując wiewiórkę leniwie wspinającą się na drzewo.

Razem z Kasią spacerowała po zimowym lesie.
– Czy masz pieniądze na podróż? – zapytała Kasia.
– Tak – odpowiedziała poważnie Agnieszka. – Dostałam 

od babci ostatnio sporą sumę, więc na pewno starczy na 
bilety w obie strony.

– To dobrze – ucieszyła się Kasia. – Gdyby ci zabrakło, 
zawsze możesz na mnie liczyć.

– Ja nigdy nie pożyczę od ciebie żadnych pieniędzy, bo 
w prawdziwej przyjaźni nie powinno się tego praktykować 
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– i dodała z zachwytem. – Spójrz, jaki piękny ten las – 
wskazała ręką na oblodzone w oddali jezioro.

– Najchętniej poszłabym teraz na łyżwy – szepnęła 
Kasia. – Kiedyś chodziłam z rodzicami na lodowisko. 
Cudownie było poruszać się tak w łyżwach i zataczać koła, 
zupełnie jakby człowiek nie miał ciała.

– Najlepiej widać to po profesjonalistach, bo ja lubię 
oglądać w telewizji łyżwiarstwo figurowe – wyznał 
z uśmiechem rudzielec. – Co za swoboda ruchów.

– Chciałabym być ptakiem – powiedziała nagle 
z rozmarzeniem Kasia, rozkładając ręce na boki niczym 
skrzydła. – Lekkim i wolnym.

– Istna romantyczka z ciebie – zaśmiała się Agnieszka, 
po czym zapytała. – A dlaczego właśnie ptakiem?

– Co za elegancja lotu – wyjaśniła. – Co precyzja 
budowy gniazd i troska o potomków…

– No i niezwykłość głosów – dodała Agnieszka.
– To chyba prawdziwa miłość… – stwierdziła ta druga.
– Jakbym słyszała własną babcię – skwitował rudzielec. 

– Szkoda, że wśród ludzi jest tak mało bezpiecznie uwitych 
gniazd… 

– Zatem bierzmy się do dzieła jak już dorośniemy! – 
roześmiała się głośno Kasia.

– Na razie wiem tylko jedno: z pewnością zakocham się, 
jak moja babcia, w medycynie, bo chciałabym wyjechać 
jako lekarz na misję do Afryki – rzekła Agnieszka 
i poważnie spojrzała koleżance oczy.



127

wydawnictwo e-bookowo

Marcin Rabka Liście

46.

Tymczasem w Toruniu lało jak z cebra. Profesor 
Korzonek, który spóźnił się na pociąg do Starego Lasu, 
gdyż przedłużył mu się gościnny wykład na uczelni, 
siedział teraz w kawiarni dworcowej Voyager. Intensywnie 
pachniało kawą, jej ziarna były porozrzucane jako ozdoby na 
okrągłych stoliczkach. Gdzieś w tle płynął jesienny koncert 
Vivaldiego. Na ścianach utrzymanych w przepięknym 
kolorze oliwki wysiały obrazy w eleganckim obramowaniu 
w stylu impresjonistycznym, przede wszystkim rzucała się 
w oczy reprodukcja „Bar Folies-Bergere” Eduarda Maneta. 
Nad wejściem na wiklinowej półce stały trzy zegary, 
każdy z nich wskazywał godziny dla innej strefy czasowej. 
Przytulnie, spokojnie i pastelowo.

Profesor pił kawę z porcelanowej filiżanki i przeglądał 
gazetę. Wieści ze świata nie nastrajały go optymistycznie, 
toteż spakował z westchnieniem prasę do swojej teczki 
i zapatrzył się w okno. Deszcz padał nadal i nic nie 
wskazywało na to, że przestanie. Ludzie szli szybkimi 
krokami, niektórzy spieszyli się na pociąg, inni pewnie do 
swoich domów.

Kiedy dopijał resztę letniej już kawy, do kawiarni weszła 
ubrana w ciemny płaszcz kobieta. Odłożyła mokry parasol 
i bagaż po czym zamówiła herbatę z rumem i kawałek 
sernika wiedeńskiego. Usiadła przy stoliku i założyła nogę 
na nogę.

„Zaraz, chwileczkę, ona mi kogoś przypomina…” 
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– pomyślał profesor, zerkając dyskretnie na osobę 
z naprzeciwka. 

Jasne włosy upięte w perfekcyjny kok, szeroki nos, wokół 
którego pajęczynka zmarszczek. Najwyraźniej poczuła na 
sobie czyjś wzrok, bo nagle podniosła badawczo głowę 
znad filiżanki i spostrzegła Alberta. Ich oczy spotkały się 
z wyrazem rozpoznania.

– Albert Korzonek? – zapytała zdziwiona.
Przytaknął z nieśmiałym uśmiechem i rzekł pytającym 

tonem:
– Joanna?
Zaraz potem siedzieli obok siebie i rozmawiali.
– Nie widzieliśmy się przez tyle lat… – stwierdził z żalem 

profesor. – Dlaczego wtedy, bodajże w osiemdziesiątym 
niespodziewanie i bez żadnego pożegnania odeszłaś 
z naszej uczelni? Dlaczego nawet nie napisałaś do mnie ani 
jednego listu? Ja szukałem cię…, próbowałem wyciągać 
informacje z urzędów, ale bez skutku…

– Mój doktorat nie został dopuszczony do obrony ze 
względu na moje rodzinne korzenie, a niektórzy śmieli 
twierdzić, że stałam się wręcz osobnikiem szkodliwym dla 
obywateli PRL-u… – wyjaśniła Joanna, marszcząc wysokie 
czoło. – Dano mi wyraźnie do zrozumienia, że w kraju 
nie było dla mnie wówczas miejsca… – westchnęła. – 
Po dłuższym oczekiwaniu dostałam wreszcie paszport, 
należyte dokumenty i rozpoczęłam lata tułaczki po 
zachodniej Europie. Ot, stałam się istną cudzoziemką… 
Myślałam też o powrocie do Izraela, ale… – nie dokończyła.
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– Od kiedy jesteś w Polsce, gdzie w ogóle pracujesz 
i mieszkasz? – chciał wiedzieć Albert.

– Od kilku lat przebywam w Krakowie, trochę publikuję, 
trochę współpracuję z ”Piwnicą pod Baranami”.

