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ROZDZIAŁ I
Justyna ma trzy laba, a jej siostra Amelka - szesc,
Dziewczynki Idą na spacer- trzymając się za rączki.

Chodnik jest szeroki i pełen słońca. Agata idzie wolno
i pozwala przebiegać w poprzek od chłodnych murów
kamienic aż do brzegu, gdzie jest schodek i jezdnia. Na
jezdni jest tyle do oglądania!
- Dzieci, wolniej!
Agata przyspiesza kroku, ale w tej chwili Justyna jest
koniem, a Amelka wozem, małe nogi tylko migają nad
chodnikowymi płytami i nic można kh dogonić.
- Amelko, przewrócisz jął Daj rączkę, Justynka...
Amelcia ...
Wóz staje i koń staje.
- Już idźcie grzecznie.
Idą razem, powoli. Dziewczynki patrzą na siebie. Jus
tyna jest z lewej strony Agaty, Amelka - z prawej.
Gdyby tak można za rączki i „kółko graniaste", ale
Agata się zaraz gniewa: - Nie wolno, na ulicy, na chod
niku? Chodnik jest przecież do porządnego chodzenia,
o... pan by na was krzyczał...
„Pan" idzie środkiem chodnika, taki gruby, ma laskę
ze srebrną gałką i czarny melonik na głowie. Wypukły
mi, obojętnymi oczyma patrzy przed siebie i chyba wcale
nie widzi dziewczynek. .. Mija je przechodzi, zaraz zasłaniają go inni panowie, panie i dziewczynki, choć odwracają główki, już go nie mogą wyróżnić wśród prze
chodniów.
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W Alejach jest pięknie. Aga\a pozwala znów dziew
czynkom iść samym.
- Jak będziecie szły grzecznie, pójdziemy do La
zienek.
Amelce bije serduszko, ,,do Łazienek", tam są ryby,
,,tęgie karpiele", jak je nazywa Agata, i łabędzie.
- Justyno - tłumaczy siostrze - zobaczymy ryby
i łabędzie! - ale Justyna nic nie pamięta, nie rozumie,
nie wie. Powtarza przyśpiewując: Ła-bę-dzie, la-będzie,
rybyyy... - Damy im bułki, Justyno, podpłyną bliziutko,
do samych schodków.
Aleje robią się naraz bardzo długie, chyba nigdy nie
dojdzie się do bramy Łazienek. W Alejach rosną drzewa,
jak w prawdziwym parku, jest zielono od listków, nie
biesko od nieba i złoto od słońca.
Justynka idzie wolno, bo jest żuczkiem, który pełznie
po listku. Trzyma żółtawozielony listek w rączce i musi
bardzo uważać, by listek razem z. żuczkiem nie upadł na
chodnik.
Im bliżej bramy parkowej, tym więcej dzieci, małe,
większe, niańki, mamusie, babcie, małe dzidziusie
w wózkach.
- Teraz dajcie rączki, bo się zgubicie.
Już widać budkę z piernikami, która jest tuż przy
bramie. Amelka wie, tam się kupuje pierniczki, serdusz
ka lukrowane albo tabliczki z migdałem w każdej prze
gródce. W samej bramie Justyna wyszarpuje rączkę
z dłoni Agaty i biegnie za wózkiem z dzidziusiem.
- Justynka!...
W budce Agata kupuje pierniki.
W parku - wiosna. Krzaki i drzewa rozpuściły pierw
sze, jasne liście, na rabatach młodziutka, soczysta tra
wa. Wszędzie pachnie ziemią i słońcem. Agata za nic
nie chce iść w dół do pałacu nad staw, do ryb i ła
będzi.
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- Nie, nie, tu będziemy czekały na ciocię Minię, tak
umówione. Pójdziemy, ona przyjdzie i co? i pogubimy
się, biegajcie sobie po całej alejcei ani, ani dalej.
Amelka chce przynajmniej zdjąć paltko i Justyna też.
- Nie, nie, kwiecień nie labo, to zdradne ciepło, macie
po pierniczku, proszę usiąść i zjeść.
- No to rozpiąć, można rozpiąć?
- Nie wolin o, posiedźcie spokojnie.
W parku jest pełno głosów. Dziecięce śmiechy i nawo
ływania rozsypują się na wszystkie strony jak krągłe
szklane paciorki. Ktoś śpiewa, ktoś kuka, ktoś liczy głoś

no, równo:
.,Enczyk, penczyk, żabe,
ene, due, rabe..."

Obok ławki, na której siedzą dziewczynki, gromadka
dzieci bawi się w farby.
- Są u pani farby?
- Są, a jakiej pani potrzebuje? Jaką pani chce
kupić?
- Buraczkową...
- Nie ma ...
- Fioletową...
- Nie ma.
- Niebieską, brylantową, srebrzystą.
. - Ha, ha, ha.
Amelka chce się bawić w farby, pakuje pół lukrowa
nego piernikowego serca do buzi i staje pod drzewem
w sklepie farbiarki.
- Ja będę kremową, bo to najtrudniej zgadnąć, albo
pomarańczową...
Justynka siedzi koło Agaty, kruszy pierniczek, buja
nóżkami i śpiewa.
- No, jedz, Justynko, jedz, nie niszcz ciasta, trzeba
kłaść do buzi.
7

Justynka nie może, bo musi śpiewać, jest ptaszkiem,
a ptaszki jedzą okruszynki i śpiewają.
- Nianiu, śpiewaj z ptaszkiem.
Słońce przesunęło się ponad drzewa, głosy wypełniają
całą przestrzeń, pachnie ziemią, trawą i świeżo rozwi

niętymi liśćmi.
Po farbach bawią się dzieci w „Laba ptaszek".
Justynka bawi się także. Stoi obok Amelki, klaszcze
w rączki i śpiewa cieniutko:
,,Kogo kochasz, tego bierz, tego bierz!"

Milo jest tak chodzić wkoło, trzymając się za ręce, sa
mym krajem szerokiej, wyżwirowanej alei i śpiewać. Te
raz Justyna jest „ptaszkiem". Stoi samiuteńka na środku
i patrzy na przesuwające się dzieci. Serduszko bije jej
mocno, Justynka nie lubi tak sama stać i stać, gdzie
Amelka? Strach nie pozwala jej śpiewać... każe opuścić
główkę i patrzeć na buciczki białe, sznurowane tasiemką.
- No, wybieraj! wybieraj! - wołają dzieci.
Stoją, klaszczą w ręce i wołają:
,.Kogo kochasz, tego bierz, tego . bierz!"

Justynka podnosi głowę. - O! Amelka!
Amelka stoi prawie naprzeciw niej. Justyna wyciąga
rączki i biegnie prosto do siostry. Amelka jest „różycz
ką", a rączki Justyny przytrzymują jakieś nieznajome,
inne dziecięce ręce.
Było jeszcze dużo różnych zabaw. Niektóre dzieci już
odeszły ·do dornu, inne przyszły.
Dziewczynki zjadły wszystkie pierniczki i teraz już
koniecznie chcą iść nad staw.
- Proszę o grosik. .. chociaż grosik. ..
Naprzeciw ich ławki stoi „biedna". Wypełzła, kracia8

sta chustczyna zwisa z jej pochylonych ramion, bose,
czerwone nogi przebierają palcami w żwirze alei, jakby
im było pilno albo zimno. Twarz „biednej" jest stara
i głodna. Amelka już jest przy samej Agacie, już glasz
cze jej policzki i przymilnie szepcze do ucha:
- Daj ... daj ... proszę dać...
Ale Agata nie lubi żebraków, twarz ma surową i leni
we ręce, ani myśli rozwiązać czarną aksamitną torbę, któ
rą ułożyła sobie na kolanach. Głos biednej jest cichy
bardzo smutny. Amelce chce się płakać.
- Agato! moja złota, kochana!
Od bramy idzie prędko ciocia Minia. Agata wstaje
z ławki, spiesznie rozciąga sznurki torby, zanurza rękę ...
Palce żebraczki obejmują pieniądz delikatnie, jakby to
było coś, co można zgnieść, zmiażdżyć, prędkie słowa
dziękują, przepraszają. Agata nie słucha, mija stojącą
ciągle obok ławki „biedną" i prawie biegnie w stronę
nadchodzące] cioci Mini.
- Chłopczyk, Agato! No, więc jest chłopczyki Ach,
111uszQ odsapnąć, tak się do was spieszyłam!
Chwilę stoją pośrodku alei. żebraczka już odeszła; jaka
ona chuda, przygarbiona, jakie postrzępione są frędzle
jej chustki...
Ciocia całuje dziewczynki i ciągle jeszcze stojąc opo
wiada poruszonej wyraźnie Agacie:
- Ładny, tłuściutki!
- No, jakoś poszło... To i mamy chłopczyka ... Już
czwarta, zaraz wracamy na obiad.
Nagle Amelka wskoczyła na ławkę.
- Jaki chłopczyk, ciociu, jaki chłopczyk, ten ładny
i tłuściutki?
Ciocia Minia mruga powiekami, patrzy na Amelkę i na
Agatę, która za nią wyjaśnia:
- Amelko, Justynko, macie braciszka, jest w domu.
Amelko, zejdź z ławki, nie wolno!
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- Mamy braciszka? Naprawdę? Justyno, u nas jest
braciszek!
Amelka skacze po ławce, jakby ją coś kąsało po no
gach.
- Naprawdę? a duży? a będzie mnie ciągnął za wło
sy? będzie się z nami bawił? a do łazienek będzie z nami
chodził?
- Chodźmy, chodźmy i zaraz tu ll nim wrócimy!

- A chodzi do szkoły? Jak ma na imię?
Agata podaje rękę Amelce, która zeskakuje z ławki.
- Naturalnie, że będzie chodził do szkoły, do parku
i na spacer, ale jak dziewczynki będą grzeczne, dziś jesz
cze go zobaczą, tylko nie wolno hałasować w domu, ani
mru... mru... bo mamusia jest bardzo chora i braciszek
by zaraz sobie poszedł.
Ciocia Minia przysiadła na brzegu ławki i prędko od
oddycha wpółotwartymi ustami.
Jaka ta dacia Minia cichutka i zawsze trochę uśmiech
nięta, a trochę jakby zapłakana... Na pięknych, jasnych
włosach nosi kapelusz z kokardą, pod którą ukryty jest
ptaszek, cudny ptaszek z dziobkiem i skrzydełkami. Jus
tyna kocha tego ptaszka i kocha ciocię Minię za to, że
ma tego ptaszka.
Gdy ciocia mówi, porusza lekuchno głową, na głowie
porusza się umieszczony na włosach kapelusz razem
z kokardą, a ipod kokardą ptaszek, którego pióra są czar
ne i szafirowe. Zeby tak można było tego ptaszka po
głaskać, leciutko, jednym paluszkiem. Justynie aż rączki
drżą od tej wielkiej chęci. ..
Amelka jest tak uszczęśliwiona braciszkiem, że się na
wet nie napiera, aby „pobyć jeszcze choć troszkę".
Tuż za bramą wsiadają do dorożki, ciocia z Amelką
na dużym siedzeniu, Justyna z Agatą na ławeczce. Wieil
ki, granatowy dorożkarz uniósł swoją ławeczkę jak wieko
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kufra, coś tam poruszył i ławeczka jest już na swoim
miejscu.
Justyna lubi siedzieć na takiej ławeczce, tylko że z niej
nie widać konia - zupełnie! Chodnikiem idą ludzie. Te
raz mijają panią z pieskiem, jaki śliczny, bielusieńki,
a teraz panią z dzidziusiem w wózku, parn ią i pana, teraz
' ,,biednego" z workiem na plecach, jak mu ciężko, jak
powoli ustawia nogi, jedną, drugą, jedną, drugą ... Znów
panie z pieskiem, ten jest czarny z rudą łatą na grzbie
cie... Amelka ciągle coś mówi, ciągle o braciszku. A czy
uczy się grać na fortepianie i dlaczego nigdy nie przycho
dził? Czy ma aksamitne ubranie z korornkowym kołnierzem
i czy lubi chałwę?. Justynka nie wie, czy się tak bardzo
cieszyć z tego braciszka - chłopcy są niegrzeczni, ale
braciszek. .. braciszka lubi...
Na zakręcie, na rogu Wilczej, dorożka przechyliła się
w lewą stronę. Ciocia Minia opuściła nisko głowę, zami

gotały piórka ptaszka.
Na chodniku już nie ma słońca, dzień jeszcze ciągle
jest widny i ciepły, ale złoto i zieleń zapodziały się, gdzieś
wśród ulic. Koń zatrzymał się przed bramą domu. Agata
już jest na chodniku i unosi w ramionach. Justynę.
Dziewczynki stoją chwilę, aż „ruszy" - już! już odje
chali: koń, dorożka i dorożkarz, wolno, przed siebie. Scho
dy! prędzej, prędzej! Amelka jest pierwsza. Dzwoni sama
ciocia Minia, lekko, cichutko, jeden jedyny raz.
Przedpokój jest taki mroczny, jak zawsze.
Mieszkanie na ulicy Wilczej pod 31, to właśnie było
to mieszkanie, o którym ciocia Ziuta i Nacia mówiły, że
było: ,,upadkiem Antków", ,,ruiną" i dowodem tego, do
czego mogą doprowadzić „fantazje politycznych szaleń
ców, co się do wszystkiego mieszają"!
Justyna żadnego z tych słów nie rozumiała, nie pamię
tała też dnia, w którym przed półtora rokiem przeniosły
się tu z Wiejskiej z mamusią, Amelką i Agatą. Nie pall

rniętala żadnej z tych mrocznych spraw, które prowadziły

w różnych kierunkach i plątały się po drodze gubiąc swój
istotny sens w kancelariach adwokackich, lombardach,
w zadymionych, nigdy nie przewietrzanych korytarzach
sądowych, a kończyły w małej celi więziennej. Matuśka
nazywała to mieszkanie „nie opalonym - dlatego, że
szczytowe, a szczytowe są zawsze zimne".
Agata mówiła o nim po prostu „wywiejne". Bywało,
zimą paliło się we wszystkich czterech piecach rano i na
noc, a zawsze w pokojach było chłodno. Najciekawiej
i najcieplej jest w kuchni. W kuchni poza tym jest paw
lacz, na który wchodzi się po prawdziwej, żółto malo
wanej drabince. Na pawlaczu jest dużo najciekawszych
i najśliczniejszych rzeczy. Wielki wiklinowy kosz, wy
żymaczka, ramy po obrazach, sznury do wieszania bie
lizny i stare krzesełko bez nóg.
Justyna bardzo chciałaby pójść do kuchni teraz, zaraz,
pobawić się na pawlaczu, ale teraz nie można, bo teraz
idą z Amelką przywitać braciszka. W stołowym stół
wcale nie jest nakryty do obiadu, a w całym mieszka
niu pachnie jakimś lekarstwem i jest dziwnie cicho
i pusto."

- Tu sobie posiedźcie - mówi dziewczynkom ciocia
Minia i każe im zostać przed drzwiami sypialni. Ciche
kroki, jakieś szepty i wreszcie w drzwiach sypialni staje
zupełnie nieznajoma, pani w białym fartuchu, w białym
czepku, trzymając przed sobą na wyciągniętych rękach
poduszkę. Ciocia Minia kiwa na dziewczynki:
- Amekiu, Justynko, braciszek, wasz śliczny braci
szek, ucałujcie go.
Amelka patrzy szeroko rozwartymi, brązowymi oczy
ma... Justynka podchodzi pomalutku do nieznajomej pa
ni. Amelka pyta zupełnie głośno:
- Braciszek no, ale gdzie on jest?
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Justynka stoi tuż obok pani, drzwi do sypialni są obwar1e i Justyna widzi matuśkę. Czy to jest matuśka?
Różowa kołdra, białe poduszki i matusin kaftanik przy
brany walansjenkami. Ale twarz matuśki... jakaś inna,
biała i żółta, i włosy matuśki jakby inne...
- Justynko, pocałuj braciszka, tylko leciutko.
Justyna prosto z matusinych włosów przenosi oczy na
maleńką, czerwoną główkę ...
- Dzidziuś!! O ... ciociu, Amelciu ... dzidziuś ...
Justyna wyciąga rączki, ale wolno jej tylko raz poca
łować ciepłą, pokrytą ciemnymi włoskami główkę ...
- Daj ... proszę dać Justynce dzidziusia ... ach! jak Justynka kocha dzidziusia ... jak bardzo, bardzo ...
Amelka stoi z boku i jest zła.

- Nie chcę! to ten braciszek?
Nie będzie go całowała wcale... jak to, a gdzie jest
tamten duży? Łzy stają jej w oczach i zaraz spływają
po buzi. Ciocia Minia głaszcze ją po głowie, bierze za
rączkę.
- No, uspokój się! Jesteś mądrą dziewczynką, wstydź
się!. .. braciszek prędko urośnie i będzie jak ty, jak Adaś...
no, popatrz, jaki on miły...
- Nie, nie chcę.
Odwraca głowę i ze złości depcze sobie prawą· nóż
kę - lewą, tak mocno, że aż ją to boli.
W tej chwili Agata zabiera dziewczynki do stołu. Ach,
jaka szkoda! Justynka chce być z braciszkiem, ale pani
zabrała go już do sypialni i zamknęła drzwi.
- Czy dzidziuś będzie u nas zawsze a zawsze? Justynka z niepokojem wpatruje się w twarz Agaty, łyż
ka zupy czeka.
- Jak ładnie zjesz, to będzie zawsze...
- A czy on ma nóżki? a brzuszek? a rączki? a czy
umie mówić? troszeczkę, dwa słowa?
No nie, jeszcze nie, ale się nauczy. Justynko, łykaj
13

prędzej ... naturalnie, że ma rączki, wszystko ma, tylko·
maluśkie.
- A czy matuśka widziała dzidziusia?
Amelka milczy. Naprzeciw dziewczynek są drzwi bal
konowe. Balkon jest od strony podwórza i nigdy na nim
nie ma słońca. Teraz jest zamknięty i zastawiony żardi
nierką z trzema doniczkami zielonych liści konwalio
wych.
- To nie do kwiatów mieszkanie, to nie Wiejska powtarza często Agata z ubolewaniem w głosie... Na

Wiejskiej było słońce, kwiaty, ciepło, sześć pokojów! Na
Wiejskiej urodziła się Justyna, ale to wszystko było jesz
cze przed aresztowaniem tatusia, przed tym jakimś
okropnym czasem, o którym ani ona, ani nawet Amelka
nie wiedzą nic.
Zaraz po obiedzie Amelka idzie na lekcję muzyki do
cioci Mini na Hożą. Wychodzą obydwie, cicho zamykając
drzwi.
Kolo żardinierki można urządzić Aleje albo łazienki,
usiąść na stołeczku i patrzeć na zielone liście lub oglądać
obrazki w Amelczynej książce, ale teraz jest to wszystko
nieważne, bo Justyna chce być z dzidziusiem. Drzwi do
sypialni są zamknięte. Justyna jest smutna. Na podwór
ku ktoś uderza blachą o blachę. Dźwięk jest wysoki
i przenika wyraźnie przez zamknięte okna.; bęk, bęk,
bęk... Co tak dzwoni? Justyna wie, że z balkonu widać
doskonale podwórko, ale balkon jest zamknięty, tak jak
drzwi sypialni, za którymi są dzidziuś i matuśka.
- Ziemia do kwiatów, ziemia, ziemia!!!
Ten głos jest cienki i piskliwy. Wołanie powtarza się
jeszcze raz i jeszcze, z małymi przerwami. Justyna jest
sama w mroczniejącym pokoju, do którego wchodzą
z zewnątrz głosy. Justyna słucha i czeka. Jest jeszcze
zupełnie mała, a zaledwie zaczynała chodzić, kiedy któ
regoś deszczowego dnia przyszli na Wiejską właśnie po
14

tatusia, do którego Justyna jest taka
chodzi i biega, prawie tak prędko jak
sięga stołu i ma pełną buzię ząbków, a
z nimi razem i zapomniało się, że go

podobna. Teraz
Amelka, głową
tatuś jest znów
kiedyś nie było.

Ktoś idzie z sypialni do kuchni przez „mały korytarzyk",
ktoś rozmawia, skrzypnęły drzwi.
Justyna zabiera stołeczek spod żardinierki i idzie do
„pokoiku dziewczynek", tej części sypialni, w której
oddzielone szafą od sypialni rodziców stały dziecinne
łóżeczka i półka z zabawkami. Justyna wchodzi tam przez
„ciemny korytarzyk" i idzie ze swym stołeczkiem do
matuśki. Matuśka ma przymknięte powieki, ale nie śpi,
bo zaraz szepcze:
- Justynko, Justynko - obok niej na przysuniętym
fotelu leży poduszka z dzidziusiem. Jak dobrze jest sie
dzieć na stołeczku między dwoma dużymi łóżkami, z ple
cami opartymi o nocną szafkę, być blisko matuśki i bra
ciszka.
W pokoju jest jeszcze widno, ale zaraz mrok zacznie
wysnuwać się z kątów, spod szafy, spod łóżek, zza pieca,
rozpełznie się po dywanie i unosić się zacznie w górę
aż do samego sufitu... Słychać bicie zegara ze stołowego
i zaraz potem kroki. To tatuś! Matuśka otwiera oczy.
Jakie niebieskie są oczy matuśki, jak niebo na dzisiej
szym spacerze.
- Idź stąd, córuchno, idź... - Tatuś całuje włosy
Justynki i włosy matuśki pochylając nisko głowę, która
jest prawie zupełnie siwa ...
Amelka jeszcze przy kolacji urządza dąsy, choć wszy
scy są weseli i zadowoleni. Przy stole· siedzi tatuś i pani.
Tatuś opowiada dziewczynkom, jak to będzie, gdy bra
ciszek urośnie.
- Będzie duży i silny jak ja, będzie odważny... oho!
jaki będzie odważny, nie będzie się nikogo i niczego
bał...
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- Amelko, nie marszcz. nosa, bo będziesz brzydką
panną, ach tył
- Ja tam go nie chcę! Ja nie potrzebuję takiego ma
łego ... baki brat., ja go wcale nie kocham!...
Pani przestała smarować chleb masłem, tatuś spoj
rzał na czerwoną od gniewu buzię Amelki. Zrobiło się
przy stole cicho.
Justynka już wie, Amelka zaraz będzie płakała, ona
zawsze płacze, jak ma czerwoną buzię.
- Amelko, co ty wygadujesz? Taka duża dziewczyn
ka ... On jest maleńki, ale jest twoim bratem, ty się nim
będziesz opiekować, a jak urośnie i będzie taki jak Adaś
cioci Mini, będzie się opiekował tobą ...
Pani kończy smarowanie chleba, Justyna cichutko
dzwoni łyżeczką o spodek.
- Adaś! Kiedy on będzie jak Adaś? Zresztą Adaś to
zupełnie co innego, on gra na skrzypcach, umie malować,
no i jest duży ...
- I nasz chłopczyk będzie duży, zobaczysz.
Justyna wcale nie chce, żeby był duży, po co? Chcia
łaby to powiedzieć, ale nie wie jak, przygląda się więc
tylko łyżeczce, która zanurzona w herbacie wydaje się
przez szkło szklanki baka duża ... Blask lampy wiszącej
nad stołem jest jasnożółty, a balkonowe okno zupełnie
czarne. Samowar z małego stoliczka pod ścianą obok
kredensu raz świeci mocno, a raz gaśnie. Świeci, gdy
tatuś pochyla głowę nad szklanką, gaśnie, gdy głowa się
prostuje ...
Kiedy Agata przyszła „pookrywać dziewczynki", Jus
tyna spała w swym biało lakierowanym łóżku. Obudziła
się dopiero w samym środku najczarniejszej nocy. Otwo
rzyła oczy i oślepiona ciemnością zamknęła je prędziut
ko. Przez ciemność szło zewsząd milczenie. Justyna nie
lubi, gdy jest tak cicho i czarno.
- Matuśko ... ! - wołanie jest niepewne i ledwo je
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słychać. Nagle Justyna wie wszystko: matuśka jest cho
m, jest maleńki braciszek. Ach! czy on jeszcze jest?
Strach chwyta małe serduszko Justyny i ściska mocno.
- Czy on jeszcze jest, ten maleńki dzidziuś? może
zabrała go noc, ciemność? albo cisza? albo wiatr, co
umie wchodzić kominem? Justyna pójdzie i zobaczy...
Bose małe nogi już są na dywaniku koło łóżeczka. Od
łóżeczka do przejścia obok szafy jest blisko, nóżki same
znają drogę. Ale czarna noc jest zła i nie puszcza dziew
czynki, rączki macają miękką, cichą ciemność. Gdzie jest
ściana szafy?
Razem z nocą chwyta nogi Justyny chłód i wślizguje
się po nich aż do szyjki, aż do włosów. Justynce chce się
płakać, już tak dawno idzie i idzie... Naraz, co to? Justyna jest już cała w tatusiowych ramionach.
- Gdzie ty spacerujesz, Justynko? Czemu dziecko nie
śpi? - Twarz tatusia dotyka jej buzi, od rąk tatusie
wych idzie ciepło, głos tatusiowy jest bliziuteńko.
- Do braciszka, czy on jeszcze jest?
Szepcą sobie zupełnie cicho.
Tatuś nie boi się ciemności ani niczego. Nie boi się, bo
jest duży, silny i mądry.
- Ależ jest, ptaszeczku, jest i będzie z nami zawsze ...
Pocałunki tatusia rozpraszają strach i niepewność.
Tatuś idzie poprzez czarność, jakby widział, prosto do
·łóżeczka dziewczynki. Justyna nie chce puścić tatusiowej
szyi. Jest jej tak dobrze. Strach ustąpił z serduszka, jest
ciepło, ciemność nie kluje otwartych oczu.
- Trzeba spać, córuchno, przecież to noc! Połóż się,
ptaszku, a raniutko przyjdziesz przywitać braciszka,
dobrze?
Justyna już leży w swym łóżeczku, ale tatuś jest jesz
cze bliziutko, jeszcze się nad nią pochyla ...

2 - Szklane kulki
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ROZDZIAŁ II

U

cioci J\tlini Komarnickiej na Hożej Amelka uczy się
grać na fortepianie. Justyna nade wszystko lubi chodzić
z Amelką na te lekcje. Ciocia Minia po przywitaniu daje
dziewczynkom po cukierku, po długiej, kruchej „słom
ce". ,,Słomki" są różowe albo kremowe. Zaraz potem
Amelka siada na wysokim okrągłym stołeczku przed
otwartym fortepianem. Fortepian ma klawisze i wieko,
i nogi. Wystarczy leciutko jednym palcem dotknąć żółte
go albo czarnego klawisza, a cały fortepian - gra. Głos
wychodzi spod paluszka, spod czarnego, lśniącego jak
lustro wieka, z dołu, z góry, z zewsząd. Justyna ma sie
dzieć spokojnie na kanapie i oglądać obrazki w takiej
dużej książce, co ma na okładce wyciśnięte złotymi lite
rami „M o d y".
Amelka przeczytała kiedyś Justynie te złote litery i po
wiedziała: ,,Aha!" - ale Justyna nie wie, co to znaczy
i dlaczego to są ,,Mody". Rączka gładzi delikatnie błysz
czące strony z sylwetkami pań i panów.
Pojedyncze, nieśmiałe tony zaczynają lekcję, nutki
opornie wiążą się w melodię. Amelka gra. Justyna słucha.
To tak ślicznie, jak słychać granie. Jakby ptaszki śpie
wały w zielonym ogrodzie albo woda szemrała w grubej
rurze w kuchni koło zlewu, albo jakby kto nucił. Justyna
zapomina o obrazkach. Ona chciałaby tańczyć. Drobno,
na paluszkach, trzymając się pod boczki. Ciocia często
przerywa Amelce: - Nie tym palcem, uważaj, Amelciu,
patrz w nuty!. .. - Nuty to ta książka, co ją Amelka
ustawiła na podniesionym pulpicie fortepianu, są w niej
takie małe, czarne muszki, ale po co ciągle na nie patrzeć,
kiedy przy graniu lepiej słuchać. Teraz jest najpiękniej
sze - ciocia też gra, grają razem. Zupełnie jakby dzwo
niło dużo małych dzwoneczków.
Ciocia Minia jest cioteczną siostrą matuśki. Ciocia
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ma syna Adasia. Ten Adaś ma 12 lat i umie grać na
skrzypcach. Granie Adasiowe jest inne jak wszystkie
grania - jest takie jakieś ... Justyna nie wie jakie...
Skrzypce Adasia są lekkie i złociste, smyczek jest jak wy
smukła, srebrzysta witka ...
Przy Adasiowym graniu nie chce się tańczyć, ani ska
kać, ani nigdzie biec przed siebie, dobrze jest trzymać
wtedy za rączkę ciocię Minię albo matuśkę, albo- Agatę tylko że Agata nie lubi Adasiowego grania, ,,za smutne",
bo „ten· Adaś to nie do życia, on się nie uchowa" ... Agata
nie mówi tego nigdy przy cioci Mini, ale zaraz jak wyjdą
na schody i jeszcze w domu do matuśki albo do Amelki
i Justyny, jak przyjdą do kuchni.
- Tyle się pani Komarnicka kolo niego natyrała, a to
i tak nie do życia, w oczach mu śmierć widać.
Amelka liczy głośno: - Raz ... dwa ... trzy ... cztery ...
Amelka ma głosik cienki i cichy, ciocia Minia dorosły
i jakiś żałosny. Justynka wolałaby zsunąć się z kanapy
i stanąwszy kolo fortepianu popatrzeć na klawisze i po
słuchać, jak głos wchodzi pod wieko. Przecież wiadomo,
że jak przyłożyć uszko do pudła, to można słyszeć, jak
głos w środku fortepianu śpiewa długo i wyraźnie. Ale
nie wolno wstawać z kanapy. Ciocia zaraz. by powiedzia
ła: - Justynko, przeszkadzasz Amelci!
Kiedy matuśka była zdrowa i nie leżała ciągle w sy
pialni. pozwalała Justynie słuchać, jak gra i śpiewa for
tepian. Stołeczek matuśki nie umie się kręcić jak ten cioci Mini, ale jest czerwony, pluszowy. Matuśka często
powtarza, że „został z garnituru z salonu", stamtąd
z Wiejskiej. Justynka lubi głaskać plusz albo pocierać oń
policzek. Zdrowa matuśka gra najczęściej o zmroku,
przed zapaleniem lamp. Chodzi sobie po stołowym na
ukos, od drzwi sypialni do drzwi korytarzowych, i nuci,
zaraz potem otwiera wieko, uderza lekko w klawisze
i siada. Jak cudnie gra matuśka, cicho i słodko, prędko
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i wolno. O czym matuśka gra? Czy to jest ta piosenka,
co ją nuciła chodząc? Czy to piosenka muszek, które
umieją brzęczeć, jakby miały szklane skrzydełka? Czy
piosenka drzew. z Łazienek?
Justynka jest grzeczna. Siedzi cichutko na swoim
stołeczku i myśli o listkach, żuczkach, o ptaszkach.
Zupełnie inaczej jest z graniem kataryniarza. Justynka
zna go doskonale. Zawsze, jeśli tylko nie jest „za zimno",
otwiera się wtedy balkon i dziewczynki mogą słuchać.
Trzymają w rączkach zawinięte w bibułkę miedziane
monety, które się rzuca potem w dól. Justynka wsuwa
między pręty rączkę aż do paszki, może dosięgnie kata
rynki, ale nie! - przecież jest daleko, na samym dnie
podwórzowej studni, razem z kataryniarzem w wiel
kiej, czarnej czapie. Katarynka gra zawsze wesoło, tak
że Justynka musi tańczyć, choć troszkę - ale Agata
się zaraz gniewa, ,,w główce się zakręci, stójże spokoj
nie!".
Justynka chce to powiedzieć swoim nóżkom, ale to jest
naprawdę niemożliwe, bo głos katarynki woła na nie
wśród chichotu i pokrzykiwań tak natarczywie, że muszą
przytupywać i obracać się w kółko. Katarynka gra radoś
nie, beztrosko: ,,tnyl tny! tnyl", cala głębia podwórza
podryguje do taktu w oczach dziewczynki.
Tu i tam otwiera się lufcik albo i cale okno i wysuwa
ją się z nich głowy duże i małe. Na balkonach stają
dzieci. Wszyscy podrygują: ,,tny, tny, tny! ... "
A katarynka tam w dole, maleńka i nieważna, tak so
bie gra. Kataryniarz nagle przerywa muzykę, ucisza
wszystkie wesołe głosy, zdejmuje czapę i kłania się
przed i za siebie, na prawo i na lewo: lufcikom, oknom,
balkonom.
Justyna przyciska twarzyczkę do prętów balkonu to już koniec, zaraz kataryniarz odejdzie... Mały Staś
stróżów zbiera pieniążki, które dopadłszy dna podwórze20

wej przepaści Jeżą niby maleńkie plamki. Kuca nad każ

dą i zaraz podaje kłaniającemu się jeszcze katarynia
rzowi, Cisza. Kataryniarz kładzie czapę i odchodzi ra
zem ze swą katarynką.
Justynka prędziutko zamyka oczy, może jeszcze coś,
może zagra, może ożyją wesołe glosy - ale już nie.
Albo orkiestra na ulicy. Idzie się na spacer albo do
cioci na Hożą, albo się jedzie dorożką środkiem jezdni,
a tu - orkiestra. Justyna nie wie, dlaczego tego grania
nikt nie lubi, ani matuśka, ani tatuś, ani Agata. Tatuś
ściska rączkę Justyny i przyśpiesza kroku. Justyna nie
może tak prędko... Zresztą ona wolałaby z orkiestrą,
z tym szerokim, głośnym dźwiękiem, co się przelewa
w ulicy i błyszczy w złotych trąbach, taki dumny i waż
ny. Justynka jest zachwycona orkiestrą. Panowie z trą
bami idą środkiem ulicy, tam gdzie jeżdżą-dorożki. Trąby
grają zupełnie inaczej jak fortepian, katarynka czy Ada
siowe skrzypce.
Trąby grają najgłośniej. Głosy dopóki siedzą w trą
bach, to są widać małe, ale jak się je wydmucha na uli
cę - pęcznieją, rosną, dudnią w górze, sięgają kamienic
po obydwu stronach chodników, są pod nogami wszędzie.
Tatuś mówi półgłosem: - Znów galówka albo „carskie
gody" - a Agata skręca w pierwszą lepszą ulicę mrucząc'.
- Z ich graniem przeklętym, znów się powściekali.
Trąby mają mocny głos, ale ten głos nie umie prze
chodzić przez dom. W domu nigdy nie słychać orkiestry...
W tej chwili Justynka nie pamięta o tych różnych gra
niach, nie pamięta i o tym, że obok niej leży książka
z obrazkami. Justynka słucha grania Amelki.
Amelka gra oo innego, a zegar na· malutkim stoliczku
o kręconych, cienkich nóżkach co innego. Zegar gra zaw
sze jednakową piosenkę dwoma głosami; jeden głos jest
głośniejszy i śpiewa: t i i k, drugi jest zupełnie cichy
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i czasem gdzieś się zapodziewa, gdy ma odpowiedzieć ta a k. ..
Co tak gra w tym zegarze?
Ciocia mówi, że zegar jest z „tamtych czasów" i że to
wszystko „reszt kil'.
- Ten zegar, moje dziecko, to oryginalny Filip V.
Czy te „resztki" tak grają w zegarze? Justyna jest cie
kawa, ale boi się pytać, bo ciocia Minia, jak się mówi
o zegarze albo o stoliczku, albo o portreciku wiszącym
nad fortepianem - robi się taka smutna, taka smutna ...
Twarz cioci Minl jest jakby pokryta leciuchną woalką,
ale ciągle, nie tylko wtedy, gdy wychodzi w kapeluszu
na ulicę. Drobne zmarszczki biegną z góry na dól, w po
przek i na ukos, nawet usta są nimi zasnute, nawet po
wieki unoszące się powoli nad słodkimi, czarnymi oczyma.
- Te zmarszczki... to z płaczu ... - wyjaśnia Agata.
Ale jak się ciocia Minia uśmiechnie, zmarszczki gdzieś
znikają, widocznie wchodzą do środka, i od razu się wie
na pewno, że na portreciku jest ta sama ciocia.
Ciocia uśmiecha się zawsze, gdy się mówi o Adasiu
albo gdy on na nią patrzy, grając na swoich skrzypcach.
Wszyscy dorośli doskonale znali historię cioci Min],
Wychowana w Komarach, mająteczku swego ojca, brata
babci Walerii, doczekała, grając na fortepianie i malując
na porcelanie, dwudziestego piątego roku życia. Była
śliczna, delikatna i nieśmiała. Jakoś na wiosnę poznała
młodego guwernera ·z sąsiednich Stawów. Pokochali się
gorąco i wiernie. Adama aresztowali w lipcu ea „s o c ja
l i z m", a w lutym następnego roku urodził się Adaś.
W sześć miesięcy potem przyszedł list, ostatni list od
Adama z Chabarowska. Zżarła go gruźlica i tęsknota,
Ksawery Komarnicki, ojciec Mini - wściekł się. Skan
dal z, Komarów przedostał się do sąsiadów i sięgnął
rodziny. Zawrzało w mieście i po dworach ...
Gdybym się spostrzegł, w łeb bym mu strzelił
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z dubeltówki, jak Bóg na niebie! - powtarzał ·z despera
cją ojciec. - Taki hołysz! Świat chcą zbawiać szaleńcy,
komu to tu? Z motyką na słońce! Grzbiety ich świerzbią...
i żeby to z takim... z takim... - Sapał, kaszlał, pluł, aż

wreszcie zadusiła go mściwa złość i astma. Jedyną z pra
wa dziedziczkę Komarów - Herminię-Cecylię córkę
Eleonory z Cechrzyckich i Ksawerego Komarnickich wy
dziedziczył przed śmiercią, zapisując las, łąki, ziemię
orną i dom na dobro klasztoru i kościoła w Wyszogrodzie.
Ciocia Minia przyjechała do Warszawy z dwuletnim
Adasiem, fortepianem, stolikami na cienkich, wyginanych
nóżkach, ,,Filipem V", zmarszczkami na twarzy i żałos
nym smutkiem w zgasłych od łez oczach.
Justynka nie może zrozumieć tej historii z płaczem
i zmarszczkami, przecież Amelka ciągle płacze, a buzię
ma gładką jak aksamit, a zresztą ciocia wcale inie płacze,
jak się płacze, to lecą łezki, a jej nie lecą...
Teraz Adaś jest u swego profesora razem ze skrzyp
cami i smyczkiem, ciocia patrzy ponad głową grającej
Amelki w okno i na twarzy ma swoją woalkę._ Justyna
zamyka „Mody", zsuwa się z kanapy i prosi:
- Teraz ja zagram, ja ...
Ciocia bierze dziewczynkę na kolana. Amelka już skoń
czyła, stoi przed ciocią i dyga na „dziękuję". Justyna gra
swoją piosenkę małym, różowym paluszkiem.
Teraz można się pobawić w „chowanego". Justynka
stoi w kąciku między dwiema oszklonymi szafeczkami,
które ciocia nazywa „serwantki". Stoi i ani mru ... mru ...
Przez szyby widać półki, pokryte wyblakłym jedwabiem,
na półkach są ustawione malowane spodeczki, filiżanki,
kryształowe czareczki i przecudne laleczki z porcelany...
Justynka zapomniała o zabawie oglądając to wszystko.
- Justynko, Justynko, gdzie jesteś? Ciocia nie może
cię znaleźć...
Raz, dwa, trzy! raz, dwa, trzy! - woła Amelka.
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W tej chwili ktoś dzwoni. To Joasia, następna uczen
nica cioci Mini. Za godzinę przyjdzie jeszcze inna i jesz
cze, - aż do samego wieczora do tej godziny; kiedy
wreszcie wszystkie lekcje będą zakończone i ciocia zo
stanie sama z Adasiem.

ROZDZIAŁ III

N areszcie nadszedł

długo wyczekiwany dzień imienin
tatusia. Gorący, czerwcowy dzień. W stołowym na stole
i na fortepianie stoją kwiaty. Na obiad na deser będzie
krem i tort.
Matuśka włożyła błękitną bluzkę i na ramiona zarzu
ciła swój cudny szantilowy szal. We włosach ma kremo...
wą różę, pachnącą, na pół rozkwitłą różę z wazonu usta
wionego na tatusiowym biurku. Dziewczynki są w bia
łych, haftowanych sukienkach. Co chwila wchodzą nóżka
mi na przysunięty do otwartego okna fotel, by popatrzeć
,,na róg", czy nie widać tatusia.
Amelka jest niespokojna i nie chce się bawić „w dom"
ani „w sklep", ho ciągle musi myśleć o tym, czy dobrze
zagra przygotowaną specjalnie na dzisiejszy dzień me
lodię.
Justyna powie wierszyk, taki śliczny, długi:
„Rano wstałam

...........
usłyszałam głos ptaszyny... "

później ucałuje tatusia mocno, najmocniej - i już. Ale
wcale się nie boi tego, czy potrafi, zupełnie o tym nie
myśli, wygląda oknem, biega od fortepianu do stołu, ry
suje paluszkiem wzory na zwisającej serwecie. W sypial
ni śpi braciszek.
Jest jeszcze ciągle malutki, umie się dopiero śmiać
24

i mówić „a ... a a ... ", ale bawić się z nim jeszcze nie moż
na, i chodzić też nie umie. Amelka już go lubi, a Justyn
ka kocha bardzo. Prawdziwy dzidziuś! Jakie ma maciu
peńkie paluszki, nosek... Chodzą razem na spacery.
Justyna idzie tuż obok wózka i przez całą drogę opowiada
braciszkowi, jak jest na ulicy. W parku on śpi, a ona
czeka na jego przebudzenie nie opuszczając ławki. Już
idzie tatuś! Amelka biegnie otworzyć, matuśka za nią.
Wchodzą razem, trzymając się za ręce.
- Chodź, Justynko, daj mi trzecią rączkę! - Tatuś
się śmieje i matuśka, i Amelka, i cały pokój - razem
z kredensem i fortepianem.

- A to kto?
To Agata z „panem Pawłem".
- O, i „pan Paweł" na tort.
I Paweł się uśmiecha, pokazując bezzębne jeszcze
dziąsła. Twarz matuśki jest różowa i biała, włosy złote
i lśniące, oczy błękitne, a ręce białe jak rozesłany na
stole obrus.
,,Czy ręce matuśki pachną?" - myśli Justyna i zaraz
jest przy matuśce.
- Daj rączkę - wącha uważnie, długo. Pachną, jakoś
pachną, ale jak? jak waniliowe ciasto, czy jak cynamon,
a może jak róża?
Przed podaniem do stołu - niespodzianki. Pierwsza Amelki! Tatuś wziął Justynę na kolana. Amelka pierw
sza, bo już ona taka jest. Tatuś musi zamknąć oczy
i troszkę poczekać. Cichutko unosi się czarne wieczko,
odkryte klawisze błyszczą bielą i czernią. Małe rączki
dotykają niepewnie chłodnej, ustępującej lekko powierz
chni - i już! Już jest głos. Splewka składa się sama.
Rączki rysują melodię coraz zwinniej i pewniej. Na ustach
tatusia wykwita uśmiech, żywy, drgający uśmiech, obej
muje całą twarz, sięga oczu.
Pełnym głosem dobiera do melodii słowa:
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,, ... Oto dziś dzień krwi i chwa •.. lyl..."

Matusine ręce głaszczą główkę Justyny. Ruch dłoni
jest tak drobny, tak delikatny, że Justyna ledwo go wy
czuwa.
Amelka skończyła. Fortepian pograł jeszcze trochę
sam - aż dźwięk rozpłynął się i nie było już nic.
- Ślicznie grałaś, Amelciu, ślicznie!
- I ta Minia - to prawdziwy mistrz! I jaki człowiek!
Sama prawość...
Tatuś całuje Amelczyne oczy i włosy, i nosek. Justyna
klaszcze w ręce, Paweł mówi głośno swoje „a a a..."
Agata odsuwa Amelkę.
- Teraz Justysia... no, ty już ... teraz Justysia... nie
napieraj się bez końca...
Amelka ma śliczne oczy, duże, brązowe i takie świe
cące, że Justynka chciałaby w nie dmuchnąć z bliska,
jak na palącą zapałkę, by zgasły.
Ona, Justynka, mówi swój wierszyk prędziutko, głośno
i wyraźnie. Nie, nie zapomniała, umie wszystko od po
czątku do końca, niczego nie zgubiła.
- Ty mój ptaszku najmilszy!... córuchno...
Już Justynka jest wysoko w tatusiowych ramionach.
Główka jej sięga ciepłych, gładkich policzków, tatusio
we oczy są tuż bliziutko za maleńkimi szybkami.
- Teraz matuśka! teraz matuśka!
Matuśka trzyma Pawła i coś mówi cicho w tatusiowe
ucho, ale Justyna jest obok ich warg, uszu, oczu.
- Ode mnie, Antosiu, jest Paweł...
Justyna znajduje się na posadzce, a matuśka i Paweł
są już w objęciach tatusia. Złote, miękkie włosy zasłania
ją obydwie twarze.
Deser jest zawsze najprzyjemniejszy, a dziś jest wprost
wspaniały. Justyna delikatnie podbiera łyżeczką białą
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górę kremu, od spodka, od dna, powoluteńku, żeby się
nie obsunęła. Jamka robi się coraz głębsza, masa kremo
wa wisi ponad nią jak dach ze śniegu.
Justynko, zjadaj prędko, dostaniesz tortu ...
Tort stoi obok wazonu z kwiatami. Na czekolado-w ym
grubym kręgu są prawdziwe, strzępiaste liście z pistacji
i kolorowe kwiaty z przezroczystego cukru. Spośród

kwiatów. na stężałych nitkach wyrasta w górę wieża,
czarodziejska, zaklęta wieża z kolorowej lukrowej paję
czyny. Dmuchnąć i cud się rozwieje, zniknie! .Justyna
tak bardzo się tego lęka, że aż jej drżą paluszki. Ooo!. ..
matuśka srebrną łopatką podważa brzeg czekoladowej
podstawy i wybiera z niej ząbek po ząbku, układając ka
wałki na talerzykach: - Dla tatusia, dla Amelki, Justyn
ki, Agaty, i dla mnlelll
Zaraz wstanie zniszczona zaklęta wieża! - Wieża jest
z cukru - tłumaczy tatuś dziewczynkom.
- Z cukru?...
- Tak, z cukru, rozgrzany cukier można wyciągnąć
w cienkie nici. Oziębione nici są sztywne, ale kruche,
dlatego taką dekorację można łatwo uszkodzić!!
- Dek orację? Z cukru...? Ale przecież cukier nie
jest złoty albo zielony i różowy, i błękitny... ech, to chy
ba nie z cukru...
J ustyna kręci głową ... Gdyby tak tego dotknąć palusz
klem, toby było wiadomo, czy to zaczarowane, czy nie,
ale przecież dotykać nie wolno.
Po obiedzie spacer. Tatuś obiecuje powrót dorożką.
- Jest tak pięknie! i tak mi z wami dobrze, aż się
boję „jutra". Jutro będą goście, różne ciocie i „pół sądu",
jak mówi mamusia. Będą mówić, śmiać się, będą we
wszystkich pokojach, będą - choć już będzie noc, i dopie
ro rano, kiedy Justynka się obudzi w swoim łóżeczku nie będzie już nikogo.