– Czy mógłbym cię tam odwiedzić? – zapytał profesor 
i dodał. – Napisz mi, proszę, tutaj swój numer telefonu – 
podał Joannie notatnik i pióro.

Nabazgrała jakieś cyferki i zapytała, czy Albert ma 
komputer. Przytaknął twierdząco, po czym Joanna napisała 
jeszcze swój adres E-mail, mówiąc, że teraz lepiej pisać listy 
elektroniczne.

– Tradycyjna poczta pracuje wolno, a często nawet 
zdarza się, że listy w ogóle nie docierają do adresata – 
wyjaśniła, zakręcając pióro. – A poczta elektroniczna jest 
na ogół szybka i niezawodna.

– Tak, wszystko się zmienia – stwierdził profesor. – 
Tylko ty ciągle taka sama.

– Nie żartuj – rzekła Joanna, odstawiając z brzękiem 
filiżankę na podstawkę, połyskującą złotym wzorkiem. – 
Przybyło zmarszczek i siwych włosów.

– Podziwiam cię, że po tym wszystkim, co tutaj 
przeżyłaś, zdecydowałaś się wrócić do Polski.

– To była trudna decyzja, ale tęskniłam. Na zachodzie 
czułam się obco, chociaż poznani tam ludzie byli dobrzy 
i opiekuńczy.

– Jednak wróciłaś – Albert spojrzał jej w oczy, ale Joanna 
szybko odwróciła twarz.

– No ale teraz mamy wymarzoną wolność – oznajmiła. 
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– Chociaż nie jest ona wcale taka piękna, a mniejszości 
w tym kraju ciągle są, niestety, nieżyczliwie widziani.

– Istotnie, dziwny jest ten świat… – zgodził się profesor. 
– Ale przynajmniej policja nie strzela już do niewinnych 
ludzi…

– Muszę już iść, bo za dziesięć minut odjeżdża mój 
pociąg do Krakowa – zerknęła na zegarek.

– Cieszę się, że dzisiaj spotkałem cię, przez te wszystkie 
lata twojego milczenia, często zastanawiałem się, co się 
z tobą dzieje. Jaka szkoda, że tamtejsza władza rozdzieliła 
tylu ludzi…

Spojrzała na niego dziwnym, chłodnym wzrokiem.
 – Pozdrów ode mnie Zakład Nauki o Książce… – 

zapięła płaszcz, założyła rękawiczki i pospiesznie opuściła 
kawiarnię.

Profesor smutnymi oczami zapatrzył się 
w okno. Zatęsknił za młodością i podróżą 
w nieznane. Z pierwszego peronu ruszył ekspres. Na 
nowoczesnych wagonach migotały elektroniczne litery: 
…MOSKWA – WARSZAWA CENTRALNA – KRAKÓW 
– POZNAŃ – BERLIN…

Deszcz już nie padał, ale niebo nadal zakryte było 
gęstymi kłębami chmur.

47. 

Niemowlę płakało głośno, co chwilę krzyczało 
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w niebogłosy i wypluwało smoczek z buzi.
„Niezwykłe, że takie małe dziecko potrafi tak się 

wydzierać” – pomyślał Wiktor i uważnie przyjrzał się 
swojemu kuzynowi w wózku o pyzatej, różowej twarzyczce, 
który od popołudnia przebywał w tym na ogół spokojnym 
domu. Rodzice tego płaczliwego stworzenia pojechali 
dzisiaj na zakupy do miasta, zostawiając swoją pociechę 
pod opieką Wiktora i ciesząc się zapewne kilkoma 
godzinami wytchnienia.

– Cichutko – powiedział błagalnie Wiktor, a dziecko 
zamilkło na moment, spojrzało na niego swoimi dużymi, 
błękitnymi jak niezapominajki oczami i po krótkim 
namyśle powróciło do rzewnego płaczu.

– Dlaczego w ogóle mnie nie słuchasz? – zapytał, 
a w odpowiedzi podniósł się donośny wrzask. – Pewnie 
tęsknisz za mamą, ale ja już dłużej tego nie zniosę, dlatego 
zostawiam cię – stwierdził zdenerwowany i wyszedł 
z pokoju.

W korytarzu natknął się na tatę, który właśnie skończył 
rozmawiać przez telefon i odłożył słuchawkę.

– Tatko, zajmij się tym płaczkiem, bo moja cierpliwość 
się skończyła – rzekł Wiktor ze zmarszczonym czołem.

 – Ucz się, synku, wytrwałości, gdyż sam 
będziesz miał takie niewinne maleństwo. 
A teraz posłuchaj, bo mam naprawdę dobrą wiadomość! 
– Tak? – zainteresował się Wiktor.

– Od pierwszego marca zaczynam pracę! – oświadczył 
ojciec z wesołą nutą w głosie. – Przed chwilą dostałem 
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telefoniczną odpowiedź, że zostałem przyjęty i to na cały 
etat! Czy to nie cudowna wiadomość wraz z zbliżającą się 
wiosną?

– Świetnie! – ucieszył się Wiktor. – Gdzie?
– Będę pracował w Olsztynie w antykwariacie Silva 

Rerum, który jest położony blisko pięknego mostu św. 
Jana.

– Tego jeszcze nie robiłeś.
– To będzie nowe doświadczenie, chociaż nasza rodzina 

zawsze tkwiła głęboko, jeśli chodzi o książki…
 – W końcu to wierni towarzysze człowieka – roześmiał 

się Wiktor. – Będę przyjeżdżał do tego antykwariatu na 
zakupy!

– Postaram się o rabat i będę wybierać tylko takie książki 
dla ciebie, których lektura będzie sprawiać ci przyjemność – 
uśmiechnął się Robert Kraszczewicki, a jego twarz nabrała 
pogodnego wyrazu, podkreślając łagodne zmarszczki 
w kącikach oczu.

W pokoju rozległ się potworny ryk.
– Idę pilnować tego brzdąca, ty w jego wieku nie byłeś 

taki – i już odchodził.
– A jaki byłem? – zapytał jeszcze z ciekawością Wiktor.
– Spokojniejszy, zdecydowanie subtelniejszy, nie 

pamiętam, żebyś często płakał – przypomniał sobie ojciec. 
– I byłeś ładniejszy. Wyglądałeś jak dziewczynka – dodał 
i zniknął w głębi pokoju.
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48.

Nastawił płytę Grechuty, położył się na kanapie 
i przykrył kocem. W domu było chłodno, bo oszczędzali 
na opale. Za oknem padał śnieg z deszczem.

„Jak to dobrze, że tata znalazł pracę – pomyślał Wiktor. 
– Może teraz mama odpocznie od nadmiaru zajęć. 
Kochana, do tej pory wyrabiała dwa etaty w bibliotece 
i czytelni, żebyśmy mogli przetrwać tę sytuację. Swoją 
drogą, ciekawe, jak wyglądałaby nasza egzystencja, gdyby 
wszystko było darmowe i nieopodatkowane? Czym są 
pieniądze? Dlaczego tak trudno ułożyliśmy sobie ten 
świat? Jak cudownie żyłoby się na tej pięknej ziemi, gdyby 
istniało wspólne dobro, z którego każdy mógłby korzystać. 
Wszak nasze życie jest takie krótkie, czy więc nie byłoby 
lepiej przejść przez nie we wspólnej harmonii, bez tego 
wyścigu, który chyba do niczego nie prowadzi? Przecież 
wszyscy jesteśmy skazańcami śmierci, mamy tylko chwilę 
przed czymś nieznanym…”

49.

Dworzec Gdańsk Główny. Przerażający tłum ludzi, 
sygnały odjeżdżających kolejek SKM i ruchome schody, 
z których strach patrzeć w dół.

Agnieszka czuła się niepewnie, widząc przepych, 
bogactwo i różnorodność Gdańska. Ten ogromny budynek 
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stacji zbudowany w zamierzchłych dziejach miasta, 
z oknem weneckim nad wejściem głównym, skojarzył 
się rudowłosej dziewczynce z jakimś historycznym 
zamczyskiem. Weszła w podziemny tunel, gdzie odpoczęła 
chwilę, wypiła kawę i zjadła dużego pączka z twarogiem, 
który skutecznie zaspokoił głód. W tym miejscu kwitnął 
handel kwiatami, książkami, antykami, biżuterią, bielizną 
i ciuchami. Ktoś krzyczał na całe gardło „prasa codzienna”, 
brodaci studenci – plastycy sprzedawali obrazy lub 
wykonywali chętnym portrety i karykatury. Grupa 
młodych Murzynów z szerokimi uśmiechami na twarzy 
grała na tam-tamach. Słychać też było zgrzyt tramwajów, 
klaksony samochodów i natarczywe sygnały karetek, gdyż 
nad podziemnym przejściem biegła główna ulica miasta. 
Starsza cyganka podeszła do Agnieszki i znienacka złapała 
ją za rękę.

– Powróżę ci dziecino, powróżę… – rzekła, a Agnieszka 
w przypływie złości wyrwała swoją dłoń z uścisku kobiety 
w długiej chustce na głowie.

– Co za bezczelność łapać kogoś wbrew woli za rękę 
– syknęła i podeszła do kasy, gdzie kupiła bilety, po 
czym wsiadła do tramwaju numer sześć, który powoli 
ruszył w górę ulicy w kierunku Wrzeszcza. Minął zielony 
wieżowiec i ze zgrzytem wjechał na wiadukt, pod którym 
biegły tory kolejowe, mknęły niebiesko-żółte SKM-ki.

Agnieszka wysiadła na trzecim przystanku, tam gdzie 
obecnie stoi historyczny czołg. Raźnym krokiem podążyła 
w górę spokojnej, cienistej ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, 
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mijając stare, brzydkie mury AMG, pamiętające jeszcze 
czasy zbrodni hitlerowskich. To właśnie w tym gmachu 
anatomii, babcia uczyła przyszłych medyków. Jakieś 
przeczucie płynące z głębi serca mówiło jej, że w przyszłości 
spędzi w tym miejscu sporo czasu. Za kaplicą skręciła 
w lewo, gdzie w gąszczu nagich teraz drzew piętrzyło się 
kilka ciemnych, przedwojennych kamienic. W jednej 
z nich, w tej z licznymi sztukateriami, rzeźbionymi 
balkonami i z piękną, choć podniszczoną z upływem lat 
– Kariatydą mieszkała babcia. Agnieszka pchnęła solidną 
bramę i weszła do środka tego wielopiętrowego domu. 
Cicho, szaro, pachnie jak w średniowiecznym kościele. 
Drewnianymi, skrzypiącymi schodami ruszyła na trzecie 
piętro, mijając drzwi kancelarii prawniczej oraz trójdzielne 
łukowate okna, za którymi monotonnie gruchały gołębie 
i dochodziły odgłosy z śródmieścia. Ściemniało się już, 
a resztki promieni zachodzącego słońca wpadały do tego 
mrocznego wnętrza przez brudne, od wielu lat chyba 
nieczyszczone przez nikogo szyby. Były stąd widoczne 
dźwigi stoczni, które stały właśnie nieruchomo, jakby nad 
czymś zadumane w otaczającej ich delikatnej mgle. 

Zadzwoniła do białych, dwuskrzydłych drzwi.

50.

Babcia siedziała zamyślona w fotelu. Miała na sobie 
ciemną sukienkę i pachniała Panią Walewską. Siwe włosy 
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z przedziałkiem spadały na ramiona i nadawały jej twarzy 
łagodny wyraz. Uważnym wzrokiem zza grubych szkieł 
obserwowała Agnieszkę, która szczegółowo opowiadała 
o mamie i sytuacji w domu. 

– Dobrze – powiedziała babcia, sięgając po filiżankę 
z kawą, pewnie z porcelanowego serwisu pamiętającego 
jeszcze dotyk ust przodków rodziny. – Znam problem mojej 
córki, a ciebie rozumiem doskonale – wyznała surowym 
tonem. – Od czerwca, zaraz po twoich egzaminach 
zamieszkamy razem. Złożysz podanie o przyjęcie do 
liceum na Osieku, opodal Starówki, bo to dobra szkoła 
z tradycjami i we wrześniu rozpoczniesz naukę.

– Boję się tej zmiany – zasugerowała niepewnie 
Agnieszka.