Justyna wszystko wie. Będą „zimne przekąski", tort
wino. Agata będzie miała biały czepeczek na głowie
i haftowany fartuszek i będzie później „zmywania do
rana i froterek do urobienia rąk".
Po powrocie ze spaceru, aby ów dzień imienin był naj
piękniejszy, kiedy tatuś usiadł do przeglądania czaso
pism, dziewczynki mogły iść do kuchni. W kuchni Agata
czyści na jutro srebra. Siedzi na małym stołeczku pod
oknem, na kolanach ma flanelową ścierkę, koło nóg
ustawioną wąską skrzynkę z przegródkami, w których
leżą noże, łyżki i widelce. Na podłodze też stoją: czajnik,
dzbanuszki i cukiernica. Cukiernica jest najpiękniejsza.
Ma maleńkie wygięte nóżki i odmykające się wieczko,
w środku jest cała złota. Na wieczku, schowane w wia
nuszku kwiatów, są mamusine literki: A.I(. - Arma
Katerla. Amelka umie te literki rysować palcem na po
dłodze.
AA-n-na.
Anna .Katerlanka dostała te srebra „w wyprawie" obję
tej ,,intercyzą ślubną", Były wpisane w owym kontrakcie
rejentalnym i puchowe kołdry adamaszkowe, na pod
szewce atłasowej - 3, i poduszki większe, puchowe -- 3,
i poduszki małe, puchowe - 2, i umeblowanie pełne do
6-ciu pokoi, w tym „garnitur do salonu" i fortepian f-my
,,Małecki", i salopa na popielicach z kołnierzem kara
kułowym, kryta kortem angielskim, nowa i 12 obrusów
na 24 osoby każdy, w tym 3 - jedwabne adamaszkowe
białe, z serwetkami (wszystko znaczone), i garnitur ze
szmaragdów oprawnych w złoto (antyk) wartości., rubli
tyle to, a tyle, tyle a tyle, tyle a tyle...
Wincenty i Waleria Katerla przydzielili podobne wy
prawy wszystkim sześciu. córkom, bo taki był obyczaj
w sferze, do której należeli, i ponieważ ich na to było
stać. O te srebra tatuś się zawsze gniewał. - A po cóż
ta gala? Czy ty, Anusiu, musisz zawsze się afiszować

K:.
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z tymi herbami i klejnotami rodzinnymi? Wiesz, jak tego
nie lubię.
Matuśka szybko przegarniała palcami pasma swych
jasnych, lśniących włosów i uśmiechała się rozchylonymi
wargami.
- No, bo czym się nakryje, Antosiu? A któż tam na
to zwróci uwagę, przecież to wszystko jedno, czym się
je, aby było smaczne i poszło na zdrowie... Ale to było
jakoś nie tak, bo tatuś się nie rozchmurzał i nie całował
rąk matuśki, choć oczy jej ciemniały od tajonej przy
krości.
- Ja będę czyściła monogramy! ja! - napierała się
Amelka ściągając z kolan Agaty ścierkę.
- Co to znaczy monogram?
- No te literki, be mamusine literki.
Amelka podtyka Justynie pod sam nos rzeźbioną rącz
kę widelca.
- I ja będę czyściła, i ja!
Justyna sięga po największą, ogromną, wazową łyżkę:
jak ona świeci! jaka ciężka! A teraz cukiernica - wiecz
ko miękko unosi się ku górze. Złote wnętrze jest puste
błyszczące.
- Postaw, postaw, bo upuścisz!
Justyna ustawia ostrożnie cukiernicę u stóp Agaty i na
mawia siostrę: - Chodźmy na pawlacz!
Wchodzą po żółto malowanej drabince.
- Justynko, pomału! ostrożnie! Amekiu, daj jej rącz
kę - woła Agata. Już, już są na pawlaczu. Jak tu
przyjemnie - kuchnia jest daleko w dole. W kącie jest
zepsuty lalczyn wózek bez jednego kółka, a tu składane
łóżko, które „może się kiedyś przydać", i pod samą ścianą
stary fotel z dziurą w siedzeniu ze sterczącą sprężyna.
fotel, na którym można jeszcze doskonale siadać.
Na pawlaczu można się bawić we wszystko: w dom,
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sklep, w okręt... Ten, co kupuje, puka w ścianę
drewnianą kopyścią od mieszania bielizny w kotle. Puk!
puki...
- Czy dostanę kosz? Ale taki ogromny, ooo! stąd dotąd, bo właśnie wyjeżdżam ...
- Jest, ale kosztuje 20 ... 100 tysięcy ...
Przy zabawie „w okręt" cały pawlacz, jest okrętem,
a wodą kuchnia w dole.
Okręt płynie, a dziewczynki siedzą z podkurczonymi
nogami na wiązce sznurów od bielizny. Na okręcie można
rozmawiać i wołać siebie po imieniu, można nic nie mó
wić, patrzeć na wodę, olbrzymią, rozkołysaną wodę i wie
loryba: - Agatę.
Można też na pawlaczu oglądać obrazki; siada się wy
godnie na koszu, na kolanach rozkłada się duże, pożółkłe
od starości strony ...
- Dziewczynki, na dół. Babcia przyszła! Justynka
pierwsza ... Agata wyciąga ręce.
- Powolutku! Amelka, puść ją, ostrożnie, bo jej na
depniesz na paluszki.
W stołowym pali się lampa i stół jest nakryty adamasz
kowym obrusem. Babcia siedzi na brzegu kanapy, w ka
peluszu i rękawiczkach.
- Jak się macie, małe?
Chłodne jasnoniebieskie oczy patrzą obojętnie poprzez
dziewczynki i stół na balkonowe okno.
- Przywitajcie babunię, Amelciu, Justynko; Antoś bę
dzie w tej chwili, ma tam jakiegoś klienta, to ważna
sprawa, chodzi o tych z fabryki Lilpopa, wie mama, za
te demonstracje...
Amelka robi „dyg", Justynka staje na pół drogi między
drzwiami z małego korytarza a kanapą i patrzy na bab
cine ręce w czarnych glace rękawiczkach z maleńkimi
guziczkami nad dłonią.
Ta mała jest jednak brzydka.
w
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Ręce babci bawią się lorgnon zawieszonym na czarnym
jedwabnym sznureczku.
- Cóż, jeśli Antoni jeszcze się nie nauczył, jeśli lekcja,
którą otrzymał, została zapomniana, to znaczy, ie już
tak musi być... i dlatego właśnie ojciec ... dlatego przy
szłam sama. Więc wrócił do swej podejrzanej klienteli?
No tak, to się pewno przeciągnie, a ja właściwie przy
sposobności chciałam z nim porozmawiać... chciałam się
zorientować, jak w świetle kodeksu wygląda sprawa
hipotek na Barbary ... no ale cóż, jeśli jest zajęty ...
- Ach nie! to chwila, a nie przyjdą rodzice jutro?
- Jutro jedziemy oglądać tę kamieniczkę na Granicznej ...
Babcia ożywia się. Puściła lorgnon i odpięła lewą rę
kawiczkę.
Szkiełka oprawne w złoto spadły na jej kolana.
- Ale na pewno z tego nic nie będzie, oficyny - ru
dera, trzeba by zresztą zaraz spłacać pierwszy i drugi_
numer, no i drogo...
Słowa w ustach babci są jakieś twarde i szeleszczące.
Oczy nie uśmiechają się, wcale. Matuśka przysiadła na
brzeżku krzesła, twarzą do babci, i przytuliła do siebie
dziewczynki.
- Pewno, trzeba się dobrze zastanowić, to przecież
bardzo poważna transakcja.
- Tak, oczywiście, ale namyślać się za długo nie moż
na, bo pieniądze leżą od dawna, a pieniądz- musi praco
wać, musi z a r a b i a ć, przy tym czasy są bardzo nie
pewne...
W tej chwili w przedpokoju frontowym rozległy się
kroki.
- O, jest i Antoś, musi mama z nami wypić herbaty,
bardzo proszę!
Ktoś otworzył drzwi; ktoś je cicho zamknął i zaraz
potem wszedł do stołowego tatuś.
31

- Co za gość, a to niespodzianka doprawdy ... to mówi tatuś i pochyla się do ręki w czarnej ręka
wiczce.
- Anusiu, dzwoń na nianię, niech nam daje herbatę.
Babcia nie chce herbaty, no, ostatecznie lekkiej i naj
wyżej pół szklanki.
- Wstąpiłam właściwie, aby porozmawiać o intere
sach. Tak się składa, że dom 111a Barbary trzeba sprze
dać, nie opłaca się już zupełnie, zresztą ojciec , chce
wykorzystać koniunkturę i wreszcie wycofać wpakowane
w inwestycje pieniądze. Dziś się zresztą wcale nie kal
kulują te kamienice dla pięcio-sześclopokojowych lokato
rów, więcej pretensji jak dochodu. Dziś się stawia dorny
na Granicznej, Grzybowie, Woli, a choćby Karnionku:
po pokoju z kuchnią, z suterenami, z facjatami, z oficy
nami, bez żadnych parkietów, balkonów, luster i chod
ników na frontowych klatkach - zwyczajnie, ciasno, ta
nio - taniuchna. Na tym się zarabia ... To płaci...
A w ogóle to gospodarze, właściciele kamienic wegetują ...
rozumiecie? wegetuj ą ... podatki i ogólna atmosfera
niepewności...
Ogromna ćma wpadła w krąg światła lampy, głośno
trzepocąc rozpostartymi skrzydłami. Miękkie skrzydła
wachlują powietrze to tu, to tam. Mały cień krąży po
bieli obrusa, już jest na rączce Justysi, już na tatusiowym
czole. Tatuś pochyli! głowę nisko, zamyśli! się, Plasterek
szynki leży na jego talerzyku nie tknięty. Teraz cień
skrzydeł ćmy zbliża się do tortu, miga na cieniuchnych
wiązaniach wieży.
„Czy tatuś się gniewa? - myśli Justyna, obserwując
lot ćmy - a może to babcia się gniewa? ... Mówi tak du
żo, prędko i głośno, jakby przy stole nikogo nie było
i jakby tuż za drzwiami nie spał Paweł".
- Wszyscy mówią o wojnie! Kto płaci czynsze w ra
zie wojny?
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- Nie bardzo rozumiem - przerywa wreszcie babci
po jakimś słowie tatuś, podnosząc oczy - nie bardzo
rozumiem, to chcą rodzice sprzedać na Barbary, a kupić
coś w dzielnicy robotniczej, żeby się korzystniej procen
towało? Właściwie, to to jest i proste, i logiczne. Nawet
biedacy muszą ostatecznie gdzieś spać, rodzić się i umie
rać, muszą mieć mieszkania ...
Matuśka dotyka swą drobną ręką tatusiowego ramie
nia. - Antosiu, daj Amelce jeszcze jeden kawałek tortu,
podaj mamie cytrynę ...
- Oryginalnie rozumujesz, mój drogi - mówi babcia
nie dziękując za podaną sobie cytrynę - co najmniej ory
ginalnie! Pojmujesz chyba, że za mieszkania w mojej czy
innej kamienicy, tak czy tak, trzeba płacić. Właściciel
domu - to nie towarzystwo dobroczynności, a ile i za
jakie, to już jest rzeczą tego, do którego kamienica na
leży, to znaczy moją, moją i ojca, no i prawa, liczymy
się z prawem na każdym kroku ...
- A ty, Justynko, chcesz tortu? ... Antosiu ... - Matuś
ka gładzi ramię tatusia i uśmiecha się swym ślicznym
dobrym uśmiechem.
- A zresztą to wszystko jeszcze niepewne - kończy
babcia. - Ojciec upiera się przy tej Granicznej, bo mnie
to tam wszystko jedno właściwie, ja radziłam ten duży
dom na Koszykach, hipoteka prawie czysta. Lokatorzy
pewni - byłby spokój, jak z Piękną ... I w razie wojny
tak jak i zawsze ten, co coś ma, to ma, a taki „brat łata",
koszulę na grzbiet i szukaj wiatru w polu, jeszcze ci
drzwi i okna rozniesie... Jak uważasz, Antoni... jeśli
pierwszy numer ma bank, a dwa następne ...
„Hipoteka", ,,bank", ,,konta", ,,weksle" - ,,osiem od
sta" ... Słowa wpadają w uszy Justyny i są tam jak brzę
czenie muszek albo trzepot ćmy. ,,Hipopotama" - to Jus
tynka widziała na obrazku w tej książce, co jest na pa
wlaczu. Amelka przeczytała literki... czy hipopotam to
3 - Szklane kulki
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właśnie ta hipotek a? Justynka chciałaby zapytać,
ale słowa babci zajmują cale miejsce nad stołem i do
koła siedzących. Następują na siebie i zwierają w jakąś
ścianę ...
Tatuś ma ciągle schyloną głowę, ale już babci nie prze
rywa.
Matuśka układa na obrusie maleńkie kupki z okruszy
nek chleba. Zgarnia je białymi palcami, rozgarnia, robi
z nich gwiazdki i kółeczka. Czy matuśka słyszy, co mówi
babcia? Czy jak uszy są zasłonięte - można słyszeć?
Justynka sięga do swych ciemnych włosków i usiłuje za
słonić sobie uszki. Słychać, doskonale słychać ...
Naraz matuśka zsypuje okruszyny na spodek po torcie
i mówi w poprzek babcinym słowom: - Dziewczynki
mogą podziękować i iść do Agaty. Dobranoc. Pożegnajcie
babcię.
Babcia nierada, że jej przerwano, niecierpliwie macha
ręką i pobłyskuje podnoszonym do oczu lorgnon: - Do
branoc, dobranoc! - i zaraz wraca do swojego.
- Na tyłach jest jakiś ogród, można by to wykupić
za byle co, bo ojciec dowiadywał się już, że właściciel,
jakiś eksposiadacz fabryczki na Czerniakowie, resztkami
goni. Ogród się wytnie i można będzie dobudować oficy
ny. To wszystko razem wygląda jednak raczej na ko
rzystny interes ...
- No tak, duże fabryki połykają małe, kamienicznicy
pierwszej klasy wchłaniają panów z przedmieść. Proces
postępuje szybko i składnie. No tak. .. a ty, człowieku, ży
jesz sobie obok tego i najczęściej nawet nie dostrzegasz
tych przemian, a już co do zdawania sobie z nich spra
wy ... - Tatuś nie gniewa się, przeciwnie, gdyby go w tej
chwili widziała Justyna, myślałaby, że jest rad babcinym
wywodom, że się uśmiecha.
Waleria Katerlina w głębi duszy pogardzała zięciem.
Pogardzała nim i absolutnie go nie rozumiała. W gruncie
34

rzeczy nie obchodziły ją wcale jego przekonania, morał
ność, myśli i dążenia. Jej po prostu i tylko chodziło o po-'
zycję jednej z córek. O mieszkanie na Wiejskiej, o wy
jazdy do Buska i Ciechocinka, o odpowiednią kucharkę
i stały abonament w Operze. Orientowała się doskonale
w tym, że źle ubrani robotnicy z fabryki Lilpopa, klienci

Antoniego, nie płacą mu nic, tak jak i ci z kanalizacji,
z tramwajów i od garbarzy.
- Ta hołota grosza nie daje, tyle że bioto zostawia
na chodniku - powtarzała często wzburzona do przy
jaciół i krewnych - i gdyby nie pensyjka u Holtorffów *,
Anna głodem by przymierała.
Orientowała się i w tym, że upodobanie do bezpłatnej
klienteli ma głębokie źródło w istotnych cechach zięcia,
w jego stosunku do życia, mieszkania, wyjazdów na lato
i abonamentu w Operze. Jej wizyty na Wilczej były rzad
kie i z góry zapowiadały jakąś zmianę w układzie kapi
tałów małżeństwa Katerlów.
Albo się dom sprzedawało, albo kupowało. - Przecież
jest ostatecznie tym adwokatem, więc po cóż wydatki za
poradę - tłumaczyła mężowi. - Chyba ma pojęcie o pra
wie hipotecznym, to zresztą nie są żadne skomplikowane
sprawy... ja wprost oficjalnie... - I szła, mimo że wizyty
te sprawiały jej wyraźną przykrość.
Na Wilczej raziło ją wszystko.
- Antoni mów się zaniedbał.
- Małe są blade i źle uczesane.
- Ten wasz stołowy jest okropny, przecież to istny
loch, zimny i ciemny... a ten dywan? coś ty właściwie,
Anko, zrobiła z dywanami? Bo przecież trudno mi uwie
rzyć, żeś się ich za byle co pozbyła, to byłoby doprawdy
marnotrawstwo - powtarzała niezmiennie za każdą wi• Znana kancelaria adwokacka, której specjalnością były sprawy
rozwodowe, przynoszące w owym czasie adwokatom duże dochody.
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zytą. Jej duża, biała twarz wypogadzała się dopiero wte
dy, gdy zięć przechodząc na ton ściśle urzędowy zaczynał
wyjaśniać paragrafy i klauzule prawne...
Oczy jej nabierały żywego blasku, ręce uspokajały się,
czasem uśmiechała się nawet.
- Tak myślałam... tak... a co do ewentualnego
wstrzymania eksmisji, to prawnie...
Ważniejsze terminy i prawnicze omówienia notowała
szybko w maleńkim notesiku oprawnym w srebro...
Matuśka już nie bawi się okruszynami, nie patrzy na
rozstawione na lśniącym bielą obrusie spodki, szklanki,
talerzyki. Jest wzburzona. Ze wszystkiego, co mówi mat
ka, zrozumiała jeszcze raz, nie wiadomo zresztą który,
jedno: ,,Mieli pieniądze! na pewno mieli!"
Kamienica na Koszykach będzie kosztowała dwa, trzy
razy tyle, ile będą mogli wyciągnąć z domu na Barbary...
Reszta musi być w gotówce, ostatnio żadnych większych
transakcji nie było, mieli zatem te pieniądze od dawna,
ale jej odmówili pożyczki na kaucję za Antosia:
- Moja Anno, wiesz, że gotówki nie trzymamy, prze
cież dla ciebie domu nie sprzedam... - Musiała wszyst
ko zmarnować. I o co chodziło? O pięć tysięcy właściwie...
Niechby Antoś teraz wspomniał o tamtym - nic a nic
by nie łagodziła, przeciwnie...
- A ten na Granicznej, to znów co innego, to jest
sukcesja zadłużona tak, że właściwie wdowa razem ze
swą radą familijną i dziećmi dostałaby grosze, dosłow
nie grosze, można by wziąć całą posesję.
Słowa odgrodzone ścianą pokoju cichną do słabego
szeptu, który od razu przestaje interesować.
Amelka rozbiera na noc lalkę Zuzannę. Usiadła na sto
łeczku i rozmawia z Zuzanną: - Wcale nie byłaś grzecz
na, nie nauczyłaś się wprawek, musisz dostać klapsy. Ale Zuzanna zamknęła oczy i leży na kolanach Amelki,
jakby nie słyszała jej uwag. Agata ściele łóżka i doga36

duje: - Bij ją, bij, to wnet stłuczesz, jak tamtą, pamię
tasz?
Lalki Justyny są maleńkie i śpią już dawno w pudełku

cd cygar przyniesionym z pokoju tatusia. Justyna lubi
swoje „naguski", ale woli zwierzątka. Jej misie są plu
szowe i piszczą, jak im przycisnąć brzuszek, a piesek jest
biały w czarne łaty i ma długie, włochate uszy. Jest
i kotek z oczami z żółtego szkła, i mała, śmieszna
małpka.
Przed zaśnięciem przypomina się Justynie ,,hipopo
tam", dziwaczny zwierz z obrazka. Jaką ma paszczę! Hi
popotam kojarzy się w wyobraźni dziewczynki z babcią,
z jej szybkim, szeleszczącym słowami głosem. Po chwili
babcia kołysana wiatrem, co „umie wchodzić kominem",
urasta nagle w kamienicę, szarą, ciężką kamienicę o nie
zliczonej ilości okien, kamienicę z przedmieścia, co ją
,,połykają kamienicznicy pierwszej klasy".
Dziewczynki spały już dawno, kiedy odchodziła babcia
Waleria. Odchodziła niezdecydowana. Był w niej niepo
kój przed zmianą, a równocześnie ciekawość nowego, no
i zawsze mocna, zawsze żywa chęć zysku. Wincentostwo
Katerla trzymali się dotychczas solidnych, dużych do
mów ze stuprocentowymi lokatorami. Parler i dwa
piętra - lokale pięcio-, ośmiopokojowe, trzecie piętro trzy
pokoje, żadnych sklepów, biur, urzędów. Na zewnątrz
bogate sztukaterie i stylowe rzeźbione bramy. Ale teraz
wyłonił się problem - na dalszych ulicach przy źle za
brukowanych placach na przedmieściach i zaułkach
odkryto nagle istne kopalnie złota - jednopokojowe
klitki odnajmowane tak zwanej hołocie... Jakimś nowym
ludziom, których coraz więcej miała Warszawa: robot
nikom z małych warsztatów, z fabryk, drobnym rze
mieślnikom i wreszcie ludziom bez zawodu, zawsze
obszarpanym i głodnym, patrzącym spode łba, mrukliwym
i niepewnym, którzy jednak musieli gdzieś „spać, rodzić
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się i umierać" - jak zgryźliwie zauważył Antoni. Ko
morne trzeba brać bezwzględnie z góry przynajmniej za
kwartał, reszta będzie należała do cyrkułowego.
Gdzieś między Wilczą a Piękną Waleria Katerla była
prawie zdecydowana na kupno posesji na Granicznej.
Od niedalekich parków niosło świeżością i mocnym
zapachem młodych liści. Domy schowane w mroku świe
ciły gęsto oknami, poza którymi we wnętrzach mieszkań
przesuwały się od czasu do czasu cienie ludzi. Na ulicy
było prawie pusto.
Babcia Waleria zwolniła kroku i głęboko odetchnęła
wiosennym, łagodnym powietrzem.
We wnękach bram drzemali stróże, od Alej dochodziły
głosy dorożek i powozów.
_ Naokoło było jakoś bezpiecznie, znajomo, pewnie
i przestronnie. Brać na tej Granicznej czy nie ryzykować?
Bóg jeden raczy wiedzieć, co z tego wyniknie. Korzyść
czy straty? Wahanie wróciło. Mimo woli wyobraziła so
bie, że odbywa taki jak ten spacer tamtymi ulicami.
w strząsnął nią dreszcz.
Energiczna i przewidująca miała w sobie jednak szcze
gólny lęk przed wszystkim, co nie miało ściśle określo
nego początku i końca, przyczyny i celu.
Co to za ludzie, ci z Granicznej, Dzielnej, Powązkow
skiej, z Grochowa, z Woli? Dlaczego się o nich nic nie
wie?
Kiedy urośli w tłum? Milczący, ale groźny i wyraźnie
niechętny? Ci, o których mówi się w cyrkułach i w są
dach? Ci klienci Antoniego.
Cały urok spaceru zniknął. Babcia szla coraz szyb
ciej, coraz niecierpliwiej. Nie czuła już zapachu liści
i ciepłej czerwcowej nocy, schowanej w cichych pustych
ulicach. A i ten Antonii Właśnie! co do- niego to też był
taki „niepewny interes", podobny do tych dochodowych
domów. Akurat...
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Wzburzenie rosło. Myśli skakały i goniły się, zacze
piały jedna o drugą.
Kancelaria Holtorffów miała stare tradycje, pierwszo
rzędną klientelę i jak najlepszą opinię. Waleria pamięta
doskonale pierwszą rozmowę z lokatorem Karolem Hol
torffem, jaką odbyła wchodząc w prawa gospodarza
nowonabytej kamienicy.
- Gnieździmy się tu, szanowna pani dobrodziejko,
dwadzieścia siedem lat, myślę, że nie przyczynimy pani
dobrodziejce kłopotów. Stróż ma z nami specjalną umo
wę z uwagi na schody. Klienci się nie naprzykrzą - sa
me najpierwsze rodziny w stolicy.
Co do tego, to stary Holtorff nie kłamał. Płacili, był
spokój, klientela zajeżdżała na gumach.

W jaki sposób Antoni zosbał dependentem Holtorffów było dla niej do dziś dnia tajemnicą. Pojawił się po prostu
za biurkiem w pokoju patrona jakby nigdy nic i zaczął
pracę.
„Ma piękną przyszłość przed sobą! Ani słowa! Ten się
wyrobi!" - oto na czym zbudowali z Wincentym los
córki Anny. Rodzina - pożal się Boże! Ale Holtorff za
pewnił, że zdolny, że głowę ma otwartą i jeśli wyspecja
lizuje się w prawie rozwodowym, to kto wie?! Kiwał
znacząco głową i zacierał ręce.
Antoni sam był jakiś nijaki, ponury, małomówny, za
myślony, ale... Anna świata za nim nie widziała, ot zwy
czajnie - młodość i głupota idą w parze.
- O pannę Annę mi chodzi, nie o posag;.. - Wtedy
się trzeba było opatrzyć - właśnie wtedy! Po tej decy
dującej rozmowie, kiedy to Antoni, deklarując się osta
tecznie w roli narzeczonego córki, ·O posagu w ogóle
mówić nie chciał.
Jakeś ty taki, że majątek dla ciebie nic nie znaczy do niczego w życiu nie dojdziesz ...
Mogli się przecież nie zgodzić! Ta myśl wracała czę39

sto i była dla Walerii jak wyrzut, jak przyznanie się do
współdziałania w czymś złym.
Zawiedli się, przegrali, stracili!
Zaprzepaścił karierę adwokata od spraw rozwodowych,
związał się z jakimiś szaleńcami, po 1 i tyk am i,
zmarnował przyszłość własną, a przede wszystkim ich
dziecka. Dokonała w myśli krótkiego rachunku: pensyjka
u Holtorffów, którą mu wypłacają raczej z uwagi na to,
że został zięciem Katerlów, a nie z racji jakiegoś „działu
alimentów", który rzekomo prowadzi, trzydzieści pięć
rubli w sądzie no i prywatna. klientela!
Można żyć... Nie ma co...
Z bocznej ulicy wyszło dwóch ludzi, daleko, w mroku
majaczy! jeszcze jeden cień. Waleria szła coraz. szybciej,
oddychając głośno ze zmęczenia.
Nie... nie ... za nic w świecie nie zgodzi się na pakowa
nie pieniędzy w interes niepewny, w coś, o czym się tylko
mówi, że przyniesie dochód, ale się tego na pewno
nie wie ...
Na Koszykach, tylko na Koszykach!

ROZDZIAŁ IV

Ci

„interesanci" tatusia to byli jacyś dziwni ludzie.
Przede wszystkim przychodzili zawsze za wcześnie.
- Pan mecenas przyjmuje od szóstej - oznajmiała
burkliwie Agata coraz wołana dzwonkiem. Ale dla nich
to nie było ważne, chcieli „poczekać".
Na Wilczej nie było żadnej poczekalni (poczekalnia
była na Wiejskiej), więc przybyli siadali na krzesłach
wystawianych ze stołowego na korytarz. Byli w jakiś
sposób podobni do siebie, małomówni, licho ubrani,
cierpliwi. Najczęściej przychodziły kobiety. Siadały na
kraju krzesła i bez słowa wpatrywały się w zamknięte
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drzwi gabinetu. Czasem przychodzili mężczyźni, młodzi,
energiczni robotnicy w kurtkach poplamionych wapnem
lub smarem, osypanych pyłem węglowym lub pyłem z ce
g·ly. Ci nie· siadali, a skupiali się w grupkę pod pie
cem albo we wnęce koło wieszaków i rozmawiali pół
głosem.
Tatuś wracał z sądu około czwartej i zaraz w progu
witał się ze wszystkimi, jakby ich znał doskonale i cie
szył się z tego, że przyszli. - Zaraz jestem, kwadransik!
Ten „kwadransik" to był obiad. Matuśka już podnosi
pokrywę wazy i rozlewa zupę. Tatuś jedząc opowiada,
,,co tam dziś w sądzie", uśmiecha się do dziewczynek,
dobiera sobie ziemniaków czy grzanek.
- Jest znów ta Zawadzka, to jego jeszcze nie zwol
nili? - pyta matuśka w jakiejś chwili między jarzyną
a deserem.
- Widziałem, a chłopak z gruźlicą, biedria kobieta ...
Zaraz po obiedzie tatuś przechodzi do swego pokoju,
a· dziewczynki albo idą do cioci Mini, albo na spacer,
albo bawią się w ciche zabawy, bo jak tatuś „przyjmuje",
musi być spokój.
Agata nie lubi interesantów tatusia.
- A bo to kto płaci? Tu mi włosy wyrosną, jak pan
co będzie miał z tej sprawy Zawadzkiego. Jak byłam
u adwokata Rymszy, to z samych drzwi druga pensja mi
wychodziła albo i więcej, ale tam przychodziło państwo...
Agacie wreszcie nie chodzi o same pieniądze, najbar
dziej ją boli co innego:
- Ze się pan zamęcza ... Od rana do nocy, od rana do
nocy, a zdrowia przecież nie ma. Każdy przychodzi ze
swoim, każdy chce się rabować, a pan jak ta świeca, co
to się wypala. I tamto nieszczęście przecież z tego przy
szło, zaplątał się i masz! Kto jego wtedy ratował? Mało
te tysięcy pani utopiła w tej sprawie? Wszystko poszło,
a słabość zoslala ...
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Tatuś rzeczywiście doskonale .znał swych interesantów
i znał ich sprawy jak swoje własne. Na pamięć wie, że
Zawadzki - to strajk tramwajarzy, mąż tej siwej kobiety
w szydełkowej chustce - to prowokacyjne wystąpienie
na zebraniu „Kasy Zapomogowej" w firmie „Karol Liedke
i syn", ci młodzi murarze - to ulotki „przeciw rządowi",
a zapłakana dziewczyna w czarnym żakiecie lamowanym
tasiemką - to studenci aresztowani jako organizatorzy
demonstracji pierwszomajowych.
Ale w lipcu tego pamiętnego roku w przedpokoju było
pusto i cicho. Tatuś wyjechał z Amelką na cały miesiąc
do Buska, a Justynka rozchorowała się zaraz po wyjeź
dzie tatusia.
Ciche, letnie popołudnie krąży po sypialni od ściany
do ściany, mota się ukośnym promieniem słońca między
sufitem a podłogą.
Justynka ma gorączkę i matuśka boi się, że to może
dyfteryt. Justynka jest bardzo grzeczna i dlatego leży nie
w swoim, a w tatusiowym łóżku.
- Gdzie ciebie boli, dziecinko?
- O tu, w brzuszku i w główce, i tu, ząbki, i w buzi,
ale ból ucieka sbąd i stąd i chowa się gdzieś do środka,
głęboko, nie wiadomo gdzie.
- Justynko, przyszedł pan doktor, otwórz, córuchno,
buzię i pokaż języczek. - Justynka siedzi na tatusiowym
szerokim łóżku, pokazuje języczek panu doktorowi i mó
wi a-a-a ...
Mówi wyraźnie, ale zaraz ból, co się schował pod
włoskami, krzywi jej twarzyczkę w płaczliwy grymas.
- No pokaż, pokaż, ty jesteś grzeczna, duża pa
nienka ...
Justynka chce pokazać, ale łezki zasłaniają jej pana
doktora i matuśkę i unoszone do bolącej główki rączki
opadają słabe i bezradne.
Matuśka układa główkę dziewczynki na poduszce,
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a doktor naciska jej brzuszek i puka uważnie w maleń
kie żebra.
Justynka już nie płacze, tylko przygląda się dewizce
pana doktora zwisającej błyszczącym półkolem między
dwoma kieszonkami kamizelki. Do tej dewizki przycze
pione są małe, okrągłe, złote krążki, jak świecące, no
wiusieńkie pieniążki. Krążki mienią się przy najmniej
szym poruszeniu doktora, który wypisuje receptę i mówi
coś do matuśki cichym, spokojnym głosem.
- Wszystko 'będzie dobrze, tylko trzeba ładnie pić
lekarstwo.
Przed odejściem głaszcze ciemne włosy Justynki
i uśmiecha się do niej. Matuśka przysiadła na brzegu
łóżka.
- Zaśpiewaj, matuśko, Justynce, proszę, zaśpiewaj.
Rączkom Justyny jest gorąco, matuśka trzyma te rącz
ki w swoich chłodnych, delikatnych dłoniach. Oczy ma
tuśki takie zawsze błękitne i promienne są ciemne od
żałości i zmętniałe od lęku. - Moja maleńka córuchno...
Przez okno spoza firanki wchodzi złotawy cień, wsiąka
w pokój, wtapia się. Jeszcze jeden cień. Rozpryskuje się
w dużo. dużo małych punkcików, punkciki tańczą w po
wietrzu nad główką Justyny i nad matuśką. Wpadają
w oczy. Justyna mruga powiekami, już uciekły pod sufit,
czepiają się ampli, gonią się to niżej, to wyżej, rozpły
wają się w jasnej tafli lustra ...
- Spij, córuchno, zamknij oczki. ..
Justyna zamyka oczy, ale po chwili cichuteńko je otwie
ra ... Teraz przed oczyma jest złoty krążek z dewizki parna
doktora, wisi uczepiony na niewidzialnej nici tuż, tuż
i kołysze się w tył i w przód. Nagle poczyna rosnąć, już
jest dużym, złotym pieniądzem z kufra Agaty, złotym
tatusiowym zegarkiem z odmykanymi wieczkami, kulą
ogromną, co jaśnieje jak słońce... Księżycem, co wtoczył
się przez okno i płynie do Justyny ... Buch! 'rozbił się księ43

życ trafiwszy w ścianę, cały pokój jest zasypany złotym
pyłem. Justynka dławi się nim, dusi... Nie ma już księ
życa. Pokój jest pełen pierwszego sierpniowego mroku,
jest cicho - matuśka odeszła ... Justyna leży i patrzy
w mrok.
- Wypij, maleńka, lekarstwo, będziesz zaraz zdrowa,
wypij, dziecinko!
Rozpalona gorączką główka wtula się w matusine
bliskie ramiona. W sypialni zrobiła się noc. Z ampli
spływa różowa jasność. Szafa stoi ma swoim miejscu
i lustro, i drzwi są tam, gdzie zawsze. W stołowym pali
się nad stołem lampa.
Nie, Justyna nie może wypić! Ból wszedł jej w szyjkę,
w gardziołko, nie może ...
- Ból zaraz sobie pójdzie, wypij, wypij, idź sobie,
bólu niedobry, idź sobie od dziecka ... - Połknęła, ale
musi płakać, bo ból ją ugryzł w buzi, w środku ...
- Połóż się, połóż ...
Matuśka usiadła bliziutko i śpiewa, śpiewa cichym,
małym głosem jak ptak, jak Justynka. Na głowie Jus
tyny leży kompres, przygniecione włoski bolą nieznośnie.
Justyna nie lubi takiego kompresu, ale nic nie mówi,
bo się boi, że ból ją znów ugryzie w buzi. Leży cichutko
i słucha. Słucha i patrzy. Jest noc, lampa w stołowym
zgaszona. Ktoś głośno oddycha. Kto to tak dyszy? Głos
zbliża się i oddala. Jest już i drugi, jakby ktoś wystuki
wał małym młoteczkiem. O, już jest dużo młoteczków,
stukają w główce, w uszach, w bokach tatusiowego łóżka
i pod łóżkiem - puk. .. puk... puk. ..
Zegar bije w stołowym. Głos zostaje w pokoju - wola
inne zegary. Tyle, tyle zegarów bije na górze i na dole.
Różowa przestrzeń drga od ich narastającego dźwięku.
Głos zamienia się w okropny gwar rozhuśtanych dzwo
nów, w huczącą falę, co się przetacza nad głową i zaraz
runie w dól, i zmiażdży.
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Ból, okropny ból siedzi w buzi, w oczach błyszczą łzy.
- Matuśko!. .. - jest matuśka ... Jej twarz jest taka
biała, jak ręce dotykające ciała Justyny.
Noce są złe, a dnie są długie i żałosne.
Tyle razy już był pan doktor. Przychodziła też ciocia
Minia w swym kapeluszu z kokardą i ptaszkiem, była
nawet ciocia Nacia. Na nocnej szafce między łóżkami
leży mnóstwo pięknych zabawek. Lalka w różowej jed
wabnej sukni i białych trzewiczkach .z prawdziwej skóry
-i-malutka klateczka z ptaszkiem w środku, i kuchnia z ron
delkami, i tęczowo malowany bąk, co umie grać. A Jus
tynka ma w gardle wrzody.
Dwa ... trzy ... cztery... I już nic nie pomoże, trzeba

przecinać.
Justynka okropnie boi się bólu. Zasłania się przed nim
rączkami, nakrywa kołderką, szuka ramion matuśki, ale
ból jest wszędzie. Wyskakuje znienacka i dławi, i dusi...
Matuśka depeszowała do tatusia do Buska.
Przez tę Justynkową chorobę przepadły doroczne po
rządki i smażenie konfitur.
Dziewczynka zgorączkowana, półprzytomna, nie może
jeść, nie może spać, coraz częściej woła: - Matuśko!
Matuśko! - Głos jest chrapliwy i tak slaby, że matuśka
musi połykać łzy, gdy go słucha.
Justynie ciągle się coś śni, nawet nie śni, a wydaje:
Justyna patrzy, patrzy ... jakieś światełko się ku niej
zniża z sufitu, tkwi nieruchomo, Jakby czekało. Wyciąg
nięte rączki trafiają do dużych rąk. Kto to?
Czyja w twarz, oczy za szybkami okularów, które
uwięziły w sobie złote iskry światła?
- Ptaszku mój najmilszy ... dziecinko!
W oczach za szybkami są łzy.
- Tatuś ... - zduszony bólem szept.
Twarz tatusia bierze w siebie nagle wszystek czerwony
ból dręczący Justynę i cały nieznośny żar, bo widać wy45

razrue, że się kurczy, maleje, robi szara jak popiół...
Tęczowy krąg iskier rośnie i znów zamyka w sobie Jus
tynę.
,,Operacja" to była jakaś obca pani w białym fartuchu,
podobna do tej, co pilnowała Pawła, jak był maciupeńki,
i strach, okropny strach, że nie ma matuśki i tatusia. Za
raz potem było łagodne kołysanie powozu i tatusiowe ra
miona.
Z sierpniowych wieczory zrobiły się wrześniowe. Justy
na ciągle płacze w czasie opatrunków.
- Jesteś grymaśnicą, pieszczochem, kto to się boi
jodyny? - Pani śmieje się wesoło, a jej zwinne palce
krzątają się około szyjki Justyny.
Mała chuda szyjka ma cztery brzydkie, czerwone bliz
ny, z których dziewczynka ma „wyrosnąć", a prawe oczko
skrzywiło się zupełnie. Justynka jest zezowata.
Matuśka bardzo się tym martwi: - Justynko, patrz
prosto! Justynko, oczko krzywisz! - ale oczko ucieka
gdzieś do kącika i nie chce słuchać Justyny.
- To nic! Przejdzie! <lwa, trzy lata i panna będzie
miała oczy jak migdal - powtarza doktor ze śmiechem,
ile razy zobaczy Justynę.
Jakie to są oczy „jak migdal", nie wie nawet Agata.
Tatuś też się wcale nie martwi oczami Justyny. - To nic!
i tak masz najśliczniejsze oczy na całym świecie, to nic,
i to nie są wcale twoje oczy, tylko moje, ,,tatusiowe".
Ciocia Minia wspomniała kiedyś mimochodem, żeby
,,operować". To przecież dziewczynka, a zabieg jest po
dobno zupełnie niewinny. Tatuś zaczął się śmiać, a potem
najpoważniej w świecie zawyrokował. - Nie! Nigdy
żadnych niewinnych zabiegów, przecież ona ma piękne
oczy. Znów dziecku sprawić ból?
Powoli zmartwienie wyniosło się z domu. Wróciły spa
cery do Łazienek, wspólne chodzenie do cioci Mini, za
bawy z Pawiem sadzanym coraz częściej na kołderce
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rozesłanej na dywanie w sypialni. Matuśka przed kolacją
grywała na fortepianie i nuciła swoje piosenki.

Tylko tatuś był ciągle markotny. ,,Coś go gryzło" ~
jak mówiła Agata.
Zjadał obiad, całował matuśkę we włosy nad czołem
i szedł do swego pokoju, nawet w te dni, kiedy w przed
pokoju nikt nie czekał.
Aż któregoś dnia przyszedł z Sądu taki zmieniony, że
matuśka bez słowa objęła go za szyję i długo przytulała
policzek do jego bladej, skurczonej twarzy. Tatuś usiadł
i zaczął wybijać pakami takt jakiegoś marsza na obrusie,
czego nigdy przy stole nie robił. W jakiejś chwili powie
dział wreszcie z wielką zawziętością, z jakąś ponurą
silą:
- Nie ma już Staśka! Umarł Zawadzki w więzieniu
etapowym w Białej
- Co ty mówisz, Antosiu? Biedna ta jeg,o matka,
ciągle się łudziła, że puszczą.
- Zbrodniarze! - głos tatusia nabrzmiewa groźbą,
choć słowa są ciągle ciche, prawie szeptane. - Zbrod
niarze! Zamordowali chłopaka, ale cóż, na jego miejsce
przyszły już tysiące... Robiliśmy wszystko, żeby go wy
ciągnąć, wiedziałem, że długo nie wytrzyma, dwadzie
ścia lat! Pomyśl, Aniu, dwadzieścia lat życia i to jakiego
życia? W nędzy, pracy nad siły, z nienawiścią
w sercu i gruźlicą w nerkach, a to był zdolny, mą
dry chłopak!
- Jeszcze jeden .
„Jeszcze jeden" ,,jeszcze jeden"... _:_ Ile to już razy
słyszały dziewczynki te słowa wypowiadane przez tatu
sia, tu właśnie, w stołowym, przed albo po obiedzie, po
jego powrocie z Sądu.
„Jeszcze jeden"... - w glosie mówiącego była wyraźna
zawziętość i groźba, ale i Amelka, i Justyna nie pojmo
wały z tego prawie nic.
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ROZDZIAL V

Rano, zupełnie rano, kiedy jeszcze nie zaczął

się dzień,

w którym wszyscy są zajęci swymi sprawami, Justyna

budzi się w swoim łóżeczku obok łóżka Amelki. Jest już
prawie widno, tylko że trochę inaczej jak zwykle, cicho
i tajemniczo,
Można wyciągnąć rękę zsunąwszy się na sam brzeg
łóżeczka i sięgnąć po misia, który siedzi na stołeczku
obok, można przewrócić się na drugi bok i leciutko po
ciągnąć Amelkę za jej złote loki - zaraz się obudzi.
Można zsunąć się na podłogę i wziąć z wózka Jadwigę,
piękną dużą lalkę w różowej sukni i białych trzewicz
kach, można wreszcie leżeć cichutko i oglądać sobie
wszystko, co jest na tapecie, i wszystko, co jest
w sypialni w przejściu obok szafy. Justyna bardzo
lubi tę 'szafę z wymalowanymi na jej ścianach drze
wami i ptakami.
Matuśka mówi, że to nie jest malowane, ale układane
z kolorowego drzewa. Szafa jest stara i cenna. Dostała
ją matuśka w darze od swego wuja przeora klasztoru
Paulinów w Częstochowie, wielkiego miłośnika antyków.
Ilekroć Waleria Katerla odwiedzała córkę, podejrzliwie
zaglądała do sypialni szukając szafy.
- Tylko mi tego nie zmarnuj! Ze też do ciebie to tra
fiło! Ty sobie w ogóle, moja droga, nie zdajesz sprawy
z wartości niektórych rzeczy ... ten dywan z salonu na
przykład ...
Zazwyczaj zaraz po tym wstępie była wyliczona litania
,,zmarnowanych rzeczy", ale szafa ciągle jeszcze była.
Gdy otwiera się jej drzwi, coś cichutko piszczy. Justynka
myśli, że to kr as n o 1 u cl e k, a matuśka się śmieje
i mówi: to starość, dziecinko, szafa ma sto pięćdzie
siąt lat.
Teraz szafa jest zamknięta i w pokojach jest cicho, nie
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ma żadnych głosów prócz oddechu Amelki, który jest
taki, że go się prawie wcale nie słyszy.
Zabawki na pólkach są jeszcze senne, nawet szklane
oczy kotka nie błyszczą.
Na tapecie są wymalowane kolorowe baloniki. Justyna
wędruje oczami po ścianie. Coś się zaczyna w domu
dziać, ktoś się porusza - to pewno Agata w kuchni, za
raz będzie dzień. Słychać szelest w sypialni. Agata jest
już w stołowym. Słychać brzęk filiżanek - to śniadanie
dla tatusia, zawsze je pierwszy i pierwszy wychodzi z do
rnu na długie godziny, nawet zimą, jak jest zupełnie
ciemno i mroźno. Justyna to wie - tatuś chodzi do Sądu,
daleko aż na Nowy Zjazd.
Amelka ciągle śpi. Jej ciemne rzęsy są lekko wygięte
ku górze, a śliczne loki, jasne i lśniące, rozsypane na po
duszce. Justyna powoli wychodzi z łóżeczka, bierze misia
i idą razem do sypialni, do Pawełka.
Pawełek już się obudzi!, leży w wózeczku i ogląda so
bie obrazki wymalowane na szafie. Justyna jest w długiej
białej koszulce i ma bose nóżki.
- Masz, Pawełku, misia, masz - stoi koło wózeczka
i pochyla się nad dzieckiem, które naglechwyciwszy za
kosmate rnisiowe nogi siada i patrzy na nią.
- Da! Da!
Pawełek już umie rozmawiać, tak ślicznie krzywi ma
leńkie usteczka i mówi: ,,ma-ma" ,,a-ga" ,,da".
- Justynko, masz bose nóżki, chodź no tutaj, chodź
do tatusia.
Justynka kocha Pawełka i bardzo lubi z nim rozma
wiać, ale głos tatusiowy ma magiczną silę. Justynka zo
stawia Pawełkowi misia i już jest pod kołdrą, w najmil
szych ramionach.
- Ty mały „marku", czemu ty nie śpisz, córuchno?
Tatuś całuje j.ej oczy, włosy, nosek i znów oczy. Justynka
głaszcze tatusiową twarz małymi rączkami, zasłania ró4 - Szklane kulki
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żowymi, szeroko rozstawionymi paluszkami oczy, które
są teraz bez okularów i patrzą na nią z bi iska, ciemne
i łagodne.
Tatuś ma gładką twarz, a jego włosy są jak szczotka,
krótkie i równe.
Justyna chowa paluszki· w tych włosach.
Zaraz będzie bił zegar w stołowym, już obsunęła się
sprężyna, zachrzęściło ...
Matuśka stanęła w progu sypialni i rozmawia z Pa
włem, a Agata rozwiesza na poręczy krzesła tatusiowe
ubranie i ustawia buciki.
- Jak tam woda? 1\lożna zabierać pana Pawia?
Zawsze tak rano Paweł kąpie się w kuchni w małej
niebieskiej wannie.
- A już, już, gotowe!
Od razu robi się ruch w sypialni.
Agata wyjmuje z szuflady bieliźniarki kaftanik, ko
szulkę i barchanową niebieską sukienkę · dla Pawełka,
matuśka zapina z pośpiechem włosy długimi szylkreto
wymi szpilkami.
Jakie ta matuśka ma śliczne pantofelki! Różowe,
obszyte łabędzim puszkiem, na cienkich obcasikach:
- Już, już! Jaki ten Paweł ciężki!
- Antosiu, siódma!
Teraz wstaje tatuś, ale nim wstanie, jeszcze raz całuje
Justynę.
- Ty teraz pośpij jeszcze trochę! Widzisz, Amelka tak
ładnie śpi, jest grzeczna, a ty?
Drzwi do stołowego są otwarte. Na stole leży nakrycie
tatusia i matuśki, stoi kawa w małym dzbanuszku na
błyszczącej tacce.
Sprzęty tkwią na swych zwykłych miejscach.
Głosy są znajome, bliskie... to śmieje się Agata, teraz
tatuś w swoim pokoju cichuteńko gwiżdże jakąś-wesołą,
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skoczną melodię ... Z ulicy słychać nierówny tupot nóg
końskich.
Ktoś zadzwonił do frontowych drzwi.

Justyna wie, że rano przychodzi mleczarz, ale sprawę
mleczarza załatwia się na progu kuchni. Frontowymi
drzwiami przychodzą: ciocia Minia, babcia, .Jnteresanci"
i pan listonosz, no i pan doktor. .. Justyna na wspomnienie
pana doktora mimo woli chowa się z główką pod kołdrę.
Jeszcze raz wola dzwonek. Kto to może być? Agata
otworzyła drżwi. Tatuś i matuśka już siedzą przy stole,
matuśka rozlewa kawę - Agata mówi z przedpokoju
jakimś niepewnym, spłoszonym głosem: -To ta Zawadz
przyszła...
,,Jaka Zawadzka?, kto to Zawadzka?" - myśli Justyna,
ale <tatuś widocznie to wie, bo podnosi się natychmiast
od zaczętego śniadania i wychodzi.
Agata już przyniosła Pawła, który ma mokre, rozcze
sane na boki włoski i czerwoną buźkę. Zaraz będzie spał,
tylko zje swoją porcję bułki z mlekiem.
- A to co? to znów pan nie zjadł śniadania? Ładne
rzeczy! - Nagle wymówki Agaty przerywa krzyk, strasz
ny, okropny krzyk.
- Co się stało?!
Matuśka wybiega ze stołowego trzasnąwszy drzwiami,
za nią Agata ze szczotką w ręce.
Amelka cała różowa i jasna od snu staje na środku sy
pialni i zaraz zacznie płakać. Paweł już płacze. Co się
stało?!
- Cicho, no już cicho... ci... cho... dzieci... - Agata
wraca do sypialni jakaś wzburzona i smutna.
To ta Zawadzka tak rozpacza po swoim Staśku...

ka
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ROZDZIAŁ VI
Paweł potrafi już sam stać. Agata przykucnęła na jed
nym końcu dywanu, matuśka na drugim, a Paweł stoi
pośrodku.
Ach! jaki on śmieszny. Na nogach ma niebieskie włócz
kowe butki, długą niebieską sukienkę w groszki i biały
fartuszek. Wygląda jak dziewczynka. Stoi i śmieje się.
- Chodź do matuśki, chodź, synusiu, nie bój się - ale
on się boi. Stoi na rozstawionych szeroko nóżkach i ani
myśli gdzieś chodzić.
Agata też wyciąga ręce i zaprasza Pawła do siebie: Chodź do niani. .. no chodź...
Paweł się śmieje, ale nóżki ani mu drgną. Justynka już
jest przy nim, daje mu rączkę i razem spacerują. Paweł
jest jeszcze mały, ma dopiero cztery zęby i mówi tylko
parę słów. Jego krótkie, tłuste rączki wszystko chcą
uchwycić i zaraz rzucić na ziemię.
Justynka wędruje z Pawłem po pokojach. Mała rączka
trzyma się mocno Justynkowej dłoni, a oczki przyglądają
się pilnie wszystkiemu dokoła.
- To jest zegar, posłuchamy, jak bije i jak chodzi:
cyk, cyk, cyk. .. słyszysz, Pawełku?
Pawełek jest . mądry, wszystko rozumie, maleńkie
usteczka układają się w ciup i śpiewają: cik. .. cik. .. cik. ..
- A to jesb fortepian, fortepian umie grać.
- A tu jest przedpokój, a tu gabinet... tatusiowe biurko, tatusiowe rzeczy na biurku...
O, rzeczy tatusiowe są dziwne i ciekawe, ale Paweł
wcale ich nie widzi, bo nie sięga główką do biurka. Jus
tyna sadza malca na wytartym dywaniku obok fotela,
a sama ogląda „tatusiowe rzeczy". Na biurku jest przy
cisk - śliczna jaszczurka, zielona i złocista, leży na
gładkim kamieniu - marmurze, są kałamarze pełne atra
mentu, jeden czarnego, drugi czerwonego, atramentu nie
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wolno ruszać, bo plami rączki i matuśka się gniewa a tu leżą pióra i obok coś najpiękniejszego: kryształowa
czareczka do połowy napełniona kolorowymi, szklanymi
kuleczkami. Te kulki są prześliczne, są takie śliczne, jak
śliczne są paciorki Agaty, tylko że trochę mniejsze i nie
nawleczone ina nitkę. Do czego te kuleczki są tatusiowi
potrzebne, tego Justyna nie wie... czasami wetknięte jest
w nie pióro, które Justyna natychmiast wyjmuje, żeby
kulek nie poplamił atrament. Tatuś się z niej śmieje
i mówi; że właśnie kulki są po to, aby obsiąkały w nich
pióra, ale to przecież niemożliwe. Są czerwone, białe,
błękitne i żółte, okrągłe i przezroczyste. Justyna bardzo
by je chciała mieć. Nosić na szyjce albo schować.
Obok papierów i książek leżą na biurku gazety, takie
duże, drobniutko zapisane literkami papiery, które tatuś
czyta wieczorami po kolacji. Czyta na głos, a matuśka
siedzi obok i słucha, szyjąc albo cerując. Justynka tego
bardzo nie lubi. Jak wolno zostać na trochę w stołowym,
nie można się bawić naprawdę, bo przesuwanie, krzeseł,
rozmowy i śmiech przeszkadzają, a jak Agata weźmie
dziewczynki do sypialni, to zaraz trzeba spać.
Tatuś przy czytaniu gazet jest zawsze poważny, a czę
sto po prostu rozzłoszczony. Matuśka przeważnie mil
czy, opuszcza nisko głowę, jakby jej nagle zaczynały cią
żyć ogromne włosy, i patrzy na robotę trzymaną w rękach.
Bywa, że tatuś przerywa nagle jakieś zdanie, uderza płas
ko dłonią w stół i zaczyna mówić.
Z rozmów tych Justyna wie tylko, że tatuś „ma już
dość tego wszystkiego", że „czasy są szczególne", że
„rząd ogłosił mobilizację". Treść słów jest niepojęta dla
jej czteroletniej główki, podobnie jak niepojętym na dłu
go będzie dla niej cały otaczający ją świat rzeczy, ludzi
i zjawisk, ale jednak w jakiś sposób to wie, czuje ...
To samo czuje Agata i Amelka.
Coś się w domu zmienia. Jest tak, jakby się na coś
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czekało, jakby było jakoś ciaśniej, duszniej, pospiesz
niej. Zaczyna się więcej mówić.
Agata rozmawia z maglarką z rogu Mokotowskiej
i z chłopcem od szewca, i z węglarzem ze składu pana
Trepki. .. Rozmawia przystając na chodniku albo na środ
ku podwórza lub na schodach. Matuśka rozmawia w sy
pialni z ciocią Minią, która ma na malej, żałosnej twarzy
coraz gęściejszą woalkę zmarszczek. Rozmawiają nawet
interesanci oczekujący na tatusia w przedpokoju ...
Amelka kaprysi więcej niż zwykle, a jej oczy jakby
czekały na to, by zaszklić się łzami, tylko że jakoś mniej
się zwraca uwagi na Amelczyne dąsy.
Ale spokoju nie ma nawet wtedy, gdy Amelka śpi albo
jest na Hożej; spokoju nie ma nawet wtedy, gdy cały
dom śpi i cała ulica Wilcza, bo gdzieś, nie wiadomo gdzie,
coś się staje, rośnie, zbliża, coś - co nieuchronnie nad
chodzi.
Justyna gładzi rączkami gazety leżące na biurku tatu
sia i myśli o tych wieczornych czytaniach.
Jest południe, tatuś w Sądzie, Amelkę zabrała ze sobą