– Przyzwyczaisz się, ja też wychowałam się na wsi, 
a do Trójmiasta zjechałam w wieku dwudziestu paru lat – 
powiedziała poważnie babcia. – Obiecuję, że będę wspierać 
cię dopóki zdrowie mi pozwoli i zobaczysz, że skończysz 
studia – ciągnęła. – Jesteś zbyt inteligentna i oczytana, 
aby zakończyć naukę i po podstawówce pójść do pracy. 
To najgłupszy pomysł, jaki mogła ci podsunąć moja 
córka – westchnęła. – Przepraszam cię za nią. Wiem, że to 
wszystko po części moja wina. Starałam się jej pomóc już 
dawno temu, namawiałam, aby przyjechała razem z tobą 
tutaj i poszukała sobie pracy w Gdańsku. Z pewnością, 
gdyby tak się stało, życie nasze potoczyłoby się innym, 
pewnie lepszym torem. Mój dom w Oliwie był za duży, 
żeby mieszkać w nim samotnie, dlatego też wynajęłam 
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go spokojnym i zaufanym studentom medycyny. Zawsze 
jednak uparcie powtarzałam, kiedy przyjeżdżałam do 
Starego Lasu, że gdańska posiadłość należy do was.

– A co z mamą, kiedy ja już zostanę tutaj? – chciała 
wiedzieć Agnieszka.

– Będę namawiać swoją córkę, aby zamieszkała razem 
z nami.

Agnieszka przytaknęła głową i nagle się rozpłakała.
– Dlaczego, dlaczego to wszystko jest takie trudne?
– Kochanie, tylko nie łzy, tylko nie łzy – łagodziła 

babcia, tuląc w swoje szerokie ramiona Agnieszkę i gładząc 
dłonią złote kosmyki jej włosów. – Nie lękaj się, bo ja jestem 
przecież… – i pocałowała wnuczkę w mokry policzek.

51.

Morze szumiało głośno. Ptaki krzyczały niespokojnie 
na tle ołowianego nieba, a z północy dął porywisty wiatr, 
przynosząc masy zimnego powietrza znad Skandynawii. 
Gdzieś daleko widoczny był ciemny punkt – statek 
z nieznanego kraju, wchodzący do portu, który Agnieszce 
skojarzył się z plamą atramentu na białym arkuszu papieru. 
Zapatrzyła się w swoje ślady pozostawione na piasku, 
a znikające właśnie w przypływie fali. Wraz z pianą morze 
wyrzuciło o fantastycznych kształtach muszlę. Agnieszka 
podniosła ją, przyłożyła do ucha i zastanowiła się skąd 
mogło przybyć to cudo natury. I nagle pomyślała, że 
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życie, mimo wszystko, jest piękne w swojej niezwykłości, 
zmienne i niepowtarzalne zupełnie jak te fale Bałtyku, 
które przychodzą i odchodzą nie wiadomo dokąd. Czasami 
spokojne i pełne chwały, a czasami brutalne i słone…

Objęła wzrokiem rozciągający się w oddali Gdańsk 
i szepnęła:

– Co mnie tu czeka? Ciekawe, czy zdołam pokochać to 
obce miejsce i uczynić je swoim domem?

Jakiś czas później, siedząc z babcią w „Kawiarni nad 
Motławą”, pijąc cappuccino i jedząc ciasto francuskie 
z jabłkiem i cynamonem, napisała na skrawku serwetki:

Siedzę przy oknie otwartym na mą ojczyznę
Widzę pochodnie same chodzące patrzące na mnie,
Jak pomnik Mickiewicza, tak ja stoję
Pod murem z czerwonej cegły i tuż nagle
Bóg liść mi zesłał.

Ileż to już oczu widziało?
Ten stary komin, który dym puszcza
Rzeźbiąc mą twarz.
Kamienie raniące niegdyś stopy niewolników.

A może było inaczej?
Magia przecież mogła porwać nas jak dwa gołębie
I spłynąć do niebiosa niebieskiego.

Było na nim gniazdo, może ptaka,
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A może rodziny,
Plecione i utwardzone śliną małżonków.

52.

Marzec. Słońce świeci na niebie coraz wyżej i wyżej, 
zasilając życiodajną energią senny, wyjałowiony, zmęczony 
zimą świat. Pąki na drzewach zwiększają swoje rozmiary, 
puchną i szykują się do rozwinięcia w świeże liście, ale 
wciąż jeszcze pozostają jakby niepewne we własnych, 
bezpiecznych łuseczkach. Dni stają się coraz dłuższe 
i dłuższe.

Pani Elżunia Korzonek obudziła się tradycyjnie o szóstej 
wraz z biciem dzwonów kościelnych. Już na studiach 
niewiele sypiała, noce poświęcała przede wszystkim na 
zgłębianie tajników nauki, toteż i teraz cieszyła się dobrą 
formą, pamięcią, gardziła lenistwem, narzekaniem, 
a nadmiar snu uważała za stratę czasu. Nade wszystko 
jednak kochała pracę, zajęcia i ruch – tylko wtedy czuła, 
że żyje naprawdę. Leżąc w ciepłej pościeli, pachnącej 
żelazkiem i krochmalem, myślała, co musi dzisiaj zrobić. 
Postanowiła, że zacznie, jak zwykle o tej porze roku, 
gruntowne, wiosenne porządki w domu, ale przede 
wszystkim zajmie się pelargoniami. Koniecznie trzeba 
przygotować korytka z ziemią i sadzonkami, gdyż nie ma 
chyba większej radości latem z widoku kolorowego tarasu 
ozdobionego wyhodowanymi przez siebie roślinami.
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„Pelargonium, należy do rodziny bodziszkowatych, 
czyli geraniaceae, kwiaty zebrane w baldachy, pochodzące 
z Afryki, od greckiego pelargos – bocian, ze względu na 
kształt torebek nasiennych przypominających bociani 
dziób” – wyrecytowała sobie definicję botaniczną 
i zadowolona ze swojej niezawodnej pamięci, wstała z łóżka 
i rzekła surowym tonem:

– Do roboty, Elżbieto, trzeba działać.
Wykonała dziesięć przysiadów i pokręciła głową dla 

lepszego ukrwienia mózgu. Uśmiechnęła się do stosu 
numerów „Działkowca”, kolekcjonowanego namiętnie od 
wielu lat i stanęła przy oknie. Bystrym wzrokiem biologia 
objęła swój nagi i szary jeszcze ogród. Poczuła ogromny 
przypływ sił i radości życia na myśl, że już niebawem 
zacznie grabić i siać… Wiosna!

53.

Około południa siedziała w kuchni i przygotowywała 
zupę. Pachniały gotowane jarzyny. W skupieniu obierała 
ziemniaki.

– Co za przyjemne zapachy! – zauważył ze śmiechem 
Albert, siadając przy stole.

– Witaj – oznajmiła Elżunia, nie przerywając swojego 
zajęcia.

– Jak ty to właściwie robisz…? – westchnął profesor 
i spojrzał swojej siostrze głęboko w oczy.
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– Cóż takiego? – zapytała zdziwiona.
– Skąd bierze się u ciebie ten optymizm i chęć do życia? 

– zagadnął Albert zgaszonym głosem. – Wiesz, ja już czuję 
się taki stary i zmęczony…

Twarz Elżuni zmieniła się w jednej sekundzie, 
gwałtownie wrzuciła obrane ziemniaki do garnka 
i powiedziała:

– Jedź ze mną w czerwcu w Karkonosze – zaproponowała. 
– Na pewno dobrze ci to zrobi.

– Z moimi nogami nie dam rady gonić za tobą po 
szczytach, niestety, żylaki.

– Jakież to znów szczyty, na miłość boską! – stwierdziła 
podniesionym głosem. – Przyjemne szlaki i piękne widoki, 
czy ty zawsze musisz marudzić?

– Ja tylko chciałem z tobą porozmawiać – zaczął się 
tłumaczyć.

Już od dawna bał się tej surowej Elżbiety, chociaż 
sam był od niej sporo starszy. Stanęła teraz przy stole ze 
zmarszczonym czołem w perfekcyjnie wyprasowanym 
fartuchu, zupełnie jak biochemik w laboratorium i ujęła 
się groźnie pod boki.

– Zakochaj się! – rzuciła oschłym tonem. – Rób, co 
możesz, ugotuj zupę, idź do ogrodu lub na spacer do lasu – 
wymieniała. – I nie ograniczaj się tylko do książek.

– A cóż innego w moim wieku może robić profesor 
filologii polskiej? – szepnął i dodał. – Wszystko zmierza 
już ku końcowi…

Teraz Elżunia zdenerwowała się poważnie.
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– Słuchaj no, przyszło mi nagle do głowy dziwne 
spostrzeżenie, że nasze ludzkie narządy wytrwale pracują, 
wypełniają swoją rolę i przy tym nie „zastanawiają się” nad 
tym, po co to robią lub kiedy się to skończy…

– Może i masz rację – przytaknął profesor i zerknął na 
prasę leżącą na stole.

– Tylko nie przewracaj mi stron – poprosiła.
– Widzę, że interesujesz się reformą oświaty.
– Tak, jako emerytowana biologica – i dodała szczyptę 

tymianku do zupy.
– Wreszcie po długim zastoju coś ruszyło w polskiej 

oświacie – stwierdził, przeglądając z szelestem „Dziennik”. 
– Może teraz sytuacja odrobinkę się poprawi?

– Może jedynie odrobinkę – rzekła ironicznym tonem 
Elżunia z akcentem na „kę” – Choć świat już nigdy nie 
będzie krainą mlekiem i miodem płynącą… Napijesz się 
herbaty?

– Poproszę. Mam podobne zdanie, ale z reformą wiąże 
pewne nadzieje.

– Spójrz obiektywnie na nowelizację służby zdrowia…
– Medycyna – podsumował krótko Albert.
– Dziękuję Bogu, że mogę chociaż spokojnie uprawiać 

swój ogród – stwierdziła z westchnieniem.
– Jako biolog jesteś skromna – zauważył po chwili 

namysłu. – Dlaczego nie zajęłaś się poważną pracą 
badawczą z pogranicza tak modnej dzisiaj biotechnologii?

– Albercie, wiedz, że śledzę na bieżąco postępy 
nowoczesnej genetyki i coraz częściej zaczynam obawiać 
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się o godność życia w ogóle…
– Rozumiem, ale w moim odczuciu, to szkoda, 

że wybrałaś szkołę w Starym Lesie, zamiast pracy 
w jakimś porządnym laboratorium, tak jak twoi znajomi ze 
Sztokholmu, którzy błyszczą, odnoszą sukcesy i przy tym 
robią duże pieniądze – mówił. – A z tego, co pamiętam, 
byłaś dobra na studiach i miałaś sporo propozycji.

– Nie potrzebuję dużych pieniędzy, a biologia 
molekularna, uważam, że traci grunt pod nogami i sama 
już nie wie, do czego zmierza – wyraziła swoje zdanie 
Elżunia i podlała młode pelargonie, które stały od rana na 
parapecie i czekały na swój czas kwitnienia.

54.

Chłodny wieczór. Słychać krzyk wracających z ciepłych 
krajów dzikich gęsi i kaczek. Ziemia mazurska pachnie 
surową wilgocią.

Elżbieta stała zapatrzona w swój ukochany ogród.
„Nie żałuję – pomyślała. – Nie żałuję, że wybrałam 

nauczycielstwo, zamiast pracy w laboratorium. Tylu 
wspaniałych uczniów przygotowałam do dalszej nauki, 
niektórzy z nich doszli już nawet do profesury. No i któż 
by zajmował się tym starym domem na wzgórzu, gdybym 
udała się w wielki świat?”

Z błyskiem oczach przypatrywała się skalniakowi, który 
założyła kilka lat temu, roślinom przywiezionym niegdyś 
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z licznych podróży, a które dzisiaj wyrosły na piękne 
i wysokie tuje, modrzewia, topole, wierzby…

Wokół kapliczki, którą w zeszłym roku odnowiła 
z pietyzmem pani Marianna, poczęli zbierać się ludzie, 
śpiewający pieśni niczym tenorzy. Słońce z wolna już 
przygasało, a samo niebo przybrało kolor purpurowy. Silne 
głosy niosły się daleko w chłodnym, marcowym powietrzu, 
hen ponad lasy, pola i sąsiednie domy, w oknach których 
zapalały się już pierwsze światła.

Elżunia, zasłuchana, usiadła na ławce, nie spiesząc się 
już nigdzie. Czuła się tak, jakby była w teatrze muzycznym.

55.

Zakwitły kasztany.
Szły piaszczystą drogą ciągnącą się przez szumiący las 

i rozmawiały o zbliżających się egzaminach.
– Powtórzyłam już cały materiał – powiedziała 

Agnieszka. – Ale i tak czuję się niepewnie, zwłaszcza 
z polskiego.

– A ja z matmy – przyznała Kasia. – Jeśli zadania będą 
trudne a polecenia niejasne, to po mnie…

– Kolec, jaka była, taka była, ale uważam, że dobrze 
przygotowała nas do egzaminu…

– To dopiero się okaże – rzekła z przekąsem Kasia. – 
Bądźmy jednak optymistami. Co z mamą?