matuśka idąc na targ, Agata przewleka pościel w sy
pialni.
- Patrz, Pawełku, tu są książki, w książkach są obraz
ki, chodź, to ci pokażę - maszerują do pokoiku <lziew
czynek.
Justyna sadza Pawła na podłodze i przynosi śliczną
książkę Amelki, w której obrazki można przekręcać. Sie
dzą na chodniku L przekręcają obrazki.
Paluszek Pawła pomaga palcom Justyny.
- O! da, da - na obrazku jest kotek w zielonym kra
wacie.
Agata człapie wielkimi pantoflami, silnymi rękoma
rozbija w rogi poduszek uciekające pierze i strząsa kol·
dry. Raz się widzi prawdziwą Agatę, a raz odbitą w lu
strze matuśki.
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Ktoś wraca, słychać dzwonienie, to pewno matuśka ...
Nie, to tatuś! To tatuś przyszedł! Ale przecież wcale
jeszcze nie ma obiadu, nawet krzesła w stołowym nie
zestawione ze stołu, gdzie je zawsze umieszcza Agata
froterując podłogę.
· - Tatusiu, chodź do nas, będziemy przekręcać obraz
ki, o, popatrz, Pawełek umie ...
Tatuś 'nie chce obrazków, w roztargnieniu gładzi głów
ki Pawia i Justyny ... Jest zmęczony i bardzo się spieszy.
- Gdzie pani?
Agata zostawiła poduszki i kołdry i wzięła się do ze
stawiania krzeseł.
- Tylko patrzeć. A co tam znów się narobiło?
Tatuś machinalnie ujmuje nogi wysoko stojącego krze
sła, stawia je na podłodze, siada na nim i mówi, jakby
nigdy nic.
- Więc mamy wojnę, Niemcy wypowiedziały wojnę.
- Chodź, Pawełku, zrobimy pod fortepianem dom,
chodź, Justyna da ci misia i pieska, i lalę ...
Tego dnia obiad był doskonały, bo na deser zrobiła
Agata kompot z gruszek, ale tatuś nie jadł prawie nic
i matuśka też nie jadła, tylko płakała.
Nie widać. było !ez, bo je szybko ocierała zaciskaną
w ręce chusteczką, ale jej powieki były zaczerwienione,
a usta drżały drobniutkimi dreszczami.
- Nie martw się, Aniu! Kochanie, nie płacz - tatuś
uśmiecha się do matuśki i do dziewczynek, ale to wcale
nie pomaga.
Jest smutno i cicho. Dlaczego matuśka płacze? Prze
cież Paweł i Amelka, i ona, Justyna, są zdrowi. Co się
właściwie stało?
Zaraz po obiedzie Agata ułożyła Pawia spać, a matuś
ka z tatusiem zamknęli się w gabinecie.
- Agato, czego matuśka płakała? - Agata zmywa
talerze. Pochylona nisko nad miednicą szybko ogarnia
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naczynia zmywakiem, oblewa ciepłą, parującą wodą,
zmyte ustawia dnem do góry na kuchennym stole, w wy
soką stertę.
- A bo ja wiem?
Justyna siedzi na kufrze Agaty, nóżkami uderza
w drewniany bok - No tak, ale powiedz czemu, co się
stało?
- Kiedy ty tego wcale nie rozumiesz, boś dziecko,
małe dziecko, wiesz?
Głos mówiącej staje się wysoki i ostry, talerze dzwo
nią potrącone prędką ręką.
- Bo jest wojna! Wiesz>! Straszna, wielka wojna, bę
dą strzelać, palić, będzie coś okropnego!
-Wojna?
:_ Wojna, to znaczy mężczyźni muszą iść na front,
rozumiesz?! Będą do nich strzelać, zabijać! To znaczy,
że pan musi jechać do Moskwy, bo mu kazali, rozumiesz?
I dlatego pani płacze...
Nie, Justyna nie rozumie, nic a nic.
-· Ze tatuś ma wyjechać? A dlaczego zrobiła się taka
straszna wojna? Kto będzie mężczyzn zabijał?
- Ach, głupia jesteś!
Agata robi się zła, wylewa gwałtownie wodę do zlewu
razem z. łyżeczką, która głośno zabrzęczała. Teraz prze
stawia garnki na płycie kuchennej, trzaska drzwiczkami
szafki. Wszystko· jej zawadza.
Wieczorami jest jeszcze bardziej nie tak, jak co dnia.
Tatuś co chwila całuje matuśkę i przemawia do niej jak
do dziewczynek:
- Aniu ... no popatrz na mnie, Aniu ... Nie martw się,
zobaczysz, że będzie dobrze, musi być dobrze! ... - głasz
cze jej białe ręce, patrzy przez szybki okularów serdecz
nie, prosząco.
Kolację jedzą dziewczynki same, bo matuśka chodzi po
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stołowym i chodzi, a tatuś wypił tylko filiżankę czarnej
kawy i za wszystko inne dziękuje.
Coś jest w jasnym, ciepłym, znajomym pokoju, coś jest
poza słowami, które się słyszy, a nawet rozumie. Czy to
jest to coś, na co się czekało podczas rozmów Agaty
z węglarzem ze składu pana Trepki, matuśki z ciocią
Minią i tatusia z matuśką w przerwach między głośnym
czytaniem gazet?
Czy to coś przyszło spoza ciemnych okien i cichnącej
na noc ulicy Wilczej, Hożej i tych dalszych, źle zabruko
wanych, z tej jakiejś Granicznej, na której ostatecznie
kupili posesję dziadkowie... od tych ludzi, co czekali
,,w poniedziałki, środy i piątki w przedpokoju od frontu?
A może nie od tych, może właśnie od dziadków, od
babci Walerii, z ulic Barbary i Pięknej?
To coś, co objawia się łzami matuśki, twardą mową
Agaty i tym jakimś strasznym, nie dającym się zapom
nieć krzykiem tej Z a w a d z k i ej.
Justyna nie może tego wiedzieć, ale jej doznania mie
szają się z lękiem. Zaczyna się lękać tego czegoś, co jest
już wśród nich, w ścianach ich domu, i co dręczy wszyst
kich.
- Nie zostanę tu sama za nic, to jedno jest pewne
i to ci powtarzam!
Matuśka płacze, płacze już zupełnie jawnie, Izami.
Rano jest ciemno od chmur i deszczu. Na szybach peł
no cienkich, ukośnych rózg deszczowych. Justyna nie
lubi deszczu, jak pada deszcz, nie ma spaceru i nie bierze
się jej na Hożą.
Za oknami szumi deszcz, a w kuchni mówi matuśka.
Za chwilę przychodzi do dziewczynek.
- Nie śpicie już? - przysiada na brzegu Ame!czyne
go łóżka i całuje włosy córek
Ach! jaka matuśka jest smutna, wygląda tak jak
w czasie choroby Justyny.
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.l\1a na sobie suknię, nie swój miękki, różowy szlafro
nek i w ogóle wygląda, jakby dawno wstała.
- Bądźcie dziś cały dzień bardzo, bardzo grzeczne,
rodzice, matuśka i tatuś, mają wielkie zmartwienie, baw
cie się tu w pokoiku z Pawełkiem, bo Agata jest mi po
trzebna ...
Justyna chce koniecznie zapytać, czy to zmartwienie
to ta w oj ma i kiedy pojedzie tatuś, ale twarz ma
tuśki jest daleka i poważna, a błękitne oczy takie prze
zroczyste od zamkniętych w mich łez, że Justynie robi
się niewymownie smutno i nie mówi już nic.
Agata przyniosła do sypialni wielki kosz. Dziewczynki
zachwycone dowiedziały się, że do kosza będzie się pa
kowało „rzeczy".
To przecież bardzo ciekawe, Justyna nie ma pojęcia, jak
to się pakuje, bo przeprowadzki z Wiejskiej nie pamięta .
Otwarty kosz jest ma razie pusty. Jaki on wielki! jak
daleko jest dno!
Agata wyściela wnętrze kosza dwoma maglownikami,
które są strasznie długie, a na końcach mają czerwone
lamówki i pachną świeżą bielizną.
Matuśka otwiera szafy, bieliźniarkę i wszystkie szuf
lady.
Amelka przyprowadziła za rączkę Pawła i leż stoją
obok kosza.
Na samo dno układa się bieliznę matuśki i tatusiową,
dziecinna pójdzie na sam wierzch.
Leżą małe koszulki na krześle, barchanowe suknie Pa
wia, majteczki dziewczynek obszywane koroneczką. Teraz chyba ubranie, bo ja wiem zresztą?
Matuśka już nie płacze, ale jakby coś się z nią działo
w środku, jakby ją coś bolało. Agata bierze z jej rąk suk
nie, kostiumy, bluzki, tatusiowe ubrania i układa w koszu,
który ciągle jeszcze nie jest pełny.
- Może za dużo? Ta aksamitna niepotrzebna, daj,
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dziecko, po co to wszystko właściwie wozić? Głowę tracę
zupełnie.
Idą do kosza kolejno i szantilowy szal, i aksamitne
płaszczyki dziewczynek.
Nagle matuśka przerywa wyjmowanie z szafy, pod
chodzi do lustra i ze stoliczka wyjmuje czarną podłużną
szkatułkę z maleńkim kluczykiem tkwiącym w zameczku.
Szkatułka jest z jakiegoś pachnącego, polerowanego do
połysku drzewa, a na wieku ma ułożone różyczki z mie
niącej się tęczowo perłowej masy.
Szkatułka matuśki jest właściwie smutna, żałobna, ale
to, co matuśka w niej chowa, jest wesołe i kolorowe. Jus
tynka, ilekroć matuśka szla do teatru albo z wizytą, mo
gła zajrzeć do wnętrza, gdzie wszystko lśniło, błyszczało,
mieniło się mnóstwem maleńkich iskierek. Matuśka wyj
muje kluczyk, zamyśla się na króciutką chwilę, Justynka
czeka, może matuśka otworzy wieczko, może zaświecą
iskierki? Nie, kluczyk wędruje do matusinej portmonetki;
a szkatułkę schowa się głęboko, na samo dno kosza mię
dzy bieliznę.
W szafie już cały środek jest pusty.
- A to? matuśko, tego nie włoży się do kosza?
Amelka oburącz wyciąga z głębi szafy złocisty jedwab,
od którego robi się w całym pokoju wesoło i słonecznie.
- Zostaw, dziecko ... Go ty, Amekiu? - To matuśki
balowa suknia z trenem.
Justyna doskonale pamięta tamten dzień, w którym
suknia, wyjęta z wielkiego drewnianego pudła, leżała na
łóżkach w sypialni, a matuśka siedziała przed lustrem
i uśmiechała się do pana fryzjera upinającego jej loki
nad czołem. Potem matuśka była w sukni! Gaza falo
wała lekko wokół jej ramion, matuśka wyglądała jak kró
lewna z bajki, jak wróżka. To było wtedy, gdy matuśka
wyzdrowiała, jak się u nich zjawił pan Paweł. To było
w dzień ślubu wujka Julka. Justyna pamięta nawet to,
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ze tatuś byt niezadowolony i całą wspaniałą uroczystość
nazwał: ,,to po prostu zwyczajne szopki".
Matuśka zamyka szafę, cichy skrzyp drzwi. Kosz jest
prawie pełen. Agata .juź nie musi się tak nisko pochylać.
- Jeszcze zapakujemy pana Pawła, proszę!
Ciocia Minia przyszła zająć się dziećmi.
- A pościel, Aneczko, zapakowałaś?
- Nie, przecież mamy mieszkać w hotelu, zapewniali
Antosia, że jest dla urzędników Sądu zarezerwowane
miejsce w hotelach. To takie wielkie tłumoki.
- A srebra? Wzięłaś srebra? A biżuterię?
_;_ Po cóż znów srebra? To takie ciężary! A i tak będą
trudności, Antoś zastrzegał, że co do bagaży ... - ale
ciocia Minia mówi prędko:
~ Koniecznie weź, tego się nie zostawia, to się zawsze
może przydać, to można sprzedać. Wiesz, ja sprzedałam
srebro komarowskie, kiedy ... - i nagle kończy po fran
cusku z zażenowaniem i nagłym rumieńcem.
Tatuś przyszedł, jak zaczęło zmierzchać.
- Wiesz, Antosiu, Minia radzi wziąć srebra, jak my
ślisz? Gdzie my się będziemy z tym wozić? I właściwie
nie rozumiem, po co?
Ale tatuś nie daje się wciągnąć w sprawy pakowania,
zostawia te kłopoty Agacie, a sam z matuśką i ciocią
Minią zamyka się w gabinecie.
Agata otwiera dolną część kredensu.
Tu stoi serwis.
Całe góry małych i dużych talerzy, półmiski, sala
terki, pękata waza, filiżanki, spodeczki, sosjerki.
Justyna bardzo lubi, jak się wyjmuje serwis.
Agata klęczy przed rozwartymi drzwiczkami kredensu
i wybiera po sześć sztuk z każdej góry.
- Państwo tak nie lubią cudzego naczynia, pani baka
brzydliwa ... Już ja to tak upakuję, że jedź choć na koniec
świata ... Włoży się w bieliznę i będzie ...
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Teraz ręce Agaty sięgają po skrzynkę ze srebrem.
- Arnelciu, przynieś no ręczniki z bieliźniarki, leżą
na dolnej półce, tak od ściany ... - ładnie się pozawija
i poutyka po szparach. Pani Komarnicka ma rację, co
srebro, to srebro, zawsze jakiś grosz w razie czego się
weźmie.
Justynie bardzo się podoba, że Agata lak głośno i po
ważnie o wszystkim mówi, jakby w pokoju byli starsi.
A jest tylko ona, Justyna.
Klęczy na krześle i opierając się brzuszkiem o kant
stołu przygląda się pilnie ruchom rąk Agaty.
Rozkłada długi, gładki szmat płótna, na brzegu ukła
da srebrną łyżkę i nim ta zdąży zaświecić, już jest zawi
nięta, okryta materiałem, potem druga, trzecia ... Zawi
niątko grubieje, rośnie, ręcznik zrobił się króciutki,
o... już go nie ma, owinął się kolo łyżek.
Niezgrabne, pękate, sztywne rulony leżą jeden obok
drugiego na stole.
Agata zawija i łyżeczki do kawy, małe i lekkie, i no
żyki do owoców i do tortu; i rzeźbione dzbanki, i imbry
ki, i cukiernicę, i ciężką wazową łyżkę.
Ciągle się jeszcze pakuje. Kosz· już jest pełen, przymk
nięta pokrywa odstaje z lekka, leży na niej krąg sznurów
od bielizny i długi żelazny pręt.
Z kolei układa się rzeczy w kufrze. Kufer jest zupełnie
niepodobny do kosza, ciemnowiśniowy z wierzchu,
w środku ma paski białe i czarne.
Kufer jeździł z tatusiem do Buska i matuśka mówi, że
jest „j ak żelazo".
Wieczorem, kiedy we wszystkich pokojach paliły się
lampy i w ich świetle twarz matuśki wydawała się mniej
zatroskana, wpośród porozkładanych ubrań, palt, na
czyń Justyna pojęła ostatecznie, że coś się dokonało, że
przyszła zmiana, że to nie tatuś odjeżdża, ale oni, oni
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wszyscy - jadą gdzieś daleko z częścią tego, co było
domem, oo ich otaczało, w czym dotychczas żyli.
Matuśka półgłosem rozmawiała ze stróżem Wojcie
chem:
- Pani Komarnicka będzie zaglądała. Mieszkanie za
płacone do nowego roku. No i co jeszcze?
Matuśka wybiera z myśli same drobiazgi, o których
można mówić spokojnym, nie śpieszącym się głosem.
Pan mówi, że za dwa, trzy miesiące powinniśmy być
z powrotem. To już akurat będzie zima ... No, a jakby
coś wypadło, albo gdybyśmy nie wracali, klucze do pani
Komarnickiej, a jakby jej nie było... do siostry na
Chmielną ...
Późnym wieczorem wstąpiła babcia. Przyszła się do
wiedzieć, czy to prawda, czy to możliwe, że matuśka zde
cydowała się na wyjazd.
Waleria Katerla nie umiała ukryć wzburzenia.
- Czyś ty, Anno, oszalała? Jeśli Antoni musi, jeśli
Sąd ewakuują, jeśli widzi w tym dla siebie korzyść, niech
jedzie, ale ty? Jak to, z małymi dziećmi? A meble?
wszystko? Czyś, Anno, mało zmarnowała przez brak opa
miętania? Uważałam za swój święty obowiązek. przyjść
i powiedzieć ci to... Oszalałaś, Anno! już zupełnie oszala
łaś! Nie powiem - później, jak się sprawy wyklarują,
jak się sytuacja polityczna wyjaśni. .. Ojciec sam się za
stanawia, czy nie będzie rozsądnie tu czy tam się ruszyć,
ale teraz? Teraz siedzieć cicho to jedyna rozsądna rzecz,
czekać! - A pieniądze choć masz? Za pieniądze wszę
dzie zawsze wszystko można urządzić.
- Nie, właściwie pieniędzy nie mamy, no bo skąd
niby ...
- Ach tak?! Domyślałam się tego, więc to prawda, co
ludzie mówią o mojej córce i jej mężu, o tym waszym
zadłużonym gospodarstwie, o tej bezpłatnej Antoniego
praktyce, o tej jego ,,filantropii" - upewniała się jeszcze

62

raz z jakąś bolesną ironią, z jakimś gorzkim zadowolę
niem.
Matuśka ma oczy suche i błyszczące. Niczego nie wy
jaśnia i niczemu nie zaprzecza, bo to wszystko, co w tej
chwili się mówi, jest wielekroć słyszane, jest timiane na
pamięć, a poza tym, za nic nie zmieni swego postano
wienia, za żadne skarby nie rozdzieli się dobrowolnie
z mężem. Ona już wie, co to znaczy czekanie, niepew
ność, samotność, ona już zna ten nieznośny ucisk serca
wypełniający pustkę nocy i dni. Nie! Nie! Zeby miało ją
spotkać najgorsze.
Twarz babci jest surowa i chłodna, jakby to nie była
sprawa między matką a córką.
A co do pieniędzy, to czyż ona, Anna, miała je kiedy?
Nie miała ich nawet wtedy, kiedy były tak strasznie, tak
nieodwołalnie potrzebne. Wtedy, kiedy rodzice mieli je
w banku składane na jeszcze jedną kamienicę ...
- Poradzimy sobie jakoś!
- Myślę, że Antoni chyba wie, co robi...
Zatrzaśnięte drzwi i nareszcie matuśka może wrócić
do Agaty, dokończyć pakowania.
Tego ostatniego dnia było śniadanie, ale nie było obia
du. Dzieci dostały po talerzu manny na mleku na rogu
nie nakrytego stołu, bo już „nikt nie miał głowy".
Wszędzie w pokojach jest tak jakoś dziwnie, tak ina
czej, wszystko jest poruszone ze swoich miejsc, wszyst
kiego jest jakby więcej.
Justyna ogląda sypialnię z wysuniętym na środek
ogromnym koszem, już zamkniętym na skoble i kłódki,
z wiśniowym kufrem, którego zamki błyszczą, jakby były
ze srebra, ze zwiniętym w wałek dywanem.
W poprzek tatusiowego łóżka leży jakiś pakunek obszy
ty w szare płótno i obciśnięty paskiem z żółtej skóry.
Na stoliczku pod lustrem matuśki w wysokim wazonie
tkwi jedna bladożółta chryzantema, wazon jest odsunię63

ty na sam kraj, tuż pod lustrzaną ścianę. Chryzante
ma ma tak dużo pozwijanych, rurkowatych płatków, że
wydaje się, że pod własnym ciężarem zaczną opadać
w dół, na blat stolika, na podłogę, są takie delikatne,
takie bezsilne.
I w stołowym taki nieład, tylko u tatusia wszystko jest
jak zwykle. Biurko, szafa, fotel podsunięty pod okno.
Okno jest otwarte i Justyna widzi - deszcz, długie, sza
re, trochę ukośne smugi wody prawie zasłaniają sobą
kamienicę z naprzeciwka.
Coś szumi i szemrze ciągle jednakowo, i okno pełne
jest tego szmeru, i pokój.
Do pokoju wchodzi tatuś ze swą szarą teczką do pa
pierów, które co dnia nosi do Sądu i przynosi z Sądu do
domu.
- A to kto? Co tu robisz, córuchno? Nie stój pod
oknem, bo się zaziębisz, chodź, będziemy pakować akta.
A ty, Justynko, już zapakowałaś swoje skarby? Co Ju
stynka najbardziej lubi?
Naturalnie że Jadwigę, piękną Jadwigę w białych trze
wiczkach z prawdziwej skóry, ale Justyna wie, że lalka
inie może jechać, boby się potłukła, i musi tu czekać, aż
dziewczynki wrócą. A jak Jadwigi nie można, to już wła
ściwie wszystko jedno, co zabrać. Misia? Kotka ze szkla
nymi oczami? Chyba kotka. Kotek wędruje do tatusiowej
teki.
Jeszcze krzątanina, jeszcze to i jeszcze tamto.
Matuśka ma na policzkach ciemnopurpurowe plamy,
i błyszczące oczy.
Paweł jeszcze musi koniecznie wypić mleko i zjesc
sucharek, dziewczynki też niech wypiją po filiżance. Bia
łymi, zmęczonymi rękoma przesuwa naczynia na stole,
zasuwa szuflady, przekręca klucze w zamkach szaf.
- Czy Agata pamiętała o zapasach na drogę?
A ty, Antosiu, czy nie wypiłbyś gorącego mleka?
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- O której miała być .M inia?
Już ludzie przyszli po rzeczy.
Szukanie, trzaski, słowa, stąpanie ciężkich butów.
Obracają kosz na boki i związują sznurami - tak i tak,
na krzyż i jeszcze raz na krzyż.
Kosz jest teraz za kratą grubego sznura, próbują go
unieść za uszy sterczące po obydwu stronach, kosz nie
chce się jednak ruszyć ze swego miejsca, uszy chrzęszczą
sucho. Już! Już jest uniesiony wielkimi, mocnymi rękami
tragarzy, sunie przez stołowy i przedpokój na schody.
Ludzie zostawili na posadzce mokre, zabłocone ślady. Za
koszem wywędrował kufer, tłumoki, walizy.
Tatuś jest już w palcie, bo musi jechać z bagażami,
ażeby dopilnować wszystkiego na stacji. Bierze od ma
tuśki klucze połączone małym kółkiem i chowa je do
kieszeni.
- Ty, Aniu, odpocznij. Ja zaraz wracam.
Ciocia Minia przyszła w ostatniej chwili. Ubrała Pa
wła i dziewczynki, s,prawdziła, czy ma w woreczku kwity
za opłacone mieszkanie, węgiel i ziemniaki, pozamykała
okna.
~ Pisz, Aniu, na miłość boską, bo już teraz będę
z Adasiem jak ten palec, samiuteńka, przecież wiesz! Drobna twarz kurczy się ni to do płaczu, ni to do uśmie
chu, a cala krucha, wiotka postać nagina się do przodu,
do rąk i twarzy matuśki.
- Moskwa ... to jednak jedziecie do tej Moskwy,
do tej okropnej Ros j i. .. Ach! Anno! Anno!
Matuśka już w palcie, Agata trzyma Pawła na rękach,
na głowie ma swój koronkowy czarny szal i jest w dłu
gim, wciętym żakiecie lamowanym sutaszem. Jej kufer
już pojechał z tatusiem. Agata jest spokojna, niczego nie
przewiduje i po niczym nie desperuje. Uważnymi oczyma
ogarnia panią i dzieci, i podręczne pakunki, sprawdza
jąc jeszcze raz, czy wszystko jest w porządku.
5 - Szklar..1i kulkt
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- To pewnie pan! - Nikt nie słyszał zatrzym ującej
się dorożki.
Matuśka wciąga rękawiczki i zaczyna jeszcze raz
obchodzić mieszkanie. Justyna idzie za matuśką.
Tatuś stoi w progu i woła: - Wychodzimy! Aniu,

dziewczynki!
Matuśka, jakby musiała dokończyć rozpoczętą wędrów
kę, przechodzi wolno przedpokój, staje w progu tatusio
wego pokoju i patrzy: biurko, fotel pod oknem, szafa
z książkami...
Justynka podchodzi do biurka. Ach! szklane kuleczki!
Mała rączka sięga prędkim ruchem do wnętrza czarki,
już dziecinne, zwinne i ciekawe palce dotykają zimnych
kolorowych kulek, ręka chwyta dwie, pięć, dużo, dużo,
pełniutką garść...
Są takie śliczne, będą jej!!!
- Justynko! Justynko! Aniu!
Matuśka i ciocia Minia, i Agata z Pawłem, i Amelka,
i tatuś schodzą powoli schodami w dół.
Na ulicy jest mrok i deszcz. Na jezdni i na chodnikach
błyszczą kałuże. W kałużach przegląda się reszta światła.
Justyna trzyma mocno jedną rączką rękę cioci Mini,
w drugiej ściska swoje kuleczki.
W dorożce siedzi na kolanach tatusia. Krople deszczu
padają głośno na podniesioną budę,
- A co ty tu masz, córuchno? - tatuś ogląda z wiel
kim zdziwieniem kulki, których prawie nie można doj
rzeć w ciemności.
- Co to jest właściwie?
- To jest najśliczniejsze, one są czerwone i niebieskie,
Justynka chce je mieć...
- Ach, to te od piór, ale one ci się pogubią, trzeba je
schować. Wiesz co, schowamy je do kieszeni, o... tu...
tatuś będzie je pilnował. Justyna sięga w głąb tatusiowej
kieszeni i zostawia tam swoje kuleczki.
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Dorożka toczy się gładką, ociekającą wodą jezdnią. Sie
dząca obok matuśka wzdycha.
- O czym myślisz, Aniu?

ROZDZIAŁ VII

W wagonie było, bardzoniewygodnie i Paweł z początku
ciągle płakał.
Cienkim, ślimaczącym się głosem zawodził, aż zmę
czony usypiał w tym płaczu.
Jechało się tym wagonem bez końca. - Tuk-tuk ... Jakaś
umęczona sama sobą melodia, jakiś obcy, ogłupiający mo
tyw ukrył się w tym nie ustającym ani na chwilę głosie.
Zła, jesienna, długa noc, chmurny dzień, ranki i wie
czory, 'których nie można rozróżnić, bo są jednako mrocz
ne i długie, albo krótkie przerwy na zabłoconych stacjach
z niespokojnym tłumem ludzi, głosy, twarze, obrazy wszystko plącze się i supła w jeden kłąb bezbarwny,
z którego jak nić wysnuwa się nie milknący głos obraca
jących się kół - tuk-tuk. .. - tuk-tuk ... Ale czy to na
pewno koła tak stukają? Przecież jak pociąg stoi albo jak
się śpi, to koła powinny milczeć, a stuk jest - a może
to stuka tak coś w znużonej głowie?
Pociąg zatrzymał się przed niskim drewnianym budyn
kiem. Zygzaki szyn uciekają ciekawym oczom. Z boku,
o kilka kroków rośnie las. Kilka choinek wybiegło aż do
nasypu kolejowego.
Dziewczynki biegają przed otwartymi drzwiczkami wa
gonu; czekają na Agatę, która poszła szukać mleka.
Deszcz przestał na chwilę padać, ale tylko na chwilę, bo
wielkie szare chmury stoją nisko nad ziemią, jakby odpo
czywały w swej leniwej wędrówce. W powietrzu jest pełno
maciupeńkich kropelek, które osiadają na paltkach, na
buzi, na rączkach. Matuśka stoi w drzwiach wagonu
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i patrzy na błyszczące, rozbiegające się szyny, na chmu
ry i na gromadki ludzi rozmawiających przed drzwiami
innych wagonów.
Pociąg ma stać dwie godziny.
Nikt nie wie, ina co się czeka.
- Amelko, patrz, patrz! Ptaki! Gdzie one lecą? Powietrze drży od głośnego krakania przelatujących nad
torami wron.
Matuśka unosi głowę i patrzy za lotem stada szaro
czarnych ogromnych ptaków.
Agaty ciągle nie widać, więc Amelka proponuje zaba
wę w „drobną kaszkę".
Raz ma się w oczach długi, nieruchomy pociąg, raz
niski budynek stacji, prędko, coraz prędzej! Obrazy
zaskakują na siebie, zlewają się w jedno, nagle ruszają
razem z rozbieganymi nóżkami, pociąg i dom zaczynają
poruszać się, jechać, uciekać! ... Och!
Wszystko stoi na swoich miejscach, tylko serce wali
jak oszalałe.
Agata nie znalazła mleka, ale są jajka i gorąca woda
na herbatę.
- Czy wolno usiąść na stopniach wagonowych?
- Tylko na minutę, na troszeczkę?
Ale już pada deszcz i trzeba wejść do wagonu. Pociąg
jedzie wśród lasu po obydwu stronach, za oknami są
drzewa.
Drzewa przesuwają się szybko do tyłu, robiąc miejsce
następnym, tak samo wysokim, prostym i zielonym.
Gałęzie zdają się dotykać sunących wagonów. Justyna
siada na tatusiowych kolanach i przygląda się uciekają
cym drzewom, rączki oparła o szybę oblepioną mnóstwem
małych kropli, ale krople są od tamtej strony i rączki
wyczuwają tylko chłodną gładkość szkła.
- Kiedy już będziemy w domu, tatusiu? - czy w nocy
już dojedziemy?
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- Nie, córuchno, może dopiero rano albo jutro...
Justyna zawsze poplącze: jutro, pojutrze, wczoraj. Wie
tylko, co to jest „dziś". - Więc dziś jeszcze nie będzie
domu ...
- A czy do domu pojedziemy dorożką?
- Tak, kochanie, naturalnie, konie będą miały
dzwonki przy uprzęży.
- Ach! jak to będzie ślicznie!
Justyna wyziębionymi rączkami ciasno obejmuje szyję
tatusia i zachwycona powtarza w kółko: - Koniki
z dzwonkami, koniki z dzwonkami...
Drzewa za oknami ciemnieją, robią się prawie czarne,
od dołu, od samej ziemi podnosi się mgła, drzewa wynu
rzają się z mgły i uciekają w mgłę.
Znów stacja, dużo światełek, gwar wielu głosów ...
Stul< kół słychać we śnie, dudni pociąg, dudni coraz
wyraźniej, coraz głośniej.
Mała główka Justyny wtulona w tatusiowe ramię
słyszy wołanie kół...
Co to? - Ach nic, to tylko matuśka układa dziewczyn
ki na ławce i okrywa pledem w zieloną i żółtą' kratkę.
Naprzeciw pod zupełnie czarnym oknem siedzi tatuś.
W szybkach jego okularów są schowane dwa maleńkie
światełka, dwa błyski.
Kto tak kaŚzle? W tym czyimś kaszlu milknie stukot
kół. Justyna prędko otwiera oczy i znów widzi przed
sobą pod samym oknem tatusia.
· To tatuś tak kaszle. Zasiania usta dłonią i garbi plecy.
Kaszel budzi Pawła i Amelkę.
Matuśka rozwidnia podsufitową lampę. Zóite światło
ogarnia pełne pakunków półki, ławki ze śpiącymi na
nich ludźmi, ciemne okno, wąskie przejście do sąsiednie
go przedziału i gubi się na dygocącej z !lekka pod
łodze.
- Agato, a gdzie schowałyśmy ten sok malinowy?
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Antosiu, zawiń nogi w pled! Agato, łyżeczkę, gdzie znów
te łyżeczki?
Agata już znalazła sok i łyżeczkę, i cukier.
- Wypij, Antosiu, to ci zaraz pomoże!. ..
Tatuś pije, ale kaszel nie chce ustąpić i Justyna słyszy
gio jeszcze długo poprzez ciemność i sen.
,

Ranek jest zupełnie taki sam jak wieczór, szary i chłod
ny. Pociąg znów stoi - teraz pośrodku płaskiego, otwar
tego pola przed jakąś wsią.
Niskie, bielone domki zbiegły się nad drogą w gro
madkę i odgrodziły się od pola wąskim pasemkiem sad
ków. Nigdzie nie widać stacji i ludzi. Naokoło jest bar
dzo cicho. Agata wyciera dzieciom buzie i rączki mokrym,
zimnym ręcznikiem. Grzebień plącze włosy, drze...
- Ach! boli... nianiu! boli ...
- Justynko, stójże spokojnie, nie dość ma człowiek
zmartwienia, to jeszcze z wami.
Agata ma oczy czerwone, jakby długo płakała. Martwi
się podobnie jak wszyscy pasażerowie ewakuacyjnego
pociągu, że podróż przeciąga się w nieskończoność, że
nikt nie wie, dlaczego godzinami wystaje się w polu, że
kończą się zapasy prowiantów, że wszystko jest jakoś
inaczej, niż miało być. Agata martwi się również i tym,
że pan jest chory.
Tatuś jeszcze śpi. Leży na ławce pod brązową chustką
z frędzlami i pod pledem dziewczynek. Usta ma trochę
otwarte, a twarz czerwoną. Powieki pozbawione szkieł
wydają się blade i delikatne, rzęsy kładą pod oczami głę
bokie cienie. Śpi, choć pociąg już tak dawno stoi, że
wszyscy zdążyli się ubrać, uczesać, a matuśka zagoto
wała na maszynce spirytusowej herbaty i zrobiła kaszkę
mannę dla Pawła. Paweł siedzi na ławce zupełnie sam
i bawi się Justynkowym kotkiem. Zaraz będzie jadł śnia
danie. Już Agata miesza jego kaszę z kawałkiem masła
i dwoma łyżkami cukru.
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- To znów sobie stoimy - do wagonu zagląda z są
siedniego przedziału pani Kozłowska, żona sędziego. Może skoczymy na wieś, pani Anno, co? Kupimy jakiego
masła, śmietany ...
Matuśka staje na stopniu.
- Czy pani już słyszała? Podobno o Moskwie w ogóle
nie ma mowy, a gdzie nas skierują, nikt nie ma pojęcia.
Na domiar złego mąż mi się przeziębił i boję się zapa
lenia płuc ...
- Wszyscy się pozaziębiamy, jak dalej tak pójdzie,
cały nasz przedział kicha ...
Odchodzą dróżką obok nasypu w kierunku wsi. Tatuś
już się obudził i siedzi na ławce, na ramionach ma chust
kę, a na nogach pled. Jest prawie wesoły, jakby w nocy
nie był chory, żartuje z Amelki i coraz to zwraca się do
Pawła.
- A ty jesteś moim synem, prawda? Panie Pawle,
jesteś moim synem?
Po ostatnim słowie zrywa się kaszel, chustka opada
z ramion, które się kurczą i chwieją. Głos jest przery
wany, skaczący, ostry, zamilkł, jest znowu ... Dłonie tatu
sia sięgają piersi, chcą osłonić usta, błądzą po koloro
wych kratkach pledu.
- Amelko, pilnuj Pawła - Agata przechodzi do są
siedniego wagonu i zaraz wraca niosąc mały kubeczek

przykryty spodkiem.
- To miód, niech no pan poje, miód na kaszel jedyny.
Ale i miód nie pomaga, i mleko, które matuśka przyniosła
w czajniku, ani żółtka ucierane z cukrem, bo na tej wsi
były i jajka.
Do przedziału przyszła pani Kozłowska. Pani sędzina
jest bardzo zmartwiona, coraz przesuwa rozwartą dłonią
od czoła w tył głowy po bardzo jasnych włosach i dużo,
.dużo mówi.
- Te postoje to istna plaga. W Warszawie to wszyst-

ko pięknie wyglądało, a teraz widać, że prezes tak się
orientował 'w sytuacji, jak i ja na przykład. Wszyscy
stracili rezon ... - A na kaszel tylko gorące mleko z mio
dem i z masłem - niespokojny ruch ręki do włosów miodu ze trzy łyżki zagotować z mlekiem i wypić na
czczo, ale można i tak, ze dwa razy dziennie... i co to ja
mówiłam, aha, że prezes sam nie orientował się, a czy
gazety piszą prawdę? ani słowa! - ręka gładzi włosy ani jednego słowa! Po prostu nikt nic nie wie.
Koło wagonu słychać liczne głosy, Justyna wyróżnia
poszczególne słowa, słowa są takie jak te, którymi roz
mawiali znajomi tatusia z sądu - rosy j ski e, takie,
których nie może znieść Agata.
Może jedziemy nareszcie? nie... głosy oddalają się,
milkną.
Sędzina opowiada, że jej córeczki mają katar i chrypkę,
,,wszystkie cztery", a Lodzi w ogóle nie pozwala wstać,
ona taka delikatna, byle wietrzyk ją owionie i już chora,
ale czy to w tych warunkach można zapobiec? Przygła
dzone dopiero co włosy znów ją widać niepokoją, bo
ręka sięga czoła. - Usłałam jej jako tako na półce ...
W tym, co opowiada sędzina, nie ma nic ciekawego ani
nowego, wydaje się, że mówi tylko dlatego, żeby w wa
gonie nie stało się cicho.
Cisza kryje w sobie coś złowrogiego.
Tatuś oparł głowę o ścianę wagonu i szeroko rozwar
tymi oczyma, poprzez szkła, patrzy przed siebie. -Czy
tatuś słyszy, co mówi pani Kozłowska? O Lodzi, o nie
wygodach, o tym strasznym pociągu, o idiotycznych za
rządzeniach rządu i o tym, że obok ich przedziału, u tych ...
,.Sawickich, pani wie, droga pani Anno, on jest sekre
tarzem w prokuraturze" mają psa - foksteriera - to
po prostu bezczelność.
- Zabierać psy w takich okolicznościach! To dobre,
jak się jedzie na letnisko!
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Oczy tatusia, dziwnie nieruchome, zapatrzone są w je
den punkt. Justyna widzi to miejsce, gdzie spogląda
tatuś, ale tam nie ma nic, gładka, olejno malowana ścia
na, trochę porysowana z boku, bliżej okna, na ciemnym
tle białawy odprysk, trochę wyżej drugi, jakby jasna
kropka, na półce paczki i pakunki, matuśki neseser, ridi
cul, zwinięta flanelowa kołdra Pawła i jego jasiek
obszyty falbanką.
Rzeczy piętrzą się pod sam sufit wagonu, aż dziw, że
nie spadają, kiedy pociąg jedzie.
Justyna bawi się frędzlami tatusiowej chustki. Bierze
po trzy długie, miękkie strzępki i plecie z nich warkoczy
ki, takie jak Agata z jej włosków, ale warkoczyki z frędzli
nie chcą się trzymać i gdy je tylko Justynka wypuści
z paluszków, rozprzęgają się nieposłuszne i zwisają pa
semkami w dół.
Pani Kozłowska zaprasza dzieci do swego przedziału.
- Niech się razem pobawią, a pan niech się położy
zaraz tego mleka z miodem, a temperatura jaka?
- Trzydzieści osiem i osiem.
- Ooo! - Ręka gładząca włosy nieruchomieje zdziwiona.
Wszystkie wagony są do siebie podobne i wszystkie
przedziały, i wszystkie dzieci.
Twarze ludzi są zmęczone, osowiale.
Rozmawia się o bagażach, o tym „co mówią" o Mos
kwie i o Warszawie. Pociąg rusza późnym wieczorem.
Za oknem pada deszcz. Tatuś kaszle nieustannie.
Głowę zatulił jaśkiem i zanosi się długim, męczącym
kaszlem.
Zajmuje sam całą ławkę i widać doskonale w świetle
żółto świecącej lampy, jak za każdym kaszlnięciem
kurczy się i rozkurcza cale jego ciało okryte pledem
i chustką.
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Koła wpadły na przerwany postojem trop i gonią stu
kając zajadle.
Justyna wyławia natychmiast już teraz znajomą dobrze
nutę - tuk, tuk. .. tuk, tuk. ..
Matuśka staje się coraz niespokojniejsza, widać, że
sama nie wie, co ma począć z tym wszystkim, co na nią
spada, co ją ogarnia.
- Jak ty myślisz, Agato? I cóż ty mi radzisz,
moja Agato, co ja właściwie mam zrobić? - Słowa są
głuszone kaszlem tatusia i miażdżone hukiem kół.
Justynka spała mocno, kiedy Agata ubrała Amelkę
i Pawła, a matuśka pozdejmowała z półek pakunki. Po
ciąg stał na jakiejś oświetlonej stacji.
- Justynko, Justynko! Wysiadamy, kładź kaloszki, '
kapturek. ..
- Wysiadamy? Wysiadamy z pociągu? Ach! to już
dom, prawdziwy dom...
Wszyscy się bardzo śpieszą, w przedziale wzięła się·
skądś sędzina Kozłowska i dyryguje Agatą. Drzwi wago
nu są otwarte i poprzez szarą mgłę widać ludzi kręcą
cych się po peronie. Ktoś stoi na stopniach wagonu i bie
rze z rąk Agaty pakunki, ktoś drugi ustawia j~ na obło
conej ziemi, matuśka idzie w kierunku oświetlonego
budynku stacyjnego.
- A tatuś? - Justyna odwraca główkę ku tatusiowej
ławce. Jest, leży nieruchomo, okryty po szyję, i wydaje się
spać. Gwar obok wagonu rośnie, ludzie mówią po rosyj
sku. O, jest i matuśka, ludzie wchodzą do przedziału,
dwóch, trzech obcych panów i matuśka.
Układają tatusia na wąskich noszach, matuśka wsuwa
pod głowę leżącego różową kołdrę Pawła i mały jasiek
z falbanką. Tatuś śpi oddychając prędko i głośno.
- Agato, moja droga Agato, pani sędzino!
Matuśka chce coś powiedzieć, ale nie ma na to czasu,
bo ludzie dźwigają nosze i matuśka już tylko o tym
74

pamięta, żeby podtrzymać zwisający z tatusiowych nóg
pled. Justyna weszła na ławkę i bardzo zdziwiona spo
gląda z góry na to wszystko, co się z tatusiem dzieje.
Leżący tatuś powoli wysuwa się z wagonu, w przedziale
robi się od razu zupełnie pusto, matuśka schodzi zaraz za
noszami i idzie razem z ludźmi.
-- Agato, gdzie zabrali tatusia? Agato?
Justyna zaczęła naraz głośno, żałośnie płakać. Amelka
z Pawłem s.toi kolo małej górki zrobionej z ich rzeczy
naprzeciw wagonu.
Pani Kozłowska przyniosła ze swego przedziału po
marańczę i cukierki.
- Moje biedactwa, proszę, Arnelciu, proszę, daj Paweł
kowi, Justynko - rozdziera pomarańczę na ćwiartki,
częstuje cukierkami.
Pociąg stał tak długo, że zdążyło się wypakować
wszystkie rzeczy. Do ogromnej kałuży wrzucono kosz,
kufry, tłumoki. .. Stal jeszcze i wtedy, kiedy na świecie
zrobi! się już zupełny dzień i pogaszono na stacji wszyst
kie lampy. Matuśka wróciła jeszcze raz do przedziału
i ze łzami w oczach ucałowała panią Kozłowską i jej
trzy zdrowe córki.
- Zapalenie płuc? Tak? To już naprawdę nieszczęście,
o dalszej podróży na razie nie ma mowy, trzeba tu będzie
jakiś czas ...
· Tu - to jest w małym miasteczku, pełnym błota i bez
listnych drzew.
Dziewczynki skaczą obok matuśki i Agaty i o wszystko
pytają. Domy są niskie, parterowe, malowane na biało
i niebiesko, przed domami małe ogródki z pokurczonymi
od zimna i wiatru drzewami, ulica nie ma chodników,
idzie się po dziurawych, uginających się miękko deskach,
woda ze szczelin między deskami z bulgotem wypryskuje
spod nóg i maleńką fontanną opada z powrotem: chlup ...
chlup ...
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Matuśka niesie w jednej ręce swój neseser, w drugiej
ridicul, Agata Pawła. Idą w stronę kościoła, który bieli
się w końcu ulicy i jest wyższy od wszystkich domów

naokoło. Przez małą drewnianą furtkę w wysokim murze
wchodzi się na kościelny plac, skręca na lewo i już jest
parterowy żółty domek w małym ogródku, taki sam, jak
te mijane przed chwilą. Drzewa poowijane słomą trzęsą
się z zimna.
Będzie się tu mieszkać. Tu, w tym kremowym pokoju
o niskim suficie, bez żadnych tapet, z ogromną umywal
nią i czerwoną pluszową kanapą, tu, na plebanii u księ
dza proboszcza - Polaka. Dnie są mroczne, krótkie.
Zimno wchodzi do kremowego pokoju z małego, szelesz
czącego suchymi bylinkami ogródka przez drobne szybki,
wchodzi drzwiami od werandy i kominem, w którym
śpiewa wiatr.
Tatuś jest bardzo chory. Ciągle śpi i kaszle. Justyna
siedzi na kufrze ze srebrno błyszczącymi skuwkami i pil
nuje tatusia. Amelka pod. oknem pokazuje Pawełkowi
obrazki w swej pięknej książce „Robinson Kruzoe".
Paweł nie chce obrazków, chce ,,do niani", ale Agata
jest przed domem, rąbie drzewo. Słychać wyraźnie ude
rzenia siekiery: buch! buch! chwila przerwy i znów: buch!
Wiatr śpiewa w kominie. Śpiewa czy płacze?
Justyna słucha zawodzenia wiatru, głuchych uderzeń
siekiery, słów Amelki, nudzenia Pawia i tatusiowego
oddechu, który jest prędki i poświstujący.
Matuśki nie ma, znów poszła po pana doktora.
Za oknem zaczyna naraz padać śnieg. Co za radość!
Wielkie, mokre, ciężkie piaty padają kołysane wiatrem.
Po dwóch dniach zrobiło się wokolusieńko tak biało,
że aż lśniąco. Snieg przykrył drogi, małe ogródki, dachy
niskich domów, parkany, krzaki, gałęzie drzew, wszyst
ko. W śnieżnej przestrzeni utknęły wszelkie głosy, ustał
wiatr, zacichł szelest zeschłych traw i badyli.
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Plebania razem z placem kościelnym i rriurem obrze
żonym starymi, na pół suchymi akacjami utonęły w śnie
gu i milczeniu.
W kremowym pokoju bucha od pieca ciepłem.
Agata układa stertę pachnącego żywicą drzewa, które
przez calutki dzień wsuwa się do środka pieca, popycha
jąc czarnym, zagiętym pogrzebaczem. Tatuś siedzi. na
łóżku i rozmawia z Pawiem. Już nie jest taki strasznie
chory, już jest mu „troszkę lepiej". Zarośnięta blada
twarz uśmiecha się do dzieci i do matuśki. Jest tyle waż
nych spraw. Przede wszystkim listy. Co się dzieje z lista
mi? Ani słowa z Sądu mimo tylu telegramów ...
Następnie gazety. Chude ręce tatusia błądzą niespo
kojnie po kołdrze, szukając szkieł.
- Zobaczymy, co tam się oficjalnie kłamie? Co tam
przedsięwziął jego cesarska najjaśniejsza mość? Co na
to mówi szanowna Europa i co dla nas, chudopachołków,
z tego wyniknie?
Matuśka wzdycha, a tatusiowe chude ręce na próżno
rozkładają i składają gazety szukając w nich istotnych
nowin. Na dworze za to jest pięknie, Na czarnych wiot

kich gałązeczkach wiśniowych leżą całe masy śniegowe
go kremu, białej lekkiej piany. Wydaje się, że olbrzymie
płaty zawisły w powietrzu i w czarodziejski sposób nie
spadają na ziemię. Cały ogródek wysłany jest lśniącym
puchem - tylko od werandy znaczy się wąska dróżka
udeptana stopami matuśki i Agaty, prowadząca na koś
cielny plac i dalej, do furtki w murze.
Dziewczynki mogą wyjść do ogródka i pobawić się
śniegiem. Jak jest pięknie, miękko, cicho i biało. Śnieg
zgarnia się rączkami i ugniata w kule.
Amelka rzuca w Justynę śniegiem, teraz Justyna, kule
mijają się w drodze, trafiają w drzewa, w sztachety par
kanu, w ścianę werandy, śmiech płoszy ciszę.
Przez kościelny plac idzie ksiądz proboszcz. Długi ko77

żuch plącze mu się wokół nóg, na głowie ma wielką
baranią czapkę.
Justyna boi się księdza proboszcza, bo jest bardzo wy
soki, bardzo chudy i okropnie głośno mówi. Boi się go
jeszcze i dlatego, że tatuś powiedział kiedyś do matuśki,
że „takich ludzi trzeba się bać."
Ksiądz proboszcz ma długą, kościstą twarz, czarne,
pomieszane z białymi włosy i jasne, przenikliwe oczy,
a pośrodku twarzy nos taki spiczasty i obwisły, jakiego
Justyna dotychczas nigdy u nikogo nie widziała. Nos ten
sięga nieledwie brody, na której też rosną białe i czarne
włosy i prawie zupełnie zasłania mówiące głośno usta.
Idzie ksiądz proboszcz podpierając się laską i ogląda
śnieg.
Amelka już z daleka robi „dyg" i woła „dzień dobry!",
„dzień dobry księdzu proboszczowi!" Justynka też robi
,,dyg".
- A dzień dobry, dzleciuszki, dzień dobry! to na jutro
mróz i będzie sanna... po niebie widać, że mróz ciągnie.
Justyna, tak jak proboszcz, podnosi głowę do góry
i przygląda się niebu, ale tam nie ma żadnego mrozu,
tylko jasny błękit, przezroczysty i daleki.
- A wy co? Bawicie się? A tatko jak? - i już nie
czekając na żadną odpowiedź skręca do drzwi fronto
wych po drugiej stronie domu.
Amelka namawia, żeby lepić bałwana. - Utulamy
taką wielką, ogromną kulę i ustawimy pośrodku klombu,
pod ścianą, druga mała kula to będzie głowa.... oczy
będą z węgielków, wiesz? przyniesiemy węgielków z po
pielnika... Tułaj, Justynko, tułaj! - Kula rośnie oblepio
na coraz nową warstwą śniegu. Uff!! - jaka ciężka!
- Chodź, bałwanku, chodź na klomb!
Ksiądz proboszcz ustawił w sieni swą laskę, zrzucił
szubę i czapkę, zajrzał ciekawie do niskiej, nagrzanej
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kuchni i pociągnął głośno nosem ostrą woń przysmaża
nej wędzonki.
- A, Fiokła, daleko z obiadem, co? - Proboszczowa
gospodyni Fiokła aż w ręce plasnęła ze zdziwienia:
- Z obiadem? dopiero wstawione!
- No nic, nic, poczekamy, ot, zapachy mnie zwiodły ...
Ksiądz przeszedł ciężko przez kuchnię i zapukał do
pokoju sublokatorów.
- Jak tam zdrowie, drogi mecenasie? Jak się czujemy,
lepiej?
Co dnia tak zachodził i co dnia ubierając twarz i głos
w troskliwość dopytywał.
Zaraz też, nieproszony, siadał na krytym ceratą krze
śle z poręczami i zagajał rozmowę.
- Zima się nam zrobiła na dobre, a u nas jak mróz
ściśnie, to ani tchniesz, trzyma i trzyma ... Ale to zdrowe
zimna, zarazy się wygubią, powietrze wyczyści ... Wszyst
ko to mądrość Boża ... A cóż tam na froncie? Gazety, wi
dzę, mecenas studiujesz? Biją Niemca? ·
Tatuś lekko kiwa głową.
- Ano gazety, jak gazety, prawdy w nich niewiele...
Słyszałem - ksiądz proboszcz ścisza głos, choć w poko
ju poza Pawłem nie ma nikogo - słyszałem, że wieje
nowy wiatr, że otwierają się pewne możliwości, koniun
ktury. Podobno najjaśniejszy pan łaskaw dla Polaków...
Twarz mówiącego rozjaśnia uśmiech. Zaciera ręce
i pochylony w stronę tatusiowego posłania rozwija sze
roko rozpoczętą kwestię.
- Idzie na ulgi, na ustępstwa, podobno możemy się
zrzeszać, jednoczyć ... To bardzo ważne, bardzo istotne.
Jawnie, otwarcie, ba! pod opieką rządu! Tego jeszcze
nie było! Zważcie, kochany mecenasie, jakie to ma kapi
talne znaczenie na przyszłość. Jeśli Rosja wygra wojnę,
rząd pójdzie nam na rękę biorąc w rachubę naszą lojal
ność, a my wzmocnieni jednością, skupieni wokół !egal79

nych stowarzyszeń możemy wiele zdziałać, o wiele! Mo
żemy wiele ż ą d a ć.
Na czerstwych policzkach proboszcza wykwitły dodat
kowe plamy rumieńców. Zacierał często ręce i widać było
doskonale, że dla niego to, o czym mówi, jest ważne
i bliskie.
- To są historyczne wydarzenia, mecenasie, h isto
r y c z n e! Doszło do tego, a mam pewne dane, żeby
w to wierzyć bez zastrzeżeń, że rząd oficjalnie zapewnia
szczególną opiekę wszelkim organizacjom, których celem
jest niesienie pomocy Polakom, bądź od dawna zamiesz
kującym na terenie Rosji, bądź osiedlającym się tu osta
tnio. No cóż, mecenasie, może byśmy tak i w naszym
Szklowie zawiązali jakiś Komitet, jakieś Stowarzyszenie,
trochę tu nas jest, trochę napłynie? To by nawet i wypa
dało, żeby to stąd, z. naszego kościółka wyrosło - sam
bym się do tego wziął. Bóg świadkiem, ale cóż ja? A pan,
mecenasie, człowiek światowy, warszawski, pan mógłby
zainicjować, ja chętnie to urządzę, pochodzę, pogadam ...
- Rząd zapewnia, jak mówi proboszcz, specjalną
opiekę owym organizacjom, tak?
- A tak! Są oficjalne zarządzenia, wiem o tym na
pewno!
- A czegóż wobec tego rząd się od owych organizacji
w zamian za tę opiekę spodziewa?
-:--- Nie rozumiem, drogi mecenasie, jak to - w za
mian? - Ksiądz proboszcz nie jest człowiekiem ani złym,
ani podstępnym, jest takim sobie.
Po za przywiązaniem do obfitych, tłustych potraw
i przyzwyczajeniem do codziennych czynności żywił
w sobie, jak większość podobnych mu ludzi, ambicję
wielkości.
Szkłów, ze swą nieliczną kolonią Polaków i typowo
prowincjonalną atmosferą, dotychczas nie był terenem,
na którym można by było dokonać czynów niezwykłych,
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zapewniających trwałą pamięć. Ambicja proboszcza
drzemała.
I oto zdarzyła się okazja.
Wojna stwarzała możliwości odznaczenia się, stanię
cia na czele, wybicia.
Ksiądz był dostatecznie wykształcony, orientował się
w sytuacji, znał nastroje, ale równocześnie stał całkowi
cie po stronie lojalności i kompromisu, nie mógł wyobra
zić sobie niczego innego, niczego nowego.
· Tatuś wykłada swoje gestykulując chudymi rękoma,
ale proboszcz wcale się z nim nie zgadza, nie chce nawet,
by tatuś kończył.
- Mówicie, drogi mecenasie, jakbyście sami nie byli
jednym z nas, no powiedzmy sobie, jednym z inteli
gentów.
Takie przekonania dobre są dla ludu, dla tych, co to
nigdy nic nie mieli, ale przecież człowiek ma jakieś tra
dycje, jakieś zobowiązania wobec przodków..•
- Przodków>! Tu, księże, chodzi o tych, co żyją, i jesz
cze o tych, co będą żyli, co się narodzą!
- Więc rząd, który chce nam pomóc, który obiecuje
ulgi, to według mecenasa nasz wróg? Więc przeciwko
niemu? Coś mi to pachnie wywrotowością, buntem!
Jako prezes, a choćby wiceprezes, komitetu czy stowa
rzyszenia pojechałby do Charkowa, Kijowa, poznałby
znaczniejszych spośród emigracji, przemówiłby tu
i owdzie patriotycznie, po chrześcijańsku, dałby się po
znać, wypłynąłby ... Taki Kijów to przecież nie Szkłów,
ale myśli te mącą się od gorących, prędkich słów tatusia.
- Bunt, księże proboszczu! Bunt!!! Buntujemy się
wreszcie! Nie takich nam potrzeba organizacji i stowa
rzyszeń! Komitetów pań św. Wincentego i protegowanych
przez rząd kółek adoracji! Chcą nas kupić! Pod opiekę,
powiada proboszcz, bierze nas najjaśniejszy pan i rząd!
Pod opiekę ... ha! ha! ha! ... to dobre ... to doskonałe! Już
6 - Szklane kulki
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my się obejdziemy bez tych protektorów, sami sobie jakoś
poradzimy. Ha! hal ha!
Tatuś rzadko śmieje .się na głos i dlatego ten jego
śmiech brzmi jakoś dziwnie.
Rozmowa potyka się właśnie o ów śmiech i o tatusio
wy chrypliwy kaszel. Obydwaj siedzący naprzeciw siebie
mężczyźni wiedzą dobrze, że poza wypowiedzianymi sło
wami jest to, co najważniejsze - wzajemna nieufność,
niechęć i wyczekiwanie.

Nazajutrz rzeczywiście przyszedł mróz. Okropny mróz!
Śnieg zamienił się w szkło, okno zrobiło się grube od
lodowatych liści, a od drzwi szedł taki ziąb, że matuśka
nie pozwoliła dzieciom zbliżać się do nich, póki Agata
ich nie opatrzy.
W południe pod werandę podjechały małe sanki za
przężone w kosmatego konika buchającego kłębami pary
i przywiozły drzewo. Agata i gospodarz układają drze
wo, duże, odarte z kory polana, w stertę tuż pod ścianą
domu. Koń ma mosiężny dzwonek w uprzęży. Dzwonek
dzwoni, a Agata i gospodarz śmieją się wesoło mimo
wielkiego zimna.
Mróz już był ciągle i ciągle sanki przywoziły drzewo.
Przed gwiazdką razem z drzewem przyjechała na sankach
śliczna, zielona jodełka i kosz pełen czerwonych jabłek.
Gospodarz wniósł jodełkę do pokoju, ustawił w rogu
obok czerwonej, pluszowej otomany, a kosz z jabłkami
na stole, nisko ukłonił się zdjętą czapką tatusiowi i ma
tuśce i zaraz zaczął rozmawiać z Agatą.
Agata zapomniała widać o tym, że jeszcze niedawno
każdego, kto mówi! po rosyjsku, nazywała kac ap em
albo żandarmem, bo patrzy na gospodarza jak na
kogoś, kogo się lubi, jak na kogoś, czyjej mowy słucha
się z przyjemnością.
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W sam dzień wigilijny przyszedł list z Warszawy.
- To od Naci, od cioci Naci! Jaki spóźniony! - dłonie
matuśki drżą. - W Warszawie już są Niemcy. Rodzice
wyjechali do Charkowa ... O Boże! Adaś nie żyje! Biedna
Minia, biedna! Co za nieszczęście!
Agata splata ręce na fartuchu i kiwa głową:

- Tak to mu się i zmarło, czy to nie mówiłam?
Justyna nie wie, co to „nie żyje" i „zmarło mu się",
ale wie, że chodzi o Adasia cioci l\'lini i zaraz musi
myśleć o skrzypcach, o długiej, wąskiej, czarnej skrzynce
chowającej w sobie wszystkie czyste, śpiewne dźwięki
Adasiowej muzyki.
- A o naszym mieszkaniu nic, prócz „zlikwidowałam".
„Minia nie miała do niczego głowy, więc przejęłam od
niej Twoje sprawy i częściowo zlikwidowałam. ...Dro
żyzna okropna i zastój w interesach coraz wyraźniejszy,
o odpowiednią i przede wszystkim pewną lokatę gotówki
coraz trudniej ...
... a Antoni o zdrowie nigdy nie dbał i to się teraz
mścił"
Ręce .z listem opadają na matusine kolana, a spod
przymkniętych powiek wypływają duże, błyszczące, krą
głe łzy i ściekają po policzkach.
Zaraz po Bożym Narodzeniu tatusiowi zrobiło się go
rzej, a ksiądz proboszcz wymówił matuśce mieszkanie,
potrzebne mu koniecznie dla mającej nadjechać siostry.
Na dworze jest mróz i śnieg. Całe dnie trzeba się ba
wić w pokoju w „ciche zabawy" między otomaną a pie
cem, bo tatuś znów ma gorączkę i musi mieć spokój.
Zabawy są różne. Na przykład „w dom".
Amelka jest tatusiem, który leży na kanapie chory,
Justyna - matuśką, a Pawełek - dzieckiem. Albo
,,w sklep", ,,w szkołę".
W zabawach wszystko dzieje się, jakby było naprawdę.
Mówi się odmienionymi głosami i zupełnie innymi słowa83

mi. Na przykład do „męża" mówi się „drogi mój, może
byś zjadł befsztyk" albo „teraz myśl tylko o tym, żeby
być zdrowym - kłopoty zostaw na potem." Kupiec mówi:
,,Cynamonu nie mamy na składzie - niestety! Są ro
dzynki."
A nauczycielka: ,,Znów uczeń Paweł zapomniał ze

szytu i dostanie palkę!" Bierze się wtedy czarną wełnia
ną chustkę Agaty i nią się okrywa plecy i głowę. Chustka
złożona na róg sięga końcami podłogi i plącze się do
koła małych nóżek, ale przecież trzeba w coś się ubrać,
· jak się idzie do sklepu albo do szkoły.
Najgorzej jest z Pawiem, który ciągle chce „na łącki"
i właściwie nie umie się bawić naprawdę.
Dnie nadchodzą, są, przechodzą ...
Miejsce między piecem a otomaną jest nagrzane i przy
tulne. Tatuś leży na ceratowej kanapie i patrzy na dzieci,
na matuśkę, na zamarznięte okna iskrzące się w południe
lodowymi kruszynami, na poranki, południa i długie wie
czorne mroki, patrzy albo przymyka blade powieki
i myśli.
Któregoś dnia przyszło do tatusia od razu aż trzech
panów doktorów. Dzieciom matuśka kazała iść do kuchni
do Fiokły, żeby nie przeszkadzały.
Kuchnia była duża, zupełnie niska i miała ogromny
piec, ale nie z kafli, tylko z gliny pomalowanej na jasno
niebieski kolor. Na piecu stały czarne żelazne garnki,
które się nazywały ,,sag a n f', na ławce pod ścianą
stały drewniane wiadra z wodą, a u sufibu pod piecem
wisiały długie warkocze cebuli i czosnku.
Okno kuchenne miało malutkie szybki tak zasłonięte
lodowymi kwiatami, że nie było przez nie widać ani
skraweczka świata.
Naprzeciw pieca stał stół, a na nim stolnica pełna
drobnych, okrągłych zacierek.
Posiadajcie sobie, dieti - ale Amelka nie chce sie84

dzieć, chce też robić zacierki albo wycierać talerze, bo
zawsze wyciera talerze i łyżeczki, gdy Agata zmywa.
- Nie, nie, zacierka już zrobiona, a talerze przecież
suche. A jak tam papieńka?

- Tatuś jesb bardzo chory, przyszło dużo doktorów,
jeden taki z białą brodą ...
- Wiem, wiem, Wasi! Iwanowicz, mieszka na Miko
łajewskiej. O, to mądry doktor. A wyprowadzacie się kie
dy? To mieszkanie księdzu proboszczowi pilne...
- Matuśka mówiła, że jak tatuś wstanie..
W kuchni jest ciepło i Justyna bardzo lubi tu być. Fio
kla zgarnia zacierki ze stolnicy i wrzuca je, sypiąc
z wysoka, do garnka, miesza blaszaną łyżką. Pary jest
teraz dużo, unosi się nad kominem, zasłania ręce i głowę
Fiokły.
- Macie, pojedzcie sobie - stawia na stole miseczkę
pełną zacierek zalanych mlekiem i podaje dziewczynkom
łyżki.
- Jedzcie, to dobre.
Bierze Pawła. na ręce i poi go ciepłym mlekiem
z kubka:
- Popij sobie, popij!
Dzieci zostałyby chętnie w kuchni do wieczora, ale
Agata jest jakaś surowa i nawet nie słyszy, co się do niej
mówi.
W kremowym pokoju jest bardzo smutno, tatuś leży
twarzą do ściany i pewno śpi, a matuśka ma wyraźnie
zapłakane oczy.
Agata nie wie o żadnych „zacierkach z mlekiem"
i surowo przykazuje zjeść obiad, który już „i tak wy
stygł".
- Dość już jest zmartwienia, jeszcze wasze grymasy
potrzebne...
Znów jest troska w domu. Wypełnia pokój, wibruje
w głosie Agaty, ścieka matusinymi łzami. Na dodatek
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jeszcze tego samego dnia wieczorem okazuje się, że Agata
wychodzi za mąż za tego gospodarza, co przywozi drze

wo, co ofiarował dzieciom jodełkę i jabłka.
- A bo to każdy Rosjanin to żandarm? Taki sam
przecie człowiek jak każdy, a ten, no to już trudno ma
leźć! I głowa, i serce.
Opowiada, jak będzie mieszkała w lesie, ale do Szkło
wa blisko - są krowy i kury, i prosiaki... - Mówi niby
to ucieszona, ale widać, że pod całą radością trapi ją
smutek.
- A bo to o pana ... że też tak się nam pan musiał
pochorować!
Agata zna tatusia jeszcze ze Sławkowa, Sławków
w ziemi kieleckiej to miejsce urodzenia tatusia.
Pochodzą z tego samego miasteczka i mają tyle samo
lat - po 33.
Agata znała ojca tatusia - woźnego z magistratu,
a tatuś znał rodziców Agaty - nieboszczyka Grzelę, po
wroźnika, i matkę, która po śmierci męża służyła po oko
licznych dworach.
· U nich Agata była od urodzenia Amelki, to znaczy zawsze! A teraz Agaty nie będzie, Agata zamieszka w le
sie, przy swoich krowach, prosiakach...
Matuśka splata i rozplata białe, smukłe palce i nad
słuchuje kroków księdza proboszcza spacerującego za
ścianą w kuchni Fiokły.
Agata była z nimi jeszcze cały tydzień, a ostatniego
dnia odwiozła dzieci i bagaże sankami „swego" gospo
darza na stację, skąd mieli pociągiem jechać do Mohy
lowa. Justyna i Amelka gorzko płakały żegnając się
z Agatą.
- Agato! Agato! Nie zostawaj! ... - małe ramiona
ciasno obejmują szyję niani i nie chcą się rozpleść. Po
policzkach prędko toczą się łzy, takie słone, cieple łzy,
których nie można przełknąć, a trzeba wypłakać.
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- Agato!... Dlaczego nie jedziesz. z nami do M chy
Iowa? W Mohylowie jest szpital, tam wyleczą tatusia,
a jak tatusia wyleczą i skończy się wojna, pojedziemy do
domu. Gdzie wtedy będziesz, Agato?
Amelka aż zanosi się od płaczu.
Przeraźliwy gwizd, ruch, hałas zamykanych drzwi,
ramiona Amelki trzeba siłą oderwać od szyi Agaty. W ok
nie przedziału stoją jacyś obcy ludzie i nawet nie można
przez nie wyjrzeć ...

ROZDZIAŁ VIII

W

Mohylowie było zupełnie inaczej,
Piętrowy dom składał się z trzech części i zamykał
podwórko wyłożone nierównymi kamieniami, pełne
szczerb i dziur. Od ulicy oddzielał podwórko drewniany
parkan z wiecznie otwartą bramą. Ulica była grubo bru
kowana, miała jezdnię i drewniane chodniki takie same
jak w Szkłowie. Na podwórku można się bawić.
Było jeszcze zimno i pod ścianą oficyny obok skrzyni
pełnej cuchnących śmieci leżało trochę brudnego śniegu,
ale w szubce i kaloszach można przebywać na dworze
aż do zmroku.
Na pierwszym piętrze mieszkają państwo Kłosowie,
którzy przyjechali tu wcześniej, też z Warszawy. Pan
Kłos pracuje w hucie szkła i na całe dnie wychodzi z do
mu, bo huta jest daleko za miastem. Dzieci państwa Kło
sów bawią się na podwórku i jest bardzo wesoło!
Brożek Kłos ma osiem lat, Maniusia pięć, a Alinka
i Rysiulek po cztery, bo „to są bliźnięta".
Można się bawić „w chowanego", w „drewnianego ber
ka" albo w „berka kucanego", w „farby", w „różyczkę",
najciekawiej jest jednak małym patyczkiem albo szkieł
kiern dłubać między kamieniami. Czerwona, wilgotna
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ziemia wybijana wysoko opada małymi okruszynami na
rączki, na szubkę, pryska aż na buzię.
- Mrówki!. .. O, patrzcie, patrzcie, mrówki!
Ruchliwe, czarne owady wędrują w pośpiechu po ka
mieniach we wszystkie strony.
- Chodźcie tu, mrówki, mróweczki...
Brożek łapie mrówki palcami, każe im chodzić po
własnych rękach, dmucha na nie. Mrówki uciekają nawet
z zaciśniętej pięści - już ich nie ma.
- A ja znalazłam bożą krówkę - o!
Boże krówki są jakieś inne ... większe i prawie płaskie.
Amelka ogląda je i orzeka, że to nie są żadne boże krów
ki tylko robaki i paskudztwo, a Brożek zadeptuje je no
gami.
- No, ty! Powiem mamusi, zobaczysz - Justynie jest
żal bożych krówek, ale w tej chwili na środek podwórka
sfrunęły wróble i dzieci zaczęły się przyglądać ptakom.
Przez pierwszy tydzień po przyjeździe ze Szkłowa do
ich mieszkania na parterze przychodzili różni ludzie, od
wiedzali tatusia, pili herbatę, palili papierosy i rozma
wiali po polsku i po rosyjsku do późnego wieczora.
Przede wszystkim przychodził pan Kłos i jego koledzy
z huty szklanej, przychodził Zacharów, który miał jedną
nogę drewnianą, mieszkał aż za torami kolei i pracował
w tartaku, i dependent z wydziału powiatowego niebies
kich okularach. Przychodzili też jacyś inni, których nawet
trudno było rozróżnić, bo byli podobni do siebie, nędznie
ubrani i mieli jednakowe. głosy, łatwo wpadające w gniew
przechodzące w krzyk.
Rozmawiali o wojnie, o fabrykach i o syt u ac j i.
Powoli stawało się jasne, że wojna nie skończy się za
miesiąc ani za dwa, że nie ma mowy o powrociedo War
szawy i normalnym życiu.
Chaos i nędza, a równocześnie stanowisko rządu sta
wało się z dnia na dzień wyraźniejsze.

w
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Ludzie zaczynali pojmować, że przystąpienie Rosji do
wojny i to, że stanęła ona po stronie Francji i Anglii,
nie było żadnym przypadkiem, a tym bardziej żadnym
wyrazem „dążeń ludu" i „jego interesów", ale nieodwo
łalnym skutkiem polityki carskiego rządu. Mówiło się
już o tym na głos, że największe huty metalowe, kopalnie
węgla i ropy naftowej od dawna znajdowały się w rękach
kapitału cudzoziemskiego, że rząd zadłużony po uszy za
granicą musi teraz niewolniczo służyć interesom swych
wierzycieli gubiąc kraj i naród. Liczono na to u góry, że
wojna stłumi i pogrzebie coraz silniejsze wrzenie rewo
lucyjne, że we krwi utopi zarzewie buntu.
Wojna uderzała w szerokie rzesze biedoty. Im niosła
głód, zniszczenie i śmierć.
Zacharow, pocierając wierzchem ręki nie ogolony pod
bródek, wymieniał liczby dotyczące zwolnionych z tar
taku robotników.
- A po co komu deski czy listwy? Kto będzie meble
zamawiał czy stawiał dom? Chyba na trumny to się
przyda, ale na froncie i trumny są niepotrzebne...
śmiał się krótko, jakby z przymusem.
I w hucie pana Kłosa też zwalniali ludzi, i w „fabryce
cukrów" przy ulicy Moskiewskiej.
- Ale za to mamy zwycięstwa na froncie, o czym nam
donosi „Nowoje Wremia", i uroczyste nabożeństwo, na
którym obecny będzie „miłościwie 111am panujący."
Głosy ściszały się, niekiedy przechodziły w szept.
Równolegle z nędzą ludu, uciskiem i samowolą rządu,
mnożącą się w nieskończoność liczbą zabitych i rannych
rosła coraz jawniej nadzieja, dojrzewały nowe siły.
Zacharow stukał swą drewnianą nogą o podłogę i po
wtarzał patrząc zebranym w twarze:
- Jeszcze i jeszcze, bo naród jest cierpliwy,
okr opnie cierp 1 i wy, ale przyjdzie dzień, kie

dy powiemy: d o

ś

ć

!ll
89

Pan Kłos nie chciał się zgodzić na „czekanie".
__. Na co czekać? Weźmy prosty rachunek, jedną i dru
gą stronę: ich jest ilu, a ilu nas?
- Tak, ale wojsko, nie liczycie Wiejska, kolego wtrącał dependent z wydziału powiatowego.
- No więc, weźmy i wojsko, ale czy można brać woj
sko jako coś jednolitego, a któż to są ci żołnierze pro
wadzeni na rzeź w imię obcych interesów?! Wasz chło

pak; syn Zacharowa, Kolka Rybakowa, Stiopa Korot
kinów?
- I to prawda! - godzili się niektórzy spośród ze
branych, ale za chwilę ktoś wysuwał sprawę niedosta
tecznej dojrzałości mas, przede wszystkim mas chłop
skich.
- Chłop śpi za piecem.
- Nie wszystkich obudziły strzały nad Leną.
- Armaty niemieckie będą miały większą siłę! Nie
bójcie się, pobudzą się i ci zza pieców!
W miarę wzbierających treścią słów rosną głosy, twa
rze czerwienieją, ręce zaczynają gestykulować.
To nic nie znaczy, że pan Kłos prawie zawsze mówi
po polsku, a Zacharów po rosyjsku, rozumieją się do
skonale.
Czasem jednak, w środku najbardziej gorącej sprzecz
ki - tatuś zaczyna kaszlać i wtedy ludzie zebrani w po
koju na parterze milkną.
W środku drugiego tygodnia tatusiowi pogorszyło się
raptownie i postanowił iść do szpitala. Było pochmurne,
zimne rano.
- Justynko, Amelciu - wola matuśka do bawiących
się na podwórku dzieci - chodźcie pożegnać tatusia ale Amelki nie ma, poszła z Brożkiem na rynek po ziem
niaki.
- Justynko! chodźcie prędko...
Do pokoju wchodzi się prosto z sieni. Pośrodku po-
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koju oparty o stół stoi tatuś. Jest ubrany jak do wyjścia,
w palto, szal i kalosze.
- Tatuś! - wysoka szczupła postać, bardzo blada
twarz, oczy zasłonięte szybkami okularów, a na ustach

uśmiech. Jedna ręka trzyma brzeg stołu, druga
daje Justynie znak.
- Tatuś! Gdzie ty, tatusiu, idziesz? Ja z tobą pójdę.
Czy idziesz na spacer?
Matuśka szuka czegoś w otwartym koszu, którego '
wieko jest oparte o ścianę, szuka, pochylona zupełnie
nisko.
- Nie, Justynko, nie, córuchno, nie możesz iść ze mną,
bo ja nie idę na spacer, ja idę do szpitala. Pocałuj mnie,
Justynko, o... tu - palcem dotyka tatuś swej skroni.
Justyna stoi na krześle, pochyla się do tatusiowej twa
rzy, chce ją dotknąć rączkami, ucałować, przytulić, po
głaskać, chce, żeby tatuś ją objął i uściskał, ale tatuś od
suwa ją leciutko i tylko patrzy z bliska na jej drobną
postać, na całą jej małość, na jej zdziwioną i smutną
buzię.
- Ptaszku mój! córuchno... Moje kochanie najmilsze!
Coś się rozprzęgło w tatusia głosie, załamało, coś z.ga
sło w tatusiowej twarzy, to uśmiech zgasł, oczy za szkieł
kami zszarzały zupełnie i zamrugały powiekami.
- Justynko! - małe rączki dziecka chowają się na
· moment w dużych, gorących i suchych dłoniach.
- Do widzenia...
Kiedy wróciła Amelka, tatusia już nie było, odjechał
dorożką razem z matuśką do szpitala, o którym nie wie
działo się nawet, w której jest stronie i czy dorożka mu
siała przejeżdżać przez rynek, czy od razu skręciła w sze
roką ulicę, prowadzącą do stacji kolejowej.
- Bawimy się w „króla", wynieście krzesło! - za
wołał z sieni Brożek i zaraz i Justyna, i Amelka wróciły
na podwórze do zabawy zapominając o wszystkim innym.
łagodny
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- Tu będzie sala, a to tron - ustawia się krzesło pod
ścianą domu, naprzeciw na pół uschłej akacji.
Najpierw królem jest Brożek, później Amelka.
- Gdzieście byli?
- U króla!
- Coście robili? Jedli? - Nie! - Spali? - Nie!
Klęczeli?
Godziny przesuwają się ponad podwórkiem aż do
pierwszego zmroku.
- Dzieci, do domu! - pani Kłosowa wysunęła głowę
w otwartym lufciku i wola: - Do domu!

- Kto pierwszy po schodach? - Brożek dopada po
ręczy i skacze po dwa stopnie na raz, ale Amelka też
umie po dwa stopnie.
Cały dom dudni śmiechem i tupotem.
Matuśka wróciła bardzo późno, dzieci już były dawno
po obiedzie i po kolacji, siedziały wokoło stołu, nad kro
rym paliła się lampa, i słuchały pana Kłosa, który czytał
im bajkę „O rybaku i złotej rybce". Paweł spał na łóżku
Alinki i Rysiulka.
Matuśka była tak zmęczona i tak zmartwiona, że nie
miała siły rozmawiać. Siedziała na taboreciekuchennym,
z pochyloną głową, i płakała cicho, zakrywszy twarz rę
kami.
Płakała, kiedy schodziła z dziećmi na dół, niosąc śpią
cego Pawia na rękach, i później, kiedy dziewczynki poło
żyły się na rozesłanym na podłodze sienniku:
Płakała wciąż jednakowo, łzy spływały gęsto po jej
nieruchomej, jasnej twarzy, usta miała zaciśnięte, ręce
splecione na kolanach.
·
Mała lampka, wisząca na gwoździu między oknami,
rzucała światło sięgające tylko do stołu. Posłanie było
poza jego kręgiem, ale jak się szeroko otworzyło oczy,
można było zobaczyć krople łez toczące się po matusi-
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nych policzkach i dwie zmarszczki koło ust, którymi te
łzy spływały.
Rano nie było śniadania, tylko kasza manna na wodzie.
Amelka ubrała Pawła i pozapinała Justynie guziki u sta
nika i sukienki, i oznajmiła, że dziś muszą jej słuchać,
bo mamusia poszła do szpitala i ona, Amelka, ma ją
zastąpić.
Dzień był pełen wiatru, ale słońce coraz wyglądało
przez szpary między chmurami galopującymi po niebie.
Paweł został na górze, a dziewczynki jak zwykle bawiły
się na podwórku. Nowa zabawa wymyślona przez Amelkę
polegała na tym, że stało się przy słupkach bramy i wy
glądało na jezdnię - jeśli na jezdni ukazywał się wóz,
wyskrobywało się gwoździem na murze słupa krzyż, jeśli
na chodniku ukazywał się człowiek, wyskrobywało się
kółko. Amelka wypatrywała w prawo, Justyna - w lewo.
Ten, kto będzie miał więcej krzyżyków, wygra i dostanie
trzy strąki świętojańskiego chleba, prezent Zacharowa,
który odwiedził wczoraj matuśkę, kiedy już dzieci spały.
W południe pani Kłos zaprosiła dzieci na obiad, a że
zaraz potem zaczął padać deszcz, pozwoliła im bawić się
na górze „w sklep".
Brożek nie chce się bawić w sklep, on chce wyglądać
oknem na ulicę.
- O, wasza mama idzie!
Tak, to prawda! Matuśka idzie z jakąś obcą panią
w dużym kapeluszu z piórem, już weszły do bramy ...
Dziewczynki zbiegają pędem na dół.
Kosz ma podniesione wieko, na podłodze leży bielizna
i ubranie, a matuśka z panią oglądają srebrne łyżki i wi
delce, wywinięte z ręczników.
Na stole leży pełno srebra.
Pani ma ręce schowane w czarnych, błyszcżących rę
kawiczkach i na szyi boa ze strusich piórek, na których
lśnią wyraźnie małe krople deszczu.
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Pani coraz bierze łyżkę i zważywszy ją w ręce, odkła
da na bok. Czarnym palcem stuka w literki, które są na
trzonkach - w monogramy.
Matuśka mówi prędko po rosyjsku, tak prędko, że
dziewczynki nie mogą zrozumieć, o co właściwie chodzi.
Pani siada na krzesełku obok stołu pełnego sreber.

Jeszcze nożyki do owoców, koszyk do chleba, tace, im
bryczki, dzbanuszki i cukiernica ...
Pani wstaje i jakimś prędkim, zdecydowanym ruchem
kładzie czarne dłonie na lśniący stos. Justynce serce bije
mocno i nierówno, bo w tej chwili palce w czarnych ręka
wiczkach przykryły wieko cukiernicy ozdobione girlandą
kwiatuszków.
Rozmawiają poprzez stół, matuśka cicho i prędko, pani
spokojnie, głośno i twardo.
- Idź, Amelciu, do stróża i poproś, żeby bu przyszedł
z jakim workiem. - Amelka wybiegła, a matuśka zarnk
nąwszy kosz przysiadła na jego rogu, jakby była zmę
czona rozwijaniem łyżek i noży.
Zaraz przyszedł stróż i matuśka, wyjaśniając mu o co
chodzi, zaczęła do worka wrzucać srebrne przedmioty,
licząc je głośno.
Jaki czysty, wysoki dźwięk wydają, potrącając się
o siebie, jak błyszczą, jak lśnią te ich łyżki, widelce, noże
i nożyki...
Już! Stróż potrząsnął workiem, skręcił pustą jego
część w gruby warkocz i dźwignął z ziemi, zginając się
wyraźnie pod jego ciężarem.
Justynka nic nie rozumie. Dlaczego pani bierze srebra?
Czy na jakieś ,przyjęcie? Czy u pani będą goście i ich
srebra porozkłada się na stole, aby było uroczyściej?
A może u stróża będą goście?
- Amelko, komu matuśka pożycza srebra, u kogo bę
dą imieniny?
Idą powoli przez podwórze. Stróż z workiem na ple94

cach, garbaty jakiś, niezgrabny, pani w kapeluszu z pió

rem, matuśka w swoim żakiecie podbitym popielicami,
rozpiętym i ochlapanym z tyłu błotem, i dzieci: Amelka,
Justyna, Brożek, Maniusia... Przechodzą w poprzek chod
nika ułożonego z desek, prosto do składu drzewa, który
jest w suterenie, w domu naprzeciwko.
. Dziewczynki stoją u szczytu schodów. Jak tu pachnie
drzewem, jak tu ciepło!
Stróż stękając i sapiąc stawia worek na wadze, popy
cha nogą, cała waga chrzęści i stuka. Stróż idzie na róg
po dorożkę, a pani wyjmuje z małej skórzanej torby
pieniądze, różowe i błękitne nowe papierki. Liczy je pręd
ko, głośno, przekładając z ręki do ręki, wreszcie podaje
matuśce. Niedługo wraca stróż z jednokonną dorożką.
Dziewczynki chcą widzieć, jak pani będzie odjeżdżała,
ale matuśka każe wracać na podwórze i sama natych
miast skręca ku dornowi, nie oglądając się za siebie.
W nocy Pawełek ciągle kaszlał i płakał i matuśka mu
siała coraz wstawać, aby grzać mu na maszynce nerbatę
i rumianek. Rano usnął i wtedy jak co dnia matuśka po
szła do szpitala.
Na dworze był wiatr. Słychać wyraźnie jego szumiące
zawodzenie.
Justynka wsuwa się głęboko pod kołdrę i zaciska jak
najmooniej powieki, żeby nie płakać i żeby usnąć. Kro
ple deszczu gnane wiatrem spadają gdzieś niedaleko,
słychać też wyraźnie szmer wody w rynnie, która jest
blisko, zaraz kolo pierwszego okna.
Za drzwiami zamkniętymi" za matuśką nie dzieje się
nic i prócz deszczu i wiatru nic nie słychać.
Paweł jest gorący i ciągle kładzie nóżkę na Justyn
kowy brzuszek. To ciężko i niewygodnie, ale ona boi się
poruszyć, odsunąć, boi się głośno oddychać...
U państwa Kłosów bije zegar, powoli, wyraźnie spły
wa to jego bicie poprzez sufit. Justyna chciałaby poli95

czyć uderzenia zegara zamykając kolejno paluszki, ale
boi się uczynić najmniejszy ruch ...
Ostatnie uderzenie rozciąga się długo w ciszy pokoju,
wibrując słabym echem jeszcze i jeszcze...
Dzieci dostały od Amelki po kawałku cukru. Z podu
szek i kołder zrobiło się małe mieszkanko, w którym
było ciepło i wygodnie. Strachy poranka przepadły ustę
pując miejsca pogodnej beztrosce.
Cukier można ssać trzymając w ustach albo wygryzać
zeń małe okruszyny. Paweł lepkimi rączkami obejmuje
Amelkę za szyję.
Właśnie wtedy wróciła matuśka.
Ale jaka odmieniona! Włosy miała mokre i zwisające
wokół głowy jakby od dawna nie czesane, twarz białą,
oczy ogromne, prawie czarne, błyszczące.
Rękoma przytrzymywała żakiet w tym miejscu, gdzie
były guziki.
Stanęła w progu w otwartych szeroko drzwiach i za
wołała jakimś cudzym, ochrypłym głosem:
- Tatuś nie żyje! Umarł tatuś!!!
Amelka zaczęła zaraz głośno płakać. Paweł rzucił cu
kier na podłogę obok posłania i w koszuli i boso pobiegł
do matuśki.
- Mama, da papa, mama!
A Justyna przycisnąwszy do siebie jasiek zaczęła go
ugniatać rączkami, nie wiedziała właściwie, co się stało,
ale czuła, że wrócił do niej poranny lęk, tylko jakiś jesz
cze straszniejszy, okropny ...
Teraz i matuśka zaczęła płakać. Jakoś tak strasznie,
głośno i całym ciałem!
Otuliła swym żakietem Pawła, usiadła tuż przy
drzwiach na kufrze i zanosi się od łkań. Szlocha, płacze,
zawodzi... Opuszczona nisko głowa, skulone ramiona,
zgięte plecy, nawet stopy w umazanych gliną i ziemią
bucikach trzęsą się· i drgają, dygocą i płaczą ...
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Jest w jej bezradnym żalu taki ból, takie ukrzywdzenie,
że nie można na nią patrzeć i nie płakać.
- Co się stało?
- Amelko, co się stało z tatusiem?
- Ach ty! No przecież nam tatuś umarł!
Deszcz dzwoni w szyby i pluszcze w kałużach między
kamieniami, ścieka z rynny całym strumieniem. W po
koju jest szaro i strasznie smutno. Paweł wyciągnął
z matusinych włosów szylkretowe szpilki i usiłuje przez
nie patrzeć, mrużąc oczy.
Włosy okryły matuśki trzęsące się w płaczu plecy,
spłynęły na podłogę jasną, drgającą falą.
Kiedy z góry przyszła pani Kłosowa, o nic się nie py
tała. Ucałowała matuśkę w twarz i kazała się natych
miast ubrać dziewczynkom.
- Chodź do mnie, Pawełku, chodź, synusiu. Amelciu,
daj mi jego sukienkę i buty. Jadłyście śniadanie? Gdzie
macie zapałki?
Zapaliła maszynkę, nalała wody do czajnika, krzątała
się jakby nic, jakby im nie umarł tatuś.
Przez całe [ułro i pojutrze padał deszcz, wiosenny,
ciepły, gruby. Kamienie podwórka nurzały się w wodzie,
która nie nadążała wsiąkać w rudą ziemię, tak tej wody
ciągle przybywało, Pod oknem strumień wyciekający
z rynny wyżłobił sobie podłużny rów, w którym stał
deszcz. jak w naczyniu, odbijając padające nań krople
tęczowymi bąblami.
Przez całe te dwa dni pani Kłos-owa szyła dziewczyn
kom żałobne sukienki i kapelusze. U niej też się jadło
i spało. Matuśka wychodziła z domu zaraz po śniadaniu
i wracała o zmroku.
Nie płakała już, ale stała się jakaś inna, nie ta co
dawniej, taka biedna, cicha, wy-straszona, brzydsza. Z by
le jak zapiętymi włosami, 1; których wysuwały się źle
powtykane szpilki, w rozpiętym żakiecie, z opadłymi
7 - Szklane kulki
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w dół ramionami - milcząca, wydawała się patrzeć
gdzieś daleko i o czymś nieustannie myśleć, o czymś
trudnym i nad wyraz smutnym.
Trzeciego dnia w południe był pogrzeb tatusia.
Paweł tak bardzo kaszlał, że musiał zostać u stróżów.
Dziewczynki poszły z matuśką i z panią Kłosową.
Na rynku pani Kłos-owa zawołała dorożkę; a matuśka
wstąpiła do kwiaciarni, z której zaraz wyszła z owinię
tymi w bibułę kwiatami.
Mijało się dużo różnych ulic. Deszcz już nie padał, ale
wszędzie było pełno obrzydliwego, tłustego, czerwona
wego biota. Koła dorożki wciskały się w rozmiękłą lepką
ziemię, rozbryzgiwały brudną wodę· ogromnych kałuż,
ślizgały się miękko jak w cieście.
Ulice coraz mniejsze, domy coraz niższe, rzadsze,
ogrody większe.
Justyna patrzy na drzewa o dziwacznie pokurczonych
gałęziach, na sztachety parkanów, na ściany domów
i turkusowe dachy dalekiej cerkwi. Dorożka skręca w bok,
mija długie, wysokie ogrodzenie z żelaznych prętów,
przejeżdża koło grupy domów z czerwonej cegły i staje
przed piętrowym szarym budynkiem.
To tu jest szpital?
Justynce mocno bije serce. To szpital! Tu jest tatuś!
Przyjechała do babusia!
Idzie się przez małą sionkę, na podwórku jest zupełnie
pusto i cicho.
Matuśka puka palcem w małe okienko, które się zaraz
otwiera, coś do kogoś mówi, okienko zamyka się - cze
kają.
Pod murem stoją białe, żelazne łóżka, jedno na dru
gim. Kolo nóg łóżka siedzi duży szary kot i myje się
różowym języczkiem.
Justyna chce pogłaskać kota. Ale Amelka nie chce wy
puścić jej ręki ze swojej zaciśniętej mocno dłoni.
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-- Nie, nie ... coś ty, Justyno?
Ze schodków koło okienka schodzi pani w białym far
tuchu, jest młoda i ładna. Wyjmuje z kieszeni fartucha
klucze przywiązane do małej deseczki i idzie podwór
kiem na ukos do parterowego domku.
Matuśka oddaje pani Kłosowej kwiaty i bierze dziew
czynki za ręce. Dionie matuśki są zimne.
Drzwi otwierają się wreszcie.
Pokój, niski, długi, biało bielony, naprzeciw drzwi ma
okratowane okno.
·
Na ławach biegnących wzdłuż ścian leżą owinięte płótnem jakieś duże, podobne do siebie przedmioty.
- Matuśko!!!
- Ta-tu-siu!
Pośrodku pokoju na niziutkim stole leży tatuś w jakimś dziwnym pudle, ubrany w piękne wizytowe ubranie
lśniące lakierowane buciki...
- Ta-tu-siu!
Justyna wyrywa swą rączkę z palców matuśki i chwy
tając za kanty skrzyni, w której śpi tatuś, pochyla się
nisko nad ukochaną twarzą, jeszcze niżej, nad białym
jak śnieg gorsem koszuli, nad tatusiowymi rękoma,
a serce bije jej tak mocno, ie aż przeszkadza patrzeć.
Justyna puszcza kant skrzyni i dotyka leciutko ta
tusiowych palców. Palce tatusiowe są zimne i nieru
chome.
- Justynko... uklęknij ... - pani Kłosowa bierze ją za
ramiona i odciąga od labusia.
Jest cicho i dziwnie.
Matuśka klęczy z głową opartą o wieko skrzyni sto
jące obok, przy samych drzwiach. Czarna krepa drży na
matusinych plecach. Amelka schowała buzię w dłoniach
i też płacze, pani Kłosowa szeptem odmawia pacierz,
a pani. w białym fartuchu stoi przy oknie i wygląda na
placyk.
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Jest cicho i nagle Justyna uświadamia sobie, że to
tatuś milczy.
- Proszę pani, czy tatuś śpi?
Pani Kłosowa kiwa głową:
- Tak, dziecko, śpi... i już nigdy, nigdy się nie obudzi.
Dlaczego się nie obudzi?
- Bo tatuś twój, dziecinko, umarł.,
Pani w fartuchu dojrzała widocznie coś na placyku,
bo szybko przeszła od okna do drzwi.
Zaraz zrobił się ruch.
Do cichego, białego pokoju weszli jacyś ludzie i ksiądz
w czarnej kapie.
Matuśka podniosła się z klęczek i gwałtownym ruchem
odrzuciła do tyłu welon zasłaniający jej twarz.
- Antosiu! Kochany!
Pani Kłosowa podaje jej kwiaty wywinięte z bi
buły.
Cztery cudne, wysmukłe kalie razem z zielonymi list
kami paproci kładą się lekko na tatusiowych nierucho
mych rękach, przydając odrobinę życia całej spoczywa
jącej postaci.
Ksiądz zaczyna coś śpiewać wyraźnie schrypniętym
głosem, ktoś sięga po wieko skrz jni,
Matuśką wstrząsa głuchy, rozpaczliwy szloch. Obej
muje tatusia ramionami, zakrywa go sobą.
Pani Kłosowa wyprowadza dziewczynki na placyk.
Justyna jest poruszona, czegoś się boi, chce płakać,
chciałaby wrócić do tatusia, chciałaby go głośno, bardzo
głośno zawołać, ale pani Kłosowa trzyma ją mocno i mó
wi prawie surowo:
- Będziemy tu czekały ... Amelko, wytrzyj nos i płacz
ciszej ...
Teraz dopiero widać w murze, zamykającym z trzech
stron placyk, otwartą furtkę.
Na ulicy stoi dziwny, oszklony powóz, wysoki, z wy100

giętym dachem. Justyna widziała czasem takie powozy
w Warszawie, ale nie jechała takim nigdy.
- Czy to po nas? Proszę pani, ten powóz to po nas?
- I(arawan? Po tatusia, dziecko, my pójdziemy piechotą, bo cmentarz jest blisko ...
Czterech ludzi znosi na ramionach skrzynię ozdobioną
krzyżem.
Przed nimi idzie ksiądz, za nimi - matuśka.
- Czy tatuś jest w tej skrzyni... - lęk chwyta Justynę
za gardło, zaczyna płakać głośno. - Zamknięty?
- Dziecko, w jakiej skrzyni? To przecież trumna, nie
boszczyków chowa się w trumnach ...
- Jak to „się chowa"? - dopytuje ocierając łzy
Amelka.
- Zakopuje w ziemi'.
- Tatusia zakopią w ziemi?

Szły po nierównym obłoconym bruku, po umazanych
gliną kamieniach, tuż za wysokim karawanem.
Przy bramie cmentarnej czekała gromadka ludzi.
Był pan Kłos, kusztykający na swej drewnianej nodze
Zacharow, dependent w niebieskich okularach, z żoną
w krótkiej salopie ze skunksowym kołnierzem, i jacyś
jeszcze, których Justyna prawie nie znała.
Pan Kłos i dependent wzięli zaraz matuśkę pod ręce,
Amelka poszła z panią Kłosową, a rączkę Justyny wzięła
żona dependenta w swą pulchną, ciepłą rękę. Ulica cmen
tama jest szeroka, po obu stronach wysadzana drze
wami.
Wreszcie karawan stanął, ludzie wyjęli z oszklonego
wnętrza trumnę, wzięli ją znów na ramiona i ponieśli za
. śpiewającym księdzem boczną ścieżką, wśród małych, po
krytych zeschłą, wyblakłą trawą pagórków.
Ksiądz przystanął nad głębokim dołem, żółtym od gli
ny i piasku. Ludzie ustawili trumnę na kopczyku obok.
Matuśka uklękła w rozdeptanej mokrej glinie.
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Ktoś głośno westchnął. Amelka zawołała cienkim,
spłakanym głosem: - T a t u s i u !
Ludzie pochylili trumnę na bok, przeciągnęli pod nią
szerokie płócienne pasy, unieśli trochę w górę i szybko
spuścili na dno dołu.
- Ta-tu-siu!!!
Justyna zacisnęła powieki i zwinęła dłonie w pią
stki.
- O tatusiu! Niech ciebie nie zakopią! Niech ciebie
nie zakopią!
Lecą w dół spychane szpadlami bryły, pecyny pozle
pianej gliny.
Teraz się sypie piach, ale szelest jego nie może zagłu
szyć płaczu matuśki, który jest taki straszny, że Justyna
musi otworzyć powieki i spojrzeć przed siebie.
.
Matuśka klęczy na swym dawnym miejscu w błocie
i lepkiej glinie, twarz ma osłoniętą krepowym welonem,
ręce wyciągnięte, dłonie odchylone ku górze, przed nią
rośnie na tatusiowej trumnie mała, żółta górka.
To jest straszne! To jest najstraszniejsze, żeby bak
w ziemię zakopać tatusia!
Pani dependentowa przygarnia szlochającą Justynę do
swych piersi, głaszcze ciepłymi pakami po buzi, po ma
łych, drżących rączkach.
I ona, i wszyscy obecni klęczą tak jak matuśka na roz
miękłej gliniastej ścieżce.
Już! Już szpadle oklepały boki wzgórka i jego wierz
chołek. Ksiądz i grabarze odeszli. Ktoś głośno, wyraźnie
powiedział: - J e s z c z e j e d e n.
Pani Kłosowa układa na wyrównanym piasku grobu
wieniec z blaszanych kwiatów z piękną czerwoną szarfą.
Liście i płatki chwieją się lekko na wygiętych drucia
nych łodygach.
Z zapadłych grobów podnosi się wiatr, kępki zeszłorocznych traw dygocą smutno.
·
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Wiatr rosrne, unosi się wyżej, sięga wiotkich, bezlist
nych jeszcze gałęzi drzew, szamoce się z nimi, mocuje,
pochyla je w różne strony.

ROZDZIAŁ IX
Dzieci nie mogły pojąć, dlaczego wyjechały z Mochylo
wa i są teraz w Charkowie, dlaczego matuśka, która po
śmierci tatusia tak pilnie szukała wszędzie dziadków
i wujka Janka, kiedy ich wreszcie tu, w tym Charkowie,
odnalazła - zaraz się na nich obraziła i nawet dzieci
nie chciała do wieczora zostawić na Mikołajewskiej.
To było tak:
W jakiś czas po pogrzebie, kiedy zrobiło się już lato,
któregoś dnia pan Kłos wstąpił do matuśki wieczorem
i zaraz na progu powiedział rozradowanym głosem:
- Mam dla was dobrą wiadomość! Wasz brat, tern puł
kownik - Jan, mieszka z rodziną w Charkowie. O, tu,
tu jest dokładny adres... proszę. - Z kieszeni marynarki
wyjął złożoną w ósemkę gazetę i odnalazłszy odpowied
nie miejsce wskazał je palcem matuśce.
- Rzeczywlście., tak! To oni! Więc rodzice są
,v Charkowie!
Matuśka uważnie wpatrywała się w miejsce pokazane
jej przez pana Kłosa.
Ucieszyła się, ale nie tak bardzo, odgarnęła włosy
z czoła i po dość długiej chwili zauważyła półgło
sem:
- Brat już się bawi w działacza, już organizuje, no
i prasa o tym donosi, naturalnie ... Ze też tych ludzi nic nie
może zmienić, żadne wypadki, żadne okoliczności.
Rozmawiali długo. Pan Kłos namawiał matuśkę, żeby
zaraz jechała do Charkowa.
~ Duże miasto, piękne miasto, łatwiej żyć! Jeśli ro-
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dzina nie pomoże, to ludzie pomogą, dacie sobie radę!
Jedźcie nie zwlekając, czasy coraz niepewniejsze.
- Może napisać, dać znać?
- Co tam pisać! Jechać, zaraz jechać!
O tym jechaniu mówiła i pani Kłosowa, i koledzy pana
Kłosa z huty, każdy, kogo się tylko matuśka radziła.
Wreszcie pewnej niedzieli wstąpił do nich Zacha
row, ten co był na pogrzebie tatusia i zarządził osta
tecznie:
- Na tych tam braciszków, pułkowników, liczyć nie
możecie, to prawda, ale Charków miasto jak się patrzy,
toć tam towarzyszy naszych niemało, popytacie, znajdzie
cie, żyć pomogą, nie opuszczą. W gromadzie łatwiej.
Jechać - myśl dobra!
Mieszkanie dziadków i wujka Janka było jasne
i obszerne, Na podłogach leżały dywany, a w salonie
była ogromna zielona palma i prawdziwa, żywa papuga
w klatce. Matiuśka zaraz po przywitaniu babci Walerii
i wujka rozpłakała się żałośnie.
- Nie ma już Antosia! Gdyby nie te sieroty, nie mia
łabym po co żyć!
Wujek Janek był w mundurze i ciągle palił papierosy.
To on rozgniewał matuśkę, bo ciągle jej przerywał:
- Zawsze robiłaś, co chciałaś! - Albo: - Sam Bóg
musiał to rozłączyć! - Albo: - Nareszcie zaczniesz po
ludzku, po ludzku myśleć ... Bo to nieboszczyk był trym
złym duchem ...
- Szwagier w więzieniu! Nie ma co, zaszargał opinię
rodzinie, że przez wiek się tego nie zmyje. Z mętami się
zadawał, z podejrzanymi, konszachty z nimi miał, stąd
poszła cała bieda!
- I to kiedy? W przeddzień takich wypadków, w cza
sie, kiedy naszej ojczyźnie świta nadzieja, kiedy rząd
obiecuje ... My, Polacy ...
Matuśka jakby nie słyszała tamtego, opowiadała o po-
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grzebie, o państwu Kłosach, o Zacharowie, o Pawle, ie
jest j,u ż sierotą.
Babcia Waleria kiwała głową karmiąc papugę pokru
szonym ciastkiem.
- Tak, tak. Oczywiście, że to wszystko jest przykre,
bardzo przykre, ale Antoni, jak słusznie mówi Janek, był
człowiekiem innego gatunku - i ona, babcia Waleria,
nigdy mu nie przebaczy tego, ie zmarnował jej córkę,
nawet nieboszczykowil
- Zdeprawował twą duszę, zabił w tobie wszystkie

wzniosłe ideały, ale to było do przewidzenia. fama sfera,
inne tradycje i inne dążenia.
Tak, tak, ,,kto z chama się rodzi, ten chama płodzi",
jak mówi przysłowie.
Matuśka nie pozwoliła dzieciom wypić czekolady
i zjeść ciastek, które do salonu _przyniosła z kuchni ku
charka, Maryśka. Nie wzięła też wcale adresu jakiegoś:
,,Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny", któ
rego wujek był „tymczasowym prezesem" i który przy
pożegnaniu chciała jej koniecznie ofiarować babcia.
Poszli zaraz długimi, zielonymi od drzew ulicami
z powrotem na dworzec i tu matuśka zostawiła dzieci sa
me aż do nocy.
Dlaczego mieszkają teraz nie w zwyczajnym mieszka
niu, ale w takim, co się nazywa suterena, też jest wła
ściwie nie do pojęcia ...
Ta suterena jest w domu przy ulicy Mikołaja Gogola,
pod numerem 184, za wszystkimi ulicami i uliczkami, za
parkiem i placem - na samym krańcu miasta.
Wchodzi się do nich z podwórka na lewo, przez zupeł
nie ciemną sień, po pięciu schodach w dół. Najpierw jest
kuchnia - zawsze w niej jest zimno i mroczno; z kuchni
wiedzie długi, wąski korytarz załamany w dwóch miej
scach - za pierwszym załamaniem są drzwi do dużego
pokoju z czerwonymi ścianami i dwoma oknami, za
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drugim załamaniem na lewo jest maleńki pokoik z brud
nozieloną tapetą, na prawo ich własny pokój z koszem,
z kufrem, małym stolikiem, dywanową otomaną i łóż
kiem.
Pokój z czerwonymi ścianami odnajęła matuśka pani
Panamarowej, wesołej, ślicznej pani, która wychodzi ra
niusieńko, a wraca późno. Pokój zielony - studentowi
medycyny; Samuelowi Lurie. Okno w ich pokoju, w któ
rym śpią, jedzą, myją się i matuśka wieczorami pisze
coś na dużych arkuszach, jest tak wysoko, że ani Justyn
ka, ani Amelka nie mogą sięgnąć parapetu nie stanąw
szy na krześle.
Ale za to, gdy się już przez nie spojrzy, od razu robi
się wesoło, bowiem okno sięga zielonej trawy małego
ogródka i bierze w siebie całą jej puszystą, radosną bar
wę. Nieco dalej widać okrągły klomb pełen złotorudej
nasturcji, strzępiastych nagietek, zielonej rezedy i cudnie
pachnącej wieczorami, a zatajonej dniem, maciejki. Ogró
dek oddziela dom od ulicy. Ma wysokie drewniane szta
chety, obrośnięte gęsto powojem, i po jednej stronie bra
my należy do pana dentysty Iwanowa, a po drugiej taki sam piękny, zielony i pełen kwiatów - do wdowy
po generale, Marii Siemionowny Skworcowej.
Przez ten ogródek, przez jego bujną zieloność w po
kojach sutereny jest trochę zielono, trochę wilgotno
i przez cały dzień - trochę ciemno.
Dom jest dwupiętrowy, rozdzielony na połowy ciężką,
drewnianą bramą.
O tym ich domu mówi sublokator Lurie, ie jest „małą
Rosją", albo „małym państwem" - czasem używa sło
wa mi n i at u r a, ale tego dzieci nie umieją nawet po
wtórzyć.
W suterenach mieszka zdun, listonosz, panowie stra
żacy z ,,,pożarnej Komandy", pomocnik ślusarza z war
sztatów tramwajowych, on sam -----, student medycyny
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i oni - ,,bieieńcy". Na piętrach mieszka „samo pań
stwo". Oni mają pokoje, ci z dołu „nory". Wysoko miesz
ka się po jednym lokatorze na piętrze, w piwnicach jest

ich po tuzinie...
U pani generałowej są co prawda pokojówka Tania
i kucharka, matka Koli, ale one są na piętrze tylko
w dzień, jak sprzątają, gotują, trzepią, czyszczą i piorą na noc schodzą w dół do maleńkiej komórki obok śmiet
ników, gdzie mają swe łóżka i gdzie leży siennik Koli.
Samuel Lurie niekiedy mówiąc o tym wszystkim do
daje poważnym głosem, że przyjdzie niedługo takie „tTZę
sienie ziemi, że piętra pozapadają się w głąb", ale w to
dzieci nie wierzą, bo Amelka wie, że trzęsienia ziemi są
'na drugim końcu świata, w zupełnie innej stronie i że
to jest coś strasznego, bo się wtedy góry przewracają
i wszystko „do g_óry nogami", więc na pewno pan Lurie
tylko żartuje...
Ogródki od strony bramy są podparte podłużnymi,
malowanymi na niebiesko ławkami.
Na tych ławkach siada się wieczorem, w samym ką
ciku, z plecami opartymi o murowaną ścianę domu i słu
'Cha, jak .Mikołaj Mikołajewicz, listonosz bez lewej ręki,
sąsiad z sutereny, gra na harmonijce.
- Ach! Jak pięknie gra Mikołaj!
Jest cichy, nagrzany dniem wieczór, niebo prawie czar
ne, a tak gęsto usiane gwiazdami, że miejscami wydaje
się zupełnie złote; maciejka pachnie słodko. Mikołaj sie
dzi sobie na ławeczce, bose nogi w podwiniętych do kolan
spodniach wyciągnął przed siebie, głowę odchylił w tył,
zmrok przylgnął do niego, zasnuł go, omotał, oddzielił
od wszystkich, oddali!... Prawą ręką przesuwa przy za
gubionych w zmroku ustach i gra ... Jak to jest? Taka
mała, błyszcząca harmonijka - z wierzchu blacha z wy
tłoczonymi na niej literkami, z boku deseczka nacięta
v.. małe okienka ... Jak ten Mikołaj to robi? Justynka bie107

rze do rączki harmonijkę, przykłada ją ostrożnie do ust,
dmucha - to nie to...
Granie Mikołajowe jest przeważnie ciche jak ten lip
cowy ciepły wieczór i słodkie jak fala maciejkowej woni,
ale czasem podobne jest do kroków maszerujących żoł
nierzy, do głosów trąbek i prędkich rozkazów wydawa
nych przez bęben.
Obok Mikołaja siedzi Tania, pokojówka pani genera
łowej. Głowa jej opiera się o ramię Mikołaja, stopy są
schowane pod ławką. Przy niej, zajmując najwięcej miej
sca, rozparł się zdun Aleksiej z żoną Nastią, która jest
zawsze cicha i jakaś smutna, a brzuch ma taki duży,
jakby pod fartuchem nosiła tłumok 7, poduszką. Siedzą
w milczeniu, 'gryzą słonecznikowe pestki i słuchają. Na
ławce obok Justyny siedzi zezowaty Kola, syn kucharki.
Kola jest zawsze obdarty, chudy i ma okropnie dużo pie
gów. Kola to właściwie „zły" chłopiec, bo bije psy, kotu
pani gospodyni przytrzasnął furtką ogon i pokazuje żonie
pana dentysty język. Mikołajowego grania słucha też
Amelka i czasem matuśka, któryś ze strażaków albo pani
Panamarowa ...
Gwiazdy skrzą się na wysokim niebie, kwiaty z ogród
ka oddają nocy wszystek swój zapach, liście na bzowych
'krzakach są zupełnie nieruchome i w ciemnej głębi wy
'daj ą się czarną ścianą. Mikołaj gra i gra. Od czasu do
czasu przerywa, opuszcza rękę z harmonijką na kola
na i spluwa. Potem próbuje delikatnie tonu i za
raz wydmuchuje melodię długą albo krótką, ale zawsze
'przedziwnie śliczną. Justynka słucha, chętnie siedziała
by na ławce do białego dnia, ale matuśka nie pozwala.
- Już noc! Dziewczynki, spać!
Po drugiej stronie ulicy nie ma żadnych domów. Jest
pole ogromne i zielone, które nie wiadomo gdzie się koń
czy. Na skraju tego pola dzieci bawią się przez cały dzień
skrócony o małą godzinę obiadu.
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Pole kupił od „miasta" kupiec z Szumskiej - Galkin.
Gałkin jest strasznie bogaty, bo „wyciska z ludzi pie
niądze na wszystkie sposoby", jak wyjawił któregoś dnia
matuśce zdun Aleksiej. Jak się to robi, właściwie nie
wiadomo, ale ie jest strasznie bogaty, to widać od razu,
jak się tylko na niego spojrzy. Tak pięknie się stroi i taki
jest gruby, ie ledwo chodzi. Czasem przyjeżdża na Go
gola dorożką i nie wysiadając z niej patrzy na pole pilnie
i długo, jakby liczył wszystkie arbuzy i strąki fasoli.
A może patrzy tylko tak sobie, a myśli w tym czasie
o tym, jak będzie „na różne sposoby wyciskać z ludzi
pieniądze!!!"
Jest wczesne rano lekkoróżowe i odrobinę złote. Pod
wórko już wymiecione czysto, ale jeszcze zupełnie puste.
Z otwartych okien pierwszego piętra wychodzi nikły od
głos przestawianych naczyń. Justynka staje na schod
kach z sionki i rozgląda się wokoło. Między domami
w głębi podwórka stoi niska oficynka, kryta czerwoną
dachówką, połączona ze .ścianą kamienicy drewnianym,
wysokim parkanem, za którym pani gospodyni schowała
sad. Nie wolno tam wchodzić! Nigdy! Zadnemu dziecku!
Pani gospodyni nie pozwala.
·. Ale sad można oglądać! Wchodzi się na frontowe
schody, biegnie do okna na półpiętrze, wdrapuje na pa
rapet - i już. Drzewa o niskich, grubych pniach, olbrzy
mie, rozłożyste, łączą się górą w zielony poszarpany
dach. Między liśćmi tu i ówdzie zwisa jasna kula - to
jabłka. Dołem rosną krzaki, pod samym płotem stoją
wysmukłe, wiotkie drzewka wiśniowe. Wszystko stąd
widać doskonale.
Po drugiej stronie oficyny są śmietniki i trzepak, tam
stoi miotła, szufla i taczki, tam też rosną małą kępą
trawy i kolący krzak osbu z liliowymi, puszystymi kwia
tami o przyjemnym zapachu.
Justyna wychodzi na podwórze i myśli: czy biec na
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pole? czy pod drzewa morwowe rosnące koło szpitala
niewidomych, czy na schody popatrzeć na sad, a może
poczekać na mleczarkę, która przychodzi co rano z cięż
kimi baniami pełnymi mleka? Male, bose nóżki Justyny
podskakują same - chcą na pole.
Jak mogą sięgnąć oczy - zieloność, tylko na samych
krańcach na zieloność spływa z nieba błękit i różowość...
Tuż pod stopami Justyny rosną wśród soczystych, dłu
gich liści ogromne arbuzy, dalej na cienkich palikach wije
się ku górze fasola obciążona mnóstwem długich, jasnych
strąków, za fasolą zagony kukurydzy z drgającymi na
najlżejszym wietrze kitami cienkich włókien. Liście ciem
ne i seledynowe, wąskie i szerokie, drobne i duże, zlewają
się w jedną nasyconą barwę, w jeden doskonały ton

lata.
Na polu nic się nie dzieje...
Rodząca się jasność dnia rozlewa się szeroko po zie
loności łodyg, chwiejących źdźbłach trawy, liściach
i owocach. Stamtąd, gdzie niebo przylgnęło do ziemi,
odrywa się lekkoniebiesk] obłok, wędruje po polu. Koły
sze się, rozwiewa, łączy w chybotliwy, sunący kształt to mgła poranna, odchodząca do nieba. Bujne trawy
'szeleszczą ledwo słyszalnym gwarem, liście strząsają
rosę, od czarnej gleby przenika ciepło i wilgoć.
Jest pięknie!
Justynka patrzy na pole i widzi całe jego czarodziej
skie piękno. Raz pole jest pod srebrzystą rosą, raz stojące
w słońcu, wieczorem zanurzone w sinym, ciepłym mroku,
kiedy indziej szare, schowane za strugami deszczu... Ale
dziś pole przyszło do Justynki bliziutko, wśliznęło się do
niej przez urzeczone oczy i uchylone usteczka, wyzwoliło
z niej nie znane dotąd zadziwienie i radość.
Justynka nie wie, co to jest wzruszenie, nie umie go
rozpoznać i nazwać, ale jej serce czuje, że kocha pole już
na zawsze, na całe życie.
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Jakieś ręce chwytają ją nagle wpół i naginają ku
ziemi.
- No! puść!
To Kola. Gwiżdże tę swoją krótką melodię, której Jus
tyna nie może nigdy zapamiętać, przygląda się jej zezo
watymi oczami i nie chce puścić.
- No, puszczaj zaraz!
Justyna rozumie już rosyjskie słowa, ale jak chce pręd
ko coś powiedzieć - plącze nazwy polskie i rosyjskie.
Kola przerywa gwizdanie i zaczyna ją przedrzeźniać
marszcząc piegowaty nos:
- Puskaj ... puskaj!!!
Wreszcie puszcza. Wsuwa ręce do kieszeni wyłata
nych spodni i zaczyna oglądać arbuzy.
Justyna staje naprzeciw Koli. Ach, ile on ma piegów!
Małe, żółte plamki pokrywają jego nos, policzki, czoło,
a nawet szyję. Wśród piegów błyszczą jasnoniebieskie
oczy. Kola jest na pewno złym chłopcem, bo bije psa. No
i ta historia z kotem i sublokatorką od państwa Iwa