Agnieszka zmarszczyła czoło i z westchnieniem 
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oświadczyła, że coraz gorzej.
– Krzyczy na mnie, gdy mówię, że opuszczam Stary Las. 

Z tego powodu obraziła się nawet na babcię.
– Może jednak wszystko zakończy się pomyślnie? 

Agnieszka umilkła i uśmiechnęła się do mijającego ich 
młodzieńca z łysą głową, który przystanął i powiedział 
wesołym głosem:

– Witaj, znowu się spotykamy!
– Zrządzenie losu – zaśmiała się nerwowo Agnieszka.
– Dlaczego wtedy zimą, wiesz tam, przed płonącym 

magazynem nie poczekałaś na mnie i nie zostawiłaś kliszy? 
– zapytał. – Miałem z tego powodu nieprzyjemną awanturę 
z moim przełożonym, który zarzucił mi niewykonanie 
rozkazu!

– Przepraszam, ale nie mogłam wtedy na pana czekać, 
bo bardzo się spieszyłam – skłamała. – Zdjęcia i tak się nie 
udały.

– Jaki tam pan, Bolek jestem!
– Miło mi, Agnieszka, a to moja przyjaciółka, Kasia.
– Pamiętam, pamiętam – pospieszył z zapewnieniem 

współtwórca armii polskiej, przyglądając się Katarzynie.
Podali sobie ręce i nastała chwila krępującej ciszy. 

Słychać było szum lasu i warczenie samolotów, gdyż 
niedaleko stąd znajdował się poligon.

– To może teraz dasz mi swój numer na komórkę? – 
zwrócił się z prośbą do Agnieszki.

– Nie mam jeszcze komórki – odparła krótko.
– Jak to?! – zdziwił się. – Dzisiaj wszyscy je mają, od 
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przedszkola po staruszków.
– Widocznie jestem inna niż wszyscy – zażartowała 

Agnieszka.
– To w takim razie na stacjonarny – nie dawał za 

wygraną młodziutki żołnierz zawodowy.
– Przykro mi, to nie ma sensu – rzekła poważnie 

Agnieszka.
– Dlaczego?! – zapytał zdziwiony.
– Bo niebawem wyjeżdżam stąd na stałe.
– A dokąd się, złociutki kędziorku, wybierasz?
Kasia parsknęła krótkim śmiechem, a Aga rzuciła jej 

potępiające spojrzenie.
– Do Gdańska, do liceum – wyjaśniła. – Jeżeli zdam, 

oczywiście, egzamin.
– Piękne miasto – zauważył z rozmarzeniem. – A zdasz 

na pewno, bo widać to po twoich bystrych oczach – 
chrząknął i dodał. – Ale heca, a ja już myślałem, że jesteś 
panną na studiach. To pewnie przez te złote loki sprawiasz 
wrażenie takiej pastelowej… Bywaj, wszystkiego dobrego! 
– oświadczył i jak amant amerykański uśmiechnął się 
tajemniczo.

– Dziękuję – rzekła z westchnieniem Agnieszka.

56.

Wspaniały zachód słońca, niezwykła gra światła i paleta 
barw, na tle której stare drzewa wyglądają jak fantastyczne 
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stworzenia z innego świata. Co za czarowny obraz 
impresjonistyczny natury!

Kasia, Agnieszka i Wiktor wracali właśnie z długiego 
spaceru. Szli wzdłuż rzeki i rozmawiali.

– Za dwa dni będzie po egzaminach – powiedziała 
Kasia zarumieniona na twarzy. – A potem oczekiwanie na 
wyniki.

Agnieszka milczała, trzymając w ręku bukiet chabrów. 
Wyszli teraz na łąkę i Wiktor krzyknął z wesołą nutą 
w głosie:

– Patrzcie, konie!
Podeszli do tych fascynujących ssaków i zaczęli 

zachwycać się ich pięknem, elegancją ruchów oraz głębią 
oczu, bo spojrzenie tych zwierząt jest naprawdę tajemnicze, 
ale i też jakby świadome i rozumiejące człowieka.

Wokół panowała cisza, tylko w oddali szumiała rzeka. 
Kasia stwierdziła, że konie te są ze sobą spokrewnione, 
a potwierdził to chwilę później sam właściciel posiadłości, 
który niepostrzeżenie nadszedł z kierunku wsi i zadowolony 
oświadczył:

– Prawda, że ładne?
Młodzież przyznała mu całkowitą rację.
– Jest to matka z synem – opowiadał czule mężczyzna 

jakby mówił o swojej własnej rodzinie. – Są mi chyba bliżsi 
niż ludzi, którym tak trudno dogodzić, bo z bliźnimi to 
już tak jest, że cokolwiek by człek nie zrobił, to zawsze 
doszukają się czegoś złego…

– Nie zgodzę się z tym do końca – wtrącił się Wiktor 
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z młodzieńczym entuzjazmem, ale gospodarz chyba tego 
nie usłyszał, albo tylko udawał, że nie słyszy i dalej ciągnął:

– Jeżeli przyjdziecie któregoś dnia do stadniny, będziecie 
mogli się na nich przejechać. Oczywiście, jazda odbędzie 
się pod moim okiem.

Ta propozycja wprowadziła młodzież w dobry nastrój, 
a niepokoje związane z jutrzejszym egzaminem gdzieś się 
ulotniły. Odprowadzili farmera do dużej stajni, w której 
było jeszcze wiele innych koni, po czym rozeszli się do 
swoich domów, życząc sobie jednak przedtem powodzenia 
na teście.

57.

– Zegar wskazuje godzinę dziewiątą – mówiła polonistka 
Rejewska. – Testy i karty odpowiedzi zostały rozdane! Od 
tej chwili na sali panuje cisza! Egzamin piszecie zgodnie 
z regulaminem dziewięćdziesiąt minut, czyli do wpół do 
jedenastej. Proszę zaznaczyć na karcie odpowiedzi wersję 
rozwiązywanego testu i pracować spokojnie! Cała komisja 
życzy wam powodzenia! – powiedziała i uśmiechnęła się 
do zdenerwowanych uczniów, ostatnich ósmoklasistów 
w historii szkolnictwa polskiego.

Kasia spojrzała na Agnieszkę, ich oczy się spotkały, 
potem przeniosła swój wzrok na Wiktora, który przystąpił 
już do pracy, bo siedział zgarbiony nad arkuszami. 
Przełknęła ślinę i uważnie dwa razy przeczytała oba 
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teksty – fragmenty książek Bursy i Bergmana, do których 
odnosiła się większość zadań, po czym przystąpiła do 
rozwiązywania testu osiągnięć ucznia.

Młodzież pisała w skupieniu, czasami tylko było słychać 
jak komuś przewraca się z nerwów w brzuchu, albo też…

– Na pewno piszemy razem, czy osobno?
– Na pewno oddzielnie – szeptano w ostatnich ławkach.
– Minęło czterdzieści pięć minut – poinformowała pani 

Rejewska. – Czytajcie dokładnie polecenia, bo zadania są 
podchwytliwe! – ostrzegała.

Dziesięć minut przed końcem egzaminu Kasia 
sprawdziła swoje odpowiedzi i krótkie opowiadanie 
o nadziei. Nie była jednak zadowolona z tego, co napisała.

– Koniec! – oświadczyła pani Rejewska. – Proszę 
wszystko odłożyć na prawy brzeg ławki. Nauczyciele teraz 
zbiorą wasze karty odpowiedzi i wypracowania. Sprawdźcie 
jeszcze raz, czy zaznaczyliście wersję rozwiązywanego testu, 
bo to jest ważne. Arkusz zabieracie z sobą na pamiątkę 
– mówiła z uśmiechem na twarzy. – Do zobaczenia na 
jutrzejszym egzaminie z matematyki i miłego popołudnia. 
Polecam długi spacer i gorzką czekoladę z orzechami!

Gęsty tłum podnieconych ósmoklasistów rozszedł 
się. Kasia, Agnieszka i Wiktor razem wyszli z wysokiego, 
szarego gmachu szkoły. Przed nimi, na betonowym 
placu rozwrzeszczani chłopcy, klnąc jak szewc, grali 
w piłkę nożną. Na niebie świeciło słońce, termometr z całą 
pewnością wskazywał trzydzieści stopni Celsjusza. 

Byli bardzo mocno zdenerwowani.
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58.

Dwa tygodnie później okazało się, że cała trójka dostała 
się do wymarzonego liceum. Na ostatnim, pożegnalnym 
spotkaniu klasowym, Kasia została zaproszona przez 
panią Rejewską na środek sali, aby zarecytować wiersz. 
Przez chwilę stała w milczeniu, przypatrując się niektórym 
chłopcom, którzy nawet dokuczali Wiktorowi, a dzisiaj 
nagle przybrali dobrą minę. Zastanawiała się, co by tu im 
powiedzieć.

„Tato, tyle mi kiedyś opowiadałeś, czytałeś na 
głos książki, a ja była wtedy taka mała i nic z tego nie 
rozumiałam… Tato…”

– Zamurowało ją, czy co?! – powiedział ktoś głośno 
z głębi klasy.

Kasia odchrząknęła, wyprostowała się, uniosła wysoko 
głowę i złowiła w tym tłumie wzrok Agnieszki.

„Jest dobrze” – mówiły zielone oczy koleżanki.
I wtedy przypomniał się Kasi pewien wiersz Paracelsusa1, 

który zadeklamowała spokojnym, zdecydowanym głosem. 
Te słowa miały do zgromadzonych wracać później wiele, 
wiele razy, w chwilach radości, ale i też smutku.

„Ten, kto nic nie wie, nic nie kocha.
Ten, kto nic nie robi, nic nie rozumie.

1 Paracelsus (1493-1541) – niemiecki lekarz, alchemik i filozof.
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Ten, kto nic nie rozumie, jest nic niewart.
Ale ten, kto rozumie, również kocha, zauważa, widzi…
Im więcej wiedzy wiąże się z jakimś przedmiotem,
Tym większa jest miłość.
Kto wyobraża sobie, że wszystkie owoce dojrzewają 
w tym samym czasie co poziomki,
Nic nie wie o winogronach.” 

Pani Rejewska z osłupieniem wpatrywała się w swoją 
uczennicę. Kiedy Kasia skończyła mówić, nauczycielka 
wstała i podeszła do biurka, zza którego wyjęła wiaderko 
z różami. Chodziła po klasie i każdemu uczniowi wręczała 
gałązkę róży. Na koniec powiedziała:

– Było mi z wami dobrze. Bardzo dziękuję za wzloty, 
ale i też upadki. Idźcie śmiało przez życie i nie zapomnijcie 
o książkach, które razem omawialiśmy, przy których 
śmialiśmy się i płakaliśmy.

I sama rozpłakała się.

59.

„Jaki smutny ten pokój – pomyślała Agnieszka 
i z trzaskiem zamknęła walizkę. Rozejrzała się po szarym 
wnętrzu, które wydawało się jej teraz martwe i puste. 
Westchnęła. – Tyle trudnych lat tutaj spędziłam, wierzę 
jednak, że jakaś cząstka mnie tu na zawsze pozostanie, 
żegnaj moje królestwo” – założyła jeszcze plecak i wyszła. 
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W korytarzu natknęła się na mamę, która zmierzyła ją 
chłodnym wzrokiem.

– Wyjeżdżam – oznajmiła krótko Agnieszka.
– Nie jestem ślepa – odparła opryskliwie. 
– Gdybyś zdecydowała się jednak ze mną… – zaczęła 

niepewnie Agnieszka, ale mama przerwała:
– Nie wiem jeszcze, zostanę w Starym Lesie na lato, 

a potem zobaczymy… – powiedziała to z dziwnym 
błyskiem w oczach, który dał Agnieszce iskierkę nadziei. 
– Dom zawsze można wynająć – dodała i uśmiechnęła się 
łagodnie, jakby przepraszająco.

Agnieszka zapragnęła rzucić się jej na szyję i mocno 
ucałować maminy policzek, ale do niczego takiego nie 
doszło. 

Cicho płacząc, zamknęła za sobą drzwi i wolnym 
krokiem podążała w stronę dworca.

60. 

Agnieszka stała w oknie pociągu i mówiła:
– Dziękuję za wszystko, ten rok z wami był naprawdę 

niezwykły – spojrzała głęboko Kasi w oczy.
– Przyjedziemy do Gdańska w sierpniu – zapewniał 

Wiktor i dodał. – W tej paczce od nas znajdziesz kruche 
ciasteczka i trochę łakoci na podróż.