nowych. Ale Kola zna dużo pięknych zabaw i Justyny nie
bije nigdy, a czasem nawet nosi ją „na barana" i dlatego
Justyna go lubi, a nie lubi generałowej Marii Siemio
nowny za to, że· kiedyś wybiła Kolę i na środku podwórza
krzyczała, że ,,jest bękartem i warto by go utopić w rzece
jak szczeniaka!"
Kola obejrzał arbuzy i teraz namawia Justynkę, by
urwała kilka strączków fasoli:
- Idi, idi! Skariej !
Ale Justyna nie chce. Matuśka bardzo by się gniewa
ła. Tyle razy mówiła dzieciom, że nie wolno chodzić poza
drągi, że pole jest kupca Galkina ...
- Gałkin, Gałkin! Boisz się wstrętnego burżuja, co
się przed nim brzuch trzęsie? Ach, jaka ty jesteś głupia,
głupia!
- Nie pójdę, nie pójdę!
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- Galkin-Palkin! - wyśpiewuje Kola huśtając się
na drągu.
- No to chodź na morwy!
Pod morwy chodzi się rano albo zupełnie wieczorem,
a jeśli jest wiatr, chodzi się dużo razy w ciągu dnia.
Na białej niskiej podmurówce wyrastają równiutko wyso
kie, żelazne pręty, zakończone srebrnymi szpicami. Park
za ogrodzeniem jest duży, pełen starych drzew. Poprzez
pręty i pnie drzew widać w głębi jasne budynki i ławki
poustawiane przy żwirowanych alejach - to szpital 111ie
widomych. Wzdłuż ogrodzenia rosną właśnie drzewa
morwowe, z_ których słodkie owoce opadają na uliczny
chodnik.
Dzieci biegną na wyścigi w kierunku szpitala, Justyna
jest pierwsza, ale zza rogu wychodzi nagle mleczarka.
Justyna zawraca ku domowi. Już zaczyna być gorąco.
Mleko się odmierza na schodkach. Matuśka trzyma obu
rącz rondelek za uszy i rozmawia z mleczarką.
Mleczarka wzdycha, a potem zaczyna od tego, co już
kiedyś Justyna słyszała.
- Bieda zaczęła się, jak Gałkin odkupił miejskie pola.
Teraz okoliczni chłopi, tacy, co to siedzą na swych dział
kach i jedna krowa to ich majątek, są z ruj n o w a n il
Pole było pastwiskiem - całą gromadą dzierżawili je
od miasta. Ot i Gałkinowi się zachciało pola! Malo mu
sklepu korzennego, domu na Szumskiej i willi na Kazań
skiej. Ogrodnikiem się zrobił, po m i es z cz y k ie m!
Ogórki, fasola, arbuzy ... toć to właśnie biedota podchar
kowska dla miasta je hodowała na swych działkach,
a pastwisko było dla krów.
Chytry on, ten kupiec Gałkin, chytry jak diabeł... bogacz
przeklęty.
Mleczarka pochyla głowę nisko nad bańką, związuje
płachtę z szarego płótna w ogromny węzeł i dźwiga swój .
ciężar ze schodka.
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- Co tam słychać na froncie?
- Wojna! Wciąż jeszcze wojna!
Wzdychają obydwie z matuśką i przez chwilę mil

czą.
- Ale przyjdzie czas, że się obróci przeciw panom
Galkinom, o, przyjdzie! I z wojną zrobią koniec! Już tam
tacy są, co o tym myślą...
- A niechby już ten czas przyszedł!
Justynka patrzy na kilka kropli mleka uronionych na
cegły schodków. Błyszczą w słońcu delikatnym błękitem,
każda jest jak mały koral, okrągła i wypukła. Wydaje się,
że można ją podnieść i schować. Ale bose nogi mleczarki
depczą krople - już ich nie ma, na schodach został
tylko niewyraźny, wilgotny ślad ...
Matuśka gotuje mleko na maszynce. Dmucha na bla
dożółtą, wzdętą pianę.
Po „śniadaniu" na maszynkę wędruje aluminiowy ron
delek z jednym uchem, w którym jest „obiad". Matuśka
rozlewa mleko do filiżanek stołową łyżką, powoli i uwa
żnie, bo „szkoda każdej zmarnowanej kropli", kroi chleb
z dużego bochna i zaprasza dziewczynki. Dla Pawia drobi
się chleb do miseczki, zalewa mlekiem i studzi. Ręce ma
tuśki już nie są takie białe jak kiedyś. Na wierzchu dłoni
rysują się zupełnie wyraźnie błękitne żyły.
Palce zafarbowane burakami uwijają się szybko między
filiżankami, chlebem, łyżeczkami.
Zaraz po śniadaniu matuśka sprząta pokoje sublokato
rom. Ach, Justyna bardzo lubi być podczas sprzątania,
ale matuśka tego nie lubi.
- Proszę iść na dwór - albo: - Idźcie przed dom,
proszę wziąć Pawia! Jest tak ciepło, nie siedźcie w tej
norze!
Przed dom! Na dwór! Amelka już trzyma za rę.kę
Pawia.
- Justyno, pozapinaj sobie zatrzaski, chodźmy!
8 - Szklane kulki
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Sukienka Justyny jest już za mała i zatrzaski same co
chwila się odpinają ...
Idą z Pawłem w kierunku „Pożarnej Kornandy". Pod
morwami Kola wyzbierał już wszystkie słodkie jagody,
nie ma ani jednej! Suną powoli wzdłuż ogrodzenia. Na
ławkach siedzą tu i ówdzie chorzy. Mężczyźni i kobiety,

i dzieci. Niektórzy są w ciemnych okularach. O tych ma
tuśka mówi, że troszeczkę widzą. Inni mają oczy zam
knięte, jeszcze inni szeroko rozwarte, o znieruchomiałych
źrenicach - czasem podchodzą do samego ogrodzenia,
stają dotykając rękoma prętów i „patrzą" na ulicę
i na pole.
Justyna wie, co to n ie widomy - to jak się mocno
zamknie powieki na długo, na zawsze, ale Justynkowe
oczka nie chcą być zamknięte, opuszczone „na próbę"
powieki unoszą się same natychmiast, bo oczy chcą oglą
dać świat.
Amelka przystaje koło ogrodzenia. Paweł siada na pod
murówce i natychmiast zaczyna zeskrobywać z niej małe
kruszyny piasku. Różowe, miękkie paluszki dłubią cier
pliwie w chropowatej powierzchni.
- Justyno, Justyno, popatrz, idzie księżniczka!
- Pawełku, wypluj piach, ach, ty brzydki, piachu się
nie je!
żwirową alejką zbliża się do ogrodzenia dziewczynka
w białej sukience, z ciemną, krótko ostrzyżoną główką.
Idzie wolniutko. Widać dokładnie, że jej oczy są zamknię
te, a twarzyczka blada.
- Księżniczka, naprawdę! Tina mówiła, że ona wie,
bo jej tatuś jest stróżem w szpitalu - ,,jej rodzice Rosję
zgubili, ale ich los pokarał ślepym dzieckiem", a Aleksiej
opowiadał matuśce, że „i u książąt, choć złoto u nich wor
kiem można by mierzyć, nieszczęście się przydarzy i od
niego nie wykupi się pieniędzmi. A ta ślepota to z łaj114

dactwa się urodziła". ,,Księżniczka, nie księżniczka,
a zawsze żal" - tak się nad nią litowała Tina.
Justynka przygląda się małej niewidomej. Policzki
przytulone do sztachet wyczuwają chłód żelaza poprzez
nagrzane słońcem powietrze, oczy jak urzeczone idą za
białą sukienką.
Księżniczka spaceruje w jedną i drugą stronę, tam
i na powrót.
- A dlaczego ona nic nie widzi, ani troszkę?
- Bo ma chore oczy, a jak kto ma chore oczy, to już
nimi nie widzi, już tak jakby ich nie miał, wiesz?
Justyna wie, ale jeszcze pyta:
- A drzewa, tego bliziutkiego, o... tego, księżniczka
też nie widzi?
- Nie.
Justynka mimo woli odwraca się ku polu i patrzy na
idącą ku niej przeogromną, bujną, żywą zieloność. Patrzy
i widzi.
- Ślepota rodzi się z łajdactwa - mówił Aleksiej. Z ja
kiego „łajdactwa"? I jak się to „rodzi"? Justynka chce
o to wypytać Amelkę, ale ona znów krzyczy na· Pawła,
że je piasek, i obiecuje, że wszystko powie matuśce i za
karę nie pójdą do stajen.
Paweł wypluwa piasek, gładzi ręce Amelki - już
będzie grzeczny!
- Do koników, do koników!
Za ogrodzeniem szpitala stoją jeszcze dwa parterowe
domki z ogródkami, a już zaraz za nimi jest „Pożarna
Komanda". W poprzek ulicy całe miejsce od ziemi do
samego nieba zajmuje okrągła wieża z małymi okien
kami i żelaznymi schodkami, które okręcają się wokół jej
wysokich boków z gładkiej, czerwonej cegły.
Na ostrym daszku wieży w samym błękitnym niebie
tkwi cienka, długa igła. Do tej igły przychodzą pioruny,
jak jest burza.
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, Obok wieży stoją zwyczajne, murowane budynki i są
klomby pełne żółtych mleczów i białych rumianków.
Za budynkami pod samym parkanem są stajnie.
W stajniach stoją konie.
Dzieci podchodzą do samych szeroko otwartych drzwi.
Ze stajni bucha ostry zapach, Konie stoją pod ścianami
obok żłobów pełnych owsa i sieczki. Są prześliczne!
Wielkie, lśniące, gładkie. Stoją niespokojne, jakby się
niecierpliwiły. Ich cienkie, długie nogi drobią w miejscu.
Od czasu do czasu któryś obraca swój piękny łeb ku
dzieciom: małe uszka sterczą sztywno, wielkie, mądre
oczy patrzą uważnie, wilgotne nozdrza drgają.
Ach! Zeby tak pogłaskać! żeby dotknąć!
Ale do stajni wchodzić nie wolno, bo koń może kopnąć
i pan strażak by się gniewał. Ale gdyby tak dotknąć...
lekko i tylko raz. Justyna bardzo chce i Paweł chce, ale
Amelka boi się pana strażaka.
- Nie, nie!
Paweł aż przykucnął wyszarpując rączki z dłoni Amelki i Justyny.
- Do konika, do konika! daj, daj ...
- Nie wolno, zaraz pan będzie krzyczał...
Ale Paweł nie boi się pana . .Szarpie Amelkę i aż za
piera się nogami.
- Do konika!
Pan strażak staje obok dzieci i śmieje się z Pawła.
To nie jest ten z ich domu, ale taki sam wysoki i ma takie
same czerwone duże uszy.
- Nu, malczyk, pajdi,
Ujmuje dziecko za rączkę i idą razem w głąib stajni.
Dziewczynki stoją chwilę w progu, wchodzą, już są obok
najbliższego konia. Justyna wyciąga rękę. Gładka, drga
jąca skóra! Ach, koń stoi obok Justyny ... i już-już to, co
było chęcią, marzeniem - przemienlło się w małej dro
bince czasu w to, co jest naprawdę. Palce Justyny do116

tykają skóry końskiej. Są rade, są szczęśliwe i zasko
czone.
- Patrz, a ten ma obcięty ogon!
- Uważaj!
Amelka trochę boi się koni i ciągle myśli, że któryś
kopnie. Paweł wcale o tym nie pamięta, podsuwa się tuż
pod końskie nogi, piszczy z uciechy, chwyta ogony. Naraz
pan strażak unosi go do góry i sadza na grzbiecie tego,
oo ma obcięty ogon.
- Nu, tiepier ty pożamik!
Paweł szaleje z uciechy, trzyma się grzywy i za nic
nie daje się zsadzić.
- Na koniku! Na koniku!
- Wio!
W stajni robi się wesoło. Dziecięce szczęśliwe głosy
wypełniają jej ciemnawe wnętrze z całym jego końskim,
milczącym życiem.
Gruby, dudniący śmiech pana strażaka towarzyszy na
woływaniom Pawia.
Przed stajnią jest upał. Powietrze o tej godzinie dnia
staje się zupełnie białe od słońca i strasznie gorące. N ad
ulicą wisi nieruchomo żar. Srodkiem jezdni jadą wolno
wozy. Liście na drzewach morwowych lśnią w blasku
słonecznym i z daleka wyglądają, jakby były mokre.
'Rozgrzane płyty chodnikowe parzą nagie stopy.
Paweł nie chce iść, chce ,,na łącki".
- Chodź, chodź, tam jest cień, pójdziemy pod cer
kiew, tam nie ma słońca - ale on nie chce sam.
Amelka musi go nieść. Wędrują tak poprzez upał
południa po prawie pustej ulicy na drugi jej koniec,
za róg.
Cerkiew stoi samotnie na maleńkim placyku pełnym
starych, rozłożystych wiązów.
Pod tymi wiązami są trzy szerokie, kamienne, głęboko
wbite w ziemię ławki. Na ławkach jest zawsze chłodno.
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Nad drzwiami cerkwi widać niewielki obraz - zupełnie
okrągły. Na obrazie jest głowa „Pana Boga".
- Tam w środku mieszka Pan Bóg.
Amelka zbiera na wianek dla Pawła maleńkie stokrotki pochowane w trawie.
- Amelko, tam jest Pan Bóg?
- Nie, on jest na obrazie.
- No tak, ale czy może z niego zejść?
Amelka tego nie wie na pewno.
- Jak to zejść? Przecież tam je-st tylko głowa, głowa
nie może chodzić...
- Ale cały, z nogami, ze wszystkim, jakby był cały?
Toby zszedł?
- Jest namalowany, jak jest namalowany, to nie żyje ...
- Chodź, Justynko, zrobimy sklep, te małe kamyczki
to będą cukierki, a liście rumiankowe - pieniądze...
Amelka chce sprzedawać, chce siedzieć na chłodnej
ławce w cieniu wiązów i być kupcem Gałkinem, chce,
żeby Justyna naznosiła kamyków rozsypanych na cer
kiewnych schodach i liści rumiankowych rosnących gęsto
koło sąsiedniej ławki.
- Idź, idź, ty teraz jesteś mój posługacz, no, spiesz się.
Justyna idzie, ale małych kamyczków jest tylko kilka.
Stanęła na schodkach, podniosła główkę i patrzy na
obraz. Amelka woła coraz niecierpliwiej:
- Prędzej, no, chodźże!
Na placyk przyszły inne dzieci. Teraz można się bawić
naprawdę. Od razu robi się zamieszanie, bo chłopcy
chcą „w wojnę", a dziewczynki „w kupca Gałkina".
Paweł płacze: - Do mamy!
Spocone włosy pozlepiały mu się na główce w małe
pierścionki, czerwona od słońca twarzyczka krzywi się ...
Tina, córka stróża ze szpitala niewidomych, bierze go na
ręce, obciera buzię i całuje.
Cicho, cicho, ja będę twoja mama, no nie płacz!
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- Bawimy się w pochód!
- Będziemy chodzić naokoło cerkwi i śpiewać, a oni
będą żandarmy.
- Wypadną i będą strzelać!
- Grisza niech idzie ze sztandarem!
Zaraz zdejmuje się Pawłowi fartuszek i przywiązuje
do gałęzi obłamanej z drzewa przez dużego Mitię. Już
idzie pochód. Idzie i śpiewa. Za ścianą cerkwi czają się
przygotowani do napaści żandarmi.
Zabawa trwa, powoli mijają godziny.

ROZDZIAŁ X

U palne, jednakowe dni mijają szybko.
Kwiaty w ogródkach, liście na drzewach, trawa i wspa
niała zieleń pola ściemniały od nieustannego gorąca.
Ptaki śpiewają tylko rano i o wczesnym zmroku. Ludzie
szukają cienia, tylko dzieci nie boją się skwaru, biegają,
skaczą, śmieją się - jest ich wszędzie pełno.
Na podwórku w kącie, koło samego śmietnika, można
urządzić fabrykę; obraca się koło u schowanej tam przez
stróża taczki, raz wolniusieńko, raz prędzej, na kolo sypie.
się piach albo trawę, maszyna warczy: wrrr... wrrr ...
Piasek rozpryskuje się, pada na kolana, na ramiona, na
podstawiane ręce.
Można też się bawić w szkolę u szczytu schodów wio
dących do sutereny, w strażaków ...
W poprzecznej oficynie mieści się mała piekarnia, więc
na podwórku zawsze pachnie chlebem. Słodki zapach
chleba przenika przez nos do ust i od razu ma się ochotę
gryźć świeży, pachnący miąższ.
Justyna jest robotnikiem w fabryce - zgarnia piasek
w małe kupki. Kola obraca koło, pachnie chlebem i go
rącym kurzem. Justyna ciągnie nosem znajomy zapach;
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naraz zupełnie wyraźnie czuje głód schowany
w środku, przerywa pracę i biegnie do sieni:

gdzieś

- Matuśko, proszę chleba!
Ale matuśka nie słyszy. Rozmawia w małym, wilgo
tnym pokoju zastawionym kuframi i koszem z „panią
z Komitetu". Justyna chwilę czeka, wreszcie wraca do
Koli. Amelka z Tiną wymyśliły nową zabawę. Wchodzi
się na sam szczyt kuchennych schodów i stamtąd przez
okno rzuca się piękne kogucie pióro... Ach, jak ono długo,
równiutko opada na samo dno podwórka, jak się kołysze.
Justyna też chce rzucać piórko, zapomniała już, że jest
głodna, piórko jest lekkie, mieniące się w słońcu; wypada
z otwieranej rączki zupełnie samo.
,
Waży się długo na powietrzu, aż położy się na wymie
cionych kamieniach podwórka. Trzeba zbiec prędziutko po
schodach, podnieść piórko i znów biec do okna.
Ale Kola nie chce się bawić piórkiem, on chce pluć!
Odepchną! dziewczynki, wychylił się prawie do pasa
i pluje.
- Praklatyje dieti! Ach, wy czorty!
Stróżka już jest na środku podwórka. Grozi pięsctą
i krzyczy tak głośno, że aż kucharka pani pułkownikowej,
matka Koli, wychyla się z okna kuchni i zaniepokojona
dopytuje:
- Co się znów stało? Co?! Kola! Kola! gdzie ty,
Kola?!
To Kola, naturalnie że Kola, Justyna zamiera ze stra
chu przed tym, co się zaraz stanie, ale tego o Koli prze
cież nie wolno powiedzieć, za nic nie będzie skarżyć,
a stróżka już idzie po schodach, słychać ciężkie kroki po
przez łomot serca.
Kola zbiega błyskawicznie w dół, słychać otwieranie
drzwi... cicho... Kroki są już na pierwszym piętrze, teraz
stróżka kaszle, już! Wielka postać podnosi się na ostatnie
stopnie.
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- Ach wy! --'- wymyśla strasznie.
Tina ma już dziesięć łat i nie boi się stróżki. Amel
ka też się jej widać nie boi, bo się uśmiecha jakby ni
gdy nic.
- To nie my!
- Tak, tak, to wcale nie my, my rzucałyśmy sobie
tylko piórko.
..:..__ O! proszę!
Amelka podnosi w pakach zielone, kogucie piórko, ale
Justyna boi się, boi się wielkich piersi owiniętych w cen
tkowany biało-czarny perkal, boi się maleńkich siwych
oczu błyszczących złością, ogromnych, gestykulujących
rąk, schrypłego głosu - wszystkiego! całej stróżki!
- Wy praklatyje! Paszli!
Jak najszybszy bieg w dół, przez podwórze, na chod
nik. Gniewny głos stróżki przepada natychmiast w białym
od słońca powietrzu ulicy. Jezdnia jest pusta. Żar przeni
ka wszędzie, ogarnia i syci sobą mury, drzewa, płyty
chodnikowe .
Dziewczynki przysiadają na podmurówce szpitalnego
ogrodzenia. Tina zaczyna opowiadać o niewidomych żoł
nierzach przywiezionych niedawno do szpitala.
- Jeden to ma obydwa oczy wypalone, nic, tylko czer
wone jamy, i ręki nie ma, sam rękaw mu wisi..
- Widziałaś?
Nagle w ulicę zaczynają napływać falami ludzie od
strony cerkwi.
Już zajęli część jezdni i chodnik po stronie domów.
Idą gromadami, pojedynczo, po kilku.
Tina staje na podmurówce i patrzy w głąb ulicy. O! po
chód! Amelka i Justyna szybko wdrapują się na mur,
Idący bezładnie ludzie ustąpili w jakiejś· chwili miejsca
szeregom pochodu. Pochód szedł w milczeniu, spokojnym
marszowym krokiem. Na przedzie powiewał czerwony
sztandar.
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Idą robotnicy z „Fabryki Sukna Teodozego Manilo
wa" i ludzie „z remizy", i ze „składów zboża z Dnieprow
skiej", i z „Państwowych Młynów", z drugiego krańca
miasta. Nikt nie śpiewa, nie ma żadnej orkiestry.
Przed bramami gromadzą się ludzie.
Pochód już jest naprzeciw 184 numeru! Na chodniku
stoi Kola, Nastia, matka Koli i piekarz owiązany płócien
nym, ubielonym mąką fartuchem, Stiepan Aleksieje
wież - czynownik, matuśka, pan Lurie i pani Panama
rowa, tylko „Komitetowej pani" nie ma.
- Matuśka!
Justyna zeskakuje z murku i już jest obok niej, chce
zapytać, co to za pochód i dokąd idzie, ale matuśka jakby
jej wcale nie widziała, wyciąga rękę w stronę szpitala
i coś mówi prędkim, wzruszonym szeptem. Ludzie z cho
dnika patrzą we wskazanym przez matuśkę kierunku ...
i Justyna patrzy.
Z otwartej szeroko szpitalnej bramy wychodzą powoli
ślepcy w kolorowych, pasiastych szlafrokach. Ludzie

idący w szeregach pochodu biorą ich między siebie.
- To żołnierze - wyjaśnia półgłosem pan Lurie. Niedawno przywieźli ich prosto z frontu.
Nikt nie ma odwagi mówić głośno, nawet westchnąć,
choć ulica dudni od kroków maszerujących wciąż ludzi.
W milczeniu przechodzących szeregów jest jakaś wiel
ka powaga, jakaś dostojność.
Już dwa lata toczy się wojna. Dwa lata giną ludzie na
frontach, umierają z ran w szpitalach polowych i „ziem
skich". Miliony mężczyzn oderwanych od pracy walczą
o jakieś zupełnie dla siebie niezrozumiale sprawy, milio
ny kobiet przeklinają swój los, biedując razem ze swymi
dziećmi.
Fabryki jedna po drugiej zawieszają pracę, coraz wię
cej pól leży odłogiem. Powoli nadciąga głód! Armia
carska ponosi klęski. Ludzie krzątają się dokoła swych
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codziennych zajęć i drobnych kłopotów, ale sprawy wiel
kiej wagi, po I i tyk a, stają się najważniejsze.
Z dnia na dzień pewniejszym się staje fakt, że lud ZOc

stał haniebnie oszukany.
Po wsiach i miastach coraz głośniej mówi się o zdra
dzie' ministrów, generałów, o dwuznacznej pozycji samej
carowej związanej z Niemcami.
Robotnicy zaczynają organizować strajki i demonstra
cje, urządzać pochody, protestować jawnie przeciw woj
nie i polityce rządu. Bunt i nienawiść rodzą się w sercach,
czają się w surowym milczeniu wylegających na ulicę
tłumów.
Do pochodu przyłącza się gromadka strażaków z „Po
żarnej Kornandy". Matuśka daje znak dzieciom, by zo
stały, i z panem Lurie, Nastią i Stiepanem Aleksiejewi
czern maszeruje już razem z tłumem.
- Dokąd idą ci wszyscy ludzie? Matuśko, gdzie ty
idziesz?
Na ulicę opada delikatny białawy kurz.
Jest jeszcze ciągle nieznośnie gorąco.
Justyna wraca na murek do Tiny i .Amelki, bo stamtąd
wszystko lepiej widać.
- Dokąd oni tak idą, Amelko? Pochód wydostał się
z ulicy Gogola w cienistą aleję. Wymijał właśnie szero
kim łukiem tyły miejskiego parku, gdy nagle skądś od
cmentarza wypadli konni żandarmi.
Ludzie w pierwszej chwili nie spostrzegli się, dopiero
ostry krzyk tratowanych i bitych nahajami ostrzegł tych,
co byli na przedzie.
W mgnieniu oka szeregi złamały się, tłum runął na
dwie strony. Zakotłowało się, skłębiło i naraz środek
jezdni opustoszał. Spłoszone krzykiem konie żandarm
skie galopowały przed siebie, wymijając rozbiegających
się w popłochu ludzi.
Annę, która cały czas szla obok Samuela Lurie, fala
1?,3

ustępujących rzuciła na parkan w chwili, gdy oddział
wjeżdżał już w tłum. Mignęły jej tuż przed oczyma nogi
wyprężone w strzemionach i równocześnie uczuła gorący
ból na twarzy, na szyi i na plecach pod cienkim batystem
bluzki.
Była tak zaskoczona i poruszona samą napaścią na
pochód, że uczucie bólu stało się czymś zupełnie nieważ
nym, czymś, o czym można było na razie nie myśleć.
- To potworne! Na ślepców wypuszczać konie! Bar
barzyństwo!
- Uciekajcie! Strzelają!
Krzyk podany od czoła maszerujących zagłuszył

wszystkie inne głosy.
Ktoś wyrywał w pośpiechu sztachety ogrodzenia, ludzie
zaczęli się rozpaczliwie tłoczyć w wąskim przejściu, poza
którym był rozległy, pełen zieleni park.
Anna razem z innymi pobiegła w stronę świerkowego
zagajnika i dalej przez trawniki i ścieżki, w kierunku
jednej z bram.
Wielkie wzruszenie w miarę mijającego czasu zmie
niało się w niej w uczucie gniewu, nienawiści. Teraz już
czuła nieznośny, parzący ciało ból i musiała o nim my
śleć. Pakami dotknęła policzka, ale skóra zachowała swą
gładkość, nie była przecięta.
Anna mimo woli zacisnęła dłoń w pięść i z taką zaciś
niętą ręką wyszła na ulicę, na której wszystko było zwy
czajne i codzienne, w niczym nie przypominające okrut
nego faktu: tratowania końmi idących w pochodzie
ślepców.
Aby wydostać się na Gogola, trzeba było przejść przez
najruchliwszą, najzamożniejszą część miasta.
Tak, tu panował na pozór zupełny porządek. Wydawać
by się mogło, że nie wiedziano tu o tym wcale, iż na
przedmieściach gromadzą się tłumy coraz liczniejsze, co
raz groźniejsze, coraz ciaśniej opasujące śródmieście.
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ROZDZIAŁ XI
Jakoś w końcu sierpnia zaczęły padać gwałtowne, ulew

ne deszcze. Na pełne słońca niebo wypełzała skądś chmu
ra i od razu chlustało jak z cebra.
Jednego takiego dnia matuśka nie wyszła rano nigdzie,
tylko czekała niecierpliwie na kogoś; kto miał przyjść
,,między ósmą a dziewiątą".
Dziewczynki myślały, że na „panią z Komitetu", toteż
dziwiły się, kiedy matuśka na jej widok wcale nie oka
zała zadowolenia, ale pewną niecierpliwość i ledwo za
maskowaną niechęć.
- Nie przyszła góra do Mahometa, no to Mahomet...
Czekaliśmy na drogą panią, czekaliśmy... A tu ... o, gdzież
to ja mam? acha, są, to dla dzieci, proszę.
Amelka dostaje torebkę z karmelkami i kruche, słod
kie makaroniki. Paweł wyciąga rączki i woła natarczy
wie: - Daj! daj!
Dzieci bardzo lubią wizyty „pań z Komitetu", bo one
zawsze przynoszą łakocie.
- Amelciu, weź Pawełka i idźcie do kuchni, nie prze
szkadzajcie! A jak przyjdą handlarze, proszę mnie zaraz
zawołać!
- Ach, bo znów przyjdą handlarze?
Justyna boi się ich bardzo, bo są czarnl, brodaci i krzy
czą głośno na matuśkę.
- Przemokłam do suchej nitki, a teraz proszę, już się
wypogadza. - To jest początek rozmowy.
„Pani z Komitetu" ma piękną, bladą twarz z ledwo
znaczącymi się zmarszczkami, ciemne, gładko sczesane
włosy i na paku wspaniały pierścionek z szafirem.
Mówi swobodnie, · gładko, serdecznie.
- Dlaczego pani, droga pani Anno, tak się separuje?
Rozmawiałam z panem pułkownikiem Katerlą i wiem, że
odmówiła pani przyjęcia pomocy od rodziny, ale my jako
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organizacja społeczna na uchodźstwie to zupełnie coś
innego.
Siedzą naprzeciw siebie rozdzielone stołem. W pokoju
jest mroczno i wilgotno. Matuśka oparła plecy o ścianę,
jej złociste puszyste włosy lśnią delikatnie.
- Jest nas razem na uchodźstwie dwa i pół miliona
Polaków. Większe ośrodki to: Piotrogród, Moskwa,. Ki
jów, właśnie nasz C h ark ów, no i powiedzmy taki
Mińsk, Carycyn ... Pewien poważny procent stanowi zie
miaństwo, inteligencja, ludzie pewni, o niewzruszonych
tradycjach, pani rozumie, droga pani Anno, na tych się
opieramy, z tymi się liczy rząd. No, ale jest i zbieranina,
powiedzmy to sobie szczerze! Hołota, kierowana przez
szaleńców, występująca solidarnie z mętami społecznymi
Rosji - głos mówiącej przechodzi w poufały szept dążącymi zupełnie wyraźnie do krwawej rewolucji, do
Bóg wie jakich przewrotów!
Matuśka słucha nie przerywając ani słowem.
- O Komisji do Spraw Polskich droga pani przecież
wie? - głos wraca do normalnego tonu - i o Central
nym Komitecie Obywatelskim. Chodzi o to, aby trafić do
ludzi, aby przekonać owe dwa i pół mil i o n a, że
sprawy Polaków są sprawami Polaków i że musimy jed
nolicie myśleć i jednolicie.postępować, że nie wolno nam
bratać się z wrogami. - Pani mówi tak długo, aż na jej
blade policzki występuje rumieniec.
- Rozumiem wszystko - mówi wreszcie matuśka nie wiem tylko, w jakim stopniu to wszystko dotyczy
mnie osobiście?
- Droga pani Anno, już pani to mówiłam i ja, i sam
pan Zaremba, i Urbanowiczowa z Zarządu Okręgu, że
właśnie dotyczy to pani, pani osobiście, a przede wszyst
kim dzieci! Proszę przystąpić do organizacji, wejdzie pani
do Zarządu, a my pani pomożemy w urządzeniu się, żeby
nie tak. .. nie tu ...
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Ręka ze wspaniałym szafirem robi mały ruch zamyka
jący w jedno: suterenowe okienko, wilgotne ściany, wi
klinowy kosz i niski sufit.
- Musimy mieć w Zarządzie pewnych ludzi, bo czasy

są zupełnie wyjątkowe, na to właśnie zwrócił szczególną
uwagę pan pułkownik Katerla, a ma on zadziwiająco
przenikliwy umysł, dalekowzroczny, przewidujący.
Matuśkę raziło natręctwo i obłuda rzekomych działa
czy, występujących coraz otwarciej w charakterze agen
tów rządu. Egoizm przywódców typu pułkownika Katerli,
mętność ich ideologii wzmagały w niej niechęć i głębokie
przekonanie, że nic jej z tymi ludźmi nie łączy.
- Rozumiem wszystko - powtarzała spokojnie ale tu zachodzi pewne nieporozumienie. Moje przekona
nia są właśnie takie, jakie usiłujecie, państwo, zwalczyć.
To zakomunikowałam pani Urbanowiczowej, a i pułko
wnik Katerla winien o tym pamiętać!
- Droga pani Anno, pomówmy rozsądnie. Pani mąż
już nie żyje, a dzieci? Zginie pani i dzieci się zmarnują.
To nie dla ludzi z naszej sfery...
Matuśka z coraz większym trudem panuje nad ogar
niającym ją zdenerwowaniem.
Tyle razy przyrzekała sobie uroczyście, że nie wybuch
nie, że nie straci cierpliwości.
Gorące, bolesne wspomnienie męża tym razem nie wy
ciska z jej oczu łez, a przychodzi z pomocą, przynosi spo·
kój i poczucie własnej siły.
,,Pani", widząc nikły uśmiech na twarzy matuśki,
wpada w ton tkliwości, mówi jak ktoś bliski, serdecznie,
ciepło.
- Kochana pani Anno, przecież wszyscy jesteśmy po
trosze I i b er a ł a m i. O cnotach demokratycznych pi
sali już Arystoteles i Montesquieu. Każdy inteligentny
człowiek chciałby w pewnym sensie sprawiedliwości spo
łecznej, ale w gruncie rzeczy cała ba filozofia opiera się
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na abstrakcjach. Nasze dzisiejsze położenie zmusza nas
nie do robienia rewolucji, ale sprzyinlerzania się z silny
mi, nakazuje nam rozwagę, a nie szaleństwo! Liberalność
ma przecież granice!
,,Polski liberalizm" - Anna zna doskonale to pojęcie.
Ileż razy w ich stołowym na Wilczej, a i przedtem, w sa
lonie na Wiejskiej, rozmawiało się na podobne tematy.
- Wojna demoralizuje masy, grozi nam zaprzepasz
. czenie wielkiej liczby z tych dwu i pół miliona ludzi. My,
inteligencja na uchodźstwie, odpowiadamy za każdego
Polaka, który się da zwieść oszukańczym hasłom!
Anna unosi rękę z kolan i robi nią zdecydowany, roz
cinający powietrze ruch.

- W te hasła wierzył mój mąż, proszę łaskawej pani,
w te hasła wierzę tak samo i ja, dziwne, że nie możemy
się zrozumieć!
- Ależ jest pani z domu Katerlanką! Proszę pamiętać,
ze to obowiązuje!
- Obowiązuje? Kogo> Mnie?!
- No... myślałam, że jednak, że pani chociażby dla
dobra jej dzieci...
- Matuśko, matuśko, przyszli handlarze.
Matuśka chłodno żegna ,1panią z Komitetu", która
gładząc Amelkę po głowie, obiecuje „wpaść kiedyś przy
sposobności", jakby to, co powiedziały sobie z matuśką
przed chwilą, nie wyczerpywało całej sprawy.
Handlarze, dwóch zarośniętych Tatarów, przyszli po
matuśki karakułowe palto na niebieskiej jedwabnej pod
szewce i po tatusiowe futro.
Jeden miał kręconą brodę czarną, drugi - siwą, mó
wili prędko i tak niewyraźnie, że trudno było pojąć, o co
im chodzi.
Ten z siwą brodą ostrożnie ustawił kolo kosza swą las
kę ze srebrną rączką i ujął w obydwie ręce futra, które
zaczął zaraz ugniatać jak ciasto.
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Towarzysz jego gładził wierzchnie sukno tatusiowego

okrycia i cmokał z wyraźnym smutkiem.
Matuśka chce za palta dużo rubli.
- Oho, ho! - cmokający wyciera pakami oczy, które
płaczą z żałości nad lichym stanem towaru. - Oho, ho!
Siwy nie płacze, siwy się śmieje: - Za co?! To miały
być futra, a nie wytarte rękawy· i kołnierze. -:::- Kładą
na stole kilkanaście błękitnawych, pogniecionych papier
ków.
Matuśka nie chce tych pieniędzy i nie da palt. Staje
między drzwiami a siwym Tatarem .i chce okryć futra
prześcieradłem, ale on odsuwa matuśkę na bok, zdejmuje
palta z haka i składa je w ramiona czarnego..
Teraz dopiero zaczyna się właściwe oglądanie. Wy
wracają rękawy na lewą stronę, tarmoszą skórę, ugniatają,
wyciągają, gładzą, szarpią podszewkę, wytrząsają koł
nierze...
Czarny kładzie tatusiowe palto na koszu, odpruwa
wierzch i zagląda: do środka, między futro a materiał,
pilnie tam czegoś szukając czarnymi, smutnymi oczyma.
Nie, tam nie ma nic ... a w kieszeniach? Wsuwa obie
ręce do jednej z kieszeni i nagle coś stamtąd wyjmuje,
zaciśniętą pięść podnosi do oczu, rozwiera palce. Spo-.
między nich wysuwają się małe, kolorowe, szklane kulki,
upadają na ziemię, ina kosz, toczą się ipod łóżko, pod stół,
w szparę pod oknem - już ich nie ma w dłoni czarnego
Tatara ...
- To są moje kuleczki!
Justyna kuca na podłodze i szuka kuieczek, bo to są
przecież jej śliczne, przezroczyste kuleczki z tatusiowego
pokoju w Warszawie.
Handlarze kłócą się z matuśką, krzyczą, śmieją się
i wzdychają, kładą pieniądze i zabierają palta albo wie
szają na haku palta, a chowają pieniądze, pokój jest pe
łen gniewnego targu. Na koniec biorą palta naprawdę
9 - Szklane kulki
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i naprawdę wychodzą na podwórze, na pluskający wiel
kimi kroplami deszcz, który znów się rozpadał.
- Stario - bario! Stario - bariooo! - słychać ich
przenikliwe nawoływanie.
Matuśka musiała sprzedać futra, bo Amelka ma iść do
szkoły i trzeba mieć na to pieniądze.
Szkoła, do której Amelka będzie 'chodziła, jest bardzo
daleko, za wojskowym szpitalem, na przedmieściu, które
się nazywa M a s k a l o w k a.
Amelka pójdzie na Szumską, wsiądzie do tramwaju,
przesiądzie się do „konki", takiego drugiego tramwaju,
co go ciągnie po szynach para koni, jeszcze kawałeczek
przejdzie - bo dopiero tam znajduje się jej szkoła: ,,Pol
skie Gimnazjum Realne w Charkowie".
Amelka z-dała do wstępnej klasy i matuśka musi jej
kupić mundurek, tcrnlster, nowe sznurowane buciki, czar
ny alpagowy fartuszek i dużo książek.
Amelka się cieszy, ale trochę się i boi, ho naprawdę to
nie wie, jak to jest w „prawdziwej szkole" i czy kole
żanki będą się chciały z nią bawić, i jak to się jedzie
,,konką".
Matuśka codziennie powtarza z Amelką tabliczkę mno
żenia i francuskie słówka.
-:-- Będziesz się uczyła geografii, historii, rysunków.
Zobaczysz, jakie to ciekawe.
Amelka przymierza fartuszek z maleńkimi kieszonka
mi, układa w tornistrze zeszyty obłożone w glansowany
pąsowy papier, pióro, ołówki, kredki.
Nowe sznurowane buciki stukają głośno i wystarczy
usłyszeć je w sionce, aby na pewno wiedzieć, że to
Amelka.
Pierwszego dnia matuśka odwozi Amelkę do samej
szkoły. Justyna i Paweł odprowadzają je do cerkiewne
go placu.
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Na niebie jest dużo małych, skłębionych obłoczków, na
polu leży biaława', chłodna mgła.
- Wracajcie, dzieci, bo zimno.
Dalej idą już tylko we dwie, matuśka wysoka i prosta,
Amelka mała, z tornistrem na plecach.
Justyna postawiła Pawia na kamiennej ławce i cze
kają na placyku, aż matuśka z Amelką znikną za rogiem.
Już, już ulica jest pusta.
Dzieci wracają powoli do domu. W bramie spotykają
piekarza. Idzie zgarbiony pod niesionym na plecach wor
kiem. Już kilka dni nie piekli w piekarni chleba, bo nie
było mąki.
- Będzie pachniało, będzie ,pachniało - nuci Justyna.
Droga, którą przebył piekarz ze swym ciężarem, wyzna
czona jest ledwo dostrzegalnym białawym śladem. Dzieci
mijają bramę i idą dalej „dróżką piekarza".
Koło szpitala niewidomych Kola szuka kolorowych
szkiełek. Szkiełka są potrzebne do gry: ,,kto dalej rzuci"
albo do „klas", muszą być nieduże i koniecznie kolorowe,
zielone, mlecznobiałe, niebieskie. Kola ma dużo szkiełek

w kieszeniach, ale nawet nie chce pokazać; jakiego są
koloru.
- Chodź, Pawełku, pójdziemy szukać szkiełek pod
,,Pożarną Komandę", Justynka tam widziała takie ładrne...
Mijają szpital i placyk ze starymi akacjami. Ale szkie
łek nie ma nigdzie. Dzieci zawracają. Pod morwami nie
ma już jagód. Od czasu do czasu opada na ziemię liść,
jest zielony albo żółtawy i opada byle gdzie, na chodnik,
na jezdnię, na ramię idącego...
Na niebie chmury z białych robią się szare.
- Zbierajmy liście, Pawełku!
Wybierają same żółte. Z pęczkiem liści siadają na pod
murówce ogrodzenia i Justyna próbuje uwić z nich wia
nek dla Pawła, ale ogonki są kruche i ciągle się łamią.
Ludzie przechodzą wzdłuż szpitalnego ogrodzenia,
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mijają dzieci, wozy przejeżdżają po jezdni, czasem prze
tacza się dorożka na W)IISOkich, czerwono malowanych
kołach. Dzień jest szary i smutny.
Od strony cerkwi jedzie wóz naładowany sianem. Już
z. daleka widać olbrzymią szarozieloną stertę, na której
czubku siedzi chłop.
Dzieci porzucają liście i biegną do wozu z sianem, któ
ry już skręca do „Pożarnej Kornandy":
Długie, rozczochrane wiechcie zeschłej trawy snują się
za wozem, ciągną po jezdni, czepiają się miękkimi
źdźbłami kamieni.
-:- Jak to siano pachnie!
Dzieci idą za wozem i zbierają uronione klaki lekkie
i wonne.

ROZDZIAŁ XII
l\,latuśka cały tydzień odwoziła Amelkę do szkoły i wra
cała po południu razem z nią. Amelka, zachwycona
szkołą, opowiada o koleżankach, o klasie, o ławkach i ta
blicy, o paniach i o fortepianie w sali rekreacyjnej,
o dzwonku i akwarium na korytarzu na pierwszym pię

trze.
- Dziś było dyktando!
- Dziś była przyroda. Oglądałyśmy wypchaną wiewiórkę, jaka śliczna!
- Nie wolno zaginać rogów w zeszycie, a bibuły trze
ba mieć na wąziutkich wstążeczkach, żeby się nie gubiły!
- Matuśko, nasza dama klasowa. mówiła, że kołnie
rzyki muszą być półokrągłe i mankiety półokrągłe, szty
wno prasowane, żebyś mi kupiła ...
Po tygodniu Amelka jedzie już sama i wraca sarna,
a cała sprawa szkoły powszednieje.
Za resztę pieniędzy otrzymanych od handlarzy matuśka
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kupuje maszynę do szycia i od tego dnia od rana do wie
czora wykańcza na niej przynoszoną z miasta bieliznę dla
żołnierzy.
''
Justyna opiekuje się Pawłem i we wszystkim chce po
magać matuśce.
Nocami padają chłodne deszcze, a ranki są mgliste
i szare.
Amelka już wyszła. Matuśka sprząta mieszkanie, ściele
łóżka, zamiata, układa w wysoki stos wykończone wie

czorem kalesony żołnierskie. Justyna ubiera Pawła. Naj
trudniej jest pozapinać guziki, bo mały kręci się i coraz
to dziurka ucieka.
- Stój, Pawełku, o... popatrz, po ścianie chodzi mu
cha! - Senna mucha pełznie osowiale w poprzek ciem
nych smug wilgoci. Ciekawe oczy wędrują za nią, guziki
można by teraz pozapinać, ale Justyna też przygląda się
musze i myśli, jak to jest, że ta mucha może tak sobie
chodzić po ścianie i nie spada, przecież po ścianie się
nie chodzi, tylko po podłodze...
Matuśka idzie teraz do pokojów sublokatorskich. Dzieci
idą z nią razem.
Pokój pani Panamarowej jest największy, ma czerwo
ne tapetowane ściany i dwa okna.
Pani Panamarowa jest pielęgniarką w szpitalu nie
wid-ornych i ma męża na froncie.
Wychodzi codziennie bardzo rano i umie tak cicho
otwierać drzwi, że nawet matuśka nie słyszy jej odejścia.
Niekiedy ma dzień wolny od pracy. W takie dnie matuśka
nie sprząta jej pokoju, bo pani Panamarowa do południa
leży w łóżku, pali papierosy, a polem sarna „szykuje
wszystko", bo w takie dnie nad wieczorem przychodzą
do niej goście.
Zawsze jest wszystko tak samo i matuśka już z góry
wie, że trzeba wypożyczyć od stróżki samowar, wyjąć
z kosza adamaszkowy obrus, serwisowe talerze i filiżanki,

a Amelkę posłać do kucharki pani generałowej po ,,pół
tuzina rżniętych kieliszków".
Panowie i panie siadają na kanapie i na łóżku, piją
herbatę, rozmawiają, śmieją się, a później śpiewają
pieśni.
To jest prześliczne i Justyna słuchałaby ich do rana!
Matuśka wyniosła już śmieci na małej szufelce za próg,
oparła koniec szczotki o ścianę i klęcząc wyciera suknem
podłogę.
U pana Lurie jest zupełnie, ale to zupełnie inaczej, nie
ma żadnych fotografii na ścianach, firaneczek przy łóżku,
lusi:ra i czerwonego parawanu. Pod oknem stoi stół, a na
nim leżą książki. Książki leżą również na wysokim para
pecie i na koszu stojącym między drzwiami a piecem,
są nawet na podłodze, na krzesłach i na łóżku.
Książki pana Lurie wyglądają zupełnie nieciekawie.
Zresztą matuśka nie pozwala ich oglądać. Pan Lurie jest
biedny, ale niedługo będzie doktorem. Matuśka bardzo go
lubi i zawsze powtarza dzieciom, że „jest dumna z takie
go sublokatora", że jest on „szlachetny i mądry", że „na
leży do tych, co naprawią świat".
Książki, zebrane z łóżka wolno Justynie ułożyć w rów
niutki stos na stole.
Pan Lurie ma małą poduszeczkę w czerwonej poszew
ce i starą kołdrę wylataną przez matuśkę, dużo mniejszy
od ich własnego wiklinowy kosz i zniszczoną, skórzaną
tekę.
Justyna strasznie była ciekawa, co jest w koszu, ale
kiedy raz uchyliła wieka, przekonała się, że jest zupeł
nie pusty.
Matuśka zamiata jeszcze długi, ciemny korytarz
z dwoma załamkami, idzie powoli tyłem, zagarniając
śmieci szczotką.
- Nie stójcie tu, dzieci, nałykacie się kurzu, Justynko,
umyj Pawełka ...
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Później matuśka siada do maszyny, a Justyna wycina
z papieru laleczki.
Nie wiadomo kiedy przyszła jesień i zawisła nad polem
posępnym, szarym niebem.
Wieczorami siedzi się tylko chwilę na ławeczce, ho
z pola ciągnie wilgoć i zaraz potem jest katar.
Mikołaj pogniewał się z Tanią za strażaka Stiopę i nie
grywa już na harmonijce. Nie wychodzi wcale przed dom,
siedzi w swojej suterenie i pije samogon, który przez cały

dzień potem od niego śmierdzi.
Nastia miała maleńkie dziecko, ale jej umarło. - To
przez tę przeklętą wojnę! - powtarza! wszystkim zdun
Aleksiej, grożąc komuś pięścią.
- Kobieta wyżywienia nie miała jak należy!
Razem z deszczem, wiatrem i wczesnymi mrozami na
ludzi zstępował jakiś smutek, niezadowolenie i złość.
Coraz częściej kucharka pani generałowej, matka Koli,
przystawała na środku podwórza i głośno opowiadała
o tym, że „żo!,nierze na froncie głodują, a tu się znów
kaczkę piecze".
- Chleb to im dają z czegości takiego, ościste to,
gorzkie, szwagier przysłał siostrze przez jednego, co do
szpitala tu przyjechał, tom na własne oczy widziała.
Mikołaj wierzy, bo też widział:
- Co tam chleb zresztą, armat nie mają, pocisków,
karabin jeden na dwóch...
- I że też ludzie mogą to wszystko ścierpieć! - obu
rza się Nastia, która teraz jest jeszcze bledsza i -cichsza
niż w lecie.
Do rozmawiających przyłącza się i Aleksiejewicz czynownik.
- Nie bój się, kochaneczko, już tej cierpliwości nie
wiele, słyszeliście o strajku w .Moskwie? A o demonstra
cjach w Piotrogrodzie?
Ruszają się ludzie kupą, a to ważne!
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Nie, ludzie z Gogola, spod 184 numeru nie słyszeli
o tym, ale „gdyby nawet to wszystko było prawdą, to cóż
może zmienić strajk czy demonstracja?" Zresztą mało
to już było strajków, demonstracji i pochodów? Nawet
tu u nich w Charkowie?
Mikołaj mruży zaczerwienione oczy.
- Są tacy, co chcą wojny, może nie?! - a że jest
pijany, spluwa i dodaje jeszcze ponurym głosem: - i tych
by trzeba wyrżnąć, ot co! bez żadnego cackania!