– Domyśliłam się tego – delikatny uśmiech 
zawitał na twarzy Agnieszki, po czym zapytała. 
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– Jakie w ogóle macie plany na wakacje? 
– Jutro jedziemy z Elżunią do Szklarskiej Poręby – 
powiedziała Kasia.

– Sudety to piękne góry – rzekła Agnieszka. – Nigdy 
tam nie byłam, ale czytałam książkę o Karkonoszach 
i widziałam zdjęcia. Koniecznie odwiedźcie Samotnię.

– Na pewno w któreś wakacje pojedziemy tam jeszcze 
razem, bo wszystko przed nami! – oznajmił radośnie 
Wiktor.

– Elżunia będzie naszym przewodnikiem – zaśmiała 
się Kasia. – Kocha te góry i dobrze je zna. A zatrzymamy 
się w Białej Dolinie w Chatce Robaczka, bo to schronisko 
prowadzi przyjaciel Elżuni. Podobno miły człowiek, który 
swoich gości ciągle częstuje własnym ciastem!

Rudy biegał po peronie z wywalonym językiem 
i szczekał wesoło.

Agnieszka wychyliła się z okna i podała Kasi jakąś 
karteczkę.

– Napisałam coś na pożegnanie – rzekła. – To takie 
smutne carpe diem…

– Carpe diem nie może być smutne – zauważył rozsądnie 
Wiktor, ale w tym momencie pociąg ruszył i Agnieszka 
krzyknęła jeszcze:

– Zadzwonię lub napiszę! Miłych wakacji! Hej, hej! – 
pomachała ręką, a zaraz potem pociąg znikł za zakrętem, 
uwożąc rudowłosą pannę w świat.

Kasia przeczytała, co napisała Agnieszka:
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Kiedy idziesz samotnie drogą,
Zapomnij, że świat jest kamieniem,
Który człowiek i tak rozkruszy swoją najsilniejszą ze 
wszystkiego
– jak twierdzi – dłonią.
A dłoń ta, to przecież tylko szyszka,
Która dojrzewa, wydaje z siebie nasiona,
Rozkrusza się i znika bez śladu.
Zanurz się więc w woni magnolii,
Choć na chwilę, bo jesień idzie już powoli
W brązowym płaszczu i pastelami
Barwi astry i drzewa, z których cicho opadają pierwsze 
liście…

W milczeniu podała Wiktorowi kartkę. Poczuła, że ma 
mokre oczy i policzki.

61.

Przed dwudziestą Kasia wyszła z domu. Szła drogą, 
która prowadziła na „Jagodowe Wzgórza”. Słońce teraz nie 
piekło już jak za dnia i było przez to bardzo przyjemnie. 
Znalazła się w „Jamie” poprzecinanej błękitem chabrów 
i szkarłatem maków. Uklękła i poczęła zbierać te kwiaty. 
Wyszła z powrotem na drogę i ruszyła dalej. Jakiś czas 
później dotarła do gęstego lasu. Stała i patrzała na olbrzymie 
korony drzew na lazurowym tle nieba. Pachniało żywicą 
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i suchym drewnem. Gdzieś blisko śpiewał ptak – chyba 
wilga. Zrobiła kilkanaście kroków i zauważyła, że las robił 
się coraz rzadszy, gdyż trochę dalej zaczynały się torfowiska. 
Postała jeszcze parę minut i wróciła na piaszczystą 
drogę. Zaczęła iść w stronę wzgórza, które z tego punktu 
wydawało się takie małe, podobnie zresztą jak kościół ze 
swoją dzwonnicą. Po lewej stronie rozpościerało się złote 
pole pszenicy, na którym stały słupy telegraficzne. Na 
jednym z nich Kasia spostrzegła jaskółcze gniazda, a z nich 
wylatujące z przejmującym krzykiem ptaki.

„Niezwykły ten świat” – pomyślała, a gdy doszła do 
wzgórza, zobaczyła, że Wiktor stał przed jej domem. 
Pomachała ręką, a on uśmiechnął się serdecznie. Zaraz 
potem stali obok siebie.

– Przyszedłem cię odwiedzić, bo chciałem pogawędzić 
o jutrzejszym wyjeździe do Szklarskiej – rzekł Wiktor. – 
Profesor poinformował mnie, że poszłaś na spacer, więc 
postanowiłem poczekać tu na ciebie… 

– Długo czekałeś? – zapytała Kasia.
– Jakieś pół godziny, ale tak przyjemnie siedziało się 

pod tą sosną – wskazał ręką na drzewo.
– Piękny wieczór – przytaknęła Kasia.
– Czerwiec – zauważył Wiktor. – Najdłuższe dni.
– Ale i tak jesień to chyba najpiękniejsza pora roku… 
– Teraz jednak jest lato – zaczął Wiktor. – Chociaż 

sama masz coś z jesiennego liścia, takiego złotego, który 
ostatkiem sił trzyma się drzewa i walczy z każdym 
podmuchem wiatru…
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Milczała.
– W ogóle ludzie są jak liście, czasem zieloni, złoci, 

a czasem martwi, zupełnie jak te leżące i gnijące na drogach 
w listopadzie – stwierdził po chwili namysłu i dodał. – Do 
zobaczenia jutro rano na dworcu i nie zapomnij zabrać 
płaszcza przeciwdeszczowego, bo w górach często zdarzają 
się ulewy.

Odszedł.
Kasia widziała, jak zatrzymał się na końcu drogi 

i zaczął rozmawiać z Elżunią i panią Marianną, które 
właśnie wracały z plebani z narady dotyczącej renowacji 
kościelnych posągów i obrazów.

Musiało minąć parę minut, zanim uświadomiła sobie, 
że nie jest nawet spakowana, a przecież jutro stąd wyjeżdża, 
jedzie do Szklarskiej Poręby. Pomyślała o pięknych 
Sudetach, Białej Dolinie i w ogóle o wszystkich miejscach, 
które jeszcze zobaczy. Zarumieniona ostatni raz objęła 
wzrokiem, tak jakby bała się, że zaraz zniknie, rozciągający 
się przed nią krajobraz i wolnym krokiem wróciła do 
swojego domu.

Ale on nie zniknął. Nadal rozpościerało się przed 
wzgórzem pole pszenicy, a w oddali ciemny las, za którym 
chowało się już miedziane słońce.

1 października 2006 roku