,v

ROZDZIAŁ XIII

mieszkaniu są trzy piece: Jeden w pokoju matuśki,
drugi u pana Lurie i trzeci na korytarzu, ogrzewający
pokój pani Panamarowej. Codziennie rano, kiedy dzieci
jeszcze śpią, matuśka pali w tych piecach, a mimo to jest
zimno.
Drzwi od sionki trzeba teraz dokładnie zamykać,
a okien nie otwiera się wcale, bo przyszła zima.
Matuśka ustawiła na parapecie okiennym spirytusową
maszynkę i w pokoju gotuje się mleko i zupę na obiad,
bo kuchni „nie ma co opalać".
Zaraz po śniadaniu matuśka poszła odnieść uszytą
bieliznę, a Justyna ma sprzątnąć naczynia ze śtolu.
Paweł umie już mówić, ale ciągle miesza wyrazy pol
skie i rosyjskie.
Głaszcze policzki Justyny małymi rączkami i nie chce,
żeby ona sprzątała: - Nie chaczu, nie chaczu!
Już w korytarzu matuśka woła:
- Justynko, coś ci ślicznego kupiłam, popatrz!
Justynce serce bije mocno z radości, matuśka sięga ręką do sznurkowej torby i wyjmuje z niej płaską
paczkę.
Popatrz, kochanie...
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Justynka bierze delikatnie paczkę z matusinych rąk
i rozwija papier.
Książka ...
Na ciemnej, sztywnej okładce są jakieś ozdobne literki.
Justynka patrzy na książkę i uśmiecha się, chociaż
wielka radość, którą przed chwilą czuła, właściwie już
gdzieś znikła. Justynka myślała, że w paczce są pierniki
albo chleb świętojański, albo może laleczka zamknięta
w pudełku...
,
- Patrz, córuchno, to jest dla ciebie e I em enta r z,
nauczysz się literek i będziesz umiała czytać· tak jak
Amelcia, o, spójrz!
Matuśka przysiada na koszu i otwiera książkę. W obry
sowanych kwadracikami okienkach są obrazki. Jakie
ładne: anioł ze skrzydłami, igła, ucho, nos ...
- Pawełku, patrz, jaki śmieszny nos! Sam nos, bez
głowy!
Rysunki są ciekawe, więc Justyna pomaleńku przewra
ca kartki książki i coraz wykrzykuje: - Nu, kot, raki,
buty!
Po południu była pierwsza lekcja.
Matuśka usiadła na krześle, elementarz ułożyła sobie
111a kolanach, Justynka usiadła na małym stołeczku.
- To są literki. - Palec matuśki nieruchomieje pod
czarnym znaczkiem narysowanym kolo anioła.
- Ta literka nazywa się „a" a - nioł; ,,a" - rozu
miesz? powtórz, Justynko, ,,a" - no tak pamiętaj, taka
literka to „a". A taka - ,,i", i- gła, ,,i" - powtórz!
Justynka powtarza literki przyglądając się obrazkom.
To jest zupełnie łatwo tak czytać.
A - bo a - nioł, i - bo i - gla.
Matuśka obiecuje Justynie zeszyt do pisania i dwu
barwny ołówek, taki' jak ma Amelka, z jednego końca
niebieski, z drugiego czerwony...
Po dwóch czy trzech dniach skończyły się łatwe literki
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z obrazkami i Justynka zupełnie straciła chęć do nauki
czytania.
Teraz liter jest dużo i coraz zbiegają się po dwie, po
trzy, ustawiają ciasno i zajmują cale miejsce na stro
nicy.
Matuśka strofuje Justynę. - Uważaj: b-i-bi, s-i-si,
n-i-ni, no powtórz - ale Justyna nie może! Literki są
złośliwe, plączą się, zmieniają miejsce, chowają się pod
palec, są coraz inne ...
Justynka patrzy: o - bo oko, to pamięta, i - bo igła,

taka z uchem, z którego zwisa nitka, n - bo nos, natu
ralnie, nos bez głowy!
- Justynko, o czym ty myślisz, nie machaj nogami,
siedź spokojnie, patrz na litery.
W oczach matuśki jest wyrzut i smutek.
Paluszek pod literkami bieleje od przyciskania, głowa
pochyliła się nisko, usta otworzyły się, ale Justyna nie
wie...
- Sia, powtórz, sia, a te literki? n - o, tak, to ra
zem? razem, Justyno!
Matuśka powtarza niecierpliwie kilka razy „no" i wy
gląda, jakby się na Justynę gniewała.
- Sia- no!
Justyna uśmiecha się, ach! ,,siano" - widzi zupełnie
wyraźnie pachnące, zeschłe kwiaty koniczyny i długie,
cienkie źdźbła traw, wysoko wyładowany wóz z bosym
chłopem na czubku kopy. Jak pięknie pachnie siano...
Justyna przymyka oczy i ciągnie nosem powietrze.
- Jak przeczytasz te dwie literki?
- Si - i, bo i,gla - Justyna nie wie.
Ci, si,· ni, wi... To przecież nic nie znaczy i tego nie
można zapamiętać.
Justynka nie lubi się uczyć! Może zaraz oddać czer
wono-niebieski ołówek i zeszyt Amelce, a nawet i Pa
włowi.
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Rano matuśka sprząta, później szyje. Rozkłada sztuka
po sztuce żółtawoszare koszule i kalesony, ogląda pilnie,
gdzie należy wstawić Iatę, a gdzie pocerować. Od jakie
goś czasu nie szyje się nowej bielizny dla żołnierzy, tylko
reperuje starą . .M aszyna turkocze, a matuśka coraz spo
gląda na zegar wiszący na ścianie. Zaraz. będzie obiad,
a potem lekcja.
- Justynko, proszę przynieść elementarz! - codzien
nie po lekcji Justyna chowa elementarz wsuwając go
w szparę pod kosz.
Justynko!
Justyna nie może, stoi · w korytarzu przytulona do
ściany albo po clchusieńku otwiera drzwi do sionki
i wbiega na kuchenne schody.
Tu nie słychać głosu matuśki, ale jest strasznie zim
no. Ktoś wchodzi na schody, Justyna trzęsie się od stóp
do głowy, ale to tylko Kola.
- Chadi siuda! skarlej, skariej!
W kuchni pani generałowej jest ciepło, obszernie
i biało.
Justyna zapomniała o literkach, o strachu, o zimnie,
przysiedli z Kolą kolo stołu i bawią się zapałkami
w układanki. Kola wysypał całe pudełko czerwonych za
pałek z żółtymi łebkami i układa z nich studnię. Deli
katnie krzyżuje patyczki w kwadracik, którego boki zwol
na narastają ku górze ...
- Justynko! Justynko!
Matuśka szuka Justynki. Stanęła pośrodku podwórza
i woła. Głos przenika poprzez zamknięte okna i trafia
do kuchni na pierwszym piętrze.
Justynka słyszy głos matuśki i zaraz zaczyna się nie
pokoić.
... Pójdzie... zaraz zbiegnie po zimnych schodach i stanie
przed matuśką, ale przecież czytanie.; ale te literki
w elementarzu, co je trzeba ciągle razem składać ... Jus-
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tynka stoi przy drzwiach kuchni - a głos matuśki
szuka jej niecierpliwie.
- Justynko!
Trzeba koniecznie otworzyć drzwi i wolniusieńko zejść
w dół..
Literki muszą połączyć się w słowo. Słowo, to tak jak
się mówi: mama, dorn, siano, ulica, ciasto ... Justynka
doskonale rozumie każde słowo, ale nie wie, co robić,
żeby to wychodziło z literek. W czasie lekcji siedzi smut
na i osowiała, słuchając upomnień matuśki i tykania ze
gara. Zaraz po lekcji owija starannie książeczkę w pa
pier i chowa pod kosz, nawet obrazki przestały ją inte
resować, bo już wiadomo, że pod nimi są literki, a z tych
iterek trzeba potem składać słowa .
Czy to już mrok? Nie, to jeszcze dzień, tylko że za
oknem pada śnieg, na dolnej szybie Jeży jego gruba po
ducha i zasiania światło.
Paweł koniecznie chce iść na dwór, ale nie wolno, bo
.dzieci nie mają kaloszy i getrów.
- Będziecie się bawiły w pokoju.
Matuśka zrobiła z poskładanej bielizny dwie duże
paczki.
- Odniosę robotę i wstąpię po Amelkę, czekajcie
grzecznie!
Na talerzu pośrodku stołu leżą cztery kromki chleba
z patoką, takim czarriym gorzkim cukrem, co się leje
jak sok.
- To jakby Pawełek był głodny i ty, córuchno. Tylko
nie psoćcie i proszę nie wychodzić z pokoju ...
Wyszła w. swym czarnym żakiecie, w szydełkowej
chusteczce na głowie, z paczkami. Jak się siedzi na ku
ferku kolo pieca, to się widzi padający śnieg.
Amelka opowiadała Justynce, skąd się bierze śnieg:
że z wody, co ją wypija z morza słońce, są chmury i jak
jest zimno, to z chmur pada deszcz, a jak jest mróz - to·
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śnieg, ale Justynie się zdaje, że to nie tak. .. bo przecież
jeśli słońce wypije wodę, to już jej nie ma, była, ale słoń
ce wypiło.
A chmura, to jest chmura ... obłok sunący po niebie
i może być biała, lekka i zwiewna albo czarna i ciężka,
zasłaniająca słońce.
Justyna widziała, jak chmury chodzą po niebie, ale
żeby to była woda ... deszcz albo śnieg, nie, to już nie
możliwe.
Śnieżna poducha na tej szybce, co dotyka prawie zie
mi ogródka, rośnie i rośnie, niedługo przesłoni ją calu

teńką,
Piec jest gorący i na kufrze jest bardzo przyjemnie.
Justyna wycina lalki z papieru, a Paweł układa je w sze
regi maszerujących żołnierzy.
Cały kufer jest zajęty przez lalki, Justyna przysuwa
stołeczek i opowiada Pawełkowi: - To są żołnierze, a to
uczennice ze szkoły Amelki i idą parami na spacer, a te
raz wszystko się pomieszało i idzie pochód ...
Jest bardzo cicho. Cisza jest za zaśnieżonym okienkiem
w małym ogródku, w pokojach sublokatorów i nawet zu
pełnie blisko, tuż za plecami.
- Pawełku, chcesz chleba?
- Chaczu!
Umazane patoką okruszyny kładzie Paweł na lalkach,
żeby też jadły.
- Coś ci pięknego pokażę.
Justyna wyjmuje spod poduszki zapałki, których matuśka nie pozwala ruszać i obiecuje:
- Zaraz będzie studnia, zobaczysz!
Lalki poszły spać do kącika.
Justyna układa zapałki w kwadracik, ale wieko kufra
jest wypukle i ściany studni rozpadają się, nim Justyna
zdąży je wyciągnąć w górę.
Paweł nie chce studni! Chce zdłubywać żółte łebki za-
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palczane, bierze jeden patyczek po drugim i paznokciami
zeskrobuje siarkę.
- Nie wolno tego robić, matuśka będzie krzyczała!
Zobaczysz, powiem!
Ale matuśki ciągle nie ma i dzieciom zaczyna się na
prawdę nudzić.
- Chodźmy na dwór! Nie, na dwór nie wolno, chodź
my do kuchni albo do pana Lurie, powyglądarny na po
dwórko.
Piec w pokoju pana Lurie jest ledwo letni, ale za to
bardzo łatwo jest tu wejść na stół i stanąwszy nogami
między stosem książek, wyjrzeć przez wysoko założone
śniegiem okienko na puste, białe podwórko.
Przez nie domknięte drzwi do pokoju weszło zimno
i mrok. Dzieci wróciły na dawne miejsce przy piecu, ale
Paweł chce jeszcze chleba z patoką, więc Justyna musi
iść przez ciemny korytarz, bo może w kuchennej szafce
jest coś do jedzenia, ale tam nie ma nic.
Justyna uspokaja rozgrymaszonego chłopca:
- To nie jest żadna noc, to od chmur tak ciemno. Już na pewno matuśka z Amelką są blisko, może na
Szumskiej, a może już kolo bramy? Chcesz cukru? Po
szukamy cukru w koszul

Otwiera ostrożnie wieko, opiera je o ścianę i szuka cu
kru, który matuśka chowa w płóciennym woreczku, gdzieś
zupełnie pod wierzchem.
Tu nie ma ... i tu ... o jesbl jest coś twardego!
Justyna zanurza obydwie rączki w koszu i wyciąga
spod bielizny matusiną hebanową szkatułkę, inkrusto
waną na wieczku perłową masą.
Dzieci zachwycone siadają na podłodze i oglądają led
wo już znaczące się w mroku kunsztowne kwiatki i liście.
Paweł unosi wieko, wnętrze szkatułki jest zupełnie
puste.
Naokoło dzieci zrobiła się nie wiadomo kiedy praw142

dziwa noc. Paweł nie chce oddać szkatułki - trzyma ją
w zaciśniętych rączkach.
- Moja! - Daj!
- Matuśka będzie krzyczała ...
Matuśka! kiedyż ona nareszcie wróci? Dzieci siedzą
znów na kufrze, oparte plecami o stygnący piec. Wcale
już nie widać, czy śnieg pada, czy nie, wysoko okno jest
niewyraźną szarą plamą na czarnym tle.
Jest cicho, ciemno i jakoś strasznie.
Plecy lgną ciasno do kafli pieca, podkurczone nogi
drętwieją, oczy zamykają się przed tym czymś, co może
być schowane w ciemności.,
Lęk jest najpierw mały i płochliwy, boi się głosu Justyna głośno opowiada Pawłowi bajkę o Robinsonie
i Piętaszku, tę z czerwonej książki Amelki. Lęk chowa się
w mroku, ale tak jest tylko przez chwilę, zaraz przyzwy

czaja się do słów Justyny, do ich nikłego brzmienia
i wyłazi na nowo z kątów, rośnie, rośnie, rzuca się na
Pawła, jest już wielki i zaraz daje radę chłopcu.
Paweł płacze. Justyna obejmuje ramionami dygocące
z lęku ciało braciszka.
- Zaraz matuśka wróci, da nam chleba, cukru, zapali
lampę, będzie tak widno. - Ale strach z Pawła przeska
kuje na Justynę, najpierw odbiera jej głos, a potem sięga
po serduszko.
Czy to serce tak głośno bije, czy ktoś idzie korytarzem?
Może matuśka?!
Strach jest obłudny i podstępny - na moment opusz
cza dzieci i zaczyna łazić, krążyć...
Justyna zamiera z napiętego słuchania. Nie... nikt.
Znów wielkie milczenie i powrót strachu.
Paweł wypłakawszy się oparł główkę na ramieniu Jus
tyny i drzemie ze szkatułką przytuloną do piersi.
Justyna już nie wie czy płakać, czy zamknąć szczelnie
oczy i nadsłuchiwać...
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Gdzie ta matuśka może być? Może już są z Amelką
przy bramie? Może idą przez cerkiewny plac, są już na
Gogola?
Jakie słodkie są rodzynki... a pestki z chleba święto
jańskiego są podobne do płaskich, błyszczących pacior
ków.
Nareszcie rozległy się upragnione glosy! Trzasnęły
drzwi od sionki, Justyna rozbudzona zupełnie usłyszała
prawdziwe, prędkie kroki, ale to nie była matuśka, to pani
Panamarowa.
- Co t1U tak ciemno? Matuśka nie wróciła? i Amelka?
No to zaraz wrócą, może coś wypadło!
Już zapaliła lampę, ułożyła Pawła na łóżku i zdej
muje mu buciki. W tej chwili rozlega się głośne stukanie
do drzwi.
Pani Panamarowa nie boi się niczego, uśmiecha się
do Justyny i mówi najspokojniej w świecie:
- Zaraz zobaczymy, kto do nas idzie ...
Momentalnie korytarz wypełnia się ludźmi i hałasem.
~ Wypadek! Po prostu wypadek, złamała nogę przy
wsiadaniu do tramwaju, nic dziwnego, taka się zrobiła
ślizgawica!
W pokoju jest jakaś obca pani, dwóch mężczyzn, Amel
ka, nosze i matuśka z nogą schowaną w białym, sztyw
nym gipsie.
Obca pani rozmawia z matuśką i panią Panamarową,
która ustawiwszy lampę na stole, rozściela pospiesznie
matusine łóżko.
- W lecznicy nałożyli gips, ale o leżeniu mowy nie
ma, pełne korytarze chorych.
Matuśka za coś bardzo przeprasza nieznajomą panią,
za coś jej dziękuje, ona uśmiecha się serdecznie i głasz
cze matuśkę po rękach.
- Za parę tygodni wstaniecie i będzie po zmartwie
niu, życzę zdrowia!
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Zapina palto i wciąga futrzane rękawiczki. - Do wi
dzenia! - Mężczyźni z noszami już są na korytarzu.
Matuśka leży teraz na łóżku, jej złamana noga sterczy
sztywno pod kołdrą. Na podłodze i na żakiecie przewie
szonym przez poręcz krzesła widać wyraźnie białe plamy
gipsu. Justyna dotyka paluszkiem tych śladów, ale one
nie dają się zetrzeć. Pani Panamarowa rozwinęła pacz
kę leżącą na stole i wyjęła z niej bucik do połowy roz
sznurowany, z wetkniętą weń pogniecioną pończochą.
Justyna właściwie nie wie, co się stało i co to znaczy
„złamać nogę"? Czy jest ona złamana na pól? Czy są
obydwie części w tym twardym białym gipsie? Czy leje
się krew i czy to bardzo boli?
Amelka jest tak spłakana, przemarzrnięta, głodna i sen
na, że nie można się od niej niczego dowiedzieć.
Pani Panamarowa pomaga dziewczynkom w rozbiera
niu, słuchając cichego opowiadania matuśki.
- Jacy jednak ludzie są dobrzy! Ta kobieta, co mnie
przywiozła, widziała mnie pierwszy raz w życiu i tyle
serca, tyle serca, zmarnowała ze mną pól dnia ...
- Nie, nie - matuśka nic nie będzie jadła, nic nie
będzie pila, jest tylko bardzo, bardzo zmęczona.
Cały tydzień Amelka nie chodziła do szkoły, a matuśka
wszystko jej mówiła, co jak trzeba robić, co gdzie leży,
ile czego się bierze, ale okazało się, że Amelka „jest za
mała" i matuśka poprosiła pana Lurie, żeby sprowadził
Nastię.
Nastii nie trzeba było nic mówić, bo wszystko wie
działa sama.
Sama umiała gotować zupę, myć Pawła, obierać ziem
niaki i zamiatać pokój.
Po południu matuśka- posłała Nastię do wojskowego
szpitala po bieliznę do reperacji, ale okazało się, że szpi
tal lada dzień ma być ewakuowany i żadnej bielizny już
się nie wydaje na miasto.
10 - Szklane kulki
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Matuśka zmartwiła się bardzo, ale jeszcze tego same
go wieczora dostała dużo pieniędzy od pani Panamaro
wej, która kupiła dwa matusine szlafroczki rozszywane
koronkami.
Dnie zrobiły się takie krótkie, szare 1 zimne, że pra
wie nieustannie musiała się palić lampa, a pan Lurie ra
. no i wieczorem przepalał w piecach.
Teraz ciągle ktoś ich odwiedzał.
Przyszła stróżka z czerwoną twarzą i spierzchniętymi
rękami. Usiadła na samym brzeżku kufra i pokiwała
głową:
- Taki los ... Drożyzna się zrobiła! Oho! ... ruble lecą
w dół, chleb skacze w górę... i co to za chleb? A węgiel?
Za co go kupować, a jak tu bez węgla w mróz?
Z kieszeni kożucha wyjęła dwa czerwone jabłka i po
łożyła je na kołdrze obok rąk matuśki.
- A śnieg to wam zaraz odgarnę, będzie widniej. Popatrzała na okienko zupełnie zasłonięte śniegiem
i westchnęła 'ciężko: - Co też to się wyrabia na tym
świecie? Człowiek głupieje po prostu. Jedni mówią, że
wojna jest za matkę-Rosję i za naród, drudzy, że za kup
ców i parnieszczyków krew naszych braci rodzonych się
leje. Bądź tu, człowieku, mądry!
Gadają, że Duma się zbiera, że Car obiecał chłopom
ziemię, ale gadanie to było i w czternastym roku, na
samym początku ...
- Tak będzie i teraz, bo któż to zasiądzie w tej Du
rnie - wtrąca matuśka - ilu tam będzie tych chłopów,
co nie mają ziemi, radziło?
Jak tak stróżka siedzi na brzegu kufra, z rękoma zło
żonymi na kolanach, Justyna wcale się jej nie boi, prze
ciwnie, odczuwa dla niej wdzięczność za to, że przyszła
i przyniosła jabłuszka.
Zaglądała też Tania i kucharka, zdun Aleksiej i Mikołaj.
Litowali się nad matuśką i nad Pawłem, że taki malutki,
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i nad tym, że na ścianach są plamy od wilgoci. Przysiadali
byle gdzie i rozmawiali o wojnie, o strajkach, o biedzie ...
Prawie każdy coś przynosił w prezencie. Raz był to pie
róg z kapustą, raz jajko, kiedy indziej torebka cukierków
dla dzieci czy wędzona ryba.
Aż raz, jakoś przed samym Bożym Narodzeniem, przy
szła pani generałowa, Maria Siemionowna Skworcowa.
Zjawiła się nad wieczorem, kiedy Amelka odrabiała lek
cje na taborecie przysuniętym do matusinego łóżka.
Pani generałowa była bardzo wysoka i zupełnie siwa.
Główkę miała maleńką, ustawioną na chudej szyi, czarne,
ruchliwe oczy i drobne zęby z mlecznobiałej porcelany.
Zaraz na progu powiedziała głośno do wszystkich, że
przyszła, bo „tak wypada", a poza tym poznała w domu
przyjaciół pułkownika Katerlę i dopiero przy tej sposob
ności się dowiedziała, że w jej własnej kamienicy miesz
ka jego siostra, Anna Wincentowna.
- Czy był doktor?
- Był, pan Lurie, sublokator, jest studentem medycyny, on się już tym zajmuje, mam jak najtroskliwszą
opiekę.
- Amelciu, podaj pani krzesło!
Amelka przerwała pisanie i słucha tego, co mówi ge
nerałowa, a Justyna z Pawłem aż stanęli obok łóżka
i przyglądają się pilnie gościowi. Marię Siemionownę
znały.dzieci od dawna, ale nigdy nie widziały jej z blis
ka i teraz z wielką ciekawością przyglądają się jej twa
rzy? rękom, futrzanemu kołnierzowi i siwym włosom.
Kola zawsze mówił, że generałowa jest prawdziwą

„czarownicą" i „jędzą", ale .chyba mówił nieprawdę, bo
Justyna widzi przed sobą „zwyczajną panią", tylko że
chudą, siwą i w pięknej szubie.
- A w ogóle, jak sobie radzicie, Anno Wincentowno?
Kto gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi?
Oczy pani generałowej są ostrożne, ale ciekawe, obej147

rzały już monogramy na poszewkach poduszek i trzon
kach łyżeczek leżących na stole, matusine ręce i włosy
Amelki, zakopcone szkło lampy i wiklinowy kosz.
- Jak dawno umarł wasz mąż? Czy nie próbowaliście
inaczej się urządzić?
Teraz mówi matuśka, prawie szeptem, jakby to było
wyłącznie dla Marii Siemionowny:
- Mój mąż umarł w marcu 1915 roku. Umarł, ponie
waż w więzieniu nabawił się suchot. Tak, w więzieniu.
Był skazany na półtora roku jako członek prześladowa
nej przez rząd organizacji, za swe rewolucyjne przeko
nania. Po jego śmierci zerwałam z rodziną ostatecznie
i daję sobie radę zupełnie dobrze, pomagają mi ludzie...
zdun Aleksiej i stróżka, i pan Lurie ...
W czarnych oczach Skworcowej zapalają się ognie, na
zapadnięte policzki wypływa gwałtownie rumieniec, ale
głos udaje jeszcze wzruszenie i życzliwość.
Cóż, ona rozumie Annę Wincentownę. Rodzina nie
zawsze jest najbliższa, a co do przekonań, i to szczegól
nie w młodości...
Jej własne życie mogłoby nawet być tego ilustracją.
I jej kiedyś paliło się w głowie, i ona umiała na pamięć
,,Odę do wolności" Puszkina, czytała w oryginale Rous
seau, a tak, tak, całe jej pokolenie entuzjazmowało się
romantycznymi hasłami.
Siemion Iwanowicz Skworcow był od niej starszy
o piętnaście lat, a kiedy jeszcze przyszły dzieci. ..
Siemion Iwanowicz Skworców poległ w randze gene
rała w r. 1900 w Chinach, a ona została sama z czwor
giem dzieci i wtedy właśnie zrozumiała ostatecznie wiele
rzeczy. I to, czym są pieniądze, majątek, i co w istocie
rzeczy kryje się w pięknych strofach wierszy i romansach
pisarzy.
Ona, Maria Siemionowna, ma już siwe włosy i wnucz
ki, więc może innych pouczyć jak i co.
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Ale ludzie, szczególnie młodzi, są nieobliczalni - wy
daje im się, że wymyślili coś nowego!
I do czego to wszystko prowadzi, do nieszczęścia i zgry
zoty ... do· d e m o r a I i z ac j i.
Czy Anna Wincentowna wie, że wojsko nie chce się
bić? Ze robotnicy rzucają pracę w fabrykach? A chłopi
nie chcą orać ziemi? Ze Rosja stoi o krok od przepaści?
Anna Wincentowna jako Polka, jako kobieta wykształ
cona i wrażliwa chyba rozumie, co to znaczy - upadek
ojczyzny!
- Przecież to zbrodnia urządzać dziś jakieś rewolucje!
Pani generałowa jest bardzo poruszona, w pewnej
chwili zaczyna mówić po francusku, jej oczy są jak dwa
połyskujące węgle, a głowa chwieje się na wiotkiej szyi.
- Wnuczki są małe, a zięć na froncie. Boże, zmiłuj się!
W glosie jest oburzenie i obawa, irytacja i niepewność.
- Dzieci są z córką na wsi, ale czy to można coś pewnego przewidzieć? Wojna to wielkie nieszczęście, ale
rewolucja to klęska!
Długa i prędka mowa generałowej robi widać na ma
tuśce wrażenie, bo jej policzki powoli stają się krwisto
czerwone, a ręce coraz niespokojniej gładzą kołdrę.
W naturze Anny leżało przemożne pragnienie spoko
ju, ładu, harmonii. Łagodna i nieśmiała przyjmowała
w zasadzie rzeczywistość w uformowanym, aktualnie
istniejącym kształcie, ale miłość do męża dokonała w niej
przewrotu, ukazała jej perspektywy i nauczyła wiary
w siebie. Miłość do Antoniego przeżyła jego śmierć
i zbliżyła Annę do ludzi podobnych zmarłemu, a genera-.
łowa Skworcowa była zupełnie kimś innym, była z koła
takich jak „panie z Komitetu", szklowski proboszcz czy
Wincentosbwo Katerla. Drżała o swoją wieś, dom przy
ulicy Gogola i o zięcia, majora trzeciego korpusu kon
nicy.
W jej słowach Anna odnalazła te same fałsze i te
149

same frazesy, które powtarzano jej przy każdej .spo
sobności,
Po co ona tu przyszła? Kto ją tu przysłał? Pułkownik
Katerla czy strach sprowadził ją z pierwszego piętra do
sutereny? Bo strach na pewno krył się w jej płonących
oczach i niecierpliwych słowach. Głos Anny jest pełen
surowości i powagi, gdy mówi:
- Dla jednych rewolucja to wiersze i dramaty, dla
innych żywa prawda, za wyznawanie której płaci się
więzieniem i śmiercią.
Generałowa Skworcowa przybrała minę wyniosłą, obo
jętną, gorejące, czarne źrenice osłoniła powiekami, nie
cierpliwie zastukała o podłogę obcasami obszytych futer
klem trzewików.
Nie w tym celu tiu przyszła, żeby kogoś przekonywać
czy namówić, ale po prostu dlatego, że tak wypada, że
Anna Wincentowna jest mimo wszystko kimś z tej samej
sfory ...
- Czy nie mogłabym w czymś pomóc? Może przysłać
pokojówkę? Jakieś prowianty albo opał?
Zsunęła się na sam brzeżek krzesła, zapięła starannie
kołnierz szuby. Wyraźnie szykowała się do zakończenia
wizyty, do odejścia.
Matuśka podziękowała grzecznie za okazaną życzli
wość i jeszcze raz powtórzyła, że daje sobie radę zupeł
nie dobrze.
Pomilczały jakąś chwilę obydwie i wreszcie generało
wa wyszła.
. Po wizycie Marii Siemionowny Skworcowej przez cały
tydzień Kola albo kucharka przynosili obiad: rosół z ma
karonem, kotleciki cielęce z jarzynami, pierożki, kompot,
omlet z zielonym groszkiem ...
Matuśka prawie nie jadła tych wszystkich doskonałych
potraw, a nawet wydawała się być niezadowolona z tego,
że je przysyłano, powtarzała też niezmiennie posłańcom:
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- Proszę powiedzieć madame, że ja bardzo dziękuję,.
że nie trzeba.
Ale dzieci były zachwycone wybornymi smakołykami
i od południa czatowały w korytarzu na gości z pierwsze
,g o piętra.
W przeddzień wigilii zdarzył się wypadek, który matuś
kę bardzo poruszył.
Wyprowadziła się od nich pani Panamarowa. Rano
dostała wiadomość o śmierci męża ze szpitala w Zrneryn
ce, a wieczorem wyjechała na front jako siosbra miło
sierdzia.
Prawie cały dzień przesiedziała obok matuśki, naj
pierw płakała, później opowiadała półgłosem o sobie
i zmarłym mężu, jak się 'kochali i jak do siebie tęsknili...
Poczęstowała dzieci ciastem i słodkim, porzeczkowym
winem, podarowała Amelce piękną niebieską wstążkę,
ucałowała matuśkę i Pawła. Wieczorem zdjęła ze ścian
wszystkie fotografie i pluszową kapę ze stołu, zawinęła
pościel w szary żołnierski koc, zamknęła walizkę na klucz.
- Do swidanja!
Opustoszały pokój zrobił się jakiś inny, większy
i smutny.
Nazajutrz nie przynieśli już od generałowej obiadu, co
wyraźnie ucieszyło matuśkę.
- Sami sobie zrobimy wigilię. Amelciu, poproś na
chwilę Olgę Andriejew. - Olga Andriejew jest służącą
u Iwanowych na drugim piętrze i kiedyś mówiła matuśce,
że chciałaby mieć taki obrus. i serwetki jak te, co leżą
w koszu po prawej stronie.

Olga jest bardzo zajęta, ale wpada na chwilę i zosta
wia matuśce trochę pieniędzy,
Amelka przyniosła od kupca ·z Szumskiej suszone
śliwki, wędzoną rybę i pierniki.
Później przyszła Nastia i napaliła w piecu.
Siedzieli długo wszyscy troje na łóżku matuśki i słu-

151

chali, jak czytała na głos z pięknej książki Amelki o przy
godach Don Kichota.
W pierwszy dzień świąt był wielki mróz i nie można
było wychodzić z domu, ale nazajutrz zelżał i matuśka
pozwoliła dziewczynkom iść do kościoła.
Kościół był na ulicy Mikołajewskiej. Amelka zapro
wadziła Justynę prawie do samego ołtarza, wyjęła ksią
żeczkę i zaczęła czytać po cichu modlitwy, Justyna przy
glądała się ciekawie temu, co robił przy ołtarzu ksiądz.
Justyna chciałaby być za tymi sztachetkami, co odgra
dzają ludzi od ołtarza, chciałaby być takim chłopcem, oo
klęczy z dzwonkiem na dywanie tuż u stóp księdza.
Na górze grają organy, a ludzie w kościele nieustan
nie kaszlą.
Teraz trzeba uklęknąć, bo chłopiec zadzwonił długo

i głośno, a Amelka pociągnęła ją za rękaw. Justyna
uklękła, ale zaraz wstała, bo było jej niewygodnie, unio
.sla głowę i rozejrzała się dokoła.
Tuż obok, w ławce, drugiej od brzegu, siedzi babcia
Waleria, pochyliła się nad pulpitem, oparła głowę na zło
żonych rękach. Dzwonek dzwoni, ludzie klęczą, a babcia
Waleria siedzi, ani drgnie, może zasnęła?
- Amelko! patrz, o tam, babcia Waleria!
~ Cicho... no to co?
Robi się ruch, ludzie wstają z klęczek, znów kaszlą,
wycierają głośno nosy, organy zaczynają grać przerwa
ną melodię.
Dziewczynki szepczą pokazując sobie babcię Walerię
i dziadka Wincentego, siedzącego obok niej. I babcia spo
strzegła już Amelkę i Justynę, bo kiwnęła im leciutko
głową i trąciła dziadka.
Spotkali się na placu przed kościołem.
- Same jesteście? - zapytała babcia podając im do
pocałowania rękę. - A cóż matka?
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Amelka stoi naprzeciw dziadka, trzyma Justynę za
rękę i patrząc śmiało mówi:
- Przecież matuśka ma złamaną nogę! Doktor powie
dział, że nie wolno wstawać! Leży już bardzo długo...
Babcia wyjęła z mufki chustkę i starannie wytarła nos,
dziadek niecierpliwie stuka laską w śnieg, po każdym

stuknięciu pozostaje wyraźny ślad, mała, okrągła
dziurka.
- I kiedy złamała tę nogę?
- O, już dawno, miesiąc temu! Matuśka przyjechała
po mnie do szkoły, bo ja chodzę do szkoły, do gimnazjum,
na Maskalowkę, i była taka ślizgawica ...
Babci zrobiło 'Się widocznie zimno, bo zaczęła tupać
nogami.
- A kto się wami zajmuje, jak matka leży?
- No wszyscy! wszyscy z naszego domu! i zdun Aleksiej, i pan Lurie, i pani generałowa Skworcowa,
i Nastia ...
- No widzicie, no tak. .. to bardzo dobrze, że genera
łowa. Ucałujcie matkę ode mnie!
Dziewczynki stały jeszcze chwilę na placu i patrzyły
za dziadkami, ale oni. skręcili zaraz na rogu i wsiedli
w sanki, które odjechały bardzo szybko.
W trzy dni później przyszła na Gogola babcia Waleria
ze swoją kucharką Maryśką.
Usiadły na krzesełkach i po kilku obojętnych słowach
babcia zapytała wprost:
- Jedliście obiad?
- Nie, Nastia przyjdzie o trzeciej, to ugotuje.
- No to może Marysia... Czy Marysia byłaby tak
dobra?
Amelka przyniosła z kuchni zielone, blaszane pudełko
z ryżem i ustawiła na rogu stołu.
Nlarysia powoli zdjęła palto, szal, rękawiczki i została
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tylko w kaloszach. Długo zapalała maszynkę, aż cały
pokój wypełnił się gryzącą wonią denaturatu i nafty.
Babcia nie rozebrała się, rozpięła tylko karakułowe
palto, zdjęła rękawiczki i odwiązała woalkę. Rozsiadłszy
się wygodnie, zaczęła narzekać.
- Ty, Anno, nigdy nie nauczysz się ostrożności,
zawsze byłaś taka, aby prędzej, aby tylko gdzieś lecieć ...
}?o co to biegać po ulicach? Jeździć tymi przeklętymi
tramwajami? Ty zawsze jesteś sama sobie winna każdej
biedy.
Matuśka milczy, tylko jej źrenice zrobiły się z niebies
kich prawie czarne.
- A pieniądze chociaż masz? Bo ja tu ,przyszłam wła
ściwie... Bo może chcesz sprzedać ten swój skunksowy
kołnierz z mufką, kupiłabym dla Maryśki, miałaby taki
prezent na gwiazdkę, obiecałam jej coś takiego.
Maryśka tymczasem wsypała ryż do rondelka, zalała
wodą, zamieszała i przykryty pokrywką, ustawiła na pło
mieniu maszynki.
- A masło jest?
- Nie!
Matuśka usiadła gwałtownie na swym posłaniu, krzy
wiąc się z bólu.
- Nie mam żadnego masła! Nie mam pieniędzy! Nie
mam już nic! - Amelciu, otwórz kufer! Podaj mi koł
nierz, tak, i mufkę!
Babcia wstaje z krzesła, bierze z rąk matuśki kołnierz.
- Tylko się nie denerwuj, moja droga, nie chciałam
cię urazić, zresztą jako matka mam chyba prawo ... Chcesz
sześćdziesiąt rubli? Myślę, że ci więcej nikt nie· da, prze
cież to nie jest nowe i w ogóle trzeba by szukać amatora ...
Matuśka leży z przymkniętymi powiekami na podusz
kach i ciągle jeszcze milczy.
Babcia wyjmuje mały skórzany woreczek i uważnie
liczy pieniądze.
1
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- Masz, tu ci kładę pod poduszkę.
Marysia całuje babcię w rękę. - Bardzo pani dzięku
ję, ale pani tak się na mnie wykosztowała!
Babcia jest zadowolona i Marysia jesh zadowolona.
Oglądają kołnierz i mufkę i uśmiechają się. Ryż kipi spod
pokrywki.
Teraz babcia opowiada o wujku Janku.
Jakie to straszne dla niej, dla matki, że musiał wyje
chać! Ciągle są jakieś rozruchy! maże się coś zdarzyć.
Ludzie opowiadają nieprawdopodobne historie o tym, co
się zaczyna dziać w wojsku.
- Jako pułkownik warunki będzie miał znośne, ale to
już nie to co dom, a on tak lubi wygody, dobrą kuchnię ...
Od długiego opowiadania musiało się zrobić babci
gorąco, bo zdjęła drugą rękawiczkę.
Marysia wyszła z Amelką do kuchni po talerze. Ryż
był niedobry, rozgotowany na kleistą papkę i trochę
przypalony, nie smakował dzieciom zupełnie. Matuśka
ciągle nie odzywała się ani słowem.
Marysia wygarnęła przypaloną resztkę na talerz dziew
czynek, wytarła starannie ręce ręcznikiem i zaczęła się
ubierać.
Babcia schyliła się niezgrabnie w ciasno zapiętym
futrze nad matuśką i pocałowała ją lekko we włosy nad
czołem.
Po krótkim wahaniu wyjęła z woreczka dwie nowe pię
ciorublówki i położyła je na kołdrze obok ręki matuśki. No, zostańcie z Bogiem!
I jeszcze od progu dodała surowo:
- Tylko co do pieniędzy, to musisz oszczędzać, Anno!
Nie tak jak to ty! szast, prast!
Matuśka nie wzięła ryżu do ust i płakała tego dnia aż
do zmroku, płakała nawet przy Nastii i panu Lurie.
Justyna domyśliła się od razu, że to przez babcię, która
zabrała jej kołnierz i mufkę dla Maryśki.
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Wreszcie matuśka zaczęła wstawać, najpierw nie umia
ła chodzić, tylko skakała na jednej nodze, chwytając się

stołu, kosza, łóżka, później kusztykała pomaleńku na
„gipsowej nodze", aż jednego dnia pojechała z Olgą
Andriejew i panem Lurie do szpitala, skąd wróciła już
bez gipsu,
Od razu było wszystko inaczej. Rano sama czesała
dziewczynki, obierała ziemniaki i siedząc na koszu prała
w misce koszule i staniki dzieci. Powróciły też lekcje
czytania.
- Gdzie jest twój elementarz, Justynko? Gdzie ty
chowasz książeczkę?
Elementarz? Justyna wolałaby sprzątać albo zrobić
zacierki lub opowiadać Pawiowi bajkę.
Palec matuśki sunie wśród wierszy od brzega do brze·
ga stronicy, prowadząc oczy Justyny po czarnym śladzie
liter.
·
Cicho szeleszczą odkładane strony.
- A tu? Tu przeczytasz?
-'- N a p o 1 u s t o i I i p a.
Białe, wątłe palce matuśki zaczynają lek'ko drżeć.
- A to, Justynko, przeczytaj to!
- To si a n o, si a n o n a w o zie... - Matuśka słucha, jak Justyna czyta.

ROZDZIAŁ XIV
Nim zrobiła się naprawdę wiosna, matuśka sprzedała
jeszcze kolejno sześć ręczników, jedwabną bluzkę, kufer
ze skuwkami i neseser.
Dopiero w marcu do pokoju po pani Panarnarowej
sprowadzili się strażacy, a matuśka zaczęła chodzić pod
pierając się laską i można było, jak mówiła, związać
koniec z końcem.
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Mimo ostrego zimna i wielkiej drożyzny ludzie powe
seleli, jakby nabrali otuchy.
Czternastego lutego otwarto Dumę Państwową i pra
wie równocześnie wybuchły masowe strajki i demonstra
cje zapowiadające ogólne powstanie.
Przychodziły wieści z Piotrogrodu, Moskwy, Baku
i Niżnego Nowgorodu.
Na ulice miast wylegały tłumy z czerwonymi sztandarami i wznosiły coraz potężniejsze okrzyki:
- Precz z carem!
- Precz z wojną!
- Ządamy chleba!
Dniem i nocą dworce kolejowe były pełne wyjeżdżają
cych. Kufry, walizy i toboły leżały w ogromnych stertach
na peronie, zalegały przejścia i magazyny, mokły na
deszczu. Z domu przy ulicy Gogola pierwsza wyjechała
generałowa. Któregoś dnia wieczorem stróż z pokojówką
Tanią i kucharką znieśli pakunki z piętra do krytej doroż
ki czekającej przed bramą i nawet nikt z lokatorów nie
zauważył, jak gospodyni opuściła swój dom, sad i ogró
dek kwiatowy.
- Pojechała niby to na wieś do pani majorowej, do
wnuczek, a zresztą czort ją tam wie! - opowiadała ku
charka na podwórzu. - Takiej to się zdaje, że na wsi
to już jej nie znajdą!
Spluwała głośno i wygrażała pięścią w powietrzu. Za
raz potem wyjechali i Iwanowowie z drugiego piętra. Brat
dentysty miał majątek gdzieś na południu Rosji i u niego
postanowili doczekać „spokojniejszych czasów". Z kamie
nicy obok wyniósł się nie wiadomo dokąd siwiutki, czer
stwy staruszek Władimir Lyszkin, emerytowany' ,,rzeczy
wisty radca stanu", zabierając ulubieńca dzieci - jarnni
ka „Fiedię" i wreszcie trzema ładownymi furgonami
wywieziono _z Szumskiej kupca Galkina, po zamknięciu
sklepu i składu na ogromne żelazne zasuwy.
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Matuśka przestała palić w piecu w pokoiku pana Lurie,
bo od jakiegoś czasu sublokator prawie nie wstępował do
swego mieszkania, przepadając gdzieś w mieście na całe
tygodnie.
Z wyziębionego pokoiku i nie opalanego od dawna
korytarza ostry chłód przenika! do pokoju matuśki i dzie
ci, ale nie było na to żadnej rady, bo nie było pieniędzy.
Od razu też do całego mieszkania przyszła skądś okro
pna wilgoć, ściany w kuchni i w korytarzu były nieustan
nie mokre, a w pokojach jeszcze wyraźniej wystąpiły
plamy z zielonkawej pleśni.
Tak się jakoś zrobiło, że nie było już cukru, mleczarka
nie przynosiła mleka, ani nie chodziło się po mięso
w soboty, ani po ryż, ani po herbatę.
Były tylko niesmaczne słodkawe ziemniaki i czerstwy
ciemny chleb, który dostawała matuśka od panów stra
żaków. za pranie im bielizny.
Matuśka wychodziła teraz co dnia bardzo rano, jeszcze
przed Amelką, i wracała o zmroku. Wracała śmiertelnie
zmęczona i z bolącą nogą.
Czasami przynosiła coś do jedzenia: trochę mąki, su
szonej włoszczyzny, główkę kapusty, puszkę konserw
albo trochę pieniędzy.
Stawiała byle gdzie koszyk i zaraz zaparzała w rondlu
garść siana i moczyła w takiej ciemnej, pachnącej wodzie
swą chorą nogę. Matuśka chodziła pomagać w garkuchni.
Justyna a nawet Amelka nie wiedziały dobrze, co to
jest .,,garkuchnia" i jak się tam „pomaga" bo matuśka
na pytanie: ,,Co tam robisz?" odpowiadała: ,,Wszyst
ko" - i nic więcej.
Bieda przyszła nie tylko do ich sutereny, biedował od
dawna zdun Aleksiej z żoną Nastią i listonosz Mikołaj,
i pozostawione samym sobie służące generałowej Skwor
cowej, Tania i matka Koli. Właściwie nikt nie miał stałej
pracy, bo z dnia na dzień pogłębiało się ogólne rozprzę158

żenie i dezorganizacja, brakło żywności, węgla i nafty.
Ludzie coraz niecierpliwie] czekali na wiadomości, coraz
częściej wystawali w gromadkach przed bramami domów
lub na placu kolo „Pożarnej Kornandy" i wypytywali
siebie, co tam słychać nowego?
Wreszcie wybuchła nowina: powstanie w Piotrogrodzie!
Wojsko nie chce strzelać do strajkujących robotników!
Rewolucja!!
Pierwsi zastrajkowali ludzie z Zakładów Putilowskich,
za nimi .na wezwanie Piotrogrodzkiego Komitetu Bolsze
wików ruszyły na ulice tłumy robotnic i robotników in
nych fabryk, demonstrując przeciw głodowi, wojnie
i caratowi!
Na miejsce znienawidzonej władzy urzędników car
skich poczęto organizować Rady Delegatów R,obotniczych
i żołnierskich.
Ludzie głośno mówili o końcu wojny.
Zaraz też stróż i stróżka Skworcowej ogłosili lokato
rom, że teraz oni są gospodarzami domu.
- Po sprawiedliwości boskiej i ludzkiej się to nam
należy, chodziliśmy kolo tego, sprzątali, szorowali,
a państwo jadło i spało! A Aleksy Iljicz gdzie się ruptury
nabawił, jak nie przy rąbaniu drzewa w piwnicy dla
Siemionowny? A mój reumatyzm od czego, jak nie od
mycia tych przeklętych schodów? Już przepadli panowie!
Doczekaliśmy się! Już się ich panowanie skończyło! powtarzała obchodząc dom z kwitami „za komorne".
Znoszoną perkalową suknię i fartuch ofiarowała Nastii,
która zaczęła po niej sprzątać schody i podwórze, a sama
na codzień kładła aksarnilmą zieloną spódnicę i czarny,
suto marszczony stanik z błyszczącej satyny.
- Teraz my panowie!
To samo mówił nowy lokator kamienicy, ,,sapożnik",
który sprowadził się do dawnego mieszkania dentysty
Iwanowa,
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,,Sapożnik" wywiesił przed bramą mały szyld z pięk
nym męskim butem, który zawiadamiał, że na drugim
piętrze jest „pracownia szewska".
Właściciel pracowni całymi dniami wysiadywał na
ławeczce przed domem, paląc cuchnące papierosy i plując
na wszystkie strony.
Przez tego szewca właśnie Justyna przestała lubić
podwórko.
Siedzi zawsze zły, patrzy spod sterczących siwych
brwi małymi oczkami, targa skołtunioną brodę. i pluje.
Justyna nie może patrzeć w jego stronę, nie może ba
wić się na . podwórku, wiedząc, że on siedzi na ławce
i spogląda na nią zagniewanym wzrokiem. Woli iść na
ulicę, na której już jest zielono od kasztanowych drzew.
Którejś nocy pękły pąki i rankiem gałęzie były pełne
jasnych, trochę jeszcze pogniecionych liści.
W końcu kwietnia zrobiło się ciepło i pięknie.
Praca w garkuchni już się skończyła i matuśka czekała
na powrót pana Lurie, który obiecał jej przepisywanie
jakichś dokumentów. Na razie reperowała nowej gospo
dyni bieliznę.
Tego dnia było szczególnie ciepło i pogodnie. Słońce
stało nad polem i grzało tak mocno, jakby to już byt
środek lata. Matuśka usiadła na ławce przed domem
i zaczęła cerowanie. Justynka z Pawiem siedzieli obok
niej i bawili się kolorowymi szkiełkami. Matuśka nawle
kała igłę, na końcu długiej nitki robiła maluśki supełek
i szybkimi ruchami przeszywała materiał, pochylając nis
ko głowę. Siedzieli tak w cieple i ciszy, gdy naraz w furtce
stanął szewc; posta! chwilę nieruchomo, chrząkną! gło
śno, splunął i podszedł do ławki.
Matuśka podniosła głowę i spojrzała na jego skołtu
nioną brodę, wyświechtany, skórzany fartuch i wystrzę
pione dołem spodnie. Uśmiechnęła się cło niego swym
ślicznym, delikatnym uśmiechem. Szewc splunął jeszcze
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raz i usiadł kolo matuśki. Justynę ogarnął niepokój. Iść
stąd czy zostać? Zgarnęła w garstkę swoje szkiełka
i przeniosła się na drugą ławkę po lewej stronie bramy,
Paweł poszedł za nią.
Matuśka razem ze swą robotą przesunęła się na sam
koniec ławki.
Gdzieś niedaleko ćwierkały wróble, po jezdni jechały
wozy robiąc wielki hałas.
Szewc podrapał się w brodę, odsunął na tył głowy
okrągłą granatową czapkę z małym daszkiem, wyjął pa
pierosa z ust i pochylając się ku matuśce zapytał:
- To wasze dzieci?
-·- Tak.
Matuśka nie przerywa szycia, odpowiada nie patrząc
na szewca.
- A wy kto?
Słowa wychodzą ze skołtunionej brody i są wyraźnie
natarczywe.
Drobny błysk igły prowadzonej przez matusine palce
raz jest wysoko, a raz nisko na Me bieli rozłożonej na
kolanach koszuli Aleksego Iljicza. Matuśka patrzy na
robotę i milczy. Wozy przetoczyły się powoli i zabrały
ze sobą turkot i skrzypienie.
- Wy kto? A wasz muż? - Parnier? nu, tak charaszo!
Papieros powędrował do ust, a wielkie, obrośnięte
siwymi kłakami ręce gładzą brodę.
Jaki ten szewc jest obrzydliwy! Justyna nie może na
niego patrzeć. Chciałaby stąd odejść, ale czuje, że nie
można zostawiać matuśki samej.
Szewc possał głośno papierosa, wypuścił dziurkami
od nosa kłąb cuchnącego dymu i przysuną! się prędkim
ruchem do matuśki.
Ma truśka nie przestała szyć. Szybkim ruchem zanurzała
igJę w płótnie. Jej jasne puszyste wlosy lśniły w słońcu
wyglądały, jakby były złote.
11 - Szklane kulki
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Nagle szewc uniósł swą wielką owłosioną rękę i polo
żył ją ogam iającym ruchem na ramionach matuśki.
Justyna ledwo spostrzegła ten ruch, ho matuśka natych
miast zerwała się z ławki i gubiąc koszule stróżowskie,
zuiknęla w podwórzu.
Justyna teraz nie boi się szewca! Podnosi zdeptaną
bieliznę i przygląda się siedzącemu ze złością, bo lęk
ustąpił miejsca złości. Chciałaby go uszczypnąć w nogę,
chciałaby go ugryźć, rzucić w niego zostawionymi przez
matuśkę nożyczkami albo całą garścią kolorowych
szkiełek.
Jak on śmiał dotykać matuśki? I bak ją przerazić! Na
pewno uklula się przez niego igłą! Ach, ten szewc!
A on siedzi ciągle na ławce i nie patrzy na Justynę,
patrzy w bok, na otwartą f urtkę, za którą zniknęła ma

tuśka. Otarł ręce o fartuch na brzuchu, wyjął nowego
papierosa, spluną! pod własne nogi. Za chwilę plunął
jeszcze raz. Justyna poskładała bieliznę, wzięła nożycz
ki i pasmo fastrygi, zawołała na Pawia.
Po tym wypadku, ilekroć matuśka natknęła się w po
dwórzu czy na ulicy na szewca, wita! ją pogardliwym
okrzykiem: ,,wot barynia!", a dzieciom grozi! pięścią.
W pokoju leżą teraz na podłodze strzępki białych
i kolorowych materiałów, którymi się można bawić, bo
matuśka szyje dla dozorcy ze szpitala niewidomych, dla
Nastii, która znów ma maleńkie dziecko, i dla panów stra
żaków. Siedzi pochylona nad maszyną i podtyka uważ
nie brzegi materiału pod stukającą igłę. Ale w mieszka
niu cuchnie stęchlizną i jest zawsze trochę ciemno, toteż
Justyna mimo lęku przed szewcem namawia braciszka,
hy poszedł z 1J1ią na pole:
- Zrobimy sobie ogród, ty będziesz- gospodarzem.
Paweł nie chce ogrodu, więc Justyna idzie sama.
Pole zostawione przez kupca Galkina podzielili ludzie
na długie zagony i obsadzili ziemniakami i kukurydzą.
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Justyna też robi zagony, żłobi tępyn., patykiem granice,
robi dołki, uklepuje rączkami ziemię. Spod muru szpital
nego wyrywa krzaki psianki i mlecza, zaraz zasadzi
kwiaty ...
A to co? ptaszek?
Wśród żółtych kwiatuszków mleczu leży jaskółka z od
rzuconym w górę maleńkim łebkiem i podkurczonymi

nóżkami.
Justynka odgarnęła zielsko i aż znieruchomiała z wra
żenia. Dotyka paluszkiem gładkich jak aksamit. piórek,
delikatnie unosi jaskółkę. Co się stało ptaszkowi, że nie
ulatuje z podtrzymującej go dłoni, nie rozkurcza cie
niuchnych nóżek i nie unosi łebka?
Czy jaskółka u mar I a?
Justynę ogarnia niewypowiedziana żałość. Chce się jej
płakać. Przekłada ostrożnie ptaszka z jednej rączki do
drugiej i szepcze cichutko:
- No, odleć!
A może jaskółka zmarzła? Matuśka czytała dzieciom
o tym, jak ptaszki zimą marzną na mrozie...
Justyna zapomniała o swym ogrodzie, o wyrwanych,
więdnących na słońcu roślinach. Przyciska jaskółkę do
piersi i biegnie do domu.
- Maluśko! patrz, co znalazłam!
Matuśka ogląda ptaszka i mówi:
-- Już nie żyje biedactwo, jest martwa.
Łezki płyną z oczu dziewczynki, prędko, prędko, jakby
jedna drugą goniła.
- Trzeba ją zakopać w ogródku albo na polu.
Maluśka dala dzieciom małą skrzyneczkę od cygar, któ
rą zostawiła pani Panamarowa, i pozwoliła w niej zako
pać ptaszka.
Posili przez podwórze na pole.
- Trzeba wykopać dól, Pawełku, przynieś szufelkę.
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.Iustyna przysiada na dróżce i otwiera pokrywkę pu
delka.
Jakie śliczne są skrzydełka martwej jaskółki. Jaki ma
ostry, zgrabny dziobek. Justyna jeszcze nigdy w życiu
nie miała ptaszka w rączkach, a ten jesb już martwy. Ach,

jak jej żal jaskółeczki ....
Przyszedł Paweł z szufelką.
Na skraju pola, gdzie rosną liście babki i maleńkie
białe stokrotki, wybrali całą górę ziemi i już mieli scho
wać w dołku skrzyneczkę, gdy Paweł się rozmyślił. Ze
skrzynki zrobi sobie wózek i będzie furmanem, już
ma bat!
- Ale jaskółka nie może leżeć tak bez niczego, prze
cież może padać deszcz, co wtedy? Umarłych chowa się
w skrzynkach, 1przecież tatusia też schowali w skrzyni.
Pawia to nic nie obchodzi. -'- Daj, daj na wózek!
Zaraz daj!
Tymczasem przyszła Tina. Obejrzała dokładnie ja
skółkę:
- Tak, ona już zdechła! Zakopiemy ją, ale nie tu, tu
nie jest cmentarz, wiecie, chodźmy pod cerkiew!
Zabrali skrzyneczkę i _poszli na plac pod cerkiew.
W cieniu starego muru wygrzebali dołek i ustawili w nim
pudełko. Paweł już nie chciał skrzynki, bo Tiina obiecała
mu pokazać niemieckich żołnierzy, którzy po zajęciu
Charkowa zamieszkali w koszarach za parkiem.
- Ach, jak oni śmiesznie mówią, a jeden jest ta
ki rudy, no taki rudy jak pies radcy Łyszkina, ,,Fie
dia".

Na skrzyneczkę nasypali ziemi, rękami uklepali maleńką górkę. Justyna narwala gorczyczki i żółtych mleczów
dzieci ułożyły kwiatki w wianuszek
-- Do niemieckich żołnierzy! Tina!
Paweł już chce iść do koszar, ale Justyna się ociqga.
Spogląda ze smutkiem na małe wzniesienie pod murein
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i myśli, że jaskółce jest źle pud z iemią w ciasnej, zam
kniętej skrzyneczce, że szkoda ślicznego ptaszka, i. od
razu przypomina jej się wszystko o tatusiu, ie też umarł,
że go zamknęli w skrzyni i zakopali clą ziemi.
Powietrze jest pełne słońca. Na wiązach ocieniających
cerkiew jest już mnóstwo małych ząbkowanych liści.
Tina i Paweł odeszli, Justyna została sama. Kucnęła
nad jaskółczym grobem i myśli: ,,A może 011a jednak nie
była całkiem umarła?"
Tina na rogu spobkala Amelkę wracającą ze szkoły
i opowiedziała jej wszystko o jaskółce.
Amelka bardzo chciałaby obejrzeć ptaszka. Wracają
więc wszyscy pod cerkiew i rozgrzebują ziemię.
Justynie mocno bije serduszko, bo może jaskółka już
ożyła?
Nie... Amelka wyjęła ją z pudelka i ogląda ...
Nie, nie ożyła. Siadają na murku.
- Taka ładna, zupełnie jak żywa!
- Gdzieś ją znalazła? - poplamionymi atramentem
pakami unosi martwy łepek i prostuje skrzydełka.
- Tina, pochód idzie!
Prędko zasypali dołek i pobiegli ina róg Szumskiej.
Szli ludzie i śpiewali.
Pieśń równała kroki w miarowy marsz. Dzieci zapa
trzone i zasłuchane nie zauważyły, że obok nich przy
stanął szewc ze stróżem, Aleksym Iljiczem. Ludzi było
dużo, więc szli i szli bez końca.
- Co to spacerować i wyśpiewywać, sklepy by na
Szumskiej wypatroszyć! Kupców by pomacać!
- Uhu - mruknął Aleksy -- i z państwem po
hulać!
Szewc splunął raz i drugi i po tym pluciu poznały go
dzieci.
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,v
parę dni później stało się okropne nieszczęście i wte
dy Justyna znów widziała babcię Walerię.
nastaniem
Z

wiosny wieczory wydłużyły się, ale mimo to w pokoiku
sublokatora, pana Lurie, który znów od jakiegoś czasu
nocował na Gogola, lampa paliła się do późnej nocy i sły
chać było poprzez drzwi szmer rozmów. Czasem chodziła
tam i matuśka, brała nożyczki, naparstek i cieniusieńką
igłę, którą wpinała sobie w róg kołnierzyka. Kiedy wra
cała i co tam robili - tego dzieci nie wiedziały.
- Na pewno matuśka szyje suknię dla Nastii - do
szła prawdy Amelka - widziałam dziś dużo czerwonego
materiału w suterenie zdunów. Jaki śliczny! błyszczący!
jakby z jedwabiu! Leżał na stole, cala masa! - Wiadomo
było, że Amelka lubiła wszędzie myszkować i podglądać
i matuśka bardzo się za to na nią gniewała.
- Tylko że u Samuela Lurie nie ma maszyny do
szycia, stoi przecież u nas w pokoju.
- A w ogóle nie wiadomo!
W sobotę zaraz po kolacji matuśka poszła szyć, zajrza
ła tylko po ciemku, czy Amelka rozebrała i umyła Pawia.
Raniutko, kiedy Justynę obudziły ptaki -- łóżko matuśki
było nierozesłane.
Matuśka miała zaczerwienione powieki i oczy jej
błyszczały sucho, ale była jakaś wesoła, świąteczna. Do
bluzki przypięła czerwoną krawatkę i od niej to padał
nikły blask na jej uśmiechniętą twarz. Zaraz po śniada
niu pozwoliła dzieciom bawić się pod cerkwią. Amelka
miała pilnować Pawia i nie wolno im było nigdzie dalej
biegać.
- Dziś jest wielkie, wielkie święto, Pierwszy Maj!
pamiętajcie - Pierwszy Maj! Muszę iść na mia
sto, ale jak wrócę, to wam wszystko o tym święcie
opowiem!
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Dzieci odprowadziły matuśkę do rogu ulicy i zaraz
skręciły na przycerkiewny placyk.
Akurab bawiono się tam w strażaków, gdy nadbiegł
pędem zdyszany Kola wołając, że ulicą Szumską idzie
pochód!
Z Gogola na Szumską nie było daleko. Kola wziął
Pawia „na barana" - i pobiegli.
Rzeczywiście całą Szumską wypełniały gromady ludzi.
Wychodzili z bocznych ulic, z bram, zajmowali sobą całą
szerokość jezdni, szli i śpiewali nierównymi glosami,
bardzo głośno - pieśń. Gdzieś grały trąby. W gromadzie
idącej naprzód byli mężczyźni i kobiety, dzieci, byli
starzy i młodzi, w kapeluszach i z gołymi głowami, boso
i w butach. Dokąd szli? po co? - o tym dzieci nie
myślały.
- Gdzie jest orkiestra? Trąby? Bęben? A sztan
dary?
Kola mówi, że tam, na samym początku, że trzeba tam
się dostać, przecisnąć, dogonić.
Dzieci przepychają się chodnikiem przez coraz bar
dziej gęstniejącą masę ludzką, przez nie ustępujący tłum.
Ale nikt ich nie chce przepuścić. Każdy chce widać dojść
tam, do tej orkiestry i do tych sztandarów, do tego naj
ważniejszego miejsca, z którego rozlewa się pieśń, głos
przepotężny, powtarzany przez wszystkie chciwie otwie
rające się usta.
Kola przepycha się pierwszy, za nim Amelka, między
nimi, trzymany za rączki, nurkuje zupełnie oszołomiony
Paweł, Justyna wwierca się w tłum ostatnia.
Jakieś inne, nie znane już dzieciom ulice otwierają się
przed tłumem. Domy mają szczelnie pozamykane sklepy.
Okna też są zamknięte i pozasłaniane storami - tylko
czasem, tylko z niektórych wykwita czerwona chorą
giewka, żywa i płomienna jak wspaniała róża.
Idą ... idą ... już jesb inna pieśń.
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Słowa na końcu. każdej strofki powtarzają się, wołając
o chleb i swobodę.
Już!
Już ponad jezdnią widać chyboczący nad głowami idą
cych ludzi sztandar, jeden, dwa, dużo ...

Kto je niesie, że są tak wysoko. Wygląda, jakby szły
same, wyniosłe, poważne, najważniejsze, jakby dążyły
naprzód razem ze wszystkimi, we wzrastającym skwarze
dnia.
Nagle przed dziećmi otwiera się mata, wolna prze
strzeń między jezdnią a chodnikiem. Kola błyskawicznie
skacze w nią ciągnąc za sobą Pawia. Tłum zwiera się
momentalnie, Amelka chce przedostać się za' Kolą, ale
nie może, ludzie odrzucają ją na chodnik pod jakiś
dom.
Justynka widzi kawałek jej jasnej sukienki, krzyczy: -
Amelko! Amelko!
Wyciąga rączki; ktoś ją popycha, ktoś przyciska do
ściany, mija ...
~ O! Amelko!
Amelka jest zupełnie blisko. Justyna widzi wyraźnie
jej zarumienioną od gorąca buzię.
Sztandary odpływają, roztapiają się w blękitnozlotyrn
powietrzu ulicy.
Granie jest jakby wolniejsze, głos bębna odchodzi wy
raźnie...
Dziewczynki patrzą jak urzeczone przed siebie zudar
lszy w górę główki. Czekają, że stamtąd, z głębi wypły
ną jeszcze czerwone błyski, ie rozedrą swą barwą jedno
litą niebieskość nieruchomej od gorąca przestrzeni, że
im się ukażą i za wolają na nie purpurą, a orkiestra za
dudni z siłą i rozkaże śpiewać idącym: ,,Bój to będzie
ostatni, krwawy skończy się trud ... "
- Justyno, a Paweł?!
Włosy Amelki rozplotły się. Sukienka jest rozdarta,
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11a ramieniu strzęp odsłania koszulkę. Do oczu
napływają Izy.
Stoją przytulone do ściany obcego domu. Pochód idzie
ulicą.
Na niebie stoi ogromne, błyszczące słońce, kurz gryzie
w gardle, uszy są pełne słów pieśni.
-- Paweł? On jest przecież z Kolą!
--- Kola go przyprowadzi.
Amelka przestaje płakać, ale po brudnej od kurni
i potu buzi Justyny plyna jeszcze Izy. To o orkiestrę
i o sztandary, że już zupełnie, zupełnie ich nie widać, że
nie widziała grających złotych trąb ...
- Będziemy tu· czekały na Pawia.
Stoją przytulone do muru domu, długo, bardzo. długo.
Teraz na jezdni i na chodnikach jest luźniej, tu i tam
ukazują się puste przestrzenie, wolne miejsca, można
oglądać bramy po tamtej stronie ulicy.
Jeszcze idą małe grupki po trzy, po cztery osoby, ci
nie śpiewają, rozmawiają głośno, wesoło.
Przeszli, przeszli wszyscy!
Ulica jest pusta. Tuman pyłu opadł na jezdnię i cho
dniki.
Przebrzmiała pieśń, rozplynęla się razem z potężnym
szumem kroków.
Już nie ma nic; ani sztandarów, ani ludzi, ani pieśni,
ani orkiestry. ..
- A może Paweł jest już w domu?
Zawróciły w ulice, po których płynął niedawno tłum.
Parterowe białe pałacyki na Szumskiej mają pozamy
kane okiennice i pozawierane szczelnie furtki pięknych,
zielonych ogrodów.
Wyglądają, jakby nikt w nich nie mieszkał, jakby od
dawna były puste, choć Amelka jeszcze wczoraj w dro
dze do szkoły mijała je ożywione, pełne mieszkańców,

zwisający
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Może poszli z pochodem, a może przerażeni pieśnią
tłumem schowali się w ciemnych wnętrzach?
Male nogi zaczynają się spieszyć, gdzie jest Gogola?
Tam! prosto, prosto i na prawo. Amelka przecież to wie,
wie na pewno!
Dawno minęło południe i upalne godziny poobiedzia.
To tu! Plac Cerkiewny, już Gogola! Jak daleko jest od
rogu ulicy do domu... znane „na codzień" domy wy
dłużają nagle swoje fronty ... Amelka biegnie, Justyna
za nią.
Matuśka jest w kuchni.
- Dzieci! Gdzieście były? Amelko! gdzie jest Paweł?
Pytanie jest głośne, wyraźne.
- Paweł poszedł z Kolą do orkiestry, do sztandarów,
na sam początek, tam ... tam ...
Amelka mówi prędko i zaraz zaczyna płakać.
-- Z Kolą?! Przecież Kola dawno wróci!, chyba przede
mną, przecież biega ,po podwórku od obiadu!
W słowach matuśki jest groza, jest okropny strach.
Pędem wybiega z kuchni przez sionkę i już na schodach wola:
-- Kola! Kola!
Krzyk jest wysoki, niecierpliwy.
Ale Pawia nie ma. Paweł zginą!.
Cały dom lituje się patrząc na matusiną wielką roz
pacz. Pochód! I matuśka była na pochodzie, i Samuel
Lurie, i bezręki listonosz, i strażacy z oficyny.
- Tyle ludzi! Tysiące! - powtarza zdun Aleksiej. Szli aż do Maskalowki, szli i szli. ..
Paweł był przecież z Kolą, ale Kola sam nie wie, jak
to się siało, no był z nim, trzymał go przecież za rękę,
ale potem, kolo orkiestry ...
Był Paweł, ale zgini1I. ..
Kucharka, matka Koli, bije chłopca. Bije rzemiennym
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paskiem mocno, ze złością. Kola wrzeszczy tak, że cale
podwórko wypełnione jest jego głosem.
,1\1atiuśka, szara na zapadłej nagle twarzy, trzęsącymi

rękoma sznuruje byle jak buciki.
- Zatratowali mi dziecko!
Olga Andriejew, służąca Iwanowych, idzie rozpytać
się do policji.
-- Gdzieżby lam oni co wiedzieli? I to dziś - mruczy
zdun -- zabarykadowali się w koszarach i ani nosa nie
wytknęli, pieskie syny. Ale niech idzie, niech idzie.
Listonosz Mikołaj pójdzie ulicami, którymi przecho
dzi! pochód, Nastia zduna stanie na rogu Szumskiej
i pogada z ludźmi.
Wszyscy pomogą Annie Wincentownie, Wszyscy razem
z nią się martwią,
Amelka uklękła na skrzynce w kuchni. Głowę wtuliła
w ramiona ułożone na stole i płacze. Płacze lak strasz
nie, że Justyna nie może tego słuchać. Wychodzi do sion
ki i siada na schodach.
Przyszedł z miasta pan Lurie. Wysłucha! bezładnej
opowieści, zmartwił się, ale zaraz powiedział:
- To nic nic znaczy! Na pewno się znajdzie, tylko
patrzeć jak go ktoś odprowadzi, Paweł to mądry chło
piec.
Matuśka patrzy w jego chudą, czarną od gęstego zaro
stu twarz, w jego mądre, życzliwe oczy.
- Ale mogli stratować, przecież on taki mały!
- Dlaczego zaraz stratować? Kto? Przecież panował
wspaniały porządek!
Matuśka nagle się ożywia, jakby się jej coś przypomniało, jakby coś oglądała przed sobą.
Po chwili zaczynają we dwoje radzić.
- A może zawiadomić dziadków?
Matuśka na kartce chce napisać adres babci Walerii,
ale palce jej drżą i litery wychodzą krzywe i niewyraźne.
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Wrzask Koli ucichł. Na podwórku stoi gromadka sąsia
dów. Opowiadają o pochodzie i o Pawle. Matuśka idzie
na „Pożarną Komandę" - tam wszyscy strażacy znali
Pawia, a tylu ich było przecież na pochodzie, może ktoś
coś wie ...
Justynka ustawia stołeczek w rogu kuchni i siada, by
czekać. Drzwi do sionki są otwarte, ciepło podwórka
i jeg:o jasność wpływają przez nie w dół do kuchni, do
ich piwnicy.
Około siódmej wróciła spłakana matuśka, a zaraz
po niej przyjechała dorożką babcia Waleria z panem

Lurie.
Ostrożnie zeszła po ceglanych schodkach, pocalowala
matuśkę w głowę i nie chcąc przejść do pokoju, usiadła
w kuchni na taborecie.
Miała na sobie granatową suknię w białe, wąskie
paski, zloty łańcuch na szyi, czarny jedwabny płaszcz
z szerokimi rękawami i kapelusz z białą plerezą.
- No i cóż, moja droga?
Babcia Waleria nie widzi Justynki, nie widzi zalanej
Izami Amelki ani pana Lurie, nie widzi ciemnych wilgo
tnych ścian kuchni - jej oczy zajęte są pilnym liczeniem
oczek srebrnego woreczka, który razem z rękoma leży
na jej nieruchomych kolanach.
Matuśka szlocha cicho.
Opowiada, jakimi ulicami szedł pochód, i że panował
porządek, ale Paweł ma przecież tylko dwa lata i pól.;
że zupełnie straciła głowę...
Babcia policzyła już widocznie wszystkie ogniwka wo
reczka, ho uniosła wreszcie oczy, utkwiła je w matusinej
skurczonej płaczem twarzy i powiedziała:
- Moja Anno! przede wszystkim histeryzujesz, chło
pak nie szpilka! Jestem pewna, że prędzej czy później
się znajdzie. A w ogóle, moja Anno, sama to posiałaś,
sama zbierasz. Ty i nieboszczyk Antoni!
172

Ręce babci Walerii prędkim mchem starły z połyskli
wej powierzchni woreczka niewidzialny kurz.
- Ciężko kiedyś odpowiesz przed Bogiem za swe dzi
siejsze postępki. Twoje dzieci chowa ulica, a ty sama
afiszujesz się z ludźmi i w sytuacjach, które przejmują
grozą. Ze też tego dożyłam!
Wskazujący palec babci Walerii zatrzymał się na
wysokości matusinej czerwonej krawatki i znieruchomiał

.groźnie.
- Oszalałaś,

Anno!

Opętał

cię

tamten

człowiek

i idziesz ku zatraceniu! Zmarnujesz. siebie i dzieci!
Ręce matuśki unoszą się wysoko nad głową, twarz jej
robi się biała. Stoi tak z wyciągniętymi nad głową rę
koma, nagle odwraca się i wychodzi z kuchni.,
Justynka nie wie, co się stało, chce biec za matuśką,
ale chce też zostać w kuchni, patrzeć na babcię Walerię.
Pan Lurie, milczący świadek całej tej sceny, lekko kła
nia się babci i wychodzi za matuśką. Teraz babcia roz
gląda się po kuchni, kiwa głową i powtarza swoje dzi
waczne:
- C'est affreux! ... affreux! To straszne!
J akieś drzwi w głębi korytarza otworzyły się i zarnk
nęły. Ktoś zaniósł się kaszlem, tak - to kaszle pan Lu
rie... Babcia podnosi się, wygładza starannie suknię i wy
chodzi. Idzie pomaleńku schodami w górę, Justyna
biegnie za nią. Przed bramą stoi dorożka, ta sama, którą
babcia przyjechała. Babcia wysoko unosi w garści suknię,
wsiada, coś mówi, czego Justyna nie słyszy, i koń
rusza.
W godzinę później do pełnej już mroku sutereny wpa
dła Nastia wołając głośno:
- Paweł! Jest Paweł!
Na podwórzu stoi pani w jasnozielonej, wygniecionej
sukni i czerwonym kapeluszu z kwiatami. Ma czarne brwi
i czerwone policzki. Ręce w zielonych ażurowych ręka-
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wiczkach podtrzymują Pawia na wysokości dużych piersi.
Paweł trzyma ją za szyję, przytula twarz do jej policzka.
·
- Synuś!!!
Chłopiec przez sekundę jakby się wahał, ale zaraz

wy

ciąga do matuśki rączki i głośno, radośnie, zaczyna opo
wiadać:
- Mama! czto ja uwidieł!
Jest· szczęśliwy, oczarowany, upojony, poruszony do
głębi. Oczy mu błyszczę w umorusanej buzi, małe, brud
ne rączki przyciska do mokrych od łez policzków ma
tuśki.
Wokoło stojących gromadzą się ludzie. Wszyscy się
cieszą z powrotu Pawia. Pani w zielonej sukni przekłada
małą parasolkę z jednej dłoni do drugiej. Twarz jej jest
zakłopotana, oczy spuszczone, jakby nie chciały nikogo
widzieć, usta je,j uśmiechają się, a są smutne.
. Była z Pawiem na pochodzie. On sobie śmiało szedł...
ot, taki malutki. .. no to go wzięła na ręce, żeby widział.
On nie jest głodny, kupiła mu bubliczki, o! jeszcze są,
nie zjadł wszystkich. Wsuwa rękę w parasolkę i wyjmuje
rozłamany na dwoje obarzanek.
Opowiadając podniosła oczy na matuśkę i uśmiechnęła
się naprawdę.
Tak szli, a potem byli ina Maskalowce, u takich jednych
na zebraniu, a on: ,,Gdzie mama?" Poznać, poznałby,
ale gdzie mieszka - nie wie.
,,Pożarna Komanda, gdzie są konie".
- Szukaliśmy tej Kornandy i szukali, aż znaleźliśmy.
I dom poznał, i wszystko!
Oczy znów są opuszczone, przekrzywiony kapelusz za
siania policzek. Justyna ogląda panią i czuje, że ją bar
dzo kocha. Za Pawia, za to, że go znalazła i niosła na
rękach, i kupiła obarzanków.
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/vbluśka całuje Pawia po brudnej buzi, wreszcie sta
wia go na ziemi i chwyta panią za ręce ,v ażurowych

rękawiczkach. Idą razem przez podwórko do pełnego
mroku mieszkania. i\\atuśka zapala lampę, otwiera kosz,
szybko przerzuca w nim bieliznę i dziecinne sukienki, aż
z samego dna wyciąga swój szal.
Szal je-st biały, z cieniusieńkiego tdulu, z wyhaltowa
nyrni nań' wypukłymi, atlasowymi kwiatami. Ten szal
nazywa się „s z a n t i I owy" i matuśka mówi la, że
będzie dla Amelki, jak będzie duża. Przez przejrzystą
tkaninę szala widać dokładnie matusine dłonie i unie
sione wieko kosza. N\atuśka prostuje się, robi krok ku
pani i szybkim ruchem zarzuca na jej ramiona szal. Ale
pani nie chce żadnego szala. Ostrożnie go zdejmuje i od
stawiwszy pod ścianę parasolkę, składa -go na pól i jesz
sze na pól, kładzie na powrót do kosza.
- Tak wam było pięknie w tym szalu, bardzo was
proszę, to tylko pamiątka po Pawle.
A pani nie i nie.
Jasne włosy matuśki trącają nagle czerwony kapelusz.
Mabuśka całuje panią.
Stoją chwilę naprzeciw siebie i naraz matuśka szyb
kim ruchem odpina przypiętą do bluzki małą czerwoną
kokardkę i podaje ją pani. Razem przypinają ją u zielonej
sukni. Pani się śmieje głośno, wesoło.
- No to już, już pójdę, tak to w porządku! Zostańcie
zdrowi!
Na podwórzu jeszcze raz bierze Pawia na rękę i całuje,
mija stojących ludzi i zaraz za bramą skręca w lewo, ku
,,Pożarnej Komandzie". Głowę trzyma wysoko. Kroki jej
są szybkie i pewne.
Tego wieczoru Aleksiej długo mówił o pochodzie, o woj
nie, o tym, ile to narodu szlo ulicami Charkowa, i wspom
niał też o przygodzie Pawia.
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- Ot, popatrzcie, blacl', a serce ma, człowiek, gdyby
nie pieskie zwyczaje, żyłaby rozumniej ...
Paweł już dawno spał, gdy dziewczynki wróciły do
mieszkania, bo na dworze zrobiło się zupełnie zimno.
Matuśka nie szyła, choć bielizna leżała rozłożona na
stole i paliła się lampa z kloszem.
Chodziła po maleńkiej, nie zastawionej rzeczami prze
strzeni pokoju i nuciła. Dziewczynki poznały od razu
melodię. Była to pieśń pochodu.
Na kolację dostały zacierkowej zupy, której nikt od
obiadu nie jadł ze zmartwienia.
Sięgały łyżkami pomału do jednego talerza, wybiera
jąc „samo gęste", kiedy Justyna przypomniała sobie sło
wa Aleksieja i zapytała:
- Matuśko, a czy ty wiesz, jak się la pani, co zna
lazła Pawła, nazywa?
- Nie, nie wiem, zupełnie nie wiem, bo co?
- A Aleksiej j<1 zna, Aleksiej mówił, że ona nazywa
się „b I ad' ".
Matuśka patrzy na Justynę i chyba się gniewa. Po
liczki jej robią się czerwone, a ręce ściskają poręcz krze
sła. Co się matuśce stało?
- Nie mów tego, Justynko, nigdy, nigdy, takie imię
znaczy coś bardzo złego! I to jest nieprawda, pani była
dobrą kobietą. Każdy człowiek, wszyscy i takie... - po
tknęła się o coś słowem, odsunęła krzesło pod stół.
Dziewczynki przestały jeść. - Każdy człowiek, jeśli jest
szlachetny, zasługuje na szacunek i miłość.
„Dlaczego imię może być złe, oznaczać coś· bardzo
złego? - myśli Justyna, rozbierając się do spania. -
Imię jest przecież do wołania, żeby było wiadomo, jak
się kto nazywa ... Amelka albo Tina, Kola ... Czy któreś
z tych imion oznacza coś złego?"
Matuśka tymczasem przestała chodzić i śpiewać, oslo176

nila papierem lampę od strony łóżka, ucałowała na „do
brance" dziewczynki i siadła do szycia.
Już jest noc.
Głośne cykanie zegara, cień czołgający się za każdym
ruchem matuśki po podłodze i po suficie, równy, głę
ooki oddech Amelki i niespokojne wzdychanie Pawła
wymknęły się widzeniu Justyny - ona wędruje z tłumem
ulicami miasta, obok niej maszerują z czerwonymi ko
kardkami u piersi i „pani", i zdun Aleksiej, i kucharka,
matka Koli.

ROZDZIAŁ XV

v,r

krótce po wypadku z Pawiem wyjechał z Charkowa
pan Samuel Lurie, a zaraz potem wyprowadzili się stra
żacy i matuśka musiała przenieść się z dotychczas zaj
mowanego mieszkania do maleńkiego pokoiku na tyle
oficyny, bo Aleksy Iljicz powiedział, że „darmo nikogo
trzymać w trzech pokojach nie będzie".
Rozstanie z panem Lur ie na długo pozostało w pamięci
dzieci, a i dla Anny stało się głębokim przeżyciem.
O wyjeździe do Moskwy albo Piotrogrodu mówił pan
Lurie już dawniej, ale nikb o tym nie myślał na serio, nie
wierzył, ze to stanie się któregoś dnia naprawdę.
Dzieci jeszcze leżały w łóżku, kiedy przyszedł się po
żegnać. Z otwartego okna, z ogródka wchodzi! poranny
świergot ptasi i świeży chłód.
Matuśka przyniosła z kuchni czajnik wrzątku i prosząc
gościa, by usiadł, zaczęła przygotowywać śniadanie.
- Musi pain z nami wypić herbaty.
- Anno Wincentowno., chciałem .wam za wszystko
najserdeczniej podziękować i zapewnić was o swoim sza
cunku, przywiązaniu i powiedzieć, że było mi u was tak
dobrze, tak bardzo dobrze ...
12 - Szklane kulki
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- Więc to już dziś? Kochany panie Samuelu, jakże
to? - maluśka podsunęła panu Lurie filiżankę i usiadła
naprzeciw niego,
- Dziś o dwunastej. Pamiętam, jak tu na Gogola
trafiłem dwa lata ternu, też było lato jak dziś, rozmawia
liśmy w korytarzu prawie po ciemku, więc nie moglem
dokładnie zobaczyć waszej uwarzy, waszych oczu ...

- l nie zląkł się pan wilgoci i tych schodków w dól,
pamiętam! I ja pamiętam tamten dzień jak najdokład
niej. Dwa lata to wiele czasu, jakże mi będzie brakowało
was, Samuelu Jakubowiczu ...
- Dostałem wyraźne polecenie natychmiastowego
objęcia pracy w redakcji gazety frontowej dla żołnierzy.
Żołnierz - to chłop i proletariusz, trzeba go przygoto
wać do sprawowania władzy, bo ona właśnie jemu się
należy! Rewolucja lutowa odebrała ją carowi, ale od
dala burżuazji! Nie to jest naszym celem, nie o to wal
czymy!
Pan Lurie mówił prędko, namiętnie, wymienia! nazwi
ska ludzi, którzy weszli do Rządu Tymczasowego, ugo
dowców i zdrajców, wylicza! generałów i ministrów,
prostych marynarzy i robotników z Zakładów Putiłow
skich, wspomniał wodza partii - Lenina. Mówił, jakby
czytał jakąś ważną, mądrą książkę.
Jego małą, zarośniętą twarz okrył purpurowy rumie
niec, wypukle oczy krótkowidza lśniły, głos drgał głębo
kim wzruszeniem. Taki był zawsze, ,gdy rozmawia! z ma
luśką, Aleksiejem czy Mikołajem, w remizie i przed ze
branymi tramwajarzami czy w fa bryce Manilowa.
- Towarzysz Lenin wzywa nas wszystkich do walki!
My, proletariusze, którzy wierny, co to głód, nędza, po
niewierka, musimy wyzwolić Rosję i cały świat spod
tyranii przemocy, musimy przywrócić człowiekowi jego
ludzką godność!
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Samuel Lurie był synem tragarza. Pochodzi! z zapadłej
mieściny Chersoń na południu Rosji.
Wyjątkowo zdolny i pracowity przebił się jedyny z je
denaściorga rodzeństwa o własnych silach przez gimna
zjum i rozpoczął studia medyczne w Charkowie„
Był z krwi i kości proletariuszem, nie przeżywa! żad
nych konfliktów wewnętrznych, żadnych wahań. Wszyst
kie swe siły, cały zapał i entuzjazm młodości oddał
rewolucji. Wierzył w nią tak .gorąco i tak żarliwie, że
potrafi! tę wiarę przekazywać innym.
Takiego poznała Anna i taki stał się jej bliski i drogi.
Ludzie z ulicy Gogola i ci wszyscy, z którymi stykała
się od czasu śmierci męża, byli dla niej zrozumiali
i w jakiś sposób podobni do niej przez biedę, kłopoty, ale
obcowanie z nimi na codzień ciągle jeszcze sprawiało jej
niejaką trudność. Zakres ich pojęć był szczupły, język
ubogi, a uczuciom często brakło owej subtelności, którą
ona posiadała w szczególnie wysokim stopniu. Byli do
brzy, ale często surowi i gruboskórni, serdeczni, ale pry
mitywni, i dopiero on - łagodny, wykształcony, delikat
ny, obyty - potrafił przerzucić jakby pomost między nią
a podwórkiem, ulicą, przedmieściem.
Nieznacznie, dzień po dniu, wprowadzał ją w to, czym
sam żył.
Był podobny do Antoniego.
Antoni umarł, a Samuel Lur ie wyjeżdża. Anna znowu
zostaje sama.
Lęk przed samotnością odbił się wyraźnie na jej twa
rzy, zmącił spojrzenie. Lurie odczul i zrozumiał jej roz
terkę. I jemu rozstanie sprawiało ogromną przykrość.
Popatrzy! serdecznie w jej oczy, wstał gwałtownie
z krzesła i zaczął prędkimi krokami przemierzać pokój
między koszem a łóżkiem. W jakiejś chwili wziął z po
siania uszczęśliwionego Pawia, który wyciągną! do niego
ręce, i z przytulonym do piersi dzieckiem spacerowa!
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długo po małym prostokącie wolnej od sprzętów podło
gi. Wreszcie wzburzonym głosem powiedział:
- Jedźcie ze mną, Anno! Jedźcie! Roboty tam starczy
dla wszystkich. Będziemy razem!
Matuśka wstała. Stanęli naprzeciw siebie. Anna wyso
ka i smukła, poważna, pan Lurie ożywiony, pełen jakie
goś wewnętrznego żaru. Chwilę milczeli.
- Nie, nie mogę! Ja nie mogę, Samuelu Jakubowiczu!
Paweł objął rączkami szyję pana Lur ie, twarzyczkę przy
tulii do jego policzka. Bardzo kochał sublokatora, tęsknił
za nim i teraz, kiedy byli ze sobą, pieszczotą wynagra
dza! sobie rozłąkę.
- Nie mogę, drogi panie Samuelu, i właściwie sama
nie umiałabym powiedzieć dlaczego, bo przecież nic mnie
już nie wiąże z rodziną, ani z Charkowem, to nie to .
i pracy się nie boję, ale jest we mnie jakiś lęk, strach .
Czy pan może mnie zrozumieć, drogi panie Lurie? Czuję
własną słabość, mam swą naturę, wiem, że jestem nie
zdolna do walki, skłonna do kompromisów, mnie ... mnie
byłoby nie stać na pełne bohaterstwo. Może nie rozumiem
w pełni przemian, które się dokonują, może przeszkadza
mi to, że właściwie nigdy bezpośrednio nie brałam udzia
łu w ruchu rewolucyjnym. Czuję nieufność do samej sie
bie ... tylko do siebie.
Głos, którym matuśka mówiła, nieznacznie przechodzi!
w ton skargi. Stawa! się takim, jakim bywa! wtedy, gdy
mówiła o tatusiu i o swej samotności.
- To jesb tak, jakbym widziała przed sobą dokładnie
drogę i ciągle szykowała się do niej, ale nie miała od
wagi w nią wyruszyć z obawy przed trudem, przed wy
siłkiem ... i ze względu na bagaże ... Ja dźwigam bagaże,
drogi Samuelu Jakubowiczu! Właśnie ten jakiś - jak
i-;o nazywacie - drobnomieszczański, kramarski świat
wspomnień, a może i nadziei, czy ja wiem zresztą? Pa
miętam na przykład swe dzieciństwo i swą młodość.
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Miałam dziewiętnaście lat, gdy wyszłam za mąż. Dzie
więtnaście lat życia w domu właścicieli trzech kamienic,
gdzie słowa „wolność" i „sprawiedliwość" - mieszały
się ze słowami „dochód", ,,transakcja" i „moje" ... przede
wszystkim „moje"! Więcej, przez dziewiętnaście lat my
ślałam sama. takimi właśnie kategoriami, ja - córka
i wnuczka kamienicznika. Dziewiętnaście lat dobrobytu
i wygody, smakowania życia bez żadnego zastanawiania
się nad tym, skąd się bierze to wszystko, co można kupić
za pieniądze, skąd się biorą pieniądze, w jaki sposób się
do nich dochodzi... Wiecie, co mam na myśli - ową obo
jętność sytych wobec głodnych. Litowałam się nad żebra
klem, nad chorym psem czy zdechłym kanarkiem, miałam
,,dobre serce" - i to wszystko. Deklamowałam na wie
czorkach uczniowskich czule wiersze i jak cala młodzież
mego pokolenia chodziłam w każdą narodową rocznicę
na uroczyste nabożeństwa i tajne a}rndemie... to była
moja świadomość po I i tycz n a. W nowy, w wasz,
Samuelu Jakubowiczu, świat pojęć, dążeń i walki we
szłam jakby przypadkiem. Nie zastanawiałam się, nie
porównywałam, nie wgłę,bialam się - po prostu uwie
rzyłam! Było to łatwe i proste, bo przed tym uwierzyłam
w swego męża. , On pośredniczy! między mną a wami.
Dziś jestem sama ... i dziś dopiero doszłam do przeko
nania, że tak nie wolno, że nie •o to chodzi, że człowiek
musi sam wypracować w sobie ową wiarę, i to zupełną,
doskonałą, i że nie wiara w człowieka jest ważna, ale
w ideę. Człowiek jest i odchodzi. .. człowiek może się my
lić, błądzić, idea jest czymś, co pozostaje nieskażone,
Gdybym wyrosła z proletariatu, byłby we mnie ów, jak
go mąż mój nazywał, ,,instynkt", więź z gromadą, orga
niczna przynależność do środowiska. Kim jestem, drogi
Samuelu Jakubowiczu? Dawniej nie zastanawiałam się
nad tym nigdy! Dziś myślę o tym bardzo często i nie
chciałabym być dla samej siebie ani za łagodną, ani zbyt
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surową. To wy, Samuelu Jakubowiczu, pomogliście mi
zrozumieć samą siebie, wasza przyjaźń, wasze rozmowy,
wasze książki, wasza żarliwość wreszcie ...
Przymknęła oczy i jakby dla samej siebie powiedziała
poważnie, niemal surowo:
- Do środowiska, z którego wyszłam, nie powrócę już
nigdy, ale kiedy dojdę ta111, gdzie wy już jesteście, nie
wiem!
W południe mimo deszczu, który zaczął padać, pozwo
liła matuśka Justynie i Pawiowi odprowadzić pana Lur ie
do rogu Szumskiej do tramwaju.
Wszystkie rzeczy sublokatora zmieściły się do małego
wiklinowego kosza, wszystkie prócz książek, które gdzieś
powynosił na miasto w ostatnim bygcdniu. Na dno kosza
wepchną! poduszkę i kołdrę, na tym ułożył spodnie, szel
ki, dwie koszule, kubek i talerz, i rondelek z jednym
uchem oraz ranne pantofle: Przygnióbł kolanem odstające
wieko i obwiązał kosz sznurem.
Bagaż nie musiał być ciężki, bo pan Lurie szedł dość
prędko. Przez całą drogę rozmawiał z Pawłem.
Na przystanku nie było widać tramwaju, więc Justyna
została pilnując kosza, a pan Lurie i Paweł poszli do
kupca, skąd chłopiec przyniósł i pestki słonecznikowe,
i chleb świętojański, i karmelki, i pierniki, i suszone
śliwki.
Dźwigał wielką torbę wypchaną łakociami,
błyszczały mu szczęściem.

a

oczy

- Będziesz, zuchu, pamiętał Samuela Lurie?
- Tak, tak! będę! Ale ty nie odjeżdżaj!
Zaraz ukazał się tramwaj, który zabrał pana Lurie
razem z. koszem.
Dzieci pozostały na przystanku, aż w6z skręcił w lewo
i schował się przed ich oczyma. Nie pomógł głośny płacz
Pawia - sublokator nie wrócił.
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Co do strażaków, to wyprowadzili się zupełnie inaczej,
z awanturą.

W przeddzień wyprowadzki urządzili bal.
Całą noc pili samogon małymi szklaneczkami I spie
wali pieśni, a rano pokłócili się między sobą tak bardzo,
że któryś z nich porąbał okr·ągly stół ostrą 'strażacką sie
kierą i stiuki szybę cisnąwszy butem.
Rano zabrali swoje tobołki i już ich nie było, odjechali
na front.
Okienko nowego mieszkania wychodzi akurat na śmiet
nikową skrzynię i dlatego jest, zabite gwoździem, żeby
go nie otwierać, bo latem od skrzyni idzie okropny smród
i wpadają do mieszkania duże błękitne muchy.
W pokoiku mieszczą się tylko: łóżka, mały stolik, kosz,
dwa krzesełka i pólka na naczynia. Na koszu ustawiła
matuśka kufer, a na nim jeszcze małą walizkę.
To nowe mieszkanko było ciasne, ale za to widne, su
che i pełne wesołego słońca, toteż dzieci nie bardzo wie
działy, dlaczego matuśka jest z niego niezadowolona
i nazywa je „komórką". Nad wieczorem, kiedy Amelka
odrobi lekcje, matuśka zabiera dzieci i idą do parku po
szyszki i suche gałęzie na opal, bo już nigdzie nie można
dostać denaturatu do maszynki. Biorą worek i dostają
się do parku miejskiego przez dziurę w plocie pozostałą
po tamtym pamiętnym pochodzie.
Park jest ogromny i rośnie w nim wiele przeróżnych
drzew i krzewów.
Pod nogami jest nmósbwo suchego igliwia, opadłych
kruchych gałęzi i szyszek.
Krokom towarzyszy głośny chrzęst, gałęzie łamią się
z trzaskiem, igliwo ugina się i szeleści, pnie sosen pach
ną żywicą.
Matuśka najpierw rozgląda się długo i uważnie, czy
gdzie kogo nie widać, boi się dozorcy, który nie pozwala
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zbierać gałęzi w parku, wymachuje .kijem, tupie nogami
i strasznie krzyczy.
Zbieranie nie jest trudne. Matuśka schyla się i zgarnia
rękoma suche patyki i coraz. wrzuca naręcze do worka.
Justyna znosi szyszki, Paweł szuka kawałków kory. Ma
tuśka ugniata wnętrze worka i zachęca dzieci do po
śpiechu.
Worek jest już pełniusieńki.
Matuśka związuje go i z trudem zarzuca ciężar na
plecy.
Pierwszy przez wyłamane sztachety przesuwa się Pa
weł, po nim dziewczynki, następnie matuśka, a na samym
końcu musi przejść worek. Ale worek jest gruby i ubyka
w · niewielkim otworze, matuśka ciągnie go ku sobie
z całej siły. Twarz jej staje się purpurowa, a oddech krót
ki i świszczący, wreszcie worek wyślizguje się z dziu
ry, już!
Słońce schowało się za domami, ale jeszcze jest widno
i ciepło. Przed domem na ławce siedzi szewc.
Matuśka przyspiesza kroku i mija go bez słowa.
W sionce wysypuje się przyniesiony opal do paki. Co
dziennie rano i w południe pali matuśka w małym, zro
bionym z cegieł piecyku z dworna fajerkami i gotuje
wodę na kawę albo kaszę.
Rondel i czajnik jest teraz zawsze pomalowany na
czarno sadzami i dymem, a matuśka ma pokłute i po
drapane ręce od łamania gałęzi, ale opal jest zupełnie
darmo.
Wszystko zrobiło się okropnie drogie - i kasza, i olej,
i mydło, i słodka patoka. Matuśka bardzo martwi się dro
żyzną i tym, że nie ma pieniędzy. I w tej chwili musi
o tym myśleć, bo składając wytrząśnięty worek ma twarz
pełną troski i rozchmurza się dopiero wtedy, gdy Amelka,
posiana do stróżów z jedwabną, niebieską halką, przy
nosi dziesięć jajek.
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. Po kolacji zmęczone wędrówką dzieci usnęły natych
miast. W nocy Justynę zbudził łomot. Usiadła na łóż
ku i zawołała na matuśkę, ale matuśka też już nie
spala.
Ktoś walił do drzwi sieni. Walii głośno, pręscia
mi, głos wpadał w ciszę i rozrastał się w niej aż do
grozy.
To szewc. Justyna wie na pewno - to szewc. Poznała
ten głos poprzez łomot za drzwiami i bicie własnego, wy
straszonego serca.
- Matuśko! ty mu nie otwieraj!
To jest straszne, jak ktoś tak szarpie ciszę i ciemność
nocy kopaniem we drzwi i przeklinaniem.
I wcale nie wiadomo, co się stanie - czy drzwi ustą
pią? pękną pod ciężarem i ciosami rąk i nóg?
Justyna drętwieje od tych myśli, a hałas obok nie usta
je, przeciwnie, wydaje się rosnąć.
Obudziła się Amelka, Paweł chce płakać, ale matuśka
spokojnym szeptem uspokaja dzieci.
- Przecież to nic, to tylko szewc. Znacie szewca, upił
się po prostu i dlatego urządza awantury po nocy ...
zresztą drzwi są zamknięte na haczyk i zasuwę i nikogo
nie puszczą do środka.
W pokoju jest strasznie ciemno i Justyna nie może
widzieć twarzy matuśki, ale sam jej głos uspokaja dziew
czynkę.
Wściekły szewc klnie dobierając coraz wymyślniejszych
słów. Kopnął jeszcze kilka razy drzwi i wreszcie chyba
poszedł. Cisza. Zupełna cisza ... Za chwilę niepewne, su
wające kroki... Znów cisza.
Justyna wsuwa się z głową pod kołdrę i czeka. Może
szewc wróci? Może już idzie? Skrada się cichuteńko do
drzwi sionki i zaraz go się usłyszy. Może już jest obok
drzwi, w które jeszcze raz zacznie walić tak mocno i dłu
go, że wreszcie pękną i puszczą go do środka ...
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Ale ciągle jest bardzo ciclio. Nie slychać żadnych kro
ków, najmniejszego szelestu.
Już zupełnie spokojna zasypiała, gdy dobiegł ją dziw
ny szmer, idący poprzez ciemność od matusinego lóżka.
Co to? Co to za głos?
Ale to był tylko szloch matuśki.

ROZDZIAL XVII
Ci wszyscy nie mają nic wspólnego z prawdziwą rewo
lucją. To nie są robotnicy albo chłopi - to zwyczajni
szubrawcy. Brudna piana, plunąć na nich - ot co zawyrokował o stróżu i o szewcu zdun Aleksiej w dzień
swego wyjazdu.
Przyszedł pożegnać się z Nastią i maleńkim synkiem,
z matuśką, z matką Koli i resztą lokatorów, którzy ciąg
le jeszcze mieszkali w na pól wyludnionej kamieniczce.
Przyniósł chleba, krajanego fajkowego tytoniu i wore
czek kukurydzy.
- Ze wszystkimi po kolei zrobi się porządek!
Najpierw z wojną, potem z naszymi najjaśniejszymi,
potem ze Skworcowymi, Galkinami... Ale i na tych tu,
spryciarzy, przyjdzie kreska, mogą o to być spokojni. Był
opalony, wesoły i rozmowny, coraz poprawiał sobie
przypiętą u piersi czerwoną gwiazdę i pogwizdywał me
lodie, które kiedyś Mikołaj grywał wieczorami na harmo
nijce.
- Rewolucja jeszcze się nie skończyła, choć nasz
Aleksy Iljicz obwołał się właścicielem posesji po wiel
możnej Skworcowej, a szewc kobiety straszy po no
cach. - Wyjął zza bluzy gazetę i oznajmił zebranym są
siadom uroczyście:
- Oto numer „Prawdy", posłuchajcie, co do nas na
pisał towarzysz Lenin.
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N aslia prę<lko wetknęła <lo ust płaczącego dziecka bro
dawkę chudej piersi i zakołysała nim niecierpliwie, Kola
oblizał spierzchłe wargi językiem, kucharka westchnęła
głęboko. Naokoło zduna zrobiło się cicho i poważnie.

- ,.Robotnicy!"
Aleksiej popatrzył znacząco na słuchających.
.,Dokazaliście cudów proletariackiego, ludowego bohaterstwa w wojnie domowej przeciw carowi.
Powinniście dokazać cudów proletariackiej i ogólne
ludowej organizacji, aby przygotować własne zwycię
stwo w drugim etapie rewolucji".
Wszyscy, nawet dzieci, zdawali sobie· sprawę, że to,
o czym czyta i mówi zdun, jest ogromnie ważne i w jakiś
sposób wiążące się z Charkowem, z ulicą Gogola i z każ
dym z nich.
Z<lun powoli składał gazetę.
- W Piotrogrodzie krew się leje, ale rady nam nie
dadzą!
Nagle Nastia zaszlochała, przerywając tym swoim
płaczem mowę męża.
- Go ty? Tam się, mowrsz, zabijają, a ty jedziesz?
Sierotami nas chcesz zostawić.
Za matką rozkrzyczało się dziecko: Kobiety stojące
wkoło Aleksieja instynktownie skupiły się teraz u boku
Nastii, Od kilku miesięcy mężczyźni z suteren i podda
szy opuszczali swoje rodziny.
Olbrzymia fala strajków i demonsbracji objęła wszyst
kie okręgi przemysłowe i wszystkie miasta.
Gniew ludu niby olbrzymia powódź ogarnął całą Ro
sję. Coraz jawniejsza stawała się obłudna polityka mien
szewików i eserowców, coraz głośniej było o ich sojuszu
z burżuazją i znienawidzonymi białogwardyjskimi ge
nerałami, coraz częściej powtarzano słowo - Le n i n.
Ale kobiety chucie i nędzne miały na codzień swoje
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własne, bliskie sprawy. Do ich uszu, obok potężniejącego
głosu rewolucji, dochodziły coraz natarczywsze glosy
dzieci: - ,,M amo, daj chleba!" i od tych słów stawały
się nieufne, rozdrażnione i niecierpliwe.
Tak było i z Nastią. Biedowała razem z sąsiadami, ale
nie narzekała, wierzyła w zwycięstwo rewolucji, lo
wszystko nie było nawet trudne, dopóki wiedziała
o Aleksieju, że jest blisko, w Państwowych Młynach,

w Remizie Tramwajowej, w Darowyrn Tartaku.
Przerażała ją samotność i tein jakiś nigdy nie oglą
dany Piotrogród, który urzeka! samym swym ir11ieniem
mężczyzn, który wyrósł w wyobraźni ludu do symbolu
samej rewolucji.
Nie, tego już nie potrafi znieść... W jej obwisłych pier
siach nie ma mleka, a serce jest pełne strachu.
Matuśka rozumiała Nastię, jak i matka Koli, i Olga
Andriejewna. One też były skazane na samotność, biedę
i strach.
Zdun objął żonę ramionami. Przed nikim nie wsbydził
się tej pieszczoty i swego wzruszenia.
- Cicho, Nastieńka ... cicho, nie za morza przecież
jadę, i nie ja jeden, pomyśl, jakby tak każdy przy żonie
został i przy dzieciach, kto by rewolucji bronił?
Z kieszeni spodni wyjął garść karmelków i zaczął czę
stować uszczęśliwione dzieci.
- Wujek Aleksiej jest najlepszy!
Powoli dnie nasycają się latem, jak wieczór nasyca się
mrokiem. W pokoiku obok śmietnika jest duszno nie do
wytrzymania i gryzą muchy, których wciąż pełno mimo
zabitego gwoździem okienka.
Amelka zdała do pierwszej klasy i już ma wakacje.
Tego lata po raz pierwszy właściwie Justyna poznała
ulice Charkowa. Chodziły z Amelką sprzedawać „sie
mieczki", czarne słonecznikowe pestki.
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Zaczęło się od lego, że matuśka nie miała już wcale
pieniędzy.
Przed wejściem do parku, na rogach ulic, na placach,
przystankach tramwajowych dzieci całymi gromadami
sprzedawały wodę, siernieczki, papierosy, kwiatki, sprze
dawały i zarabiały pieniądze.
Amelka też postanowiła zarabiać.
- Będziemy sprzedawały siemieczki, to bardzo ła
two. Kupuje się za pięćdziesiąt kopiejek u gospodyni,
która ma ich cały worek wspiżarni, wsypuje się tien zapas
do koszyczka, bierze malutką szklaneczkę i chodzi sobie
po ulicach. Szklanka za dwie kopiejki. Nasypuje się do
szklaneczki, równa dłonią wierzch i wsypuje do kieszeni
tego, kto kupił. Pieniądze chowa się pod pestki na dno
koszyczka albo trzyma w ręce, żeby nie zgubić. I już!
Matuśka się śmieje, a następnie gniewa na Amelkę. Nie chcę. Co ci znów przyszło do głowy? Nigdzie nie
chodźcie, bo jeszcze mi się gdzie pogubicie, mało to było
zmartwienia z Pawiem?
Ale Amelka patrzy na matuśkę swymi prześlicznymi
bursztynowymi oczyma i tak ją długo prosi i przekonuje,
aż matuśka pozwala iść „jeden raz - na próbę".
To bardzo wesoło i przyjemnie sprzedawać pestki. Uli
ce są długie, proste i dalekie albo wąskie i wygięte w łuk
i nigdy nie wiadomo, gdzie się wlaściwie kończą. Domy
też są różne: murowane, wysokie, z żelaznymi bramami
i mnóstwem okien, albo drewniane, niskie i krzywe od
starości. Partery domów są przeważnie zajęte przez
sklepy, które prawie wszystkie pozamykano na wiel
kie kłódki, pozasłaniano deskami albo żelaznymi kra„
tarni.
Nawet kupiec na rogu Szumskiej jest zamknięty. Ach,
jaki to był wspaniały sklep. Worki towaru po prostu roz
pychały jego wnętrze i wychodziły aż na ulicę. Skrzynie,
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kosze stały przed szeroko otwartymi drzwiami na chod
niku.
Długie, pachnące wieńce grzybów, wędzone ryby, pęki
czerwonego i zielonego pieprzu, olbrzymie arbuzy, figi,
daktyle, ryż, sól, solone ogórki, baryłki kawioru, cale

góry pomidorów, słodkie, czarne rodzynki. .. Można było
stać i stać, i patrzeć bez końca. Sam zapach wanilii, me
lonów i wędzonej „sigi" nasycał i upaja!.
Z koszyczkiem pełnym pestek idzie się pod park albo na
pole wyścigowe, bo ulice są prawie puste o tej porze dnia.
Amelka jest śmiała, sama podchodzi do różnych pań i pa
nów i zachwala pestki!
Niektórzy biorą szklaneczkę lub dwie, inni śmieją się
z Amelczynych propozycji:
- Sama sobie zjedz swoje pestki, ot kupcowa!
Justyna odmierza pestki szklanką, a Amelka wyciąga
rękę po pieniądz.
- Dwie kopiejki!
O zmroku koszyk jest pusty, a Amelka ma pełną garść
miedziaków. Dziewczynki są niewypowiedzianie szczęśli
we i dumne, ale też i bardzo zmęczone. Nie chce im się
jeść, bolą je nogi, oczy pieką, wargi mają suche i spę
kane.
Najwięcej pestek można sprzedać przed parkiem, choć
tam właśnie cala gromada dzieci ugania się z koszycz
kami.
Upal jest duży od rana, ale ulica parkowa, wysadzona
kasztanami, jest pełna cienia.
Dziewczynki siadają na brzegu chodnika naprzeciw
parkowej bramy.
Ludzie idą, wchodzą do parku, wychodzą, mijają je.
Justyna patrzy na przepływający korowód postaci, na
parkową bramę, pogodne niebo, ruchliwy blask słonecz
ny połyskujący na kasztanowych liściach i powstaje
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\'li niej jakieś niejasne przypomnienie kiedyś przeżywa
nych podobnych wzruszeń ... Już tak jakby bu kiedyś była ...
Tu czy w podobnym miejscu, w cieniu starych drzew, ale
wspomnienie pierzcha spłoszone jednym dźwiękiem, któ
ry wyraźny i ostry wyrasta tuż naprzeciw.

- Sacharnoje rnarożnoje!
Na chodniku sboi lodziarz. Jest w białym fartuchu,
boso, ma przed sobą wózek.
- Sacharnoje rnarożnoje!
Zdejmuje pokrywkę z blaszanego kociołka schowane
go we wnętrzu wózka i kościaną łopatką nakłada do
szklanek różowe i kremowe lody.
Takie lody są wyborne. Zimne, słodkie, pachnące wa
nilią i poziomkami. Coraz ktoś podchodzi do wózka
i kupuje sobie porcję. Justynce naraz robi się nieznośnie
gorąco i zachciewa jej się pić. Ona by też zjadła lodów ...
pełną szklankę zimnych, śmietankowych lodów., no,
choćby pól szklanki!
Amelko! Tak mi się chce pić! Ja bym zjadła Iodów.
Lodów? - Amelka śmieje się z Justyny. - Przecież
lody są drogie, trzeba mieć dużo pieniędzy, skąd weź
miesz?
Jeśli się chce pić, można iść do parku prosto główną
aleją do malej fontanny.
- Weź szklaneczkę, tylko zaraz wracaj, bo jakby ktoś
chciał pestek, to jak sprzedamy?
Justyna wchodzi do parku. Ławki wokół klombów za
jęte są przez panie i dzieci. Chłopcy i dziewczęta biegają
wesoło, krzyczą, śmieją się. Na klombie kwitną bratki,
niskie krzaczki tworzą niebiesko-żółty ornament na tle
zielonej, puszystej trawy. Justyna mija klomb i już widzi
pod drzewem fontannę na kamiennym wzniesieniu. Wo
da wypryskuje z kuli i ścieka do kamiennej misy.
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Na wzniesieniu uwija się gromada dzieci, podstawiają
dłonie pod strużki wody, rozchlapują ją, piszczą, skaczą.
Justyna dociska się wreszcie do wody, nabiera w swoją
szklaneczkę i pije. Dzieci bryzgają na nią chłodnymi
kroplami, depczą jej bose nóżki, ciągną za sukienkę, za
włosy.
- Zoluszkal Zoluszka! Kopciuszek!
Justynka nie wie, dlaczego dzieci się z niej śmieją
i dokuczają jej. Woda jest zimna i kryształowo przezro
czysta, smakuje jej, więc sięga pod ściekające krople jesz
cze raz małą szklaneczką z grubego, zielonkawego szkła.
Naraz któreś z dzieci podbija szklaneczkę przy wargach
dziewczynki, szklaneczka już jest na ziemi, już toczy się
po żwirowanej alejce, dzieci śmieją się wesoło.
Justyna w pierwszej chwili nie pojmuje, co się stało,
czuje tylko piekący ból wargi, ale już po kilku se
kundach wie: szklaneczka na pewno się potłukła. Prze
rażona zapomina o bólu i przyklęka na żwirze, podnosi
ją i ogląda uważnie, grube szkło ocalało w upadku,
szklanka jest cala.
Justyna patrzy na nią szczęśliwa i nagle widzi, jak na
jej zielonkawe, gładkie ścianki spada czerwona kropla,
jedna, dwie, dużo.
Co to jest? Machlnalnle sięga dłonią do ust i czuje
pod palcami lepką wilgoć, ostry" ból, palce robią się czer
wone od krwi. Na tien widok dzieci spod fontanny roz
biegają· się na wszystkie strony. Justyna teraz dopiero,
klęcząc na środku ścieżki, widzi, że wszyscy - chłopcy
i dziewczynki - mają nóżki obute w pantofle, sandałki,
kolorowe skarpetki lub białe pończoszki. Justyna chce
płakać, chce się poskarżyć, ale jest sama. Ludzie śmieją
się, rozmawiają, dzieci bawią się, ale nikt nie zwraca
najmniejszej uwagi na nią, nikogo nie obchodzi mała,
bosa dziewczynka z rozkrwawioną wargą.
Jeszcze raz sięga więc fontanny, strużka wody przez
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chwilę jest czerwona i różowa, już zmyła plamy z rączki
i buzi. Justynka odwraca się od wody, schodzi ostrożnie
z kamiennych stopni i odchodzi ku bramie.
Amelka najpierw jest zła.
- Gdzieś ty była tak długo? Mówiłam ci: ,,wracaj
zaraz", poszła i nie ma jej, i nie ma. - Ale zaraz, spo

strzegła rozciętą wargę i zapytała, co się stało.
Już się nie gniewa, tylko pociesza Justynę.
- Ze mnie też się w szkole czasem śmieją 1 prze
zywają „dziadówką", ale niechby mnie która tknęła.
A to ci się prędko zgoi, dobrze, że szklaneczki nie
stłukli.
Upał wzmaga się coraz bardziej. Lodziarz dawno od
jechał z pustym kociołkiem, kurz dra-pie w gardle i draż
ni oczy. Coraz. częściej ktoś chce pestek. Amelka uśmie
cha się do kupujących i Tina się śmieje, tylko Ju
styna nie może, bo wciąż jeszcze boli ją skaleczona
warga.
Jest dopiero kolo czwartej, a one mają pusty koszyk
i ze śmiechem wracają do domu. Na ulicy jest duszno
i aż jaskrawo od słońca, trzeba mrużyć oczy przed bias. kiem. Nagle zupełnie zapomniawszy o zmęczeniu biegną
do furtki. Przed ich kamienicą stoją w gromadzie ludzie.
Na podwórku na kamieniach leżą. zwalone bezładnie na
kupę połamane rzeczy i cale mnóstwo potłuczonego·
szkła. Małe i duże kawałki błyszczą w słońcu wszystkimi
barwami tęczy.
- Dlaczego tu leżą rzeczy?
- Kto potłukł szyby i lustra?
Dziewczynki przepychają się między ludźmi aż do
miejsca zajętego przez pogruchotane meble. Stół leży ja
koś bokiem, dwie nogi są zupełnie wyrwane, jedna wisi
na strzępie strzaskanego drzewa. Na blacie stołu zawisło
poręczą i jedną nogą krzesło z rozprutym skórzanym
obiciem. Obok leżą obrazy w złocistych, bogatych ra13 - Szklane kulki
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mach, pocięte płótna zatraciły w swym zniszczeniu daw
ną treść, są kolorowymi, żałosnymi strzępami. Wyście
łany fotel ze sprężynami na wierzchu, jakieś połamane
drzwi szafy, pluszowa otomana złamana na pół, kanap
ka na czarnych, zgiętych nóżkach, pokrywki od rondli,
kawałki firanek, strzępy adamaszkowej portiery, jakieś
rzeźbione galeryjki od szaf i kredensów, resztki naczyń,
papiery, a wszystko przysypane okruchami luster
i szyb -- utworzyło bezładną stertę.
- Kto to zrobił?
Justyna patrzy pilnie na ludzi, którzy ustawili się
nad stosem rzeczy i rozmawiają półgłosem między sobą;
patrzy i widzi, że jedni są przerażeni, inni zmartwieni,
a jeszcze inni zupełnie obojętni. W oknach pani genera
łowej wygniecione szyby, powyrywane futryny i pogięte
blaszane parapety mówią o jakiejś olbrzymiej sile, która
je naruszyła. W pustych otworach zwisają łachmany
podartych firanek i resztki wyłamanych ram. Co się
stało?
Pani generałowej nie było od zimy i mieszkanie jej
zamknięto na zwykły zamek i wielką kłódkę zaczepioną
o dwa żelazne kółka. Nikt tam nie mógł wejść, bo jak
można otworzyć drzwi z zamka i kłódki, jak się nie ma
kluczy? Amelka delikatnie trąca bosą nogą kawałek lustra
· i pyta Olgi Andriej ew:
- Co się właściwie stało? Czy był pożar i przyjechali
strażacy?
A Olga Andriejew ma na twarzy przerażenie, widocz
nie to, co się tu stało, napełniło ją strachem.
- To tacy jedni... odbili drzwi siekierami i wszystko
potłukli, wszystko!
- Tyle dobra, tyle dobra poszło na nic - lamentuje
dawna stróżka. - Otóż z prawa do nas to należało, ma
łośrny się nawysługiwali Siemionownie? Po cóż było za
raz łamać, rąbać, tłuc?
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Nastia huśta małego na lewej ręce, a palcami prawej
pokazuje w powietrzu, jak dywany rozcinali nożami -

o bak!
- Ale był łomot, jakby się piętro waliło - dopowia
dają inni. - W lustro to tylko cisnął czymś i już. - Cała
klatka schodowa jest zawalona szczątkami mebli, porce
lany, garnków, lamp, kaflami i cegłą ... Matuśka dojrzała
dziewczynki z progu sieni i kazała im natychmiast
przyjść do mieszkania.
- To wszystko stało się około południa, przyprowa
dził ich szewc, dziewięciu mężczyzn, najpierw dobijali
się do Olgi Andriejew ... na pewno byli pijani.
- To byli, mamusiu, bolszewicy? Tacy jak Aleksiej?-'
pyta Amelka.
- Nie, dziecko - odpowiedziała matuśka z nikłym
uśmiechem ---, nie, to byli zwyczajni szubrawcy - dodała
przypominając sobie określenie zduna. - Szubrawcy,
którzy nie mają nic wspólnego z prawdziwymi bolsze
wikami!

ROZDZIAL XVII
Mniej więcej w połowie sierpnia Amelka zaprzyjaźniła
się z Szurą Gołubienko, Ojciec Szury był starszym ko
niuchem w „Pożarnej Komandzie" i Szura zawsze mu
przynosiła w południe obiad aż z Uspienskowo Pierie
ulka.
Szła ostrożnie niosąc płytki koszyk z pałąkiem, w któ
rym spoczywał kamienny garnuszek z zupą, ułożone
równiutko kromki chleba i butelka z kawą, zakorkowana
zwitkiem papieru. Szyjka butelki i wierzch garnka wy
stawały ponad kraj koszyka, tak że już z daleka widać
był-o, co Szura niesie.
Przechodziła koło furtki na Gogola, przecinała ukoś-
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nie plac „Pożarnej Kornandy" i znikała za ceglanym
murem.
Uśmiechała się życzliwie do bawiących się na ulicy
dzieci: do Amelki, Justyny, Koli, Pawła.
Szura była niska, gruba, miała trzynaście lat, jasną
twarz i ciemne włosy zaplecione w dwa ciasne warko
czyki.
Amelka z początku wcale nie zwracała na nią uwagi,
nie odróżniała jej od innych dziewczynek przechodzących
ulicą Gogola. Zetknęła się z nią przypadkiem.
. Któregoś dnia matuśka kazała odnieść upraną bieliznę
rymarzowi, który mieszkał w małym pokoiku obok warsz
tatu przy „Pożarnej Komandzie". Dziewczynki nie lubiły
tam chodzić, bo w rymami śmierdziało klejem i skórą
tak okropnie, że aż się zbierało na mdłości, ale cóż, ma
tuśka nie ma czasu. Amelka zawołała Justynę i po
szły.
Na ławeczce u wejścia na wieżę siedziała Szura. Sie
działa i przyglądała się koniom przeprowadzanym po
dziedzińcu.
Dziewczynki oddały paczkę rymarzowi i stanęły, aby
też popatrzeć na konie.
,
- Zasłaniacie mi wszystko. Stańcie sobie z boku! zawołała Szura miękkim, niskim głosem.
Amelka przyjrzała się jej uważnie i po chwili przysiadła do niej na ławkę.
Zaczęła się rozmowa. ·
- Ładne są te konie.
- O, śliczne, a jakie mądre! Tatuś mówi, że same idą
do pożaru!
- To twój tatuś jest Gołubienko?
- Tak, a wy mieszkacie na Gogola, za szpitalem?
Justynki jakby nie było, jakby nie siedziała obok sio
stry, opierając się o nią ramieniem.
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Szura i Amelka rozmawiają, zapominając o niej, bo
ona jest mała, ona się nie liczy.
Później przyszedł ojciec Szury i zaczął Jest zupę
zagryzając chlebem, ościstym i ciemnym jak zeschła
ziemia.
Amelka usunęła się z Szurą na sam kraj ławki.
· Gołubienko ma oczy takie jak Szura, jasne, spokojne
i uważne, ale sam jest wysoki i chudy.
Je głośno stukając coraz blaszaną łyżką o ścianki garn
ka, na długich, postrzępionych wąsach zostają mu reszt
ki grochówki i okruchy chleba.
- Sama jeździsz tramwajem?
- Czy możecie do klasy przychodzić boso?
Obok pod oficyną inni strażacy jedzą przyniesione
obiady. Kilkoro dzieci biega po placyku, parę kobiet przy
siadło w kucki kolo jedzących.
Dawniej dziewczynki znały prawie wszystkich straża
ków, ale tamci kolejno powyjeżdżali na front i teraz ci,
spod oficyny, to jacyś nowi, nieznajomi ludzie, przeważ
nie starsi.
Gołubieko wziął butelkę z kawą i ucałowawszy Szurę
odszedł ku stajniom.
- Dawniej to tata miał obiad z mięsem, ale teraz ...
- No, i u nas matuśka kupowała mięso, ale teraz jest
bieda, nie ma pieniędzy i sklepy są pozamykane.
Dziewczynki wracają do domu, obchodząc plac na
około. Szura trzyma Amelkę za rękę i opowiada jej coś
o sobie i swojej szkole.
Justyna raz biegnie przed nimi, raz za nimi.
Pod morwami leży kilka jagód, są już zupełnie słodkie
i soczyste. Dziewczynki przysiadają na murku, a Justy
na zbiera owoce. Następnie odprowadzają Szurę aż do
rogu Szumskiej. Tak się zaczyna przyjaźń Amelki
z Szurą.
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W południe Amelka czeka na Szurę ina placu Cerkiew
nym, razem idą do „Pożarnej Komandy" i czekają, na
ławeczce naprzeciw stajni, aż Gulubienko opróżni ka
mienny garnuszek. Potem idą wolniusieńko pod ogrodze
nie szpitala, wstępują na podwórko albo siadają na schod
kach cerkwi na cienistym, chłodnym placu. Tak jest im
ze sobą dobrze.
Ciągle mają coś do opowiadania, nachylają ku sobie
głowy i szepcą stłumionymi głosami, jakby to, co mówią,
było jakąś tajemnicą. A to są zupełnie zwyczajne rze
czy, o których Justyna wie: a to, że pod murem jest za
kopana jaskółka i że matuśka miała złamaną nogę, że
ich tatuś umarł i że Paweł zginął ina pochodzie, że pan
Lurie wyjechał, a zdun Aleksiej „był prawdziwym bol
szewikiem", że szewc raz walil w nocy do ich drzwi i po
tem sprowadził takich, co wszystko porąbali u ich daw
nej gospodyni, generałowej ...
- A ją sprzątnęli? - dopytuje się szeptem Szura.
-. Sprzątnęli? Amelka nie bardzo rozumie, co to znaczy, ale odpowiada rezolutnie. - Nie, bo jej nie ma, ona
już dawno wyjechała, a dom jest teraz Aleksego Jljicza
dozorcy.
- A naszego gospodarza, policmajstra Lapkina, to
jednej nocy sprzątnęli. Taki był, że się go cała dzielnica
bala, aż raz przyszli i trach! tirach! zastrzelili go jak psa
wściekłego.
Szurka po obiedzie ma wolny czas aż do zmroku, więc
dziewczynki bawią się razem albo spacerują pod rękę.
Justyna i Paweł biegają po jezdni, Paweł jest koniem
a Justyna furmanem. Rżą i pędzą do stajni, która jest pod
kasztanami na placu „Pożannej Kornandy". Tam stoją ci
cho, przytuleni do drzewnego pnia, i boją się, by ich inie
wyprowadzili „ina mięso dla wojska". ,,Na mięso dla woj
ska" zabrali prawie wszystkie konie z „Pożarnej Kornan
dy", o czym ze zgrozą opowiadał koniuszy Gołubienko.
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- Moje konie - powtarzał zaciskając pięści - nie na
karmią armii, najwyżej mogą się nimi udławić panowie
oficerowie, czego im z serca życzę!
Niekiedy dzieci idą na Uspienski] Pierieułek, na podwó
rze domu Szury.
Tu jest zupełnie inaczej jak na ulicy Gogola. Domy
stoją gęsto po obydwu stronach jezdni i nie ma przed
ich frontami żadnych ogródków. Prawie wszystkie' są
parterowe i bardzo stare, pokrzywione, z zaklęsłymi da
chami i odrapanymi ścianami.
Mieszka tu sama biedota z gromadami dzieci, psami
i kurami. Dom Szurki jest taki sam jak inne, brudny,
szary, brzydki. Na podwórko wchodzi się z ulicy przez
długą, zupełnie ciemną sień. Za to 111a podwórku jest
ładnie.
Na środku rosną dwie akacje. Mają mnóstwo deli
katnych liści i całe wiechcie zielonych strączków po
opadłych kwiatach.
W tyle jest stolarnia i dlatego całe podwórko bywa
zawsze zaśmiecone wiórami i trocinami. Drzwi stolarni
najczęściej są otwarte na oścież i można oglądać całe,
pachnące drzewem, wnętrze.
Stolarz zupełnie łysy, garbaty i zawsze milczący heblu
je deski na podłużnym stole. Pochyla się i prostuje w głę
bokim rytmie pracy cała jego niekształtna, pokurczona
postać.
Justyna staje na progu warsztatu i przygląda się robo
cie milczącego stolarza. Jaki to ten hebel jest, że tak
kraje drzewo na cieniuchne, przezroczyste wióry, skrę
cające się w loki jak Amelczyne włosy? Pióropusz wiórów
rośnie w takb sunących w tył i w przód ramion, cichy
syk biegnie za heblem ... Czy to drzewo tak syczy, czy
hebel?
Justyna patrzy pilnie, choć na podwórzu jest już cała
gromada dzieciaków i zaczęły się zabawy: ,,w chowane199

go", ,,w kucanego berka" i „wilka i owce". Szurka opo
wiadała o tym, że stolarz robi dużo trumien, bo dużo,
dużo ludzi umiera. I że jego trzech synów zginęło na
froncie. Ci synowie byli zupełnie prości, żaden nie miał
garbu, jeden był rudy i wszyscy wołali na niego „Ryżyj
Pawka". On był też stolarzem i razem z ojcem robili
piękne meble, komody, stoły, szafy, ale teraz nikt mebli
nie kupuje, a trumny są potrzebne...
Jak to drzewo pięknie pachnie. Jak lekko oddycha się
tym zapachem.
Dzieci krzyczą głośno i gonią się po całym podwórku,
Któreś uderzyło Justynę w ramię - już jest „ber
klem" i musi gonić małą siostrzyczkę Szury albo chło
paczka w płóciennych majtkach podpasanych rzemy
kiem.
Szura pokazała im drzwi do mieszkania zastrzelonego
policmajstra, zupełnie zwyczajne, na pierwszym piętrze,
na wprost schodów.
Rozejrzały się trwożnie po sieni i czym prędzej zbiegły
na dół.
Na podwieczorek matka Szury dała im chleba ze
smalcem i pogłaskała Justynę po włosach.
Do domu wracają o zmroku, który zapada coraz
wcześniej.
Któregoś wieczora zatrzymała wracające dzieci strze
lanina na Szumskiej. Ludzie przebiegali pędem od bramy
do bramy, a na jezdni oddział konnej policji mierzył do
okien milczącego, ciemnego domu.
Amelkę, Justynę i Pawła jakaś kobieta wciągnęła do
sieni kamienicy Galkina, gdzie przesiedzieli razem do
zupełnej nocy. Kiedy indziej na placu Cerkiewnym zna
leziono rano zwłoki zastrzelonego mężczyzny, a zaraz
nazajutrz szewc ze swoją bandą doszczętnie obrabował
mieszkanie dentysty Iwanowa.
Zaczęły się niespokojne, pełne trwożnego napięcia cza200

sy. Już teraz nie mówiło się o tym, co się dzieje w Peters
burgu czy Moskwie, ale o wypadkach na Szumskiej, na
placu Cerkiewnym, na Gogola.
Amelka mimo września nie poszła do szkoły, bo ma
tuśka bala się posyłać ją samą aż na Maskalowkę,
zresztą zaraz na początku miesiąca wybuchł strajk tram
wajarzy, który przerodzi! się wkrótce w ogólny strajk

robotników miejskich, i nie było mowy o dalszych wę
drówkach po mieście.
Robobnicy i żołnierze masowo zaczęli występować prze
ciwko mieńszewikom i eserowcom - ,,socjalstupajkom",
jak o nich z ,pogardą mówił koniuszy Golubienko, i głoś
no zapowiadać nową rewolucję, wielkie, zbrojne po
wstanie.
Matuśka dowiedziała się, że Jan Katerla został miano
wany generałem i wyjechał mimo zabiegów rodziców na
front, a Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny
coraz wyraźniej zaczęło występować po stronie elemen
tów ugodowych.
Tymczasem w całej Rosji odbywały się wielkie wiece
polskich robotników, żołnierzy i inteligencji zawodowej,
jawnie solidaryzujących się z ludem rosyjskim.
Hasła: ,,Czynny udział w walce ludu - drogą Pola
ków", ,,W zwycięstwie rewolucji - nasza wolność" rozbrzmiewały we wszystkich większych ośrodkach emi
gracyjnych, pojawiały się :na murach dornów i w ulot
kach krążących coraz gęściej wśród biedoty.
Jesień przyszła znienacka. Justyna poznała ją po żół
knących liściach w ogródku i chłodnych, chmurnych
dniach skróconych o cały długi wieczór. Matuśki teraz
prawie nigdy nie było w domu, bo chodziła z matką Koli
i Nastią do kopania ziemniaków w odległych o całe go
dziny drogi wsiach.
Październik i listopad przesunęły się powoli w ostrą,
śnieżną zimę.
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Żadna siła na świecie nie była już w stanie powstrzy
mać zwycięskiego pochodu rewolucji. Oddziały Czerwo
nej Armii powiększały się z godziny na godzinę o tysiące
ochotników. Ludzie z nieopisaną radością przyjęli wiado
mość, że nareszcie nienawistny Rząd Tymczasowy został
obalony, że pełna władza przeszła w ręce Rad.
Nie było chleba, cukru ani tłuszczu, tu i ówdzie napa
dano na mieszkania zupełnie niewinnych ludzi, dokony
wano okrutnych samosądów, szumowiny korzystały z za
mieszania, ale teraz mówiło się tylko o Piotrogrodzie,
o Kronsztadcie, o Smolnym, o Radach Chłopskich, o de
kretach Władzy Radzieckiej, o końcu wojny.
Wczesną wiosną biedota z ulicy Gogola otrzymała od
Rady Miejscowej przydział drzewa na opał, ziemniaków
i zezwolenie na uprawianie pola Gałkina.

Matuśce też przydzielono długi, wąski zagon. Dzieci
były szczęśliwe.
,..... Posadzimy kukurydzę, arbuzy i groch! Albo pomi
dory! - wołały wymierzając krokami rozmiękłą, czarną
ziemię, brodząc przez kałuże i błoto.
- A najlepiej zasadźmy tu drzewa owocowe - decy
duje Justyna. - Będziemy mieli prawdziwy sad.
- Coś ty? Przecież sad bardzo długo rośnie, a pomi
dory zasadzisz i już zaraz są, można gotować zupę.
Ale stało się coś, co od razu odmieniło bieg wydarzeń
i przekreśliło wszystko, co sobie zamierzali, co rozpoczęli,
Wracali do Polski., do Warsz.awy. Już nie będą w Char
kowie.
Zaraz po ogłoszeniu „Deklaracji Praw Narodów Rosji"
zaczęto przebąkiwać o możliwościach powrotu do ojczy
zny. W Charkowie odbył się nawet wiec z udziałem Za
remby, który w długiej mowie wywodził zawile o „d()Jnu
niewoli", o „perspektywach" i o tym, że „niewzruszone
stanowisko przywódców emigracji zmusiło Rosję do
ustępstwa". Mowy swej jednak nie skończył, bo ściągnię202

to go z trybuny, a wiec zamienił się w gorącą manifesta
cję na cześć rewolucji i władzy Rad.
Powrót był konsekwencją polityki władzy radzieckiej
i z dnia na dzień stawał się realniejszy.
Matuśka zdecydowała się nań ostatecznie po rozmowie
z panem Lurie, który pewnego-dnia odwiedził ich zupeł
nie niespodziewanie.
Dzieci sadziły na „ich polu" kapustę, kiedy niebo za
chmurzyło się i zaczął padać deszcz, Dzieci pobiegły na
podwórze, by się schronić do sieni, ale deszcz jest ciepły
i właściwie nie ma co się przed nim chować. Krople ude
rzają głośno o kamienie podwórza, o szyby okien, o liście
drzew, rozbryzgują się w małe fontanny. Przed sionką
utworzyła się w wydeptanym przed progiem wgłębieniu
szeroka kałuża. Justyna skoczyła ,w nią bosymi nogami,
za nią wszedł ostrożnie Paweł. Tańczą w kałuży i śpie
wają: - ,,Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica
masło kleci". Dokoła skaczących stóp tworzą się ma
łe bąble, każda padająca kropla urasta w przezroczystą

bańkę,
Przez kałużę można dać susa: Hop! I Paweł skoczył
prosto w ramiona :pana Lurie, który nadszedł nie wiado
mo kiedy i teraz stoi z Pawłem w objęciach, ubrany
w wojskowy mundur, jakiś wyższy i trochę inny, a prze
cież ten sam, kochany, bliski Samuel Jakubowicz Lurie,
sublokator z „małeg.o pokoju".
Kolejno ucałował Amelkę, Justynę, Kolę i Tinę, wypy
tał o matuśkę, zduna Aleksieja, kucharkę i wszystkich
znajomych z Gogola.
Dzieci zachwycone gościem prowadzą go w triumf ie
do matuśki.
Zamknęli się w pokoju i długo tajemnie rozmawiali ze
sobą. Właśnie po tej rozmowie z panem Lurie, który tego
samego dnia odjechał, matuśka oznajmiła dzieciom:
- Wracamy do Warszawy!
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Paweł nic nie wie o żadnej Warszawie. On chce być
tu, w Charkowie, na Gogola, obok „Pożarnej Komandy",
więc zostanie, będzie stangretem albo furmanem, to jest
jego dom i pole, tu jest najpiękniej, nie potrzeba żadnej
Warszawy.
·
Matuśka patrzy na Pawła i naraz w jej oczach stają łzy.
- Pawełku, zobaczysz. że i w Warszawie jest pięknie,
Warszawa to Polska, a ty jesteś Polakiem.
- Nie, ja jestem strażakiem jak wujek Gołubienko
i żołnierzem jak pan Lurie, będę miał prawdziwy ka
rabin.
Justyna też nie pamięta Warszawy. Wieczorem przed
zaśnięciem wypytuje Amelkę: - W Warszawie są ogrody
przy domach? A tramwaje?
Dzieci teraz ciągle męczą matuśkę:
- Kiedy pojedziemy? Czy już jutro? Czy w tym tygo
dniu? Ale matuśka sama nie wie.
W niedzielę rano dziewczynki miały iść do Szury, ale
matuśka kazała im zostać przy domu aż do Siw ego powro
tu. Wróciła dopiero po południu, przyprowadziwszy ze
sobą siwego handlarza, tego, który przed rokiem kupił
futra.
Zaraz otworzyło się kosz i matuśka zaczęła zeń wyj
mować różne rzeczy: białe skórkowe rękawiczki, hebano
wą szkatułkę, jedwabną bluzkę z bufiastymi rękawami
i czarną aksamitną suknię, uszytą przez panią Kłosową

na pogrzeb tatusia.
Tatar gładził ręką aksamit, jedwab, skórę, kiwał gło
wą i mrużył oczy z uśmiechem.
Matuśka sięga na półkę po miedziany rondel. Ale to
wszystko jest „za mało".
- To wszystko, tak naprawdę, jest nic nie warte. Teraz
chcą słoniny, spirytusu, chleba ... Co komu po jedwabnych
szmatach? To było dobre dla państw a, a teraz pań204

s t w a nie ma. - Matuśka czerwienieje na policzkach
i zawstydzona mówi:
- Wiem, rozumiem... może jednak ktoś ...

- A kolczyki? Może ktoś kupi kolczyki, szafiry
z brylantami? Zupełnie o nich zapomniałam.
Tatar cmoka przeciągle, ale nic nie mówi.
Matuśka podnosi ręce i chce wyjąć kolczyki. Misterny
pałączek z rzeźbionego złota nie chce się od razu prze
sunąć przez dziurkę w uchu, palce matuśki stają się nie
cierpliwe i zaczynają szarpać.
- Justynko, wyjmij mi ten kolczyk.
Justynka staje nóżkami na brzegu łóżka i pomaga ma
tuśce.
Handlarz długo się sprzecza i waha, zupełnie jak przy
futrach, wreszcie Tatar zwija rzeczy wyjęte z kufra w tłu
mok, kolczyki wrzuca do kieszeni i zostawiwszy matuśce
kilkanaście papierowych pieniędzy, wychodzi z miesz
kania. Matuśka przekłada pieniądze z ręki do ręki, liczy
je powoli, naraz kładzie je na stole i podnosi palce
do uszu.
Dnie dłużą się od czekania, choć są cieple od słońca,
zielone od drzew i pola. Matuśka pakuje rzeczy. Między
bielizną układa broszury i książki, odezwy i ulotki przy
słane jej przez pana Lurie w dużej ciężkiej paczce. Na
sam wierzch ułoży się pościel, dwie poduszki, kołdrę
i flanelową kołderkę Pawła.
Ale w ogóle z tymi ich rzeczami bo się coś dziwnego
zrobiło, gdzieś się popodziewały, bo teraz wszystko razem
zmieściło się doskonale w koszu, bo okazało się w końcu,
że nawet walizka jest wcale niepotrzebna, więc matuśka
podarowała ją Nastii.
Amelka coraz częściej płakała na myśl o bliskim roz
staniu z Szurą.
Aż jednego dnia matuśka wróciła z miasta nad samym
wieczorem i już na podwórku powiedziała dzieciom:
1
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- Mam bilety. Jedziemy jutro.
Do sznurkowej torby zapakowali duży bochenek chle
ba, dziesięć jajek na twardo, słoik patoki, dwie puszki
konserw i kawałek wędzonej słoniny, wszystko dary od
bliższych i dalszych sąsiadów. Co do pieniędzy, to matuś
ka nie wiedziała, gdzie by je schować. Kładła je w różne
miejsca, ale widocznie nie była zadowolona z tych kry
jówek, bo zaraz je z nich wyjmowała i chowała gdzie
indziej.
Wreszcie usiadła na prętach pozbawionego pościeli
łóżka, zwinęła papierki w ciasny rulon i wszyła je sta
rannie w stanik zdjętej ze siebie satynowej halki.
Około południa przyszła Szura i przyniosła torebkę
ciemnego cukru oraz funt suszonych gruszek.
- To od mamusi dla Pawła ...
Obie z Amelką schowały się w kącie podwórza i za
częły popłakując robić sobie ostatnie wyznania i obietni
ce. Zaraz po Szurze przyjechał po kosz Golubienko z ma
łym ręcznym wózkiem.
- To już?
Justynę ogarnia dziwna niemoc i wzruszenie. Patrzy
na znajome, co dnia oglądane kamlente podwórza, zdep
tane jej stopami wzdłuż i wszerz, na schodki do ich daw
nej sutereny, na bramę z obtłuczonym słupkiem, na okna
oficyn ...
Wolnym krokiem przechodzi przez podwórko i wyglą
da na ulicę. Naprzeciw oczu - pole, ich zagon zgubiony
wśród innych, na prawo plac Cerkiewny i... prawda, jas
kółka! Pędem biegnie do mieszkania i z małego schowka
koło kuchni wyjmuje pudełeczko od zapałek. Pudełeczko
jest owinięte gałgankiem, w pudełeczku są jej szklane
kuleczki, już tylko cztery: żółta, niebieska i dwie czerwo
ne. Wysypuje je na dłoń, zaciska w garści i wybiega na
plac Cerkiewny. Tu pod murem w nikłym cieniu panuje
przyjemny chłód.
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Przez króciutki moment Justyna chce odgrzebać jaskół
kę i zabrać ją ze sobą, ale zaraz przypomina sobie, że
,.umarli muszą być w ziemi", więc tylko równa starannie

mogiłkę, stroi ją rumiankiem i na samym szczycie układa
swoje szklane kuleczki, ostatnie, najśliczniejsze...
Kosz już stoi na wózku, a matuśka żegna się kolejno
ze wszyetkimi.
Szura i Amelka płaczą głośno, płacze też Nastia i jej
malutki synek, i matka Koli coraz wyciera nos w róg far
tucha, a Olga Andriejew wzdycha. Wszyscy są smutni
i poruszeni. Matuśka ściska i całuje zebranych, dziękuje
im za serce, za dobroć, za przyjaźń.
- Nigdy was nie zapomnę, kochani, nigdy!
Ulica jesb pełna słońca, nie ma ani odrobiny wiatru.
Suche, gorące powietrze laba skrzy się blaskiem nad po
lem, nad pustą jezdnią, nad chodnikami.
Olga Andriejew posadziła Pawła na koszu. Golubienko
ciągnie wózek po bruku, obok niego idzie matuśka. Do
stacji jest bardzo daleko, więc droga trwa nieskończenie
długo.
Na stacji jest jeszcze raz pożegnanie. Teraz już i matuśka ma oczy pełne łez.
- A piszcie do nas, Anno Wincentownol
- Bądźcie zdrowi!
- Szczęśliwej drogi!
- A jakby było ciężko - wracajcie do nas!
- Dziękuję, kochani! dziękuję za wszystko!
Pociąg nie odszedł o piątej, jak zapowiadano. Naj
pierw nie było ,go w ogóle, a kiedy 1podstawiono czerwono
malowane towarowe wagony, dostanie się do kh wnętrza
okazało się zupełnie niemożliwe, taki powstał ścisk i za
mieszanie.
Ci, co stali najbliżej stopni, runęli w porozsuwane
drzwi i natychmiast wypełnili szczelnie wszystkie miej
sca. Podniósł się krzyk, lament, wrzask. Z ludzi, koszów,
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kufrów, tłumoków zrobił się jeden kłąb, wielki, ruchliwy.
Uniesione ręce, rozognione twarze, płacz· spazmatyczny
dzieci, przekleństwa odgradzały szereg czekających wa
gonów od tych, którzy znaleźli się dalej.
Z początku matuśka cisnęła się razem z innymi, ciąg

nąc za ucho kosz i uczepione u spódnicy dzieci, ale za
raz okazało się, że jest to daremne. Pociąg ciągle cze
kał...
Po jakimś czasie walczący tłum uspokoił się. Koło
niektórych wagonów zrobiło się zupełnie pusto, ale tylko
koło tych, na których olbrzymimi literami kredą wypisa
no: ,,Z a in i at o". Przy innych wciąż się jeszcze tłoczyli
ludzie, niektórzy wchodzili na dachy, sadowili się na
stopniach, na buforach. Matuśka przystawała kolejno
przed wszystkimi wagonami i prosiła:
- Może się jakoś zmieścimy? Mam troje dzieci i jeden
kosz!
- Czy nie znajdzie się kącik? Jeden koszyk i troje
małych dzieci...
W okratowanych okienkach ukazywały się twarze, ale
nie odpowiadał nikt albo wołano:
~ Tu_nie ma miejsca!
- I szpilki nie wetknie!
Amelka znów płacze. Gzy za Szurą, czy dlatego że po
dąg odejdzie, a oni zostaną?
Justyna wcale się tym nie martwi: wszystko w po
rządku, wrócą na Gogola.
Paweł chce jeść. Dłubie palcami w oczkach sznurkowej
torby i już rozerwał paczuszkę z cukrem.
W tej chwili matuśka wdrapała się na stopnie jednego
z wagonów z białym napisem: ,,Z a n i a t o" i wali z ca
łej siły pięściami w zamknięte drzwi. Doskonale słychać
jej uderzenia i jej głos.
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- Otwórzcie, obwórzcie! To przecież ja!
Wreszcie drzwi rozsuwają się powoli i matuśka coś
żywo i długo komuś tłumaczy.
- Amelciu, Pawełku, Justynko!
Szeroki kosz, podtrzymywany przez przygodnych po
mocników, przeciska się przez półotwarte drzwi, matuś
ka podsadza dzieci i już są w środku. Naokoło panuje
duszny mrok, ale Justyna poznaje natychmiast tych, któ
rzy przyjęli ich do wagonu. Babcię Walerię, dziadka
Wincentego i Marysię-kucharkę. Pod ścianą stoją rów
niutko poustawiane kosze, walizy, kufry i pudla, na po
dłodze w głębi leżą materace przykryte pledem. Ma
tuśka po przywitaniu rozpłakała się z wielkiego wzru
szenia.
- Co za szczęśliwy przypadek, że Marysia wyjrzała
oknem, już zupełnie straciłam nadzieję ... - Dziadek sta
rannie zasunął drzwi i założył je od wewnątrz żelaznym
drążkiem.
- Zakupiliśmy ten wagon. Nie masz pojęcia, ile to
kosztowa Io i ile było trudności, a ta hołota go uowa się
człowiekowi wepchnąć na głowę.
Jusbyna całuje dziadków w rękę.
- Bój się Boga, Anno! Ani mi przez myśl nie prze
szło, że się zdecydujesz na wyjazd.
- Ze też ty nigdzie nie możesz usiedzieć na miejscu,
ostatecznie urządziłaś się przecież jako tako w tym Char
kowie.
- To rodzice myśleli, że zostanę w Charkowie na
zawsze? - I naraz matuśka zapłakała głośno, tuląc
twarz do główki Pawła. Babcię ogarnęła złość:
- Nie urządzaj uni tu tylko żadnych histerii, moja
droga, dość przeżyliśmy ostatnio w tym piekle, cud, że
człowiek w ogóle ocalił życie i tę trochę mienia. - Opa
nowała się jednak i nieco łagodniej dodała:
14 - Szklane kulki
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- Ostatecznie jedziesz, tak się wszystko szczęśliwie
złożyło, że jedziesz.
Matuśka z dziećmi zajęła kąt pod okienkiem, które
właściwie bez ramy i szyb było po prostu zwyczaj
nym otworem, zamkniętym czterema zardzewiałymi prę
tami.
Pociąg ruszył dopiero nad ranem, ,kiedy dzieci spały.

Obudziły się wśród dnia w jakiejś zupełnie innej okolicy,
u wjazdu na most. Dzień pełen miarowego stuku wydaje
się nieznośnie długi. Strasznie niewygodnie jest tak je
chać na koszu. Wiklinowe pręty tylko z początku wydają
się, jakby ich nie było pod matuśki wełnianą chust
ką i żakietem, po jakimś jednak czasie włażą w ciało,
uwierają, gniotą, przeszkadzają tak, że nie można
usnąć.
Z sufitu wagonu zwiesza się duża lampa w koszyku
z drutów, ocieniona. blaszanym daszkiem.
Pod lampą siedzą na materacach dziadkowie i najpierw
jedzą kolację przygotowaną przez Maryśkę, później dzia
dek układa pasjanse, a babcia modli się z grubej książki
albo rozmawia z kucharką.
Łoskot kół i chrzęst podrygującego wagonu zlewają się
w jednostajny szum, Justynka przymyka powieki i przy
pomina sobie takie różne rzeczy, które widziała w drodze
z Gogola na stację: starą cerkiew z turkusowym bania
stym dachem, rozłożyste wiązy ina placyku, lodziarza sto
jącego na rogu Szumskiej, Kolę z piegami na nosie,
koniuszego Gołubienkę... i naraz robi się jej niewypowie
dzianie smutno, tak bardzo smutno, że najchętniej przy
tuliłaby głowę do pleców Amelki i zapłakała. Wykonuje
mały ruch ramieniem, ale zaraz kosz strasznie trzeszczy
i równocześnie dziadek zaczyna kaszleć.
Justyna przestraszona leży dalej cichutko i próbuje
zasnąć,
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ROZDZIAŁ XIX

N ajpierw

Maryśka mełła kawę w małym młynku
z szufladką, specjalnym gwoździem robiła duże dziurki
w puszce ze skondensowanym mlekiem i zaraz
potem cały wagon był pełen mocnego, orzeźwiającego
zapachu. Na skrzyni przykrytej białą serwetą, z mono
gramem w rogu, ustawiała filiżanki, cukiernicę, talerz
z ciastem i małe talerzyki. Później matuśka na maszynce
dziadków gotowała wodę. Dzieci dostawały chleba, po
jajku i po kubku herbaty, ale Paweł wołał:
- Babciu, daj ciasta!
Stanął kolo jedzących i nie chce odejść mimo wołania
matuśki. Babcia daje mu kawałek. Rozłamał na części,
wpakował do buzi i zjadł.
- Proszę jeszcze!
Babcia na pół żartem, na pół serio mówi;
- Ach, ty mały łakomczuchu, no masz jeszcze kawa
łek i więcej nie dostaniesz, bo już nie ma.
Ale Paweł wyciąga drugą rączkę w kierunku tale
rza: - Jest, o, tu jest ciasto!
Matuśka krzyczy: - Wstydź się, chodź tu zarazi Ale Paweł jest uparty:
- Ja nie chcę chleba, chcę ciasta - buzi-a robi mu się
czerwona, do oczu napływają łzy. Matuśka bierze ,go na
kolana i uspokaja.
Po południu pociąg znów stoi bardzo długo. Matuśka
przyniosła skądś cały dzbanek gorącej grochówki i kilka
żółtych, słodkich gruszek.
Po obiedzie Paweł usnął, a dziewczynki usadowiły się
na tłumoku z pościelą i zaczęły wyglądać przez okno.
Od długotrwałej suszy liście mijanych drzew i krza
ków są prawie żółte, a nać ziemniaczana przywiędła i nie
wyrosła. Wiatr chłodzi twarze, oczy szczypią po źle
przespanej nocy i od pyłu, którego pełno jest w wagonie.
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Dziadkowie drzemią, Marysia zmywa naczynia po obie
dzie i nuci jakąś monotonną melodię.
Mija tak jeden dzień i drugi, i trzoci... Czwartego dnia
rano babcia zaczyna rozmowę z matuśką:
- Słuchaj, Anno, właściwie to wszystko wypadło tro
chę inaczej, niż z ojcem planowaliśmy... Mieliśmy zamiar
przyjąć do wagonu ze dwóch mężczyzn, żeby w razie
czego pomogli przy rzeczach, wynieśli, załadowali, rozu
miesz, żeby mieć kogoś pod ręką. Mówiłam ci już, że za
wagon zapłaciliśmy kolosalną sumę i właściwie tak się
złożyło, że jesteśmy bez pieniędzy... - Matuśka pochy
liła nisko głowę i słucha.
Jazgot kół jest wciąż jednakowy, tak jak i oglądana
przez dziewczynki droga.
Matuśka powoli rozpina guziczkl stanika i wyjętym
z torby nożem nacina ściegi.
- Justynko, podaj to babci ...
Justyna zeskakuje z tłumoka, biegnie przez trzęsącą
się podłogę wagonu i kładzie na kolanach babci zwitek
papierowych pieniędzy. Nagle pociąg zagwizdał ostro
i stanął. Po nasypie w dół schodzi gromadka ludzi, idą
kawałek łąką, pochylają się kolo kępy krzaków, jakby
czegoś szukali.
- Wyjrzyj no, Marysiu, co się tam znów stało?
Służąca rozsuwa drzwi wagonu i przygląda się ludziom
na łące.
- Kopią. Pewno ktoś umarł.
Ludzie zaczynają chorować w wagonach. Najwięcej
umiera dzieci. Kawałek od toru kopie isię płytki dól, skła
dają w nim zwłoki, zasypują ziemią i już, już zaraz po
ciąg może jechać dalej jakby nigdy nic, jakby to nie było
czymś niezwykłym i strasznym, że ktoś umarł. Ze już
nie jedzie razem z innymi w sunących po szynach wago
nach, że został na polu albo pod lasem i nigdy nie zo
baczy Polski.
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Toczy się pociąg po szynach, przecinających nie koń
czące się łąki, pola i lasy, wisie i miasta, koła stukają
rytmicznie, przez okienko wpada gorące, przesycone
dymem z lokomotywy powietrze.
- Już niedługo powinna być granica, dojeżdżamy do
Polski - oznajmił któregoś ranka dziadek, oglądając
mapę rozłożoną na kolanach.
- Co to jesb „granica"?
Paweł dopytuje się o wszystko po dziesięć razy.
Matuśka opowiada mu o Polsce, o ojczyźnie...
- Urodziłeś się, syneczku, w Polsce, jesteś Polakiem.
I ja, i twój tatuś, wszy1scy urodziliśmy się w Polsce.
Polska to takie same pola i łąki, las, miasta i wsie, jak te
tutaj ... o... takie same ... i ptaki, i krówki, i chmury .... o ...
widzisz? i ludzie tacy sami, tylko w Polsce wszyscy
mówią po polsku, a w Rosji - po rosyjsku, w Niem
czech - po niemiecku ... Każdy naród ma swój język,
swoją mowę. Ludzie podzielili .pola, łąki i lasy granicami
i każdy naród mieszka w swej ojczyźnie. W swoich mia
sbach, w:siach ... Ojczyznę trzeba kochać nade wszystko ...
- A Aleksiej kocha?
- Naturalnie, przecież zostawił malutkiego Stiopę
i Nastię i poszedł bronić ojczyzny, ·poszedł się za nią bić.
- A Kola?
- Kola, jak dorośnie, również będzie jej bronił i dla
niej pracował, bo też ją kocha.
- A pan Lurie?
- Naturalnie! Przecież widziałeś, że ma mundur i że

jesb żołnierzem.
- A bolszewik?
- No, właśnie pan Lurie jest bolszewikiem i Aleksie],
i Mikołaj, i Kola, jak będzie duży. Bolszewicy to tacy
ludzie, co najgoręcej kochają ojczyznę, rozumiesz, synku?
- A ty kochasz? Ty jesteś· bolszewik?
Ciemnym, dusznym wieczorem dojechali do Pińska.
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Pociąg zatrzymał się daleko od stacji. Stał do rana.
W wagonach jest tyfus i bu, w Pińsku, transport musi
odbyć kwarantannę. Natychmiast gęste straże otoczyły
wagony i zaczęło się pospieszne wyrzucanie .bagażów 111a
bezładne kupy. Ludzie wynoszą chorych, panuje gorącz
kowy ruch.
Wzdłuż toru leżą tłurnoki, walizy, kuferki, kosze i lu
dzie poukładani obok rzeczy, mężczyźni, kobiety, dzieci.
Dziewczynki już wysiadły i matuśka ustawia przy nich
walizki i pudła, które wynoszą obydwie z Maryśką.
Babcia Waleria czeka cierpliwie na dziadka, który po
szedł pogadać „z kimś z góry".
- Nie gorączkuj się tak, Anno, może ojciec coś za
łatwi...
Prawie wszystkie wagony są już zupełnie puste, Obok
pociągu rośnie gwar, każdy chce się dowiedzieć, co teraz
będzie.
Wzdłuż wagonów przebiegają strażnicy i służba kole
jowa. Po jakimś czasie wraca dziadek. Jego czarne sak
palto, sztywny melonik i laska odcinają się osko od
tłumu wyniszczonych, pełnych niepokoju ludzi.
- Na razie poczekamy ... Tu nikt nic nie wie.
Maryśka skwapliwie wtaszczyła z powrotem do wago
nu walizę i pudło z kapeluszami.
Ktoś zaczął rozdawać kartki na zupę i właśnie w tym
momencie odsunięto ludzi od toru i pociąg ruszył.
Matuśka ledwo zdążyła zeskoczyć ze stopnia. Dzieci
siedziały na tłumoku z pościelą.
Pociąg odjechał wolno, z ostrym, przeciągłym gwiz
dem i zaraz ukazały się długie drewniane budynki po
drugiej stronie toru - baraki dla odbywających kwaran
tannę.
Anna w pierwszej chwili nie zorientowała się w tym,
co zaszło.
- Matuśko, a kosz? nasz kosz?!
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kh kosz pojechał do Warszawy razem z babcią Walerią
i dziadkiem Wincentym.
Matuśka z początku zafrasowała się wyraźnie, ale po
tem jakby zapomniała o koszu, pogodziła się z sytuacją
i zajęła razem z innymi urządzeniem się , na nowym
miejscu.
Baraki ,są parterowe i mają szpary w ścianach i w po
dłodze, nie ma w nich żadnych „mieszkań", tylko są

sale.
W tych salach pod ścianami leżą sienniki, środkiem
prowadzi wąskie, ,puste .przejście. Nad każdym siennikiem
ina belkach ścian wymalowano czarną farbą numery: 1, 2,

10, 79, 80...
W siennikach jest tyle słomy, że z- każdego wyłazi
szparą na wierzchu złotawym, szeleszczącym wiechciem.
· Ludzie pomęczeni ,gorącem i dźwiganiem siadają na
siennikach, salę wypełnia przyciszony gwar. Justyna
biega z Pawłem środkiem sali, od wyjścia do wyjścia,
bawią się w „berka".
Taki gwar! Tyle ludzi mówi na raz! Ale to dziwne wszyscy po polsku ... Justyna upomina Pawia:
- Nie krzycz tak głośno, posłuchaj, tu nikt nie mówi
tak jak ty! Nie „puskaj" - tylko puść!
Ale Paweł nic sobie z tego nie robi i wrzeszczy dalej
swoje „ipuskaj"!
Do zabawy przyłączają się powoli i inne dzieci i wkrót
ce cała ich gromada przenosi się z sali 111a łąkę. W lewo
i w prawo rozciąga się plaska, zielona przestrzeń. Za
budynkiem, z którego wybiegły, stoi drugi taki sam, za
tym .znów - trzeci i czwarty ...
Kawałek łąki i jeden barak jest ogrodzony gęsto wbi
tymi słupami i drutem - tam są chorzy, tam nie wolno
się zbliżać.
O zmroku wydano obiad. Ciepłą zupę i chleb. Już jest
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wszystko wiadomo: będzie się tu mieszkać cztery tygo
dnie, jutro rano kąpiel i badanie lekarskie. Jedzenie trzy
razy dziennie: czarna kawa, chleb i zupa, w niedzielę
kawa biała, a obiad z. dwóch dań.
Żeby się tylko nie zarazić!
Matuśka rano i wieczór ogląda dzieciom języki, dotyka
ich główek i ciała, czy nie gorące, i liczy uważnie puls.
żeby się tylko nie zarazić!
Co dnia ktoś z sali przechodzi do „baraku chorych".
Coraz zakopują kogoś na piacyku w pobliżu drutów; nie
równej wysokości czarne górki ciągną się szeregiem,
jedna obok drugiej, jedna obok drugiej ...
Po dwunastu dniach kwarantanny zaczęły padać desz
cze. Od rana do wieczora nie pokazywało się słońce,
a niebo zwisało nad łąką ciężkie i bure od chmur.
Na suficie najpierw porobiły się zacieki, a następnie
zaczęła kapać' z góry woda. Lało się na sienniki, na ba
gaże, na głowy. Wędrowano z. posłaniami, szukając such
szych miejsc, ale ściany, dach i pod logi. wszystkimi szpa
rami piły deszcz i wpuszczały go do wnętrza sal.
Matuśka otulała dzieci swą wełnianą chustką, ale
właściwie wszystko było mokre: 'pled, poduszki, kołdra,
sukienki, buciki... Czas jakby stanął w miejscu. Wszyst
ko ciągle takie same: chmurne niebo, zasłona z deszczu
ponad łąką, pełen wody barak z tłumem rozgoryczonych,
zbiedzonych ludzi, rano czarna kawa i kromka chleba,
w południe krupnik, ..
Szelest wody, szmer, plusk, kląskanie... Nr 63, nr 12,
nr 108 przeniosły się kolejno do baraku za drubami.,
Między ludźmi coraz wybuchają spory, kłótnie, wymyślania.
- Chcą nas tu, psiekrwie, wykończyć!
- Wszyscy mamy wyzdychać czy jak?
- Stul pysk, trza było siedzieć u kacapów, jak ci bam
było dobrze...
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Jedni twierdzili, że „wyszli z piekła", to im teraz
,,wszystko jedno", inni znów mówili, że „trafili do pie
kła" i że trzeba z tym „zrobić porządek", bo i „piekło",
i „niebo", to ludzkie instytucje i ludzie mogą najważniej
szych diabłów „postawić pod ścianę".
Kobiety szlochały nocami po tych, których zabrano
jako chorych, i po tych, których pochowano na łące.
Tylko dzieci bawiły się ja'k zwykle i jak zwykle nie
zdawały sobie z niczego sprawy.
Na kałuży obok drzwi można puszczać papierowe okrę
ciki i łódki. Kuca się nad wodą i dmucha. Można się też

bawić w pociąg albo w pochód, albo w wojsko.
Dzieci .przeewały Jusbynę „myisim ogonkiem" od jej
warkoczyków, a Pawła „kacapem". Z tym kacapem to
było tak: pan Muszyński, który o sobie mówił: ,,ziemia
ninem byłem, dobrodzieju", raz i drugi zrobił matuśce
uwagę, że nie „karci syna" za mówienie po rosyjsku,
a kiedyś szczególnie poirytowany wykrzyczał chłopca
głośno i nazwał go „smarkatym kacapem". Pawiowi bar
dzo podobało się słowo „kacap" i sam tak siebie zaczął
nazywać.
Sale od świtu do zmroku pełne są gwaru rozmów,
kaszlu, krzyku dzieci. Niekiedy koło któregoś z sienników
robi się mały wiec. Mówi się wtedy o Warszawie, Krako
wie, Kielcach, o Charkowie, Moskwie i Petersburgu,
o tym, że, chłopi rosyjscy dostali ziemię, a fabryki
stały się własnością państwa, mówi się o rewolucji,
o wojsku, o tych spośród Polaków, którzy zginęli na uli
cach rosyjskich miast, walcząc o wolność.
Dzieci patrzą ze swego posłania na opowiadających,
których twarze w świetle kopcących lamp wydają się
podobne do twarzy: Mikołaja - listonosza, zduna Aleksieja, koniuszego - Gołubienki... Trzeba tylko zam
knąć oczy, aby usłyszeć głos kogoś stamtąd, z ulicy Go
gola: ,,Mir - wsiemu miru".
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Wreszcie przestał padać deszcz, Niebo wyj aśnilo się,
ale okazało się, ie prawdziwe lato już minęło. Od mo
krej łąki wiało chłodem i wilgocią.

Przez salę przebiegła wyczekiwana wieść: ,,wszyscy
mają być badani przez komisję lekarzy".
Komisja - to było trzech panów w białych fartuchach.
Dzieci i dorośli musieli się rozbierać ido naga, a panowie
oglądali ludzi i zapisywali coś na niebieskich podłużnych
kartkach i wręczali je badanym.
Matuśka też dostała cztery niebieskie kartki z czerwo
nymi stemplami.
Mogą jechać dalej, bo są zdrowi!
Przed wejściem do wagonów była rewizja. Szukano
czegoś pilnie wśród ubrań, bielizny i pościeli, pokrzyku
jąc na ludzi, którzy się niecierpliwili i tłoczyli dokoła
straźnikćw, Matuśka miała tylko sznurkową torbę, nese
ser dziadka Wincentego z, przyborami do golenia i błumok
z pościelą, Była pogodna i czegoś rada. Kolejno ściskała
dzieci i powtarzała:
- No, to wszystko poszło szczęśliwiel
A w duchu myślała o koszu wypchanym propagando
wymi ulotkami, który był już od dawna w Warszawie.
W nocy przez okienko wagonowe wpada zimny wiatr.
Dzieci płaczą i kaszlą, mężczyźni palą papierosy, kobiety
rozmawiają półgłosem.
Coraz częściej staje pociąg na stacjach, coraz luźniej
robi się w wagonach, aż w jakieś blade, chmurne przed
południe dowleczono się wreszcie do Warszawy. Już na
długo przed stacją, może na godzinę albo i dwie, ludzie
rozsunęli na całą szerokość drzwi i stanęli w nich
ciasno, wpatrując się chciwie w coraz wyraźniejsze
kształty domów zbitych w wielką gromadę, wyskakują
cych ponad siebie nierównymi dachami, wieżami, komi
narnl., Patrzący prawie nie rozmawiali ze sobą, rzadko
padało słowo.
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Patrzyli i patrzyli...
Na twarzach mieli ni to radość, ni smutek, jakąś tkli
wość i zachwyt, i zdziwienie ...
Z oczu matuśki też padały łzy. Duże krople płynęły po
wielu zmiętych, wyniszczonych twarzach, gubiły się
w ich bruzdach, spadały na piersi i na podłogę wagonu.
To taka jest Warszawa?
Dworzec wygląda zupełnie zwyczajnie, tory biegnące
we wszystkie strony są podobne do innych.
Matuśka wysiadła z wagonu ostatnia, razem z tłumo
kiem i dziećmi. Była wzruszona i spłoszona. Rozglądała
się dokoła bezradnie. Ludzie uwijali się kolo swych kuf
rów i koszów. Na niektórych czekały rodziny, ściskano
się, całowano. Turkotały bagażowe wózki, dzwoniły
dzwonki, rozlegały się nawoływania ...
Matuśka oddała tragarzowi tłumok, neseser, torbę
i ująwszy Pawła i Justynę za ręce - wyszła na ulicę.

Wysoko ponad domami wisi spłowiałe, blade niebo.
Po obydwu stronach jezdni sterczą szare kamienne domy,
chodnikami idą ludzie.
Tragarz ułożył rzeczy na brzegu chodnika i odszedł.
Obok stanęła wysoka jasnowłosa kobieta z szarą,
zmęczoną uwarzą i troje dzieci w wygniecionych, wy
rośniętych paltach. Przechodnie mijają małą grupę, pły
ną z . głębi ulicy, jest ich ciągle wielu. Ulica tętni
swym własnym rytmem. Ale nikogo nie obchodzi ma
tuśka...
Zaraz zacznie padać deszcz. Matuśka idzie wolno
wzdłuż placyku, na którym stoją dorożki, samochody,
wózki, wozy. Wybiera niewielką furkę, trochę się tar
guje, fura wykręca z szeregu i podjeżdża do chodnika.
Furman układa na furce rzeczy i podsadza matuśkę,
dzieci wdrapują się same. Paweł siada na poprzecznej
desce obok furmana. Mijane domy mają piękne wystawy:
CUKJERNIA,

K:SIĘ:GARNIA,

SKŁAD

APTECZNY,

FRYZJER.
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Justynka czyta półgłosem szyldy i bardzo się dziwi.
Same sklepy są w tej Warszawie?
Naokoło rozlega się turkot i jakiś jednostajny szum.
Pochłonięte oglądaniem dzieci nawet nie zauważyły, kie
dy fura zatrzymała się przed jednym z wysokich domów

z mnóstwem okien. Matuśka zeskoczyła na chodnik i po
leciwszy furmanowi czekać weszła sama do bramy. Nie
było jej bardzo długo, ale dzieci nie nudziły się wcale, tyle
było do oglądania i podziwiania. Wreszcie wróciła, była
z jakąś drugą panią. Ta pani to ciocia Ziuta. Ciocia Ziuta
popatrzyła na dzieci, na tłumok, na furmana i sięgając
po dziadkowy neseser ze świńskiej skóry, powiedziała:
~ Tak będzie najlepiej, znasz zresztą rodziców, wiesz,
jak im wszystko przeszkadza, jeszcze nie przyszli do
siebie po tej okropnej podróży i po wszystkich tamtych
przejściach. Jedź 1prosbo do Julka! A kosz zaraz się znie
sie, idę do stróża.
Furman ze stróżem znieśli kosz..Matuśki jakby nie
było. Stanęła z boku i w milczeniu patrzyła przed siebie.
- Jest kosz!
Kosz ożywił matuśkę, zbliżyła się do fury i pogłaskała
wiklinowe pręty, uśmiechnęła się nawet, sprawdzając
dwie duże kłódki zwisające u skobla.
- To niech pan pojedzie na Nowogrodzką!
I wujek Julek też ich nie przyjął. Nawet nie zszedł do
bramy, bo nie miał czasu. Może ciocia Nacia? Ale u cioci
Naci było tylko cztery pokoje... Zeszła z góry i chwilę
rozmawiała z matuśką obok fury.
- Widzisz, Anno, żebyś przedtem napisała, tobyśmy
to jakoś urządzili, może by się coś znalazło... a tak. .. sama
nie wiem, co ci radzić... A może byś tak spróbowała do
Pfeferów? Oni ciągle mieszkają na Wilczej ...
- Do Pfeferów? Ależ to zupełnie obcy ludzie... Jakże
bym śmiała?
No, jak uważasz... A może na razie do hotelu?
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Maluśka roześmiała się krótkim, suchym śmiechem
I bez pożegnania jeszcze raz wdrapała się na furkę.
- Jedźmy, drogi paniel
W jakimś sklepie matuśka. kupiła dzieciom bułek i śli
wek i pozwoliła im zejść z fury i pobiegać po chodniku.
Furman założył koniowi worek z obrokiem na szyję
i wszedł do „Baru pod Dziewiątką", żeby c-oś przekąsić.

Deszcz ciągle wisiał tuż nad ziemią, ale nie padał, było
dość ciepło i bezwietrznie. Matuśka spaceruje obok fury,
patrzy na kosz, na dzieci biegające wesoło koło konia,
na jezdnię, na ludzi i na chmurne niebo.
Furman wyszedł z baru i ocierając usta wierzchem
dłoni, podszedł wolno do fury.
---- No to jadziem?
- Mój panie złoty, pojedziemy jeszcze raz na Nowogrodzką. Ja panu za wszystko zapłacę, bo widzi pan, tak
się złożyło...
Furman uśmiechnął się życzliwie i zaczął zdejmować
koniowi worek.
- Co nie mamy jechać? Famielia to zawsze tak, jak
co od nich potrzebujesz, to cię znać nie chcą, ale grunt to
się nie przejmować, jakoś tam będzie... A może by pani
kufelek piwa wypiła?
- N apiłabym się chętnie!
- Amelciu, wejdźcie na furmankę, zaraz jedziemy. Podsadziła Pawła i poszła z furmanem do baru.
Tym razem wujek Julek zszedł z 1góry. Był wysokim
miłym panem z różową, uśmiechniętą twarzą.
- Jak się macie, małe? A ty jak masz na imię?
- Paweł!
- Musisz się, Pawle, opiekować mamą, bo jesteś
mężczyzną.
- Aha! Jak urosnę, będę bolszewikiem tak jak Kola...
Wujek roześmiał się głośno, uszczypnął Pawła w poli
czek i zaczął tłumaczyć furmanowi:
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- Pojedziecie przez most Kierbedzia i Pragę na szosę
Modlińską prosto, cały czas szosą ... Tam są składy No
bla... Takie wielkie zbiorniki, zobaczycie z daleka. To
będzie naprzeciw tych składów. Cała ta posesja jest moja ...
Już ci tam, Anno, powiedzą. Masz klucze, rozgość się.
Ogrodnicy ci pomogą, a jakby co, daj mi znać. Tylko się
spieszcie, bo to daleko, a już późno.
Pocałował matuśkę w rękę i pomógł jej wsiąść, jeszcze
zawrócił od bramy i dal furmanowi pieniądz ... Odszedl.,
Furman powoli zawrócił furę w poprzek ulicy, skręcił
na rogu w lewo i zaciął konia batem. Zaczął padać
deszcz.

Koniec części pierwszej

DO CZYTELNIKA TEJ KSIĄŻKI
Wydawnictwo prosi o nadesłanie uwag o prze
czytanej książce, dotyczących jej tematu, treści,
języka, wyglądu zewnętrznego, popełnionych
w niej błędów i omyłek oraz o wyrażenie ży
czeń, do których wydawnictwo mogłoby się zastosować w swej dalszej pracy.
Adres: ,,Czytelnik" Biuro Studiów,
Warszawa 10. Skr. poczt. Nr 344
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